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   سندهيدرباره نو

ال   ي كتاب مقدس هستند . ا  سندگان يو نو  ي الملل ن يمعروف ب ن يو معلم سندگانينو ، سخنرانان ليگ سي ال و جو ي ا

و   و يراد ق ينفر از طر ها ونيلياز صد هزار نفر و م شيب ي تيو موعظه به جمع ايبه هشتاد كشور دن يرسالت هايسفر

نسخه فروش داشته است.نوشته    ونيلياز پانزده م  شيآنها ب  ي ها  كتاب ها و كتابچه  ن يداشته است.پر فروش تر  ون يزيتلو

 . رديگي ها مورد استفاده قرار مناريو سم ليترجمه شده و در مدارس انج   يار يبس يآنها به زبان ها  يها

  ي آنها در زندگ يريو تصو ي صوت يو نوارها  نوشتن ، سي ،تدر  ايدهنده كالم خدا با موعظه پو رييقدرتمند و تغ قيحقا

 در حال انفجار است.  گرانيد

ي  م      كشف    ماندارانيا  را يز  ،   شودي  آنها تجربه م  پرستشو    شي ستا  ي نارهايخداوند در سم  جالل   ز يشگفت انگ  حضور 

عد  بُ ، مانداريآنها درباره اقتدار ا مياز تعال يرويبا پ ياريبس خدا شوند. يميو صم يواقع پرستنده هايكه چگونه  كنند

 را كشف كرده اند.  شجاعتو  يروزيپ ج يو مه ديجد

وارد خدمت    ،  شودي  م  يكه از دست آنها جار  يقدرت شفابخش  را آموزش داده است تا با  ماندارانياز ا  ياريبس  لزيگ

روح القدس    عطاياي  نهتمام    يبه صورت فوق العاده ا   توانندي  آموخته اند كه م  ي اريبس  فوق العاده خداوند خود شوند. 

 دمات خود بكار ببرند. روزمره و خ  يرا در زندگ

فلسفه   يمدرك دكترا  يدارا  نيال همچن يهستند.ا اتيارشد اله يمدرك كارشناس يدارا  سيال و جو يا ، دو هر

  مانيو ا   يِ خداوندسيمتمركز بر ع  بر كالم خدا،  يخدمت آنها به طور كامل مبتن  است.  ي ويژنح ياز دانشگاه مس  اتياله

 . مي شودآموزش داده  ، و در قدرت روح القدس راسخ 

    و معجزات  عجايب آنها با مسح قدرتمند نشانه ها، ميپدر است.موعظه و تعل محبتاز قلب  يشيآنها نما خدمت

كه در جلسات   ياز كسان يار ي.بسشودي م دهياز آنها در امواج تحت قدرت خدا د ياريشفابخش همراه است كه بس

  .كنندي م جربهاز جالل و قدرت خدا را ت ي زيشگفت انگ يجلوه ها، كنندي آنها شركت م

   

به   ماندارانيا زيتجه يبرا يعمل يابزارها دي خود را وقف تول يزندگ  گيل  سي ال و جو يكتر اد

خواسته آنها ارتقاء زندگي پيروز و خارق العاده براي  نموده اند و خداوند  يِس يع يانجام كارها

  تمام سطوح بلوغ مسيحي است هر ايماندار در 
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  شاگردانو  نيبا معلم يسخن
  

ي  م   اديهر دانش آموز خواهد داشت.آنها   ي دوباره بر زندگ ي،تسلط  مانداريا  ك يمطالعه قدرتمند در مورد اقتدار   ن يا

با مكاشفه   مانداران يرا شروع كنند. ا ي روزيپ ي زندگ ، كه چگونه باخت را كنار بگذارند و در تمام مبارزات رنديگ

 نانيمطالعه باعث جسارت و اطم ني .ارنديگي م  زهيهستند انگ يچه كس ح يخداوند مس يِسيدر ع نكهيدرباره ا  ديجد

  .خواهد شد  شاگردان يدر زندگ يروز يپ يبرا

.هر چقدر  ديگوش كن ايتماشا  زمينه ن يرا در ا  ي ريتصو ا ي يصوت  ينوارها  ميكني م شنهاديدوره،پ ني ا سياز تدر  قبل

از   قي حقا نيهمان اندازه ا د،بهيكن آغشته يو جنگ روحان مانداريكالم خدا در مورد اقتدار ا قيخود را به تحق شتريب

  گران يبه د   قيحقا  نيمطالب را هنگام انتقال ا  يكلطرح  كتاب    نيآمده و به روح شما وارد خواهد شد. ا   رونيفكر شما ب

  .دهد ياستفاده شما ارائه م   يبرا

قادر    شاگردان،  كه    يافراد  ر يسا  اي  موارد  ني ا  سندهيآموزش موثر است.نو  يضرورت برا   كي   ،يشخص  يزندگ  ريتصاو

  .كند يساز  ريصوترا خود   ي غن اتيكار حذف نكرده است تا معلم تجرب ني به ارتباط با آنها هستند را از ا

كه در حال    يهنگام  اموزد،ويرا به ما ب  زيروح القدس است كه آمده است تا همه چ  نيبه خاطر داشت كه ا  ديبا  شهيهم

  .ميپر از قوت روح القدس باش ديبا شهيم،هميكني م سيتدر  كهي زمان  اي ميمطالعه هست

  ي عال  ار يبس  يخانگ   يها   و گروه  كشنبهيمدارس    ،  ،مدارس كتاب مقدس  ي گروه  اي  يمطالعات شخص  ي مطالعه برا  ن يا

  .دفترچه راهنما را داشته باشند نياز ا  يي نسخه ها ليدر طول دوره تحص شاگرداست.مهم است كه هم معلم و هم 

 ادداشت ي يبرا  يخال ي نوشته شده است .ما جا خالصه كردنو  كردن تأمل ،كردن  دي كتاب ها در مورد تاك ن يبهتر

  افتن يشده است و به شما در    يطراح   ي ،بررس   يبرا   عيمرجع سر  ستميس  كي قالب با    ني.اميها و نظرات شما قرار داده ا 

  پولس به تيموتائوس نوشت :  .كندي كمك م  ديگر سطوح
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بسپار كه مورد اعتماد و  يبه كسان يا دهياز من شن ياريرا كه در حضور شاهدان بس يسخنان  و. 2:2 موتاؤسيدوم ت

  باشند   گرانيد ميقادر به تعل

  

شده   ي) طراحيتوسعه خدمت ستمي(س MINDSكتاب مقدس در قالب  يعمل  يدوره مشاركت كيدوره به عنوان  ن يا

  خدمت ،ي در زندگ شرفتي پ يمفهوم برا  ني .امي باشد  ،  شده  يز يبرنامه ر يريادگي  يبرا  ژهيو كرد يرو  كي است.كه 

دوره را به   نيا  توانندي م كتاب ني ابا استفاده از  يقبل انيشده است.دانشجو يطراح شاگردان  ندهيآ سي ها و تدر

  آموزش دهند. گراني به د ي راحت
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  درس اول

  خلق شده به شباهت او
  معرفي 

خلقت تازه بودن   يو معنا  ميهست ي چه كس ح يدر مس ميبدان نكهيا  يبرا يخلقت تازه ، مكاشفه قدرتمند ريمطالعه تصو

ما    جديبه طور    نيكند.ا  يبودن رها م   ريبودن و حق  يناكاف  ت،يدهد. ما را از احساس مقصر بودن ،محكوم  يرا به ما م 

  ي م  ت يهدا  ميهست  يخداوند چه كس  ِحيمس  يس يما در ع  نكهيا ة  و مكاشف  رييو در حال تغ  ز يانگ  جانيه  يزندگ   كيرا به  

  .كند

  آشكار خواهد شد كه ما:  مانيبرا  ني ما چه بوده است.ا ديكرد كه هدف خدا از بازخر ميكشف خواه ما

 

   دوباره متولد شديم  *

  متولد شده استدوباره ما روح * 

  جديد هستيميك خلقت * 
 

 : مي نويسد پولس رسول 

اي است؛ چيزهاي كهنه درگذشت، اينك همهچيز تازه شده   پس اگر كسي در مسيح باشد، خلقت تازه 5:17قرنتيان ٢

 است.

 

ما  دوباره متولد شده با حيات خدا در درونمان. نسلجديدي از بشريت هستيم،يك  نسلما  به عنوان ايمانداران ،

 شوند. خلقت دوباره در مسيح هستيم. اغلب در اين مطالعه،ايمانداران به عنوان خلقت تازه ناميده مي

 چه هويتي داريم . كيست و ما در او   خداونداز اينكه عيسيِ  دهدبه ما مي  اين مطالعه مكاشفه تازه اي

به عنوان ايمانداران شروع به قدم زدن در يك بعد جديد و هيجان انگيز از   ما اين مكاشفه قدرتمند، با

  ،قدرت و پيروزي در زندگي و خدمت هايمان خواهيم كرد. شجاعت آزادي،اقتدار،
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 با جسارت اعالم خواهيم كرد: 

 چه هويتي دارم عيسيِ خداوندمسيح خداوند دانم در  مي* 

 گويد  من هماني هستم كه او مي * 

 را دارم  است انجام هر كاري كه او گفته قدرت* 

  توانم هر آنچه او گفته را دارا باشم مي* 

  خلق شد به شباهت خدا  -انسان
 

جديد هستيم، بايد درك كنيم كه زن و مرد براي چه خلق شده بودند. بايد بفهميم هنگامي    خلقتما  قبل از آنكه بدانيم  

  چه هدفي داشتاز اين كار    ،دادرا    كه خدا مرد و زن را به شباهت خود آفريد و به آنها اقتدار كامل بر روي كره زمين

  ؟

 

بسازيم تا بر ماهيان دريا و پرندگان آسمان وبهايم  و خدا گفت: «آدم را بصورت ما و موافق شبيه ما    28-26:1پيدايش  

و بر تمامي زمين و همه حشراتي كه بر زمين ميخزند، حكومت نمايد.» پس خدا آدم را بصورت خود آفريد. او  

رابصورت خدا آفريد. ايشان را نر و ماده آفريد. و خدا ايشان را بركت داد و خدا بديشان گفت: «بارور و كثير شويد  

را پر سازيد و در آن تسلط نماييد، و بر ماهيان دريا و پرندگان آسمان وهمه حيواناتي كه بر زمين ميخزند،   و زمين

  حكومت كنيد.»

 

  يك تصوير
  "تصوير  "هستيم.يك  خدا به شباهت پسر ،جديد يبه عنوان خلقتو حاال ما  خدا آفريده شده بوديم. شباهتما به 

  ،يك شباهت دقيق است.مطابق با لغت نامه وبستر كلمه تصوير يعني: 

 

 نمايش يا تقليد يك شخص* 

 است.توليد شده چيزي كه از بازتاب يك آيينه  درك تصويرِ* 

 همتا يا يك شباهت  ،كپي ،  است شخصي كه خيلي شبيه ديگري* 

  يك تمثيل واضح* 
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  يك انعكاس آيينه خدا در بعد جسماني، -باشد آفريد.او را خلق كرد تا دقيقا شبيه خدا خدا آدم را دقيقا شبيه خود 

 بود.  مي س خدا زنده فَنفساني و در روح او كه با حيات و نَ

  بشريت براي ايجاد تصوير و جالل خدا بر روي اين زمين آفريده شده است.

  و صورت و جالل خداست. زيراكه مرد را نبايد سر خود بپوشد چونكه ا   11:7bقرنتيان ١

  

  وجود تثليث
  

خداست،اما در سه   ك ياگرچه  ، خدا  رايز "ما"شباهت به  فرمود .او مي :انسان را به شباهت خودمان بساز فرمودخدا 

 شخص جداگانه آشكار شد. 

 پدر  يخدا* 

 پسر  يخدا* 

 روح القدس  يخدا* 

 شدند.  دهيآفر  ثيبه صورت تثل نطوريو زن به شباهت خدا و هم  مرد

 م يروح هست كي ما*

  ي با خدا رابطه و دوست تواند ياز ما كه م يدر قلمرو روح كار كند. بخش ديماست كه با ياز خداشناس يما قسمت روح

 داشته باشد.

  ميدارنْفس  كي ما* 

از ماست   يماست.قسمتاحساسات ما و اراده  ما، افكار ني كار كند.ا يدر قلمرو ذهن دياز ماست كه با  يما بخشنفْس 

 .كند يم انديشه  كه استدالل و

 ميكن  يم ي زندگ جسم كيدر  ما* 

 .ندنك يم  ستيما در آن زنفْس كه روح و  يماست،خانه ا  يما قسمت جسمان بدن

 :  سدينو يما اشاره كرده و م ثيرسول به تثل پولس

محفوظ باشد در وقت  بيعيشما تمام ب بدنو نفْس و  روحشما را بالكل مقدس گرداناد و  ،يسالمت يخود خدا اما

 5:23 كانيتسالون١ .حيمس ي سيآمدن خداوند ماع



11 
 

مكاشفه،خدا روح   ني .و به واسطه اميكه در ما خلق شده است را داشته باش يد ياز روح جد يمكاشفه ا ستيبا يما م

زمان آمدن   ركار، د  ني باشد كه در ابتدا خلق شده بود.با انجام ا ي زيخواهد كرد تا همان چ ديمارا دوباره تجدنفْس و 

  بود.  ميواهنقص خ ي و ب محفوظ "سيتقد"كامال  ح،يمس يسيخداوندمان ع

 

 خدا اتي ح با

 .ديخود را در او دم اتيس حفَداد و بعد نَ فرمكه خدا با دستان خود،آدم را به شباهت خود  ميدان يم ما

 و آدم نفس زنده شد.  د،يدم اتيروح ح ي و ي نيبسرشت و در ب نيخدا پس آدم را از خاك زم خداوند  2:7 شيدايپ

  است .  ياز حالت زنده بودن است،بلكه منبع زندگ  شتريخوانده تنها ب اتيح

 

 Zoe حيات * 

  ا ي  ذات  ي به معن psuche.شود  ياستفاده م "اتيح"به عنوان  ديوجود دارد كه در عهد جد  يوناني كلمه مهم در  دو

خداست   ذات و  اتيح كهاست  Zoe اتيح ني خود خداست.ا ذات اي اتيح يبه معن zoe. كلمه انسان است اتيح

 .شود يم م يدر آن سه يا  افتهيتولد تازه   مانداريهر ا  و

خدا    ي  Zoe  حيات يا آدم و حوا گناه كردند،  يوقت  .ميخدا زنده هست  ات يو ح  ذاتما با    است ،   زيانگ  جانيچقدر ه  ن يا

 .شود يخدا زنده م  اتيما با ح م،روحيشو يدوباره متولد م   كه ي را از دست دادند.اما وقت

خدا در آن  اتيكه ح را يزنده شد ز  نيخاك زم ، خداست كه قدرت خلق كردن دارد.در خلقت انسان  اتيح تنها

 شده بود. دهيدم

بود و   اتي. در او حافتياز موجودات وجود ن كي چياز اوه ري شد و به غ دهيبه واسطه او آفر زيچ همه  4-3:1 وحناي

  نور انسان بود.  اتيح

 

 نور خدا  با* 

 . ه بودشدقبل از آنكه گناه كنند  حوا  آدم و و نور پوشش  جالل تابناك، اينور  نيو ا  خدا نور است، اتيح

هرگز    ي ظلمت در و  چيكه خدا نور است و ه  م، يينمايو به شما اعالم م  ميدهايكه از او شن  ي غامياست پ  نيا  و   1:5  وحناي١

 .ستين

  بودند.  شده  دهينور خدا و جالل تابناكش پوش ني آدم و حوا در ا،مهم است كه قبل از سقوط اريبس ن يا
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 خدا  كامليت  با* 

 خدا بودند.  اتياز ح يقسمت نهايا  رايو قوت بودند ز قدرت ت،ي،كامل يآدم و حوا در سالمت يكه بدن ها  ميدان يم ما

  ي زندگ  ي داده بود.آدم و حوا برا  دانيجاو  ات يكامل و ح  ي به آنها سالمت  ،   آنها  يخدا در خون و سلول ها   اتيح  سفَنَ

  .رنديتوانستند بم يخدا را در خود داشتند نم اتيح كه  يشده بودند.آنها تا زمان دهيآفر  يابد

 
خدا را در خود داشت.و فكر   ات يخدا بود.روح آنها، ح ذات ) مانند شانيآدم و حوا (فكر،احساسات و اراده ها روح

 بود. يكيو احساساتشان با خدا   شاني اراده ها ، آنها

  بود. يك يآنها كامل و باخدا نفْس 

 

 داده شده  سلطه ( قلمرو)

  حكومت كنند. د يبگذار بود، نيكه خدا بعد از خلقت آدم و حوا در باره آنها گفت، ا يزيچ نياول

 

و   م يو پرندگان آسمان وبها ايدر ان يتا بر ماه م يما بساز هيخدا گفت: «آدم را بصورت ما و موافق شب و 1:26 شيدايپ

  .» ديحكومت نما خزند، يم نيكه بر زم يو همه حشرات  نيزم ي بر تمام

 

به   را   بر تمام عالم حكومتحكومت كنند.خدا اقتدار و  ني زم  يبه آدم و حوا قدرت و سلطه مطلق را داد تا بر رو  خدا

  كه به شباهت خود خلق كرده بود داد.  ي ديرا به خلقت جدزمين  اقتدار   چون. ، در دست گرفت نيجز زم

 
 قدرت   باكردن  خلق

خواسته    چونكه    باور و خلق كردن داده شد.  آدم و حوا هم قدرت تصور،  به   د،يكه قدرت خدا، جهان را آفر  همانطور

اهداف اشتباه وجود   ي رسيدن برا از حيات خالق خدا  استفاده  ء سو ي برا  ي خطر چ ي ه بود،  ي كيآنها با خدا  هاي 

تمام شده و كامل بود و به آنها آموزش داده شده بود تا آنچه را كه از   ن يزم ي خدا بر رو يتمام خلقت ها نداشت .

 كنند. رينقص تكث ي قبل خلق شده بود ب

و در آن تسلط    ديرا پر ساز  نيو زم  ديشو  ريگفت: «بارور و كث  شانيرا بركت داد و خدا بد  شانيخدا ا  و  1:28  شيدايپ

  .» ديحكومت كن خزند، يم نيكه بر زم  يواناتيو پرندگان آسمان وهمه ح ايدر انيو بر ماه د،يينما
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 با خدا  مشاركت

 يم                .كرد  يبا خدا داشتند.خدا با آنها رو در رو صحبت م  يكامل  مشاركت،آنها    ديخدا آدم و حوا را آفر  يوقت

با   ي نداشتند.آنها رابطه كامل حقارت اي تيمحكوم گونه حس گناه ، چ يو ه شوند كيبا شجاعت به خدا نزد توانستند

 خدا داشتند. 

  نشان داد. ينامگذار  ي به سمتش برا واناتياعتماد خود را به آدم با آوردن ح  خدا

 

كه چه   نديسرشت و نزدآدم آورد تا بب نيصحرا و هر پرنده آسمان را از زم وان يخداوند خدا هر ح و 2:19 شيدايپ

  را خواند، همان نام او شد.  اتيح ينام خواهد نهاد و آنچه آدم هر ذ

 

 آزاد اراده

مقابله با خدا   ايانتخاب  ييكه توانا ي داد.آنها مانند رباترا  اريبه آدم و حوا حق انتخاب، اراده آزاد و اخت نيهمچن خدا

 را داشتند.  ياطاعت اطاعت و نا انتخابِ يينشده بودند.آنها توانا دهي را داشته باشد آفر

و بد   كيدرخت دانش نبه نام  درخت خاص در باغ عدن كيانتخاب متمركز بر دستور العمل خداوند در مورد  ن يا

  قطعا خواهند مرد. درخت بخورند، ني.خدا گفت اگر از ا بود 

 
بخور، اما از درخت معرفت    ممانعتي خداوند خدا آدم را امرفرموده، گفت: «از همه درختان باغ ب  و   17-2:16  شيدايپ

  مرد.»  يخواه نهيهرآ  ،يكه از آن خورد يروز  رايز  ،يو بد زنهارنخور كين

 

   تيشكست بشر -ورود گناه
 

 گناه بود. ني از خدا گرفتند.ا يبه نافرمان ميكه چگونه آدم و حوا تصم دهد يكتاب مقدس نشان م

دانش افزا، پس   ريدلپذ يوبنظر خوشنما و درخت كوستي خوراك ن يكه آن درخت برا  ديچون زن د و 3:6 شيدايپ

 داد و اوخورد.  زيگرفته، بخورد و به شوهر خود ن وهاشيازم

 

 شدند.  يدچار شكست بزرگ  تيتمام بشر ، گناه بواسطه
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 مشاركت دست دادن  از

شد    يداشته باشد.گناه آنها مانع    مشاركتبا آدم و حوا    توانست  ي نم  گريمطلقش، د   يكي در تقدس كامل خود و ن  خدا

  آنها باعث شد خود را از خدا پنهان كنند. تي خدا و آنها.گناه و محكوم نيب

 
 شتنيو آدم و زنش خو د،يخرام ينهار در باغ م م ينس دنيكه در هنگام وز  دنديآواز خداوند خدا را شن و : 3 شيدايپ

 درختان باغ پنهان كردند. انيرا از حضور خداوند خدا در م 

 

  ارتباط و رابطه كامل با خدا را از دست داده بودند. يعني  شان  ييدارا  ني با ارزش تر آنها

 

 خدا  ات يدست دادن ح از

 خدا را درون خود نداشتند. اتيح گريمردند.آنها د  ياز لحاظ روحان   ممنوعه را خوردند، وه يآدم و حوا م يوقت

موت بر همه   نگونهيو به گناه موت؛ و به ا د يآدم گناه داخل جهان گرد كيهمچنانكه بوساطت  لهذا  5:12 انيروم

 گشت، از آنجا كه همه گناه كردند.  يمردم طار

  وجود نداشت.  گريبود،د دهيس روح خدا،كه خدا به آدم دمفَمرد.روح آنها از كار افتاد.نَ يآنها از لحاظ روحان روح

 

 دست دادن جالل خدا  از

 رفت.  نيبود ناگهان از بساخته آدم و حوا  و نور خدا كه پوشش ي كهجالل

 باشند،يگناه كردهاند واز جالل خدا قاصر م راهمهيز 3:23 انيروم

 هستند. ان يكه عر دند يناگهان فهم آنها

  . اننديكه عر  دند يباز شد وفهم شانيچشمان هر دو ا آنگاه 3:7a شيدايپ

 

 يروحان فهم دست دادن  از

تفكر خدا نبود.منبع درك   گر يدر خدا زنده نبود.تفكر آنها د  گر يآنها دنفْس  مردند،  يآدم و حوا از نظر روحان  يوقت

 شد. منتقل كردند، يخود حس م ي عيطب يبدنها قيبه آنچه كه از طر آنها از روحشان كه اكنون مرده بود،

شده بود كه   يزيچ تيو واقع قتي.حقپنجگانه خود كردند حواس قي از طر يعيشروع به عمل كردن در قلمرو طب آنها

  .كردند يو لمس م دنديچش ي مند ، كرد يم بو ، دنديشن يم دند،ي د يما آنه
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 كامل  يدست دادن سالمت  از

و زوال بودند.به محض   ناخوشي ،يمار ينبود.آنها اكنون در معرض ب يآدم و حوا جار ي در رگ ها  گريخدا د اتيح

  كردند.  رشدنيشروع به پ يگناه كردند،از نظر جسمان نكهيا

 

 دست دادن اقتدار  از

او  يكردند.آنها در پادشاه طانيش مياز دست دادند.آنها آن را تسل نيزم يو حوا سلطه و اقتدار خود را بر رو آدم

  آمده است. يو نابود  يدزد ، كشتن يشده بودند كه برا  يكس ابزار   دانهيام  و نا كردند يم  يزندگ

 

 از دست دادن حيات الهي 

  تدابير مملو از    غالباًنشده است،    د يكه با كالم خدا تجد  يدار مانيا  كي و فكر    انساني كه فاقد تولد تازه است  يك    فكر

 .است  آميز شرارت

مكروه است. چشمان   يكه نزد جان و زياست كه خداوند از آنها نفرت دارد، بلكه هفت چ زيچ شش 18-16:6 امثال

  ان يكه درز  ييهاي. پاكنديفاسد را اختراع م  ري كه تداب  ي. دلزديريرا م  گناهيكه خون ب  ييمتكبر و زبان دروغگو، ودستها

  .باشنديم زروي ت يكار

 

 هستند كه خدا از آنها متنفر است. ييزهايپر از چ آنها

 تكبر* 

 دروغ* 

 گناه  يخون ب ختنير* 

 شرارت  برنامه ريزي براي * 

 شرارت   بهرغبت  *

 .كند يم  فيخدانشناسانه و ناراست را توص تيشخص نيهمچن پولس

  ي را در ناراست  يكه راست  يمردمان  يو ناراست  ينيديبر هر ب  شوديغضب خدا از آسمان مكشوف م  رايز  22-18:1  انيروم

ظاهر كرده است.   شان يخدا آن را بر ا را يظاهراست ز شانيشناخت، در ا تواني. چونكه آنچه از خدا مدارنديباز م

  ده يو د دهياو فهم يكارها لهيبوس معال نشيآفر نياز ح تشيو الوه ي قوت سرمد يعنياو  دهيناد ي زهايكه چ رايز
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و شكر نكردند بلكه  دياورا چون خدا تمج ي هرچند خدا را شناختند، ول را ينباشد. ز ي را عذر شانيتا ا شوديم

 . دنديواحمق گرد كردند يحكمت م يگشت. ادعا كيتار شانيا فهميدل ب ده،يخود باطل گرد االتيدرخ

  

  وعده نجات دهنده 

 

 وعده اول

 .ستادنديآدم و حوا در باغ عدن ا 

 خود با خدا محروم شدند.  مشاركتاز رابطه و  دانهيام نا* 

 شدند. محروم اراتشانياخت از* 

 شدند.  محروم كامل ،و حكمت   يسالمت از* 

  يو نجات دهنده ا  نيجانش قيبشر را از طر د يباز خر ةاو وعد  صحبت كرد، طانيخدا با ش هنگامي كه حال ، ن يا با

 خواهد آمد را داد.  ايزن به دن ت يكه از ذر

وتو   د ياو سر تو را خواهد كوب گذارم؛ يم يو تيتو و ذر تيذر ان يتو و زن، و در م انيدر م وعداوت 3:15 شيدايپ

 .» ديكوب ي را خواه يپاشنه و

 م يابراه تيذر از طريق

 شد. ديجهان بركت خواهند گرفت ،تجد يتمام ملت ها ميابراه  قيخدا گفت از طر كهيوقت نجات ، وعده 

جهان از   ي امت ها عيخواهد آمد، وجم ديبزرگ و زورآور پد يامت نهيهرآ م يحال آنكه از ابراه و 18:18 شيدايپ

 . افتياو بركت خواهند 

آنها تمام ملل جهان بركت خواهند   تيذر تكرار كرد.او وعده داد كه از زين عقوبيوعده را به اسحاق و  ني ا  خداوند

 نجات دهنده در راه بود.  كيگرفت.

 داود  تيذر قيطر از

 . خداوندِحيمس يسيعيعني  ندهيبود به نجات دهنده آ ياشاره ا   زين ني به او وعده داد.ا زيداود ن تيدرباره ذر  خدا

  نخواهم داد. رييخود را نخواهم شكست و آنچه را از دهانم صادر شد تغ عهد  89:34 ريمزام
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 اء ياشع پيشگويي

 آمدن نجات دهنده را نبوت كرد. اءياشع

شد وسلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او   دهيبه ما بخش  ي و پسر دهييزا يما ولد ي كه برا را يز 7-6:9 اياشع

او را بر   يسلطنت وسالمت يخوانده خواهد شد. ترق  ي و سرورسالمت ي و پدر سرمد ر يقد ي و خدا ريومش بيعج

.  ديثابت و استوار نما ابداالبادانتهانخواهد بود تا آن را به انصاف و عدالت از االن تا يداود و بر مملكت و يكرس

  را بجا خواهد آورد.  نيا وتيصبا هوهي رتيغ

 

 ما  به نيابت از

  نياز ا  م يتوانمي  ،آخر (مسيح) كه جايگزين ما شد  آدم و حوا بود.فقط با آمدن آدم يسركش جهيو مرگ نت گناه

  . دهد يم  ندهياز نجات دهنده آ  زيشگفت انگ يريتصو ٥٣ اياشع  .ميمجازات ها آزاد شو

حمل نمود. و ما او را از جانب خدا   شيما را بر خو ي ما را بر خود گرفت و دردها  ياو غم ها  لكن 5-4:53 اياشع

مامجروح و بهسبب گناهان ما كوفته   يرهاي. و حال آنكه بهسبب تقصميو مضروب و مبتال گمان برد دهيزحمت كش

  .ميافتياو ماشفا  يآمد و از زخمها يما بر و يسالمت بي. وتادديگرد

  

كه آدم و حوا در سقوطشان   يي زهايتمام چ ،ما شد جايگزين موعود بر صليب كه  ح يمس نجات بخش  عمل  از طريق

  د يباشد.خلقت جد شده بود ، دهي آفر آن هدفي كه يبرا  توانست يم گر يبار د انسان  .شدند احيااز دست داده بود 

  .شود يم اياح
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  درس اول دوره كردن يبرا  هايي پرسش
  

 به خدا داشتند؟  ي مشابه اريبس يها   تيشدند شخص دهيآدم و حوا آفر يچرا وقت )1

 
 

  

 
 

  متمايز   ه بودديكه خدا آفر  يواناتيدر درون خود داشتند كه آنها را از ح  ييزهايآدم و حوا چه چ)  2

 ساخت؟  يم

 

  

 
 

آوردند را نام    يبه دست م   دي بود و در خلقت جد  از دست دادهرا كه بشر در سقوط خود    يموارد )3

  ؟ دي ببر
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 درس دوم

 ما از پدر ريتصو

 
 ي معرف

كه ما بصورت   يي .از آنجاميداشته باش ستيپدر ك ي خدا  نكهياز ا  يمكاشفه ا ديبا ما ه ،خلقت تاز   ريدرك تصو يبرا

خلق   هدفي   چه ي كه برا  ميبفهم ميتوان يهرگز نم مياز پدر نداشته باش ي درست ريتصو كهيزمان  م،تايشده ا دهياو آفر

 . ميشده ا 

تحول به  يك مكاشفه،  .ميشو يم  ليتبد ريهمان تصو ،بهمي نگريم جالل خداوند به  رسول نوشت،هر چه  پولس

 آورد. يوجود م

 

از جالل تاجالل به همان   م،ينگريم نهيجالل خداوند را در آ نقابيهمه ما چون با چهره ب كنيل 3:18 انيقرنت٢

 چنانكه از خداوند كه روح است. م،يشويصورت متبدل م

 

كه ممكن است از پدر داشته   ينادرست ريتصاو مي قصد دارو  ميجالل پدر را مشاهده كن مي درس ،قصد دار نيا  در

  ياز پدر آسمان يدرست  ر يتا تصو ميكالم خدا به روح القدس اجازه ده ةبا مكاشف مي .ما قصد دار ميرا رد كن ميباش

 مان به ما نشان دهد.ي دوست داشتن

 در آمريكا  روح القدس جنبش سه

 Jesus Movemen جنبش* 

و وارد   كردند افتيتازه خدا را در ةمكاشف از افراد  ياريبس ، در آمريكا Jesus Movement جنبشي به نام در

  شدند . عيسيِ خداوندبا شخص  مشاركتو  يميرابطه صم  كي

 

 : احياي عطاياي روح القدس Charismatic Renewal  جنبش*

  افرادي كه يعني.شدند روح القدس شخص ِبا  مشاركتو  مانهيرابطه صم  كيوارد   ي از افراداريبس ،  اين جنبش در

به شادي پرستش واقعي و كتاب مقدسي  را كنار گذاشته و  يم يقد غمگين و سرودنامه هاي  ،روح القدس  تيهدا  با

 پي بردند  عيسيِ خداوندو ابراز ستايش صحيح 
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 : سدينو  يكه م يهنگام كند يم انيما ب يبرا را  ني ا داود

و نام او را متبارك   ديي! او را حمدگوحياو با تسب يها  و به صحن  ديياياو باحمد ب ي دروازه ها به  100:4 ريمزام

  !ديخوان
 

 : Knowing the Father  *جنبش

در   هم اكنون ما ايمانداران عيسيِ خداوند نه چندان دور قبل از بازگشت به وسيله كار و عمل خدا  در اين جنبش

گان  پرستند در حال تبديل شدن به ما.آسماني هستيم   با پدر مشاركتو  مانهيرابطه صم  كيشدن به   حال وارد 

 .هستيماو  حقيقي

 
ن  اخداوندم شگاهيبه پ دنيو رس زي،جست و خكشيدن  اديفر دست زدن، بلند كردن دستانمان، در حال خواندن ، ما

 ورود به پرده قدس االقداس پدر وجود دارد.  يبرا  يادي ز  ليحال ، تما نيا  .باميبوده ا 

آسماني  كه چهره پدر مشتاق آن هستيم ما  .كند ينم ارضاء ما را   گريدبيروني يعني با فاصله  بودن از خدا ،  اطيح در

و در پرستش با او   مي،آغوش محبت او را در اطرافمان احساس كن ميبه چشمان او نگاه كن م،تايخود را جستجو كن

 .ميشو يميصم

 

پرستش   ي پدر را به روح و راست يق يبلكه االن است كه در آن پرستندگان حق  ديآيم يساعت كنيل 4:23 وحناي

  پرستندگان خود را طالب است. نيكه پدر مثل ا  را يخواهندكرد ز
 

بگذرانند،كه به قدس   يپرستش او در روح و راست  ياست كه وقت خود را برا  يقيحق ي به دنبال پرستنده ها پدر

  .االقداس وارد شوند 

  

  ما  يني پدر زم
 

بر روابط ما    مانينيوابط ما با پدران زمشكل مي گيرد . رما    ينيپدران زم  يها  يژگيبا و  غالباً  ،يما از پدر آسمان  ريتصو

 :گذارد  يم  ريتاث يبا پدر آسمان
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 پر مشغله 

  د يشدند نداشتند.شا  يبزرگ م  حالي كه در    شانيگذراندن با بچه ها  يبرا  ياز پدران آنقدر مشغول بودند كه وقت  ياريبس

من   يخدا برا " منتقل مي كند كه       ياريبس حس را به ني ا يوجود داشته باشد.ول ياديز  توجيهاتكار  ني ا يبرا

  " چون سرش شلوغ است كند ي نم يسپر ي را وقت

 سفت و سخت  نيقوان

خشونت  برخورد  ا آنهاب سختگيرانه با فرزندان خود با استفاده از نظم و انضباط  ،محبت از پدران بدون داشتن  يبرخ

كننده به آنها   و مايوس خشن يبا چهره ا نيز آنها  يكه پدر آسمان كنند يم  اينطور فكر كودكان غالباً ني .اآميز دارند 

  . مرتكب خطايي شود است كه شخص   نيدر دست دارد و تنها منتظر ا چماق كي او  نكهي.مثل ا كند ينگاه م

 

 محبت  كمبود

مهم   به آنها شده است. انشانتوسط پدر يكم اريتوجه بس اي محبتبزرگ شده اند كه  يياز آنها در خانه ها  ياريبس

قرار  شان پدران مورد توجه يا تاييد  رسد كه آنها هرگز نتوانستند  ي اما به نظر م كه آنها چقدر تالش كرده اند، ستين

 بگيرند.

  كنند يآنهاست.آنها احساس م يازهاينسبت به ن يتفاوت يو ب  رشيعدم پذ  كيآنها ، ي پدر آسمان ريآنها ،تصو يبرا

 دوست ندارد.  ندارد و آنها را واقعاً يتيخدا اهم  يبرا شانيها تيكه موفق

 فقر

  ي ازها يخانواده از ن  صحيح   تيحما  يبرا   يدرآمد كاف  اند  نتوانسته  ايبزرگ شده اند كه پدرانشان    ييدر خانواده ها   هيبق

 آنها در فقر بزرگ شده اند.و كار را انجام بدهد ن يكه ا  اند  نخواسته اي را فراهم كند    يزندگ  ياساس

  ن ي مأآنها را ت  يزندگ   يازهايباور كنند كه خداوند ن  توانند  يم  ياز خدا دارند.آنها به سخت  "فقر    ريتصو"  غالباً  افراد  نيا

 كند.

 استفاده ءسو

  ء و س             مورد    ياز آنها از نظر عاطف  يبرخ  خود قرار گرفته اند.  ينياستفاده پدران زم  ءاز كودكان مورد سو   ياريبس

 شده اند.  يجنس  هاي دچار سو استفاده زين  ي و برخ ي اناز نظر جسم گريد  يبرخ  استفاده قرار گرفته اند،
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كنند.آنها  افت ياو را در ميعشق و محبت عظ  اياعتماد كنند  خود كامالَ ي باعث شده كه آنها نتوانند به پدر آسمان ن يا

شان به طور كامل به او اعتماد   يدر زندگ   توانند  يو نم  شوند  ي م  ي از او عصبان  ا يو    كنند  ي در برابر خدا احساس گناه م

  كنند.

   ما يپدر آسمان
  

 محبت 

  م يببخش  آنها را  ديبا  ،بشويم  مان    ينيكه ممكن است از پدران زم  ياستفاده ا   ءسو  ايطرد شدن    صرف نظر از درد و رنج،

 ببريم لذت آن  از  بفهميم ، دريافت كنيم  مان يعشق پدر آسمان  ميبتوان ما تا  ميكن افت يو از خداوند شفا را در

  .ميچه نوع محبت پدر به ما داده است تا فرزندان خدا خوانده شو ديكن مالحظه 3:1a وحناي١

 

  تواند ما را از محبت پدر جدا كند. ينم يزيچ  چ يرسول نوشت كه ه پولس

حال و نه   ي زهايو نه فرشتگان و نه روسا و نه قدرتها و نه چ اتيكه نه موت و نه ح  دانميم نيق يرايز  8:38-39 انيروم

قدرت خواهد داشت كه ما را ازمحبت خدا كه در خداوند    گريمخلوق د  چيو نه ه  يو نه پست  يو نه بلند  ندهيآ  يزهايچ

  است جدا سازد. يسيع حيما مس

 

 شود ي م خشنوداز ما  پدر

و سرود از ما   ي او با شاد دوست دارد. يل يكه ما را خ م يدار اي ي توجه ،پدر آسمان يو ب  ر يپدر سخت گ كي به جز  ما

 .گردد يم خشنود

 .كند يم فيتوص نگونهيخدا را ا  ينب يايصفن

  ي نمود و در محبت خود آرام ارخواهديبس يو نجات خواهد داد. او بر تو شاد راستيتو قد انيدر م تيخدا هوهي

  3:17 ايصفن خواهد نمود. يو با سرودها بر تو شاد افتيخواهد

 

خدا از   است.  "جست و خيز كردن " اي  "  پريدن "  شياصل ي معن است ،به كار رفته   يشاد يبرا كه  ايصفن يعبر  كلمه

  چه اينجا  .كند ياز حد رقص م  شيب يو با ابراز شادوجد مي آيد ر خوشنود است.او به سياما به عنوان فرزندانش ب
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ناظم سنگدل و بي   و ست،ي ن ري.او سخت گستيما شلوغ ن ي! خدا سرش برا  ميدار آسماني از پدر يمتفاوت ريتصو

  .پرد  يم   نييما باال و پا  ي.او از شادكند  يم  يخواندن، شادسرود  ما ندارد .او از ما با    هيبه تنب  ي.او عالقه ا محبت نيست  

 دند يها به سمت پدر چرخ قلب

 تا قلب فرزندان را به سمت پدرانشان سوق دهد.    كند ياستفاده م امبراني،خدا از پ قيدر عهد عت يحت  ، امروز

را نزد شما    ينب  يايليخداوند است، من ا  ي و هولناك كه روز داور  ميآن روز عظ  دنياز فرا رس  شي«پ  6a-4:5  يمالك

  .سازدي م كيپدران و فرزندان را به هم نزد ي. او دلهافرستميم

 

  ي م           خود سوق  يخدا را به پدر آسمان خود و قلب پسران و دخترانِ ي قلب پسران و دختران را به پدران خاك خدا

  دهد.

   مشاركت يسه مانع برا 
  

  

 گناه

  شراكتي تواند با گناه  ينم نيكوقدوس و  ي با خدا داشتند. خدا ي كامل مشاركتگناه كنند  نكه يآدم و حوا قبل از ا

اگر   ي شود.حت يما با خدا آغاز م  مشاركت شود.رابطه و  ي و پاك م دهيلحظه نجات ،گناهان ما بخش در  داشته باشد.

تنها با اعتراف گناهمان   مشاركت ن ي.امي شودما شكسته  مشاركتولي  كند ي م دا ي،رابطه ما با خدا ادامه پ ميگناه كن

  شود. يم برقرار به او 

 
. او  كندي او به حق عمل م  را يز م؛ يبه او اعتماد كن ميتواني م م،يياگر ما به گناهان خود اعتراف نما امّا 1:9 وحناي اول

 .سازدي پاك م  مانخطاهايو ما را از همه  آمرزدي گناهان ما را م

 

 ي شدگ  طرد

نا خواسته بوده   ايبرنامه  يب  يباردار  كي  جهينشدند.آنها ممكن است نت رشيخود پذ ي نياز سمت پدران زم ياريبس

پدر ،انتظارات پدر خود را   آن  كودك از نگاه اياز جنس مخالف را خواسته است  ي، فرزندخانواده پدر ديباشند.شا

 نتوانسته برآورده كند.
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در    يبزرگ عاطف  يزخم هادر هر صورت      داشته باشد  را  گيطردشد  احساسه باشد يا اشتباهاً  شد  طرد  حقيقتاً  فرد  چه

  مانده است.  يفرد باق يزندگ

او   رش يو پذ محبت افتيرد.آنها در دركآنها را رد خواهد  زيآنها ن ي كه پدر آسمان كنند يافراد اغلب احساس م ن يا

  ي با پدر آسمان  يك ينزد  يكه رابطه شخص  شود   يمانع آنها م  ي زيرسد چ  ي مواقع به نظر م  يبا مشكل مواجه هستند.بعض

 او شوند. حقيقيشان داشته باشند و پرستنده 

خدا را در نفسش    يرا كه او را طرد كرده اند ببخشد و قدرت شفا  يكسان  ديداشته باشد با  يكه حس طرد شدگ   يكس

 كند.   افتيدر

 ترس 

  ترس، ي حال ،به جا ن يبا ا دارد  ي باز م حقيقي  يشدن به پرستنده ها  ل يرا از تبد  ياريبس از آمدن به حضور پدر،  ترس

 . ميبنام  "پدر  يعني  ابا    "  و او را  مييايبه سمت او ب  ميتوان  يداده است كه با استفاده از آن م   يخواندگپسرخدا به ما روح  

كه به آن ابا    ديافتهايرا    يبلكه روح پسرخواندگ  ديتا باز ترسان شو  ديا  افتهيرا ن  يآنرو كه روح بندگ  از  8:15  انيروم

 .ميكنيپدر ندا م يايعني

به بابا   توان  ي را م ني با پدر مان است .ا ،يشخص ك يبودن)، از رابطه نزد ك ي(نزد داشتن ي است از گرام ي عبارت "ابا"

 ترجمه كرد.

 .»ديگويبود؛ خداوند قادر مطلق م ديشما را پدر خواهم بود و شما مرا پسران ودختران خواه و 6:18 انيقرنت٢

 است.  رفتهياش پذ يماست كه ما را به فرزند  ياز حد پدر برا شيب محبتبا  تنها

 .ميچه نوع محبت پدر به ما داده است تا فرزندان خدا خوانده شو ديكن مالحظه 3:1a وحناي١

  .كند يم  دورخدا به ما ،ترس را از ما  ميمحبت عظ درك

 

 نمونه ما داود

  باشد. يميخود در پرستش صم  يخواست با پدر آسمان يبود كه قلبش با خدا راست بود.او م  يمرد داود

 عمرم در خانه خداوند ساكن باشم تا امي: كه تمام ادياز خداوند خواستم و آن را خواهم طلب زيچ كي 27:4 ريمزام

 . مياو تفكرنما معبد جمال خداوند را مشاهده كنم و در 

پدر   يداشت كه در حضور خدا  ليدر خدا سكونت داشته باشد.او تما ، خود را يزندگ دوست داشت هر روزِ داود

 .دي او توجه نما  ييبايباشد و به ز 



25 
 

 كرد   م يو پرستش تقد  شيستا او*
 

 خواهم خواند.  حيخداوند سرود و تسب ي و برا دياو خواهم گذران مهيرا در خ يشادكام يها  يقربان  27:6b ريمزام

بش از  حال ،او    نيبا ا  خدا بخواند.  يبرا را    "  كليشه اي (از روي عادت)  "  يپرستش  يهاچگونه سرود   دانست  يم  داود

  به حضور خدا وارد شود و چهره او را جستجو كند. خواست ي.او م اين تشنة خدا بود 

  . ديخداوند خواهم طلب  ي ا تو را  يرو  ي.» بلديمرا بطلب ي : «رو )  يا (كه گفته ديگويمن به تو م دل 27:8 ريمزام

 

 خدا  لهيبه وس  يطردشدگ ترس* 

وارد شدن به حضور پدر در   در حالهمانطور كه  پدر را پرستش كند، خواست يبه همان اندازه كه داود م يحت

 .نمود گشت ازب ، شدن رد طناگهان از ترس  ،بود  مانهيپرستش صم

نجاتم،    يخدا  ي. ايا  خود را از من مپوشان و بنده خود را در خشم برمگردان. تو مددكار من بوده  يرو  27:9  ريمزام

  مرا رد مكن و ترك منما. 

 

 ي نيشدن از طرف پدر زم طرد* 

  او را از وارد   ي ترس طردشدگ  نيشده بود.و حاال هم  دهيخود رنج   ي نيپدر زم  له يطرد شدن به وس  از   ،  به عنوان پسر   داود

 .، بازداشتاش بدون ترس   يشدن به حضور پدر آسمان

را مسح كند.پدر داود همه پسران خود را    يلحم آمد تا پادشاه بعد تيبه ب ينب ليبود،سموئ يكه داود مرد جوان يزمان

روز مهم مقابل    ني احاضر شدن در   ي از داود برا  مسح شود،جمع كرده بود. ي پادشاه ياز آنها برا  ي كي  نكهيبه ا  د يبا ام

 بود.  امده يدعوت به عمل ن ليسموئ

ترس در قلب داود    ن يبكند.ا  يقيعم  ي خود احساس طردشدگ  ي باشد كه داود از طرف پدر خاك  يطي تواند شرا  ي م  ن يا

 اش هم طرد شود. يشده بود كه توسط پدر آسمان جاديا

در   او بپردازد، ييبايز  دني او ود  ي خود وارد شود و به جستجو يخواست به حضور پدر آسمان ي او م نكهيمحض ا به

  س او را فراگرفت. فْ، نشدن ،ترس از طردنمود  قيكه شروع به پرستش عم يهمان لحظه ا 

 

 شده از طرد شدن  آزاد* 
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  ي طردشدگ هيعل يديو اظهارات شد دهيمتوجه بود كه از طرف پدر و مادرش طرد شده است.او مشكل را فهم داود

 كرد.

  دارد.  يپدر ومادرم مرا ترك كنند، آنگاه خداوند مرا برم چون 27:10 ريمزام

به حضور خدا قدم بردارد.او به چهره اش نگاه كرد و احساس كرد   نانيكردن آن مكاشفه،داود توانست با اطم انيب با

  پدرش روح او را فرا گرفته است. رشيكه عشق و پذ

  

   نمودپدرش را آشكار  عيسيِ خداوند
  

  

خدمت    هنگامي كهكردن پدرش بود.  ،آشكاربود  ن يزم  ني ا   ي بر روزماني كه    عيسيِ خداونداهداف    ن يتر  ياز اصل   يكي

عيسيِ   و مصلوب شدن او، محاكمه ،يريبالفاصله قبل از دستگ بود، دنيرس انيدرحال به پا عيسيِ خداوند ينيزم

 كرد. اديچهارده تا هفده   يدر فصل ها  وحناي ليپنجاه بار از پدرش در انج  خداوند

  . ديشما پدر من را بشناس خواهم ي:م فرمودبارها و بارها به شاگردانش  او

 

  شناخت  ديپدرم را خواه -د ي بشناس مرا

 
  ق ياز طر  عيسيِ خداوندوقت خود را صرف شناخت    شتري.هرچه بميشناس  يپدر را م  ،  ميرا بشناس  عيسيِ خداوندما    اگر

 .ميشناس يپدر را م  شتريب ،اناجيل نماييم 

 .» ديدهايو اورا د ديشناس ياو را م  نيو بعد از ا ديشناخت يم ز يپدر مران د،يشناخت ي مرا م اگر  14:7 وحناي

 كرد، يآمد ،آنها را لمس م يبه سمت مردم م مرتباً كهوقتي  مينيبي م را عيسيِ خداوندما عشق و محبت  ،اناجيل  در

 پدر بود. محبتاز  يعبارت  ني كرد.ا يم ايداد و روح آنها را اح ي بدن آنها را شفا م كرد، يرا برآورده م  شانيازهاين

  پدر را به ما نشان ده؟ ييگوياست. پس چگونه تو م دهيپدر را د  د، يمرا د كهيكس  14:9b وحناي

  

  

 

  پدر  محبت
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پدر را   محبتاو  فرزندان را در دامان خود گرفت و آغوش خود را به سمت آنها باز كرد، عيسيِ خداوند هنگامي كه

 به فرزندان خود نشان داد. 

ملكوت آسمان   رايز د،يرا منع مكن شانيو از آمدن نزد من، ا د يكوچك را بگذار  يگفت: «بچه ها يس يع 19:14 يمت

 است.»  نهاياز مثل ا

كرده و آغوش خود را به   كي دوست دارد ،ما را به خود نزد  ي ليپدر ما را خ نكهياست از ا  يز يشگفت انگ ر يتصو چه

  . كند يسمت ما باز م

 .مي شدآشكار  ،پدرش  محبت كرد ، يخدمت م  انشيبه اطراف عيسيِ خداوند  وقتي

كالم مرا نگاه خواهد داشت و پدرم او رامحبت   د،يمرا محبت نما يدر جواب او گفت: «اگر كس  يسيع 14:23 وحناي

  گرفت. ميمسكن خواه ي او آمده، نزد و يخواهد نمود و به سو

 

  .ديكن انيبلند ب ي را با صدا ني است.ا  يمكاشفه قدرتمند چه

 

 من مرا دوست دارد!   يآسمان پدر

 كند.  يو با من زندگ  ديا يب عيسيِ خداوندخواهد با  يم او

  خواهد خانه اش را با من بسازد.  ي من م پدر
 

 پدر  عطا نمودن* 

 .بطلبيممان از پدر  ميتوان يم ناني ما با اطم فرمود عيسيِ خداوند

كه هرآنچه از پدر به اسم من  ميگويبه شما م نيآم نيكرد. آم  دي از من سوال نخواه ي زي در آن روزچ و  16:23 وحناي

 به شما عطا خواهد كرد.  ديطلب كن

عيسيِ  دهد.ما به نام  ياو كار انجام م ياو را دوست دارد و فقط برا فقط پدر  چون ميطلب ينم عيسيِ خداوند به نام  ما

  شود. ي م اياست كه روابط ما با پدر اح  عيسيِ خداوند يقربان قي از طر  رايز  ميطلب يم  خداوند

  

 
 پدر  خانه* 
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  ي م             ما آماده  يرا برا   يو در خانه پدرش مكان   رود  يدر باره خانه پدرش به ما گفت.او گفت كه م   عيسيِ خداوند

 كند.

 حاضر كنم،  يشما مكان  يتا برا  رومي. مگفتمياست واال به شما م اريخانه پدر من منزل بس در 14:2 وحناي

 يبا پدر آسمان  ديكند.ما با  يم   ياست كه خانواده زندگ   ييهمان جا  نجاي.اميكن  يقرار است در خانه پدر زندگ   ندهيآ  در

  .ميبر قرار كن اي يميصم ارتباط خود 

  

  شما آشكارا خواهم گفت  به
 

 . د يخواهد آشكارا درباره پدر خود به ما بگو يم  عيسيِ خداوند

زنم بلكه از پدر   يبه مثلها به شماحرف نم  گريكه د ديآيم يرا به مثلها به شماگفتم، لكن ساعت  زهايچ نيا 16:25 وحناي

 به شما آشكارا خبرخواهم داد.

  عيسيِ خداوند .ديگو  يچهار فصل از پدر خود م  نيدر ا  عيسيِ خداوند است كه    يتنها چند مورد از پنجاه مرتبه ا  نهايا

  . ميبشو يميرابطه صم كي از ما با پدر خود وارد   كيكرد كه هر  يار يبس عالقهابراز 

  گمشده پسر
  

  ي م           استفاده  با خدا    مشاركت  ، احيا و  توبه  براي دعوت مردم به  گمشدهپسر    بشارتي داستان  موعظه هايدر  اغلب  

نزد   م يتوان ي مباز  ايم افتاده ، حقير شده و به اين مهم پي برده ايم ،صرف نظر از اينكه ما چقدر پسرفت كرده  شود.ما

 . برگرديمپدر 

  ي زندگ كي در  از پدرش گرفت خود را ارث را ترك كرده و تمام  اوخانه نسبت به پدرش  گمشده با سركشي پسر 

به خاطر اينكه همه چيز را از دست داده بود به جايي   در نهايتاو  آمد، د يشد  يكه قحط ي.هنگام  باد دادبر  اشانهيع

و اين در فرهنگ يهود  " .شد خوردند  يم كه خوك ها ييزها يخوك ها و چ خوراكخوردن به رسيد كه مجبور 

  " نشان دهنده حقارت شديد بود 

 
  

 پسر 
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ممكن   اي بيگانگي مي كنيماحساس خود  ي آسمانپدر  نسبت به ماو  .شايد داستاني مانند پسر گمشده داريمما  اكثر

  و عذاب وجدان   شرمندگي و پشيماني  ،  بي لياقتي و بي ارزشي از حس    مملوء   ا ي،  داشته باشيمن  دشدطر  ترس از   ،   است

  .ميهست

 شوم،يهالك م  يبه خود آمده، گفت چقدر از مزدوران پدرم نان فراوان دارند و من از گرسنگ  «آخر  17-15:2   لوقا

 ستميآن ن  ستهيشا  گريپدر به آسمان و به حضور تو گناه كردهام، و د  يو بدوخواهم گفتا  روميبرخاسته نزد پدر خود م

پدر خودمتوجه شد. اما هنوز    يبه سو  استه. در ساعت برخرياز مزدوران خودبگ  يكيكه پسر توخوانده شوم، مرا چون  

  .ديبوس ده،يترحم نمود و دوان دوان آمده او را در آغوش خود كش ده،يدور بود كه پدرش او را د

 
  ي ب  ري.او تصوكرد   يارزش   يامروز ،احساس ب   مانداران ياز ا   ي اريمانند بس  يجوان حت  نيندارم.ا  لياقت  گر يگفت من د  او

  به خانه بازگشت. كه از خودش ساخته بود، يريتصو  نيا  با يحت و  از خودش داشت يارزش

 

 پدر 

  به ما مي دهد كه : يپدر آسمان نسبت به  يمكاشفه فوق العاده ا  ،داستان ن يا

 ست ين ي داور نا عادل خدا

 ستيخشن ن او

  . ستيبخشش ن ي منتظر التماس دختران و پسرانش برا او
 

 ؟ كاري را انجام دادچه  آن پسرفرمود پدر  عيسيِ خداوند

 ده،يترحم نمود و دوان دوان آمده او را در آغوش خود كش ده،يهنوز دور بود كه پدرش او را د اما 15:20b لوقا

 .ديبوس

  ي م         .اوميياياو ب  نزداو منتظر ماست تا به    ما را طرد كرده و صورت خود را برگرداند،  ما ،آسماني  پدر    نكهيا   يجا  به

 ببوسد.  ما را مش يمحبت عظ ابراز  يرا به آغوش بكشد و برا خواهد ما

كه پسر تو   ستم يآن ن قيال نيپدربه آسمان و به حضور تو گناه كردهام و بعد از ا يرا گفت، ا ي و پسر  15:21 لوقا

 خوانده شوم.

 نكرد. يبود صحبت شدر حال گفتن پسرآنچه كه  ايانجام داده بود   شدر مورد آنچه پسر يحت  او پدر
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بر دستش  يو انگشتر ديرا از خانه آورده بدو بپوشان نيپدر به غالمان خود گفت، جامه بهتر كنيل 24-22:15 لوقا

پسر من مرده   نيكه ا راي. زميينما يو شاد ميتا بخور ديرا آورده ذبح كن  يو گوساله پروار ش،يهايبر پا نيونعل ديكن

  . مودندكردن شروع ن يشد. پس به شاد افتيو گم شده بود،  د يبود، زنده گرد

 

 پسر  ر يتصو

لباسش را به او داد.او انگشترش را در انگشت او كرده    ني دهد.او بهتر  رييپسر خود را تغ  ر يتصو  ديكه با   دانست  يم   پدر

 جفت كفش نو به او داد. كيو 

را به عنوان پسران و دخترانش    ما  يآسمان  پدر  ،  مي ريپذ  يرا به عنوان نجات دهنده خود م  عيسيِ خداوندما    هنگامي كه

 .مي نگشتان خود دار و حلقه اقتدار او را بر ا م يپوش يمطلق او را م يكيما لباس ن كند. ينگاه م

  ي ك يهستند.آنها با پسر من  ي چه كس ي سيع ح يچقدر دوست دارم كه آنها بدانند كه در مس اوه  د،ي گو ي محبت م با  او

 هستند.  خداوند ِحيمس يس يخدا در ع مطلقِ  يك يآنها ن هستند!

 :سدينو  يم ن يرسول درباره ا پولس

  .ميخدا شو نيكي مطلقِ ي او را كه گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در و را يز 5:21 انيقرنت٢

  

 

  ما  د يخلقت جد ر يتصو

  ا يشده  فيتحر ريهر تصو خود را به ما آشكار كند، آسماني تا پدر ميده ياجازه م  عيسيِ خداوندكه ما به  همانطور

 خواهد كرد. رييتغ ميخود دار   يكه از پدر آسمان يمحدود

  حضوربود.  ميكرد.پرستندگان او خواه  مياو را جستجو خواه  ي.رود يد  ميخداوند را خواه  يها   ييبايمانند داود ز  زين  ما

خواهد كرد،  رييما از پدر تغ ريتصو م،ينيب يكرد.همانطور كه جالل خداوند را م مياو را در اطراف مان احساس خواه

 .ابدي يم رييتازه، تغ تخلق ر يتصو كي ما به  ي ميقد ريودر همان زمان تصو

به  آمدن به حضور خدا  ياو بودند.آنها وقت خود را برا "دست  "خدا به دنبال "و روي چهره " افتني يبه جا ياريبس

 كرده اند.   يسپر شان يازهايبرآورد ن جهت
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 شده  لي تبد

 پدر يجستجو لهيوس به* 

  شكل .سپس ما به ميكن يجالل او زمان سپر دن يچهره او و د ي جستجو ي به سمت خدا آمده و برا دي ما با عوض،  در

 . ميشو يم  لياو تبد

از جالل تاجالل به همان صورت   م، ينگريم نهيجالل خداوند را در آ نقابيهمه ما چون با چهره ب كنيل 3:18  انيقرنت٢

 چنانكه از خداوند كه روح است.  م،يشويمتبدل م

 بيان مي كند :پولس رسول را  شه يهمان اندداود  يعني  نويس مزمور

  خواهم شد.  ريشوم از صورت تو س داريو چون ب ديتو را در عدالت خواهم د ي اما من رو و 17:15 ريمزام

 

 پرستش خدا  با* 

وقت   را يم،زيشو ي او م هي.ما شبنمي كنيم  رييشباهت او تغ مان،بهيدر زندگ رييتغ يبا نگاه كردن به خودمان و آرزو  ما

 .ميهست چه كسيكه در او  ميا  دهيخدا در پرستش او گذرانده و فهم  يميخود را در محبت صم

خود را با جالل   يشد تا چهره ها  ميواهخ داري،ب م يده يخدا ادامه م  رويِ افتني يكه به گذراندن زمان برا  همانطور 

 شد. ميخواه  دهي،با جالل خدا پوش نايبا خدا در كوه س وقت صرف كردن،بعد از  يما مانند موس  .ميخدا جلوه ده

 نوشت: لوقا

اش روشن خواهد بود، مثل   ظلمت نداشته باشد همه يا  جسم تو روشن باشد وذره يهرگاه تمام نيبنابرا 11:36 لوقا

 .» دهديم ييكه چراغ به تابش خود، تورا روشنا يوقت

خود   هيخدا گفت :انسان را شب يوقت شد، م يخواه ليخلق شده بود ،تبد ش يبرا انسانكه  يزيما به آن چ گريد بار

  . ميبساز
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  درس دوم دوره كردن يبرا  هايي پرسش
 

 مان قرار گرفته است؟  يكودك ات يتجرب ر يمان تحت تاث يما از پدر آسمان ري چگونه تصو:١

 
 
 
 
 

نازل شده در   يپدر واقع ري داد تا با تصو رييرا تغ ياز پدر آسمان رماني توان تصو يچگونه م ) 2

 كالم خدا مطابقت داشته باشد؟ 

 
 
 
 

  داي پ لي خداوندمان تبد ري به تصو م يتوان يچگونه م  ٣:١٨ان يمطابق با دوم قرنت) 3

 م؟يكن
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  درس سوم

  ما از پسر ريتصو

   پسر خدا 
  

 

  پسرِ ر يمكاشفه از تصو كي  ديبا م،يهست چه كسي ديجد خلقتيما به عنوان  نكه يدرباره ا يكامل ةمكاشف اينكه  يبرا

 .ميخدا داشته باش

 .ميپسر خدا مطابقت داشته باش ريمقرر كرد كه با تصو اي نييرسول نوشت كه خدا مارا مقدر،تع پولس

  فرمود تا به صورت پسرش متشكل شوند نيمع شيپ زي را ن شانيرا كه از قبل شناخت، ا ي آنان رايز 8:29a انيروم

  د يجد  خلقتيبه عنوان  يبه كامل كردن كار بالقوه خود و زندگ شروع  م،يپسرش مطابقت دار  ر يكه با تصو همانطور 

 . كرد ميخواه

 خداست  او

 .دي گو ي مهم را درباره پسر خدا م موردرسول چهار  پولس

 وجود داشته است شهيهم او* 

 كلمه زنده خداست  او* 

 است ز يخالق همه چ او* 

 ما ساكن شد انيو در م ديجسم پوش او* 

از   ي زياز اوچ ر يشد و به غ دهيبه واسطه او آفر ز يابتدا كلمه بود و كلمه نزد خدا بود وكلمه خدا بود. همهچ در

  ي جالل م،يديو جالل او را د ي و راست ضيما ساكن شد، پراز ف انيو م دي. و كلمه جسم گردافتيموجودات وجود ن

  14 ,3 ,1:1 وحناي پدر. گانهيپسر  ستهيشا
 

  نمودو حوا را خلق  آدم

 به واسطه پسر خدا خلق شده است.آدم و حوا توسط او خلق شدند. زي كرد كه همه چ ح يتصر وحناي

 . ديرا نر و ماده آفر شاني. ادي. او رابصورت خدا آفرديخدا آدم را بصورت خود آفر پس  1:27 شيدايپ
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كه آدم و حوا را به شباهت خودش خلق كرده بود   يتا به شباهت كس شود، دهي دوباره آفر ديشده با دهيباز خر انسانِ

  . ديايدر ب

   پسر انسان
  

 

 خود را رها كرد  يخداوند مزاياي

اما به   خدا بود ، قتاًي.او هنوز حقآمد ايبه دن ن يزم ي بر رو زن باكرهطريق يك ك انسان از  ي به عنوان  عيسيِ خداوند

انسان بود اما   قتاًيحقاو  آمد. نيزم  يانسان رو  كيخود به عنوان خدا را رها كرده و به عنوان  مزايايطور موقت 

 نشمرد. متيرا غن ش ييخدا

بود كه چون در صورت خدا بود، باخدا برابر   ز ين يس يع حيفكر در شما باشد كه در مس نيهم پس  8-5:2 انيپيفل

و درشباهت مردمان شد؛ و چون در شكل   رفت يكرده، صورت غالم را پذ يخود راخال  كنينشمرد، ل متيبودن را غن

  . ديدگر عيمط بيرا فروتن ساخت و تا به موت بلكه تا به موت صل شتنيشد، خو افتيانسان 
 

  كيخود را به عنوان خدا كنار گذاشت.او خود را مانند    مزاياي عيسيِ خداوندمهم است كه  ارينكته بس ني ا درك

عمل   او به عنوان انسان   انجام داد، ن يزم ن يو خدمت در ا يدر زمان زندگ عيسيِ خداوند كه   هر عمليانسان كرد.

   نه به عنوان خدا. نمود

 غلط  برداشت

  ، داشتي قدم بر مكه  ميبه عنوان خدا تصور كن ،داشت  يقدم برم نيزم  يبر رو  كههنگامي  را    عيسيِ خداوند اگر

 . ميده قياو تطب ريبا تصو  خود را ميتوان يكه چگونه م ميدرك كن ميتوان ينم

  كند،طوفان را آرام  ها را اخراج كند، ويد را توانست شفا دهد،  ضيمر  عيسيِ خداوند  ، م ييبگو م يتوان يمطمئنا م بله

به عنوان خدا بر   اگردارد؟  يبه ما چه ارتباط ن ي،ا  نيقدرتمند بود.بنابرا ارياو پسر خدا بود.او بس كرد، ريرا س  ياريو بس

  كي به عنوان  عيسيِ خداونداگر  ما باشد؟ يزندگ  ي برا ييالگو  توانست يم چگونه كرد، ي عمل م  نيزم  يرو

 .ميانسان هست  كياست كه ما فقط   ن يما ا  بهانه كرد، يو خدمت م  يزندگ   يعيموجود مافوق طب

كه ما   ميخدا دعا كن يعيمداخله فوق طب  ي است كه برا ن ي ا ،  ميكه دار يديتنها ام :اينطور توجيه مي كنيم كهآنگاه 

 آزاد كند.  يمشكالت مال ايها   يمار يب را از چالش ها،
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  و م،يكنار گذاشته است تصور كن نيزم  نيا  ي خود را به عنوان خدا بر رو اختياراتكه   نگونه يرا ا  عيسيِ خداوند اگر

،تمام   ميتصور كن مي توان يم نصورتيدر ا كرده است ،  افتيكه اقتدارش را از خدا در  يبه عنوان انسان مقتدر

  . ميانجام ده  همانند او مي توان يم زيانجام داد ما ن  عيسيِ خداوندكه  يي كارها

 

 ن يزم  يبر رو اقتدار

 ؛ فرمود عيسيِ خداوند

و   شنونديبلكه اكنون است كه مردگان آواز پسر خدارا م ديآيم يكه ساعت ميگويبه شما م نيآم نيآم 25-5:24 وحناي

عطا كرده است كه در خود   ز يپسر را ن نيدارد، همچن  اتيپدر در خود ح راهمچنانكهيهركه بشنود زنده گردد. ز

  داشته باشد. اتيح

 

 . شدخواهد  زنده شنود،  يپسر خدا م يصدا هركه

 : و فرمود ادامه داده  عيسيِ خداوندسپس  و

  رايز  ديتعجب مكن نيكه پسر انسان است. و از ا  رايهم بكند ز  ياست كه داور دهيبدو قدرت بخش و 27-5:26 وحناي

  د، يآواز او را خواهندشن باشند،يكه در قبور م ي كسان ع يكه در آن جم ديآيم يساعت

 

  كرده يو خدمت م  يزندگ   نيزم  يبا آن بر رو عيسيِ خداوندكه   ياست كه اقتدار  ي هيبد  نوشته، ني با ا مطابق

 به عنوان پسر انسان بود. ي كه او داشتاقتداربودنش نبود بلكه   پسر خداش به خاطر ،اقتدار 

ما   يخداداد  ،اقتدار ما است. ينمونه بودن برا ستهيشا ،  عيسيِ خداوند  تنها در عيسيِ خداوند جديد   خلقتيبه عنوان 

پسر انسان عمل كرد ،عمل  به عنوان   عيسيِ خداوندكه  يدر اقتدار ديشده است.ما با اياح  نيزم  ني ا ي بر رو

  اوپس از آنكه روح القدس بر   عيسيِ خداوند كه   يدر همان قدرت ميتوان يم،ميريگ ي روح م  ديكه تعم ي.زمانميكن

 .ميآمد عمل كن

با   ميتوان يما بود.م يواقع ي چگونه نمونه و الگو  عيسيِ خداوندكه  مينيبب ميتوان يم،ميخوان  ي را م ليانج  ي،وقت اكنون

  آفرينش هنگامكه خدا در  يزمان .ميعمل كن ،عمل كرد   نيزم ي بر رو عيسيِ خداوندكه   ي همان اقتدار و قدرت

  .همانطور عمل كند تواند يمجديد به عنوان خلقت  ، انسان سلطه داشته باشدانسان   ديبگذار فرمود
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 آخر بود  انسان

 به عنوان انسان آخر آمد. عيسيِ خداوند

  اتبخشيآدم نفس زنده گشت، اماآدم آخر روح ح يعنيمكتوب است كه انسان اول  ز ين نيهمچن  و 15:45 انيقرنت١

 شد.

عيسيِ  سلطه داشته باشند.  دي انجام داد.خدا گفت بگذار عيسيِ خداوند   را كه آدم خلق شد تا انجامش دهد، ي كار هر

 سلطه داشت.او در اقتدار راه رفت.  عناصر و طبيعتموجودات زنده و بر   بر وها،يبر د خداوند

را چون   شانيكه ا را يافتادند، ز رت ياو در ح ميسخنان را ختم كرد آن گروه از تعل نيا  يسيچون ع و 29-7:28 يمت

  و نه مثل كاتبان.  داديم ميصاحب قدرت تعل

 

 مشترك شد  انسان با* 

 در خون و جسم مشترك شد.يعني ما   تيدر انسان عيسيِ خداوند

  شد  كيهر دو شر  نيهمچنان در ا  زي چون فرزندان در خون و جسم شراكت دارند، او ن پس 2:14a انيعبران

 

 را تجربه كرد  وسوسه* 

 .ميكن يمتجربه را تجربه كرد كه ما   ييهمان وسوسه ها او

به مثال   ز يمابشود، بلكه آزموده شده در هر چ يكه نتواند همدرد ضعفها م يندار يا  كهنه  سيرئ رايز  4:1 انيعبران

   مابدون گناه.

 خلق شده بودند.   شيكه آدم و حوا برا همان هدفيكرد  يوسوسه شد،بدون گناه زندگ  يهمانند هر انسان  نكهيا با

  

 ما  اعمال -او اعمال* 

كنار   با او را  و انجام دهد بايد باشد بود ، يم ، انجام مي داد د يآمد تا تمام آنچه را كه انسان با عيسيِ خداوند

 و خدمت كرد. ي زندگ  انجام داد و نيزم  يانسان بر رو  كي خود به عنوان   يخداوند  ن مزايايذاشتگ

  نها يخواهد كرد و بزرگتر از ا زياو ن كنميرا كه من م ييآرد، كارها مان يهركه به من ا ميگو يبه شمام نيآم نيآم

 14:12 وحناي .روم يكه من نزد پدر م را يكرد، ز زخواهدين

و   انجام دادمآنچه را كه من   تواند يداشته باشد م مانيهر كه ا  گفت ، ي نم عيسيِ خداوندممكن بود  ريغ  نيا  اگر

 را انجام دهد. بزرگتر از آن يحت
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 قدرت ما   -او قدرت* 

 با قدرت روح القدس انجام شد. ح يمس يقدرتمند و خدمت ها يكارها تمام

 3:22a لوقا بر او نازل شد. يمانند كبوتر ،يجسمان  اتيالقدس به ه روح و

ثبت نشده است    عيسيِ خداونداز  ي ا معجزهچ يه د،يآ  عيسيِ خداوندبر  ديقبل از آنكه روح القدس در حال تعم تا

را موعظه كند    ليگفت كه با روح القدس مسح شده تا انج  عيسيِ خداوندبود. عيسيِ خداوند  ينيخدمت زم آغازِ  ني.ا

 .كند رون يرا ب  ها  ويرا شفا دهد و د مارانيب ،

را بشارت دهم و مرا فرستاد، تاشكسته دالن را شفا بخشم    ران يكه مرا مسح كرد تا فق  راي خداوند بر من است، ز «روح

خداوند   دهيرا، آزاد سازم، و از سال پسند دگانيموعظه كنم و تاكوب ، يينايو كوران را به ب يرا به رستگار رانيو اس

  19-18:4 لوقا موعظه كنم.»

 

آمدن روح القدس سخن گفت و گفت   از  كرد، يآماده م نيزم  ني ترك ا ي خود را برا  عيسيِ خداوند  كه يهنگام

 .  بخشد يقدرت م روانشيروح القدس به پ

  1:8a اعمال بود. د يو شاهدان من خواه افتيديقوت خواه د،يآيچون روحالقدس بر شما م كنيل

 

 .ميدارا هست ، داشت  ن يزم ي و خدمتش بر رو يدر زندگ عيسيِ خداوندهمان قدرت را كه   ما

 نوشت. عيسيِ خداوند  يهمان كلمات قدرت و روح القدس را درباره زندگ  لوقا

بهجا   كويكرده، اعمال ن ر يالقدس و قوت مسح نمود كه او س را كه خدا او را چگونه به روح يناصر  يسيع يعني

  10:38 اعمال .بوديم يخدا با و  رايز ديبخشيرا شفا م سيابل نيو همه مقهور آورديم

 

 آمد عيسيِ خداوند

 آشكار كردن پدر  يبرا

 فرمود : عيسيِ خداوند پدر است. قيدق ريتصو  ،پسر خدا، عيسيِ خداوند

  10:30 وحناي .»م يهست كيو پدر  من

 :فرمود همچنين او

 د،يشناختي. اگر مرا مديآ  يمن نم لهينزد پدر جز به وس چكسيهستم. ه اتيو ح يبدو گفت: «من راه و راست يسيع

  7-6:14 وحناي .»ديدهايو اورا د ديشناسياو را م نيو بعد از ا ديشناختيم ز يپدر مران
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 مظهر بارز خداست. عيسي اظهار داشت كه  انيكتاب عبران سندهينو

فروغ جاللش و خاتم جوهرش بوده و به كلمه قوت خود حامل همه موجودات بوده، چون طهارت گناهان را به   كه

  1:3a  انيعبران . دياتمام رسان

 

 . ه استد يناد ي صورت خدا ، ح يمس نوشت: پولس

 1:15 انيكولس .دگانيآفر ي است، نخست زاده تمام دهيناد ي او صورت خدا و

تازه   خلقتيتمام خلقت باشد.ما به عنوان  رِآمد تا سَ ايبود كه به صورت پدرش به دن  ي نخست زاده ا  عيسيِ خداوند

  . ميتا به شباهت او باش ميدوباره متولد شده ا 

 

 انجام اراده پدر  يبرا*

  ،بر مي داشت قدم  نيزم  ني ا ي كرد.همانطور كه بر رو م يآمد ،اراده خود را به پدر تسل نيبه زم عيسيِ خداوند  يوقت

 پدر را انجام داد.  اراده

 6:38 وحناي از آسمان نزول كردم نه تا به اراده خودعمل كنم، بلكه به اراده فرستنده خود. رايز

  

 طانيكار ش ينابود يبرا*

  ياز اصل  يك ي ني كه ا ديگو يبه ما م  وحناي.كرد يم باطلرا  طانيش كرد،كار يخدمت م عيسيِ خداوندكه  ييهرجا

 آمد. نيزم ن ي به ا يبود كه و  ي ليدال  نيتر

  3:8b وحناي١ راباطل سازد. سيجهت پسر خدا ظاهر شد تا اعمال ابل نيا واز

  

   ما جايگزين -عيسيِ خداوند
  

 

 مجازات گناه 

  به خاطر جدا كرد.خدا نتوانست  ، كند يستيبا گناه همز تواتست ي كه نم يقدوس  يگناه آدم و حوا آنها را از خدا

  توانست   يقدوس و عادل نم  يخدا  كي است.كامالً عادل  خدا    راي.زرديبگ  ده يرا ناد   آنان  كه گناه  رديبگ  ميتصم  شمحبت

 گناه را تحمل كند.
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 :  بود فرموده خدا

 2:17b شي دايپ مرد.» يخواه نهيهرآ ، يكه از آن خورد يروز  رايز

روح خدا در آنها نتوانست بماند.آدم و حوا   رابطه خود با خدا را از دست دادند. ،كه گناه كردند  ي وقتو حوا  آدم

  ذات  را گرفته بود آن يگناه جا بلكه ذات به فرزندان خود بدهند  بودندنتوانستند آنچه را كه از آن برخوردار ديگر 

  آدم به فرزندان او منتقل شد. ه گنا ذاترفته بود و  ني خدا در درون آنها از ب

 15:22  انيقرنت١ زنده خواهند گشت. زهمهين حيدر مس رند يميچنانكه در آدم همه م و

  پدر دارد،  كي نيزم نيا ي پدر منتقل شد.از آنجا كه هر كس بر رو تيذر قياز طر گريبه نسل د يگناه از نسلذاتِ 

 پولس رسول نوشت: 

 3:23 انيروم باشند،يجالل خدا قاصر ماند واز  گناه كرده راهمهيز

 شد. يمنجر به مرگ جسمان ني و ا بود، ي گناه مرگ روحان مجازات

  6:23 انيروم .حيمس ي سيدر خداوند ماع  يجاودان اتيكه مزد گناه موت است، اما نعمت خدا ح رايز

 

گشت،    يموت بر همه مردم طار  نگونهيو به گناه موت؛ و به ا  ديآدم گناه داخل جهان گرد  كيهمچنانكه بوساطت    لهذا

  5:12 انيروم  از آنجا كه همه گناه كردند.

 

 عيسيِ خداوند  تولد

به خاطر  ما شود. جايگزينتا  آمد نيزم ني ا يزن باكره بر رو  كي قيروح القدس و از طر لهيبه وس عيسيِ خداوند

را از دست   آن انسانداشت.كه  خدا را درون خود  ذات او  گناه نداشت. ذات عيسيِ خداوند ، ش ي درك معجزه آسا

  داده بود. 

 

  قرار گرفته است، از روح  ي كه آنچه درو را يمترس، ز ميمر شيپسر داود، ازگرفتن زن خو وسفي ي ا 1:20b يمت

  القدس است،

 

است:    نيا  رشيخواهند خواند كه تفس  ليو نام او را عمانوئ  دييخواهدزا  يباكره آبستن شده پسر  نكيا  «كه  1:23  يمت

    خدا با ما.»
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 محبت خدا  نقشة

 باره نوشتند. نيو پولس هردو در ا  وحنايقابل تصور است. ر يغ بايخدا به انسان تقر محبت

  ات يآورد هالك نگردد بلكه ح مان يخود را داد تا هركه بر او ا گانهيمحبت نمود كه پسر  نقدر يخدا جهان را ا رايز

  3:16 وحناي .ابدي يجاودان

 

در راه ما   حيمس م،يكه ماهنوز گناهكار بود يهنگام نكهياز ا  كنديخدا محبت خود را در ما ثابت م لكن 5:8 انيروم

 مرد.

  يك  به عنوان  كردن يزندگ ي برا ،عيسيِ خداوند خود، يگانه شامل فرستادن پسر بشر ي محبت خدا برا عظيم  نقشه

 .گرفتپسر او بودكه مجازات گناه بشر را بر خود  همچنينو  انسان كامل،

حالي  در  اورد؛ يظالمان، تا ما را نزد خدا ب ي برا يعادل ي عني د، يبار زحمت كش كيگناهان  يبرا  ز ين حيكه مس رايز

  3:18پطرس  ١بحسب جسم مرد، لكن بحسب روح زنده گشت، كه

 

   ما گناه شد ،  به خاطراو برخود گرفت.او  م،ي كه ما سزاوار آن بوداي  يگرفت. تمام داور ما را يجا عيسيِ خداوند

آنها را حمل   ستيالزم ن ني ا بربنا .او گناهان ما را متحمل شد،ميمطلق او را به دست آور ي كين م يتوان ي ما م نيبنابرا

  .ميكن

  5:21  انيقرنت٢ .ميعدالت خدا شو ي او را كه گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در و رايز

 

 .ميآنها را تحمل كن ميستيما مجبور ن  نيبنابر ا  ،شد  متحملرا  ما يو دردها امراض  ها،  يماريب او

و   دهيحمل نمود. و ما او را از جانب خدا زحمت كش شيما را بر خو يما را بر خود گرفت و دردها ياو غم ها  لكن

  53:4 اياشع . ميمضروب و مبتال گمان برد

   نجات دهنده ما -عيسيِ خداوند
  

 :كند يم  ييشگو يپ ندهيدرباره نجات دهنده آ وبيا ق،يعهد عت  ينوشته ها  نيدر نخست

  19:25 وبيّا خواهد آمد. نيدفاع من به زم يبرا  روزي  و  است آسمان در ة مندهندكه نجات  دانميم امّا

 :نوشت داود

  19:14 ريمزاممقبول درگاه تو باشد. مدعاهاي و زبانم  سخنان ة من،دهندنجات  ي پناهگاه و ا يخداوند، ا يا
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 :و بارها درباره نجات دهنده نوشت بارها اءياشع

: «من اول و آخر و تنها خدا  ديگويم نياست، خداوند متعال چن لياسرائ يو حام كندي م ييكه فرمانروا يخداوند

    44:6 اياشع من وجود ندارد. رازيغ ييهستم، و خدا

 

 ي از بردگ نجات

شخص    ن يبفروشد.ا  يخانواده خود رابه بردگ  ايخود    توانست  يم   بود،  يمشكالت مال  يكه دارا   ي،شخص  قيعهد عت  در

  ي بعض آزاد شوند. يخودشان با پرداخت مبلغ كاف يحت اي خاندان  كي كه توسط  يدر صورت توانستند ياشخاص م اي

 شدند.  ي ،آزاد م انهشجاع ي عاد ريعمل غ  كيانجام   ليبه دل ايخدمت   يها  سال لياوقات به دل

  .نديب  ي م طانيگناه و شدِيام نا بردگانرا به عنوان   هايي كه تولد تازه ندارند مقدس انسان كتاب

 

 خون او  لهيوس به

  ي خون پسر ابد ،  نجات آنها    يكند.بها  داينجات پ  يعمل  چ يبا ه  ايو طال و    نقرهفاني مثل    زيچ  چ يبا ه  توانست  ينم  انسان

 پاك كردن تمام گناهان بشر   يبرا  بود يكافو  با ارزش و قدرتمند تينها يخون ب  ني. ا ديخدا بود كه جسم پوش

چون    ي فان  يزهاينه به چ  د، ياشده  ديبازخر  د،يكه از پدرانتان به ارث برده بود  يباطل  يزندگ  ةوياز ش  ديداني م  رايز

  19-18:1پطرس  ١ .نقصيو ب بيعي ب  ةآن بر ح،يمس يو زر، بلكه به خون گرانبها ميس

  

 

 شدن  آزاد

 كاركه با  ييدارد.ما ديتاك ديباز خر  اي يترجمه شده است بر عمل آزاد ساز "ديباز خر" هي آ نيكه در ا  يوناني كلمه

  .ميبه او متعلق هست ، نجات دهنده ديبا خر اكنون م،يخلقت او به او تعلق داشت

 
 8:36 وحناي  بود. ديآزاد خواه ي .پس اگر پسر شما را آزاد كند، براست

  دا ي.ما به او تعلق پديخود خر ياو ما را با خون گرانبها  بلكه ما را آزاد كرد. نه تنها ما را نجات داد، عيسيِ خداوند

  داشت كه ما را آزاد كند.  قانوناً اين حق راو او  ميكرد

 

 پادشاهان و كاهنان باشند  تا
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  د يخر ي رفتن به بازار برا ي به معنا  ترجمه شده است، "شده دهي باز خر" ريز  هي كه در آ agorazo ياصل  كلمه

 .ميتا در او پادشاهان و كاهنان شو د يخر يما را از بردگ عيسيِ خداونداست.

آن، چرا كه ذبح   يو سزاوار گشودن مُهرها يكه: «تو سزاوار گرفتن طومار سرودنديم ساننيتازه بد يسرود و

و   يساخت يو از آنان حكومت ؛ي ديخدا خر يو زبان و قوم و ملت، برا  فهيو با خون خود مردم را از هر طا ،يشد

  10-9:5 مكاشفه كرد.» هندسلطنت خوا نيبر زم نانيما باشند و ا  يكه خدمتگزار خدا   يكاهنان

 

 تيتمام ابد يبرا* 

كه هرگز  اي است  يدنيخر يبه معنا ترجمه شده است، د ي خرباز ٣:1٣ انيغالطكه در  exagorazoمركب ، كلمه

  گردد.مي ن باز

  3:13a  انيغالط كرد.  ديبازخر عتيما را از لعنت شر گونهني ما لعن شد و ا يبه جا حيمس
 

  م يداشته باش نانياطم م يتوان ي كه م م يشد ده يگناه چنان كامل و موثر خر ي ما از بردگ ، ما  براي  ح يمس د يبازخر  عمل  با

معني مخصوصي در زمان هاي روم باستان داشت به معني   ن ياشد.  ميبه بازار برده فروشان بازگردانده نخواه گر يكه د

  خود فروخته شوند. برده دارتوسط اربابان روي سكوي حراج مي توانست بارها و بارها  اينكه

  ما تيهو - يِ خداوندعيس
   

 يكي شدن با او 

روح   يمعجزه اتفاق افتاد.خدا  ك ي م،ي خود قرارداد يبه عنوان منج  عيسيِ خداوندخود را بر  مانيكه ا  ي ا لحظهآن 

 .ميكرد.ما بدن او شد  يكيالقدس ما را با او  

  ة و هم م؛يده ليبدن را تشك كيتا  ميافتي ديروح تعم كيچه غالم و چه آزاد، در   ،يونانيو چه  هوديما، چه  ةهم رايز

  دن ييو اگر تمام بدن گوش بود، بو  شد؟يم  سّريچگونه م  دني. اگر تمام بدن چشم بود، شنميشد  دهيروح نوشان  كيما از  

  17 ,12:13 انيقرنت١ چگونه امكان داشت؟

 

  ي راه  عيسيِ خداوند.پطرس نوشت كه ميدر ملكوت با او باش مينبود كه ما بتوان نيتنها ا عيسيِ خداوند ديباز خر ليدل

  .ميكن يمطلق زندگ يكين يفراهم كرد كه ما برا 
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  ي بر دار حمل كرد، تا برا شينشد.» او خودْ گناهان ما را در بدن خو افت يدر دهانش  ي بيگناه نكرد، و فر چ يه «او

  24 ,2:22پطرس ١ .دياافتهيشفا  شيهمان كه به زخمها  م،يكن  ستيز ييپارسا يو برا  ميريگناهان بم

 

 ما گناه شد  يبرا

بدن خود   يما گناه شد.او با اراده خودش گناهان ما را رو  به جهتاو  ما، به جاي  عيسيِ خداوند د يباز خر  عمل در

 گرفت.  بيصل يرو

  5:21 انيقرنت٢ .ميخدا شو ييِپارسا يرا كه گناه را نشناخت، در راه ما گناه ساخت، تا ما در و ي كس او

 

  ما لعنت شد  يبرا
 

 بشر آمده بود را بر خود گرفت.  ي را كه به خاطر گناه بر رو  يلعنت عيسيِ خداوند

 ختهينوشته شده كه «هر كه به دار آو را يكرد، ز ديبازخر عتيما را از لعنت شر گونهنيما لعن شد و ا يبه جا حيمس

  3:13  انيغالط شود ملعون است.»
 

 ما را حمل كرد   گناهان

حمل كرد تا    نيببرد.او تمام گناهان ما را به عمق زم  نيرا از ب  ايبره خدا شد تا گناهان دن  عيسيِ خداوند ،  بيصل  ي رو  بر

 . اوردين اديخدا آنها را به  ني پس از ا گريد

 !رديگي خدا كه گناه از جهان برم  ة است بر  نيگفت: «ا  د،يآيم  شيكه به سو  ديرا د  يسي چون ع  يي حيآن روز،    يفردا

  1:29 وحناي

 

  ها، يكيدر تار  ،ياحفره نهاده   نيترق يگشته. مرا در عم  كينزد   هيبه هاو  اتميآكنده شده است، و ح  ايجان من از بال  رايز

گودال  نيتر نييدر پا مرا  . سِالهياامواجت مرا مبتال ساخته ةشده است؛ با هم نيدر ژرفناها! خشم تو بر من سنگ

  مزمور   .يساخته ا  شانيخود پر  ياست و مرا با موج ها  ني.غضب تو بر من سنگيو در اعماق قرار داده ا  ي كيها،در تار

3:88, 6-7  
  

 م ي شد كي مرگ او با او  در

  ي گناه را بندگ  گريگناه درگذرد و د كرِ يشد تا پ بيبا او بر صل م،يكه ما بود م يآن انسانِ قد ميداني م را يز 6:6 انيروم

 .مينكن
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 گشت  زنده

 شد.او نخست زاده از مردگان شد. روزيو قبر پ مرگ، ،او بر جهنم، ني حمل گناهان ما به اعماق زم با

  از آن او باشد.   يبرتر  زْيمردگان است، تا در همه چ  انيزاده از مرا سَر است. او سرآغاز و نخست   سا،يكل  يعنيبدن،    او

  1:18 انيكولُس

 

 واسطه روح زنده شد.  به

جسم   ة. او در عرصاورديبدكاران، تا شما را نزد خدا ب يبرا  ييپارسا د، يگناهان رنج كش يبار برا كي زين حيمس رايز

 3:18پطرس  ١ روح، زنده گشت  ةكشته شد، امّا در عرص

 . ميبا او زنده شد  زيزنده شد،ما ن عيسيِ خداوند  يوقت

و با   د؛ياافتهينجات  ضيپس، از راه ف - زنده كرد  حيما را با مس م،يخود مرده بود يهايكه در نافرمان ي زمان يحت

  6-2:5  انياَفِسس د،ينشان يسيع حْيبا مس يآسمان  يهايو در جا ديزانيبرخ حيمس

 
 شد . مطلق يكي ن گريشد.او بار د ايپدر اح ذاتكامل و  ي او به زندگ زنده شد،  عيسيِ خداوند  هنگامي كه

دارد،   مان يا ي سيكه به ع ز ي را ن  يباشد و كس  پارساكرد تا عدالت خود را در زمان حاضر ثابت كند، و تا خودْ  نيچن او

  3:26  انيروم پارسا بشمارد.

  

 مطلق ما شد  يكين

  ي كين زيمطلق شد ما ن يكين  عيسيِ خداوند داده شد.به همان اندازه كه   عيسيِ خداوندمطلق  ي كيلحظه نجات به ما ن در

 نوشت؛  پولس. مي مطلق شد

    5:21 انيقرنت٢ .ميخدا شو ييِپارسا يرا كه گناه را نشناخت، در راه ما گناه ساخت، تا ما در و ي كس او

 

 نوشت: پطرس .ميكن يمطلق زندگ  يكين يبرا  دي،با م يمطلق شده ا  يكيكه ن اكنون

  ست يز ييپارسا يو برا  ميري گناهان بم يبر دار حمل كرد، تا برا شيخودْ گناهان ما را در بدن خو او  2:24aپطرس ١

  .ميكن

 

 .مي مطلق شده ا  يكي.ما نميستيگناهكار ن گريد  خداوند ِحيمس يس يدر ع د يجد  خلقتيعنوان  به
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تازه شده   ز يكهنه درگذشت؛ هان، همه چ ي زهايتازه است. چ يباشد، خلقت حيدر مس ي اگر كس  پس  5:17 انيقرنت٢

  است!

 

 . ميمطلق شد  يكي.ما نميكن يزندگ تيگناه و محكوم ريز  ستيالزم ن گريد

 .ميمطلق باش يك يدر ن دي.ما باميدر گناه باش دينبا گريد ما

 ببرد و شكست دهد. نياز ب ما  مياجازه ده طانيبه ش دينبا گريد ما

 .ميآزاد هست تي.ما از گناه و محكومميمطلق هست ي كين خداوند ِحي مس يسيكه در ع ميدان يم ما

  8:1 انيروم ست،ين يتيمحكوم چيه  گريهستند، د  يسي ع ْحيآنان كه در مس ياكنون برا  پس

 

مطلق است.به طور   يكيمطلق است همانطور كه خدا ن ي ك ي.روح ما نميتازه هست خلقتي  خداوندِحيمس يسيدر ع ما

  .دي آ يپسرش در م  ريروزانه،روح و جسم ما به شكل تصو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  درس سوم دوره كردن يبرا  هايي پرسش
  

   خدمت   يبا چه اقتدار  ،  بود   نيزم  يبر رو  عيسيِ خداوند  كه  يهنگام  27  -  24  :٥    وحنايمطابق با  )  ١

 كرد؟  يم
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 ؟  دي كن ف يما توص نيگزي را به عنوان نجات دهنده جا عيسيِ خداوندكار )٢

 
 

  

  

 
 
 

  ؟  م يمطلق خدا شو يك ين  خداوندحِيمس يسيچطور ممكن است در ع )٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  درس چهارم

  خلقت تازه ريتصو

   حي در مس
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تازه  خلقتي.ما ميهست ح يمس م،در يريپذ  يخداوند را به عنوان نجات دهنده خود م يسي ع يبه گفته پولس رسول،وقت

 شود. ي تازه م  مانيدر زندگ زي.همه چميهست

تازه شده   ز يكهنه درگذشت؛ هان، همه چ ي زهايتازه است. چ يباشد، خلقت حيدر مس ي اگر كس  پس  5:17 انيقرنت٢

  است!

  ي م                 خداوند به ما  ِحي مس  يسيالقدس در ع  روح  م،ي ريپذ   يخود م  يخداوند را به عنوان ناج   يسيكه ع  يا  لحظه

 .ميشو  يم  كيما با او تا ابد   .وندديپ

 كهنه در گذشتند  يزهايچ

وجود  گريكه در گذشته در ما وجود داشته ،د ييقسمت ها يعني ني.ارنديم يكهنه م يزهايم،چيهست ح يدر مس يوقت

  تولد دوباره  كي.در همان لحظه ،رنديم يبرند ،م ينام م يميقد  يزهايكه از آنها به عنوان چ ييندارند.آن بخشها 

  شود. يمتولد م جديد  يشخص روحان كي صورت مي گيرد 

 

 تازه گشته   زيچ همه

وجود ندارد.آن شخص درگذشت.همه   گر ي.آن شخص دستيكه درگذشته بوده،ن يآن شخص گر يد د يجد مانداريا

و آن شخص بپرسد كه  مينشان ده ينوزاد را به كس كي كه  يتعجب آور است هنگام چقدرتازه شده است. زيچ

 كودك چه است؟  ني گذشته ا

 ندارد.  يآمده وگذشته ا  اينوزاد تازه به دن ني داد،ا ديجواب خواه شما

  ي م                اديما را به  يگذشته و شكست ها  ي گناه ها طانياست كه بعد از تولد دوباره ما ش  يمانند زمان قايدق ن يا

  ه يعل  طانيكه ش  مي ندار  ي ،ما گذشته ا   د يوجود ندارد.به عنوان خلقت جد   گريما درگذشت.د  يزندگ  كهنه آورد.بخش  

 تازه گشته.  زيچگذشته درگذشت،همه  يزهايآن ما را متهم كند.پولس نوشت،چ

 دوباره  تولد

 . يدوباره متولد شو دي كرد،گفت كه تو با يصحبت م موسيقوديبا ن يسيع يوقت

   3:7 وحناي !دياز نو زاده شو  ديمدار كه گفتم با عجب

داد   ح يتوض  يسي.سپس عدي گو   يسخن م  يبه تولد دوباره جسمان  ازيدر مورد ن  يسيفكر كرد كه ع  موسيقوديابتدا،ن  در

 نفس نبود.روح انسان بود. ايكرد جسم  يتولد دوباره را تجربه م د ياز بشر كه با يكه آن قسمت
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.  ابديخدا راه    ي به پادشاه  تواندي از آب و روح زاده نشود، نم  ي تا كس  ميگوي به تو م  ن،يآم  ن،يجواب داد: «آم  يسيع

   6-5:3 وحناياست. ياست؛ امّا آنچه از روح زاده شود، روحان يزاده شود، بشر ي آنچه از بشرِ خاك

 

 جديد روح  كي

 صالح تر نخواهد شد. ايما كامل است.هرگز از آن كامل تر  ةلحظه نجات ،روح تازه خلق شد در

  ي قسمت ماندار ياست كه از حضور خدا آگاه است.روح ا يزنده خواهد ماند.قسمت شهياز ماست كه هم ي قسمت روح

  مطلق است. يكيمطلق است ،آن هم ن يك يهمانطور كه خدا ن رايداشته باشد،ز مشاركتبا خدا  تواند ي است كه م

عطا كرده    يو دوست داشتن  في لط  نرم،  ي داده است.او قلب  يقلب گوشت   كي رفته است.خدا به ما    نياز ب  "  ي قلب سنگ"

  مطلق است. يكيكردن در ن يبه زندگ ليبه ما عطا كرده است كه ما ياست.او قلب

 

به در خواهم   كرشانيرا از پ  ي تازه در اندرونشان خواهم نهاد. دل سنگ ي و روح د،يدل خواهم بخش كيرا  شانيا من

 11:19 اليحِزق د، يخواهم بخش شانيبد نيآورد و دل گوشت

  ي ايخواهد با اح يكند.خدا م ايما ،نفس ما را اح فكر ديخواهد با تجد يكامل است.خدا م  خداونديِسيما در ع روح

 نَفْسو    (استخوان،گوشت و خون)  .بدنمي شد  ديما خلقت جد  كند.در لحظه نجات،  ايكامل اح  يرا به سالمت  ما  بدن ما،

 زه و كامل شد.نكردند،اما روح در لحظه نجات تا ريي،اراده و احساسات) به طور كامل تغافكار(

  .ديكن ينجات خود را عمل ها نوشت: ينيپ يليف يبرا  يكلمات جالب پولس

 

  ابم، يدر غ يحت شتريب ينه تنها در حضور من، بلكه اكنون بس د،يابوده عيمط شهيگونه كه همهمان  زان، يعز يا پس

  2:12 انيپيليف د؛ينجات خود را ترسان و لرزان به عمل آور

  

 

  م ي كه درك كن  يزمان  اما  ها در تضاد است،  هي آ  گريبا د  هيآ   نيرسد كه ا   يو به نظر م  است.  رايگانكه نجات    ميدان  يم

تا فكر   همكاري مي كند  روح ما با روح القدس  از آن به بعد،  شود.  يمو كامل    احيا  ح يروح ما در مس  كه لحظه نجات،

عمل مي  و بدن ما    افكار  در  از درون  هستند.نجات ما  رييروزانه در حال تغ  نهاشكل دهد. آ  ح يمس  شباهتو بدن ما را به  

 : مي دهد ادامه  پولس.كند
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  د يدر شما پد سازد،ي و هم قدرت انجام آنچه را كه خشنودش م م يخود، هم تصم رومنديخداست كه با عمل ن رايز

  2:13 انيپيليف .آورديم

 

 ي سالمت -  يامور مال  - نَفْس 

درك   دي.باستيكخداوند  ح يمس يِس يدر ع، روح ما  شخصِ نكهيدرباره ا ميداشته باش ياست كه ما مكاشفه ا  مهم

  د ي بازخر         مكاشفه و با درك    ني ا  با  مطلق است.  ييما در نگاه خدا كامل و پارسا  يافتة  اتيح  ديكه روح تجد  ميكن

 كرد. ميو جسم خواه نَفْسشروع به راه رفتن در سالمت  خداوند، يِس ياز جانب عشدن مان 

  به كالم خدا تازه تر خواهد شد.  كردن لصحبت كردن و عم  ،داشتن  باور ، تعمق ، دنيشن ما با خواندن ، نَفْس

 
  د يخدا خواه  ةاراد  صي. آنگاه قادر به تشخديبلكه با نو شدن ذهن خود دگرگون شو  د،يعصر مشو  نيهمشكل ا  گريد  و

 12:2 انيرومو كامل او. دهيپسند كو،ين ةبود؛ اراد

  مي نويسد باره    ني در ا  وحناي .ودي و بدن ما در سالمت خواهد    ابي.ما كامابدي  يم  رييما به شباهت او تغ  نَفْسكه    همانطور

: 

  اب يكام ز يهمچنان كه جانت ن ، يبه سر بَر يو در تندرست يباش ابياست كه از هر جهت كام نيا ميدعا ز، يعز يا

  1:2 وحناي٣است.

   مطلق خدا  يكي ن
  

 مطلق است؟  كيخدا چقدر ن

 مطلق است. يكي، نهايش  راه  در همه و  ذاتدر  او* 

 گناه نكردن است. ييتوانا اياز نبود گناه  شتريمطلق او ب يكين* 

 كند.  يستيبا آن همز ايكند  تواند به گناه نگاه ي است كه نم نامتناهي نيكويي مطلق و يكين او* 

 گناه كردن را ندارد.  ييتوانا خدا* 

  ي نم    را    در محبتش آن  نكهيبا ا  كند،  ي است كه نتوانست از گناه آدم و حوا و فرزندانش چشم پوش  ي مطلق  ي كين  خدا

 خواست.

  ي را برا  ني. او اشودي حاصل م  مان يكه توسط خون او و از راه ا  ياگناهان عرضه داشت، كّفاره   ة او را چون كّفار  خدا

 دهيصورت گرفته بود، چشم پوش  شتريكه پ  ياز گناهان  ش،يخو  يدر تحمل اله  راينشان دادن عدالت خود انجام داد، ز
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  مان يا ي سيكه به ع ز يرا ن يكند، و تا خودْ عادل باشد و كس  ابتكرد تا عدالت خود را در زمان حاضر ث نيبود. او چن

  26-25:3  انيرومدارد، پارسا بشمارد.

 

 آشكار شد. مانيمطلق خدا با ا يكين

است. چنانكه نوشته   مان يا  يةكه از آغاز تا به انجام بر پا  رسد،ي كه از خداست به ظهور م  ييآن پارسا  ل، يدر انج  رايز

  1:17 انيروم  خواهد كرد.» ستيز  مانيشده است: «پارسا به ا

 

 ما  مطلقِ يكين

 .ديمطلق ما كش يك ياز ن يروشن ر يتصو ينب اء ي. اشعخدا را بدست آوريممطلق  يكيخودمان ن ي با كارها ميتوان ينم ما

  64:6a اياِشع است! ف يكث ياهمچون پارچه  يما جملگ ك يو اعمال ن م،ياما همچون شخص نجس شده ةهم

 

در چشم   فيكث يپارچه ا  مانند م،يهر چقدر هم كه سخت تالش كرده باش ، ميانجام ده ميتوانست يكه م يكار هر

  باشد.  يم فيكه پارچه كثيت كي به مانند ،  ميانجام داد د يكه قبل از خلقت جد يي خدا خواهد بود.تمام كارها

 
 مطلق يكيشده به ن منصوب

  ي ك يبر خود گرفت.او در عوض ن ما را،ناراستي او تمام گناهان ما و  ،جان سپرد بيصل يبر رو  ي سيكه ع يهنگام

 ! يمطلق خود را به ما داد.چه مبادله فوق العاده ا 

 ما بر او آمد.  گناهان

  مطلق او بر ما آمد.  يكين
 

مطلق خدا   يكين" ما  م،روحيقرار داد  خودبه عنوان نجات دهنده   خداوند ِحيمس يِسيخود را بر ع مانيكه ا  يا  لحظه

 ." گشت

.  دارند  به او اطمينانكه  شودي م يكسان  ةهم بياست و نص حيمس يسيبه ع مان يكه از خداست از راه ا ييپارسا نيا

   3:22 انيروم.ست ين يتفاوت چ يباره ه نيدر ا

 ماست.  براي  خداونديِ سيعبخش  اتيح  كاربر  هيتك و يبندياعتماد،پا  يبه معنا "اطمينان" كلمه

 . ميمطلق خدا شد يكين يس يع م،دريشد د يجد نشي و آفر  مي كه ما دوباره متولد شد ي اظهار داشت،هنگام پولس

  5:21 انيقرنت٢.ميخدا شو ييِپارسا يرا كه گناه را نشناخت، در راه ما گناه ساخت، تا ما در و ي كس او
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  ست يمعنا ن نيبه ا و فقط.نيستيم كار گناه گريكه ما د ستيمعنا ن ني به ا فقط نيم،ا يشو يمطلق خدا م  نيكيكه ما  يوقت

بدان معناست كه روح ما همان   ن يا  م،ي شو يمطلق خدا م  يكيكه ن يوقت بلكه شده است  دهيكه تمام گناهان ما بخش

  است  زيشگفت انگ اين چقدر مطلق است . يك يمطلق است كه خود خدا ن يكياندازه ن

 

 م يمطلق اعالم شده ا يكين ما

  م يكرده ا افتي مطلق خدا را در يكين ما
 

 زماني كه نيكي مطلق خدا نبوديم  ما ر يتصو

سخت   رفتنشيپذ  ياريبس يبرا  ميمطلق هست يكيمطلق است،ن يكيبه همان اندازه كه خدا ن مااست  قتيحقاين يك 

 . آموزش ديده ايممتفاوت  اريبس ،خوش نيتاست.ما توسط معلمان 

  تيمحكوم ايخود را با حس گناه  ي، تمام زندگ  چه هويتي دارند ح يآنكه بدانند در مس بدون ان،يح ياز مس ياريبس

 .ميمطلق خدا هست يكيكه ن  ميو باور داشته باش م يريبپذ دي با مانيا با.كنند يم يسپر

  .ميشناس يمطلق را م  ي كين شناختن گناه، ي جا م،بهيشناس يم شتريچه خدا را ب هر

 
 ميستيگناهكار ن گريد* 

  د يجد خلقتي.ما ميستيگناهكار ن گري.ما دميبدان ضيف ق ي از طر افته يخودمان را گناهكاران نجات  دينبا گريد

 گفته شده كه گناهكار هستند.  وستهيبه آنها پ رايز  ننديب يخود را در حال گناه م انيح ياز مس ياريبس.ميهست

مطلق   يكيگناه تمركز داشته.آنها مكاشفه ن يگرفته اند.افكار آنها به طور مدام بر رو  مي در مورد گناه تعل وستهيپ آنها

شخص   ما ،  مطلق خدا يكين  ةمكاشف ق يشان حاكم است.از طر ي گناه همچنان در زندگ  ني نكرده اند.بنابر ا افت يرا در

.همان اندازه كه خدا  مينيب ي ،خودمان را م نديب يرا م ماهمانطور كه خدا آنگاه  .ميشو ي مطلق خدا م يك ين مطلع از

از روي   گري.ما دستيبر جسم ما حاكم ن گريگناه د نيابنابر .مينيب يمطلق م كيخودمان را ن زيمطلق است ما ن يكين

 .ميكن ينم   گناهعادت 

مطلق   يكيمكاشفه ن رايما از دست داده است ،ز يرا برا  تشيجذاب گري.دمينيب ي،م نديب  يكه خدا م  يرا آنطور  گناه

  . ميخدا را داشته ا 
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   او ريسازگار با تصو
  

  با  م،ي ده يادامه م   خداوندِحيمس ي سيتازه در عي مطلق خدا به عنوان خلقت يكيهمانطور كه به راه رفتن با مكاشفه ن

  .مييآ  ياست.ما هر روز به شباهت پسرش در م  نديفرآ كي  ني .اميو تحول هست رييدر حال تغ افكارمان ديتجد

 

شما   ميدر دعاها  وستهيبر من شاهد است كه چگونه پ  كنم،يپسرش خدمت م  ليكه او را با تمام قلبم در كار انج  ييخدا

  1:9 انيروم  كنميم ادياوقات  ةرا در هم

 

 به گناهان  اعتراف

عمر خود را با شكست،گناه و   هيكه بق ست ين الزم م،يعمل گناهكارانه شو ك ي،مرتكب  مانداران يما به عنوان ا اگر

 .ميكن يزندگ تيمحكوم

  افت يبخشش او را در  مان،ي با ا  و م،يآن گناه را به خدا اعتراف كن د يم،بايمرتكب گناه شده ا  مي ديفهم نكه يمحض ا  به

  .ريمقدم بردا  تي مطلق ،آزاد از گناه و محكوم ي ك يدر ن ميتوان ي.سپس مميكن

 

پاكمان   يو از هر نادرست آمرزدي و عادل است، گناهان ما را م نياو كه ام م، ياگر به گناهان خود اعتراف كن يول

  1:9 وحناي١.سازديم

 
  كتر ي.هر چه به خدا نزدميمانند خدا از گناه نفرت داشته باش  ديتوافق با خدا در مورد گناه است.ما با ي،به معن اعتراف

  وسوسه گناه در ما كمتر خواهد شد.  همان اندازه، م،بهيمطلق او قدم بردار يك يو هرچه در مكاشفه ن ميشو

 

 د ي برگردبه جاي اول كه   دياموزيب

 ي مانند بوكسور.    ميبرگرداول    يبه جا  عاًيكه سر  مياموزيب  ديبا  م،يشو  يناكام م  مانيزندگ  ياز قسمت ها   يدر برخ  يوقت

  در عوض، داشته باشيم خودمان  ي سف براأو احساس ت  دهيدر آنجا دراز كش دينبا شود،  يتشك مغلوب م  يكه بر رو 

برگشته  خود      اول  يبه جا  دي.ما باميستيخود با  يپاها  يو روبلند شده  تشك    خودمان را آموزش بدهيم كه از روي  ديبا

  .ميده ادامهو به حركت 
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فورا به گناهان خود اعتراف كرده و   د ي.در عوض،باميو شكست باش تيبه فكر گناه ،محكوم د يم،نبايگناه كرد يوقت

  ي روزيبرگشته و به حركت به سمت پ ديبا  بوكسور برنده، ك ي.مانند ميكامل از بخشش خدا را بدست آور  نانياطم

 .ميادامه ده

 شويد   متحول

  . ميكن ميزنده به خدا تقد  يقربان كيهمه روزه بدن خود را به عنوان    ديمطلق خداست،اما ما با يكين يما دارا  روح

 

زنده و مقدّس و   يخود را همچون قربان يكه بدنها كنمي خدا، از شما استدعا م يبرادران، در پرتو رحمتها يا پس

  12:1 انيروماست.  نيكه عبادت معقول شما هم د يكن ميخدا تقد ةديپسند

 

  كند. رييتغ ديمكاشفه كالم خدا با  قيافكار از طر  دي ما با تجد يس ها فْاما نَ مطلق خداست، يكين يما دارا  روح

 

  د يخدا خواه  ةاراد  صي. آنگاه قادر به تشخديبلكه با نو شدن ذهن خود دگرگون شو  د،يعصر مشو  نيهمشكل ا  گريد  و

  12:2 انيرومو كامل او. دهيپسند كو،ين ةبود؛ اراد

 

 باش  دلير

كه خدا   ميبفهم ميتوان ي.مم ي شو كيبه تخت خدا نزد  با دليري ميتوان يم مطلق خدا در خلقت تازه، يكيمكاشفه ن با

 .ديما را خواهد شن

 دهد.  مان ياري ازيكه به هنگام ن م يرا حاصل كن  يضيو ف ميابيتا رحمت ب ميشو كينزد  ضيآزادانه به تخت ف پس

 4:16 انيعبران

  يبرا   خداونديِسيكه ع ميدان ي.مميكن ياو را درك م ضي ف رايز مييايبه نزد خدا ب ناني شجاعانه و با اطم ميتوان يم ما

  ي .مميتازه هست  خلقتيخداوند    ِحيمس  ي سيكه در ع  ميدان  ي.م ميشده ا  دهيكه بخش  ميدان  ياست.م كاري انجام داده  ما چه  

 .ميمطلق خدا هست يكيكه ن ميدان

 سرزنده باش 

 خداوند است.  ِحيخود مس حيات،همان  حيات ني .ا ميدر درون خود دار  ي تازه ا اتيح عنوان خلقت تازه، به

خود مرده    يهايكه در نافرمان  يزمان  يخود به ما، حت  ميخاطر محبت عظدولتمند است، به  تيكه در رحمان  ييخدا  امّا

 5-2:4 انياَفِسس د؛ياافتهينجات  ضيپس، از راه ف -زنده كرد  حيما را با مس م،يبود
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  زنده شده است. و تازه  يوجود ندارد.شخص درون گر يداشت،د يجهان قدم بر م  ن يانسان كهنه كه طبق ا آن

 
 ايدن نيا ي آنگاه كه از روشها د،يزدي در آنها گام م يو زمان د،يو گناهان خود مرده بود هايامّا شما به سبب نافرمان و

  ي زمان  ي جملگ  ز ي. ما نكندياكنون در سركشان عمل م كه هم   ي از همان روح  د، يكرديم   يروي قدرت هوا پ  سيو از رئ

  ز يما ن  م؛يآوردي ها و افكار آن را به جا م و خواسته  ميكردي م  ي روي نَْفس خود پ  ي و از هوا  م،يستيزي م  شانيا  ان يدر م

  3-1:2 انياَفِسس .ميخود محكوم به غضب خدا بود عت يبنا به طب گران، يهمچون د

 

 ر باشيد  پُ

به اندازه اي كه او غني   را  ما ما را پر كرده است. تمام او،يعني  خداوند است يروح ما پر از پر   تازه، يعنوان خلقت به

 . از پري غناي خود بهره مند ساخته است است

 
  3:19 انياَفِسس .ديكماالت خدا آكنده شو ةتا از هم - دياست، بشناس يآن محبت را كه فراتر از معرفت بشر  و

 

 : دي گو ي م  Amplifiedترجمه 

  ل يكه پر از خود خداوند است تبد  يو به بدن ديحضور خدا باش ني و در كامل تر ديدارم كه از كمال خدا پرشو آرزو

 .ديشو

 . ميشده ا   رابياو س تي.ما از تماممي.در عوض پر از خدا هستميستين يخال  گري تازه،د خلقتيعنوان  به

مطلق خدا،هم در جسم    يكيرا پرشده در ن  م،خودمانيده  يمطلق خدا ادامه م  يكين  يو تشنگ  يكه به گرسنگ  همچنان

 .افتي م يخواهس فْنَو هم در 

  5:6 يمَتّ خواهند شد.  ريآنان س رايبه حال گرسنگان و تشنگان عدالت، ز خوشا

 

 محبت او افتيدر

  م يما دشمنان او بود   كه  ي،زمان  ي.او مارا دوست دارد.حتستين  ن يخدا از ما خشمگ  مياست كه بدان  ي ميمكاشفه عظ  چه

  داشت. را دوست  ما او

 



55 
 

بزرگتر از   ي ام. محبتچنانكه من شما را محبت كرده  د،يرا محبت كن گر يكدياست كه  نيمن ا «حكم  14-12:15 وحناي

  كنم، ي اگر آنچه به شما حكم م دييجان خود را در راه دوستانش فدا كند. دوستان من شما ي وجود ندارد كه كس نيا

  . ديانجام ده

 

  . ميده ي انجام م عاًي او را سر  يها  فرمان ،يگوشت ديجد  يتازه با قلب ها خلقتيعنوان  به

 

 خدا دوست بودن  با* 

 يي.ماديدوستان من هست د،شماي گو ي! اكنون او به ما مستين نيخدا از ما خشمگ مياست كه بدان يميمكاشفه عظ چه

.ما به .اكنون ما دوستان او و او دوست ماست ميكرد يخداوند با او آشت ِحيمس قي طر از م،يدشمنان او بود يكه زمان

را مالقات كنند.و مانند ما دوست   دوست ما گرانيكه د م يخواه ي.ما ممي دادن دار مصالحهعنوان دوستان او ،خدمت 

  خدا شوند. 

 

 ديكن  ياو آشت با* 

 .مي كرده ا يتازه با او آشت خلقتيعنوان  بهما 

همه از    نهايتازه شده است! ا  ز يكهنه درگذشت؛ هان، همه چ  يزهايتازه است. چ  يباشد، خلقت  حيدر مس  ياگر كس  پس

  18-17:5 ان يقرنت٢ را به ما سپرده است.  يداده و خدمت آشت يما را با خود آشت حيمس ةخداست كه به واسط

  

 چهارمدرس  دوره كردن يبرا  هايي پرسش
  

  ست؟ يخلقت تازه بودن چ يمعنا )١

  

  

  

  

  ؟   ديكن ف يمطلق خدا را توص  يكين) 2
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  ؟ ديكن ف يمطلق خلقت تازه را توص  يكين) 3

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  درس پنجم 

  د يكهنه با جد يخودنگر ريمعاوضة تصو

   انتخاب با ماست
  

به مكاشفه  اي.آميانتخاب كن د يكه با ديرس ميخواه ييجاها م،بهيكن ياز درس ها را مطالعه م يسر نيهمانطور كه ا 

 بود؟  ميخواه بندي، پا م يكرده ا افتيها در كه در طول سال  يسنت يبه آموزه ها  ايداشت  ميخواه  مانيكالم خدا ا

 :سد ينو يم كه ي بود هنگام ميبا پولس رسول موافق خواه ايآ
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تازه شده   ز يكهنه درگذشت؛ هان، همه چ ي زهايتازه است. چ يباشد، خلقت حيدر مس ي اگر كس  پس  5:17 انيقرنت٢

 است!

  جايگزين مان و درباره  يو آسمان ي،درباره پدر دوست داشتن م يبود يم د يبا  يدرباره آنكه در زمان خلقت چه كس ما

  ك ي .اكنون زمان آن است كه ميمطالعه كردبه خاطر ما انجام داد،  كه خداوند ح يمس يس يع اتيح احيايو كار  يعال

  .ميما دارد اتخاذ كن يحركت به آنچه خدا برا يآگاهانه برا  ميتصم

 

 كهنه  ري گذاشتن تصو كنار

  افت يدر ي كه مارا متقاعد كند كه ما برا مياجازه ده طاني به ش د يخوب از خود مهم است.ما نبا ر يتصو كي  داشتن

  ي شد.اگر زندگ ميروبرو خواه يشكست در زندگ با ،ميرا انجام ده كار نياگر ا .ميارزش هست يخدا ب ينعمت ها

  ي بود زندگ  مي.ما قادر نخواهمينبرد كن  تير با موفقيشر  يروهايبود كه با ن  مينخواه  قادر  م،يداشته باش  يشكست خورده ا

 .ميخدمت كن  گرانيبه طور موثر به د  و م يداشته باش يح يمند مس روزيپ

چهره خلقت تازه به   دنيگذشته و پوش يانسان كهنه و عادت ها يكنار گذاشتن عمد  يبرا  يزمان از ما، يار يبس يبرا

 وجود داشته باشد. ديافكارمان با  تجديد لهيوس

 ماست. مانيحركت ا ني ا: در باره كنار گذاشتن انسان كهنه نوشت پولس

دستخوش   بندهيفر الِيام ريتأثرا كه تحت  ميخود، آن انسان قد نيشيپ يزندگ ةويبه لحاظ ش ديكه با ديآموخت شما

  23-22:4 انياَفِسسطرز فكر شما نو شود، دي. باديفساد بود، از تن به در آور

  

 

 را برتن كردن  د يجد

كه افكار ما با   ديآ  يم يتنها زمان تبديل ني.ا ميشو تازه در افكار خود  ديم،باي گذار يانسان كهنه را كنار م  همانطور

 شود. تبديلمكاشفه كالم خدا  لهيو به وس مانيا

 : ديگويدهد و م يادامه م   يدر نوشته بعد پولس

 خدا باشد.   هيشب  ،يق يحق   تيو قدّوس  ييشده است تا در پارسا  ده يكه آفر  د،يرا در بر كن  ديانسان جد  و   4:24  انياَفِسس

افكار   د يو با مكاشفه كالم خدا تجد مي گذار ي كهنه مان را كنار م ريو تصو  ي ميكه انسان كهنه،شخص قد  همانطور

 . ميپوش يرا م د يو خلقت جد ديجد م،شخصيكن يم
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  مان يدر قلمرو ا دي.خلقت جدستين ميكن يكه با حواس پنجگانه درك م يزيمحدود به آن چ گريد  ديجد خلقت

 مطلق و تقدس است. يك يمطابق با خدا و در ن ديداند كه خلقت جد يم  ديكند.خلقت جد  يم  يزندگ

مطلق است.آنها   يكيدانند كه روحشان مانند خدا مقدس و ن ي.آنها مننديب يخودشان را گناهكار نم گريد  تازه خلقتي

و تقدس در قدم زدن روزانه خود   يو عمل  يمطلق تجرب يكيخدا به ن ريكه نفس و جسمشان به شكل تصو دانند يم

  است.

  ي ميقد يدژ ها
  

فكر   ،  به عنوان بزرگساالن يدر فكر ما بنا كرد.حاال ،حت ي مختلف ي دژها طانيش ، ميما در حال بزرگ شدن بود يوقت

انجام    كاري  م يتوان  يبه ما گفته شده بود كه به عنوان كودك نم  را يز   ،  م يانجام ده  ميتوان  ي نم  يكار خاص   كه  ميكن  يم

شكسته   ديشده اند كه با يبزرگ  يل به دژها يگفته شده است ،تبد يزمان  كي كه در  يكننده ا بي.كلمات تخرميده

 شوند.

 بودن  يناكاف

.شما شروع به فكر كردن در مورد  دهد ي انجام م آن رابرادر بزرگت  ، به شما گفته شود،آن كار را انجام نده ديشا

  .ديكني برادرم را ندارم م ييمن توانا  نكهيا

  

  

 ي تيكفا يب

كالس با  هيبق شما به وجود آمده است، يمشكل برا  نيچرا ا  دانم يبه شما گفته باشد كه من نم ياست معلم ممكن

  . ستميكالس باهوش ن هيمن به اندازه بق است:  ني ا د يآ ي كه به فكرتان م  ي زيچ نيندارد.اول يآن مشكل

 

   جمع بندي هاي گروهي

ممكن   ات يكل ني .اميگفته اند اعتقاد داشته باش يدرباره گروه خاص  ايما   ي قوم نهيشيدر مورد پ گرانيما به آنچه د ديشا

درآمريكا يك جمع   كه دي ا دهيشن احتماالً باشد. ايجاد كردهما  يدر زندگ محدوديت هايي اين جمع بندي هااست 

  مي رود   عصبي است و زود از كوره در      شه يهم يعني او  د قرمز داشته باش ي موهابندي اي وجود دارد كه اگر كسي 
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پس من هم به مادرم رفتم و   ،  بودنگران  هميشه مادرم"كه بعضي ها مي گويند  باشد  مي ن يا  جمع بندي ديگر  ك ي ،.

  " نگران هستم و كاريش نمي شود كرد

.ما  م يباش كردهباور آنها را و  دهيخود شن ي قوم نهيشيپ ايدر مورد نژاد  ياد يز يزهايچ اين امكان وجود دارد كه ما

 ".... شهيهم يآن آلمان اي.....  شهيهم يرلندي آن ا ".به فرض مثالميكن ينم سهيمقا گرانيخودمان را با د

  ي م      رها  افكنده ،  هيما سا  ي بودن در گذشته كه در زندگ  ينا كاف  ا ي  درماندگيما را از تفكرات    دي خلقت جد  مكاشفه

  كند.

 تعصب

  خلقت از هر نژاد در  ماندارانيا ريسا دن يبخشد.ما شروع به د ي م يي رها ي خلقت تازه ما را از متعصبان نژاد مكاشفه

 .مي كن يخداوند م ِحيتازه در مس

 . سدينو يخلقت تازه م تي پولس درباره اولو هيآ  نيا  در

 گونهنيا حيمس ةدربار شتري و هرچند پ م،يكني قضاوت نم يبشر  يارهايبا مع كسچيه ةپس دربار نياز ا ن،يبنابرا

  5:16  انيقرنت٢.ستين نيچن گرياكنون د م،يكردي قضاوت م

 
 نوشت: انيبه غالط نيهمچن پولس

 حيمس د،يافتي ديتعم حيشما كه در مس ي. چرا كه همگدييپسران خدا مان،يا ةشما همه به واسط ،يسيع حيدر مس رايز

  ي سيع  حْيدر مس  ي شما همگ  راي نه غالم نه آزاد، نه مرد نه زن، ز  ،يونانيدارد نه    يمعن  يهودينه    گري. دديرا برتن كرد

    28-26:3  انيغالط.ديهست يكي

 

  د ينبا  خدا.  خانوادهيعني    ميشو  يمتولد م  دي خانواده جد  كي در    دوباره   م،ي ريپذ  يخود م  يرا به عنوان منج   يسيع  يوقت

  ماندارا يا ريو هر غ د يرا به عنوان خلقت جد مانداريهر ا دي بماند.با يمان باق ي تعصب در زندگ يسنگر ها  م ياجازه ده

 .مينيخلقت تازه بالقوه بب كي را به عنوان 

از نژاد    گريد  در روح،  ديجد  خلقتيبه عنوان  يعني    مينيبب  ند،يب  يرا آنچنان كه خدا م  ماندارانيا  ريخودمان و سا  ديبا  ما

را با رنگ   گران يد گر،ي.ما دميمتولد شده ا است خدا  خانوادهكه  دي خانواده جد كي.ما در ميستيقوم سابق خود ن اي

  .مي ريپذ ي م         خداوند ح يمس ي سيتازه در ع خلقتي وانرا به عن گراني.ما خود و دميده يپوستشان مد نظر قرار نم
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   (نابود كردن)دژها دني كش زيربه 
  

و تعصبات ما استفاده كند تا ما را در اسارت نگه   ي ارزش ي ب ، مثل درماندگي دوست دارد از احساسات كهنه  طانيش

  .دژهاست ني ا  يدارد.اكنون زمان نابود

  كن  تخريبشان

.فقط با ديآنها را بشكن ديتوان يحاال م نيهم ) شما را آشكار كرده،ي(فكريذهن يمطالعه ،دژها ني خدا در طول ا اگر

  :دييبلند بگو  ي صدا

  بندم  يخداوند م ي سيتو را در نام ع طانيش

  رو اعالم كن) (نام دژ كنمي  حاال رد م نيدژ را هم نيا

  دهم  يخداوند،اجازه ماندنش را نم  ي سينام ع در

  هستم  چه كسي من  نكه،يرا كه بر ضد مكاشفه كالم خدا درباره ا ي تصور ايهر فكر  

  كه داشته باشم ي زيچ اي انجام دهم  توانم  يرا كه م  يهر كار ديبه عنوان خلقت جد و 

  .كنم ي م رونيخداوند ب  حيمس يسيدر نام ع 

  

گذشته   يمنف يها شهيگفتن اند  ايشكستن عادت فكر كردن  ديخداوند! شا ح يمس يسي در ع ديعنوان خلقت جد  به

به ادامه   ديبا ني.و همچنميكن رونشانيرد و ب اًفور  دي،با ندي آ يافكار به ذهنمان م ني وجود ،هربار كه ا نيزمان ببرد.با ا

شد.شروع به   ديشكسته و شما آزاد خواه يكار ،آن عادت به زود ني .با اميكالم خدا درباره خلقت تازه ادامه ده انيب

  :دييفكر كردن كرده و بگو 

  كه من خلقت تازه هستم  فرمايد ي خدا م كالم

  .وجود ندارد.............. خدا هستم و در خانواده خدا خانواده  من

  گذشته درگذشت  يزهايچ

  .خداوند هستم حِيدر مس ديشخص جد كي من

  

  د يها را بشكن   لعنت



61 
 

 ي شخص يموفق بوده باشد.به عنوان مثال ،وقت يدر قرار دادن لعنت ها بر خانواده ا  طانيگذشته ش يدر نسل ها ديشا

  .شكسته شود  يسيدر قدرت نام ع نكهيماند ،تا ا ي با آن خانواده م يخودكش روح  كند، يم يخود كش

  .دهد ي قتل وجود دارند كه خانواده را نسل به نسل آزار م ارواح كند، يقتل م يشخص يوقت

تا خود را به بدنمان بچسباند وجود   كند يخاص باز م يها يمار يب يروح وراثت كه در را به رو اي ينسل يها لعنت

  ي م             كه تمام زنان در خانواده ما سرطان رسد  يبه نظر م ايدر خانواده ما وجود دارد. ي دارد.اوه بله ،مشكالت قلب

   .رنديگ

  :دييشود.بگو يشكسته م  ،يشكستن دژ فكر  يبه آسان ، ينسل لعنت
    

  بندم  يخداوند م يِ سيتو را در نام ع طانيش

  دهم  ي فرمان م يوراثت ر يو هر روح شر ي وراثت يبه تمام لعنت ها ...........و  ............... ............. ،  لعنت

  .من شكسته شود ي حاال در زندگ نيهم

  .من فرزند خدا هستم هستم! ديخلقت جد من

  هستم  ديخانواده جد  كياز  يعضو من

  عضو خانواده خدا هستم  من

  !ستيدر خانواده خدا ن ي ضيو مر نياسارت،نفر چيه و

.اگر قبال عالئم را  ديكن خ يرا توب  د،آنهايايب خواهد يبه سمت ما م يمار يب اي نيعالئم اسارت ،نفر ايافكار  هنگامي كه

  . ديگو يم شما چه يكه كالم خدا درباره آزاد ديكرده با جرات اعالم كن خ يآنها را توب فوراً د،يا  رفتهيپذ

   كهنه ما ريتصو ريي تغ
  

كه پولس   يمانند كسان مي خواه يگناه است.ما نم خودماناز  مسكين و بي نوا ريتصو يك  دنبال كردن و نگه داشتن

  .ميباش داد ح يرسول توض

 ةشيهرچند خدا را شناختند، امّا او را چون خدا حرمت نداشتند و سپاس نگفتند، بلكه در اند رايز 22-21:1 انيروم

امّا احمق    كردند، ي حكمت م  ي فرا گرفت. اگرچه ادعا  يكيرا تار  شانيا  فهمِي ب   يخود به بطالت گرفتار آمدند و دلها

  دنديگرد
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  نگه م،يامور آزاد شو نيتا ما از ا جانش را داد ح يمس يس يكه ع يياز آنجا .ديگو يكه خدا م  ميهست يزيآن چ ما

  .به خداست نيتوه كي داشتن آنها 

  ي نيخود كم ب

  ي م        .كالم خدا  برند  يكننده شكست رنج م.آنها از ترس فلج  ننديب  يخود را كم م  يها  ييتوانا   ماندارانياز ا   ياريبس

  فرمايد :

  4:13 انيپيليف .بخشدي م رو يرا دارم در او كه مرا ن ز يهر چ قدرت

  1:7 موتائوسيت٢.است فكر سالمنه روح ترس، بلكه روح قوّت و محبت و  ده،يكه خدا به ما بخش ي روح رايز

  

  :م يمداوم اعالم كن ديبا ما

  . بخشد  يم  نيروكه مرا   يسيع حيهستم در مس  يبه انجام هر كار قادر

  .داده است سالمكه خدا به من روح قوت،محبت و فكر   دانم يم

  

  ي روني ب ظاهر

الغر هستم،كاش    يليخ چاق هستم، يل يخ ند،منيگو  يم ي حت اينسبت به ظاهر و فكر خود حس ضعف دارن  ياريبس

  .شرمنده هستند ايصاف نبود.آنها از ظاهر خود خجالت زده   يليداشت،كاش خ يرنگ متفاوت  ميموها

  لند ي هست كه ما يزيكنند چ يها احساس م لميف يو ستاره ها بايز  يتمام مدل ها بايها نشان داده است كه تقر يبررس

  .بدهند  رييدر ظاهرشان تغ

  

  م يهست يكه ما مخلوقات روحان كند يكالم خدا آشكار م .اما وجود دارد  بر ظاهر يريچشم گ دي، تاك ما، ةجامع در

  ي ما در درون قلب شخص درون  ييباي.ز ميخدا باش  هيتا كامال شب  ميشده بود  ده ي.ما آفرمي خدا خلق شده ا   شباهتكه به  

و   ييبايز  م يكرده و اجازه ده لندسر خود را ب م يتوان ي.ما ماست  در درونمان ست كهروح ما  -يشخص واقع  -ماست 

  .از چهره ما بدرخشد   خداوند ِحيمس يسيخشش عدر
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  يي بايز   او نتوانست  باشد،  يرا مسح كند تا پادشاه بعد  يسّاياز فرزندان    يكيلحم آمد تا    تيبه ب  ينب  لِيسموئ  هنگامي كه

بود   ني ا كه او كرد، يفكر نياحترام را داشت.اول ن يپسر بزرگ، باالتر ي .در حالت عاد رديبگ ده ي پسر بزرگ را ناد

  .خدا او را متوقف كرد امااست. ده يخدا او را به عنوان پادشاه برگز كه احتماالً

  

  نگرد؛ ي ام. خداوند همچون انسان نماو را رد كرده  رايو قامت بلندش منگر، ز مايگفت: «به س ليخداوند به سموئ اما

  16:7 ليسموئ١«.اما خداوند به دل نگرد،ي انسان به ظاهر م

  

  دانش  يكم

 ح يدهد كه در مس يحال ،كالم خدا نشان م نيكنند.با ا ينسبت به عدم دانش خودشان احساس كمبود م  گريد يبرخ

  .شناخت خداست ، ي .دانش واقعميو دانش را دار  حكمت يها نهي،تمام گنج 

  

را   حيمس يعنيكامل برخوردار گشته، راز خدا  ي فهم و درك يغنا ةدلگرم شده، در محبت متحد گردند، و از هم تا

  3-2:2 انيكولُس.حكمت و معرفت نهفته است يگنجها  ةبشناسند، كه در او هم

  

  رد شدن  حس

در   يعاطف قيعم يهازخم  ايو  يحس طردشدگ ا يو  يكه از طردشدگ  مينيب يرا م  ماندارانياز ا يار يامروزه بس چرا

  نند؟يب يمروحشان رنج 

  فرمود :  خدا

 ياز مقام پسرخواندگ  حيمس  يسيع  ةكرد تا به واسط  نييتع  شيخود، ما را از پ  ةاراد  يكويبر قصد ن  بنا  7-5:1  انياَفِسس

شده    ده يبه ما بخش  گانيرابه  محبوبكه در آن    ي ضيپرجالل او ستوده شود، ف  ضيف  لهيوس  نيتا بد  م؛ياو برخوردار شو

گناهان است، كه آن را   آمرزشهمان  نيكه ا م،ياافتهي ييرها يخون و ة. در او، ما به واسطپذيرفته شده ايم  است

  خود، ضيف يغنا ة به انداز

  

در دانش    د ي.ما باديايبه سمت ما ب  ي كه حس طردشدگ  مياجازه ده   د ينبا  م،پس يشده ا   رفتهياز طرف معشوقه مان پذ  اگر

  .ميباش  منيخداوند ا  ح يمس يس يدر ع رشمانيپذ
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كرده  رونيرا ب يافكار طردشدگ دي.ما بارديپذ يم زي،ما را ن رديپذ يكه پسر خدا را م يرا با همان عشق  پدر ما يخدا

چون خدا   . معطوف كنيم  م ي را به دست آور رش يپذ نانيكه توجه كامل و اطم ي تا زمانخدا و تمركز مان را بر كالم 

  .م يري خودمان را بپذ مي توان يم  زي،ما ن رديپذ يما را م 

    

  فروتني كاذب 

  .شده است  دهينام يكه به اشتباه فروتن ي، رشدنموده ها رشد   وجود دارد كه با گذشت سال يغرور روحان   كي غالباً

  ن ي ام.ا افتهينجات  ضيهستم كه با ف ي و گناهكار  مطرود ر،يمانند من فق يكه در آن كلمات م يخوان يم يي سرودها ما

  .ميستين مطرود اي ريفق گناهكار، گر ي،د ميكن يم داينجات پ نكهياز ا ست،بعديدرست ن

  ن ي .ا " من قايق پوسيده ام" يا   "من كرمي بيش نيستم"كه در آن عبارت  مي را خواند يكلمات معروف پرستش ها سال

ما   .ميستينيا قايق پوسيده  ي خاك ريفق  يما كرم ها خالف كالم خداست! ني.انديب يكه خدا ما را م ستين يآن طور 

  .مياو هست شباهتشدن به  لي.ما در حال تبدميهست دي خلقت جد

  .مغلوب كند  يرا در زندگ  ما ، غرورهمانند   تواند يارزش از ما م   يب ر يتصو كي

  ي امر دژها  ني باشد.اما ا يفروتن يبرا  يممكن است به نظر عبارت ميارزش هست ي ما چقدر ب نكهيكردن در مورد ا  فكر

  ي ها ياست در زندگ خداوند  ِحيمس يسيمان كه در ع يها  ليكه ما را از تحقق كامل پتانس كند يم  جاديرا ا يشكست

  .كند  يريمان جلوگ

  يواقع يفروتن

دشمنان خدا    كه  ي گذشته ،در حال  ي است كه در روزها  يشناخت  يفروتن  .خداست   ضياز شناخت ف  ي ناش  يواقع  يفروتن

  .م يشو   لياست،تبد  ده يآفر  شي به آنچه كه او ما را برا  ميرا نجات داد تا ما بتوان   م،ماياو نبود  ميمحبت عظ  قيو ال  ميبود

هويتي كه   مجموعدر  و .ماو رحمت بزرگ او نسبت به  ض يف،خوب فكر كردن درباره خدا و دانستن  ي واقع يفروتن

   در او داريم مي باشد.

  .ميبه خودمان فكر كن د ياز آنچه با شترينه كمتر و نه ب دي است كه ما نبا  نيا  درست

  "گذشته   نااليقي  "دي،در ابتدا با   ميرا انجام ده  ي سيع  ي و كارها  مينيخداوند بب  ح يمس  يسيخودمان را مانند ع  م يبخواه  اگر

  .ميآنها كن  نيگز يرا جا دي و خلقت جد ميرا از خودمان دور كن"توانم ينم" ريو تصو
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  يغالم ريتصو ريي تغ
  

.خودشان را در بركت و سعادت  ننديب  ي م  بردگي  رانهيفقر حق  كياز خود دارند.خودشان را در    يگ برد  ريتصو  ،ياريبس

  ه اند. خدا نتوانستند تصور كنند.خودشان را فرزندان پادشاه ندانست 

 

 ها  يلياسرائ ي از بن يا نمونه

  كي شده، ديدانستند.به عنوان دختران و پسران تازه بازخر ينم ي زيچ يها سال به جز بردگصد  لياسرائ يمصر ،بن در

 داشتند. ازيبوده اند ن يچه كسان ، مكاشفه كه در عهد خدا 

 طال،نقره* 

به آنها    دهد.او  رييشده خدا تغ  ديبازخر  قوماز خلقت    يتازه ا  ريبرده به تصو  كيرا از فقر    رشانيتصو  خواست  يم  خدا

 بخواهند.  متيگران ق ينتيز  يوجواهرات نقره و لباس ها طال  ها ، يدستور داد تا از مصر 

را كنار بگذارند    يدنيپوش  يبايز   يزهايقرار نبود كه جواهرات نقره و طال را در جعبه ها بگذارند. آنها قرار نبود چ  آنها

 شان بپوشانند.را بر دختران و پسران طال و نقره و لباس ها .خدا به آنها گفت:فتديبه خطر ب ابانيمبادا جانشان در ب

از   ي . هر زندينرو رونيب يقوم با نظر لطف بنگرند، تا از مصر با دست خال نيبر ا انيخواهم كرد كه مصر  يكار من

اجناس از نقره و طال و لباس بخواهد. آنها را بر پسران و دخترانتان    ش،يخو  ة در خان  همانيم  ي خود و از بانو  يةهمسا

  22a-21:3 خروج.ديبپوشان

 

به  با آن كه  يهاي  و كفش  ها لباس .امدندين رونياز مصر ب يبا لباس بردگ  قوم منتخب خدا، ل،يو دختران اسرائ پسران

  هاي آنها نفيس و با ارزش بودند  كفش و لباسو  نشدند، و مندرس كهنهسفر كردند وعده  نيسرزم

  آنها بود .   يبردگ ريبردن تصو ني كهنه آنها بود.او در حال از ب ر يتصو رييدر حال تغ خدا

 
 از ين از حد شيب* 

  ار يبود كه به آنها بس ليفرزندان اسرائ  ار يطال و نقره در اخت د،آنقدريها فرا رس مهيزمان ساختن خ ي ،وقت بعداً

  كند. يريآنها جلوگ شتريخواستند كه از دادن ب ي دادند.صنعتگران از موس
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  ه يكه خداوند به انجام آن امر فرموده هد يانجام كار ياز آنچه الزم است برا  شي گفتند: «قوم ب يبه موس و

  ه يقُدس هد يبرا نياز ا شي ب يزن ايمرد  چيدستور داد در سرتاسر اردوگاه اعالم كنند: «ه ي.» پس موسآورنديم

  ي و حت  ياتمام كار كاف   يآنچه آورده بودند برا  رايبازداشته شدند، ز  شتريب  يايقوم از آوردن هدا  سانني.» بداوردين

  7-5:36 خروج بود. ازياز ن شيب

 

  ر ييگناه تغ يما را از فقر و بردگ  يميخواهد چهره قد  ياو م  داد، رييرا تغ لياسرائ يكه خدا چهره بن يهمان روش به

  .مينجات خود را تجربه كن يها لذتخواهد كه  ي دهد.او از ما م

  به زير افكندن تصاويري كه بر خالف شناخت خداست
  

 م؟ يخالص شو  مي باشد نا پسند ار يبسدر نظر خدا كه اي كهنه خودساخته و  ري از شر تصو  ميتوان ي چگونه م

  ت يو محكومعذاب وجدان    بودن ،  يكافنا  احساس  ،  عدم اعتماد به نفس  ،  فرومايگي  اسارت هاياز    ميتوان  يم  چگونه

   م؟ي خالص شو يارزش  يو ب

 دهد: يخدا به ما پاسخ م كالم م؟يخود مقابله كن يافكار شكست دهنده در زندگ ني با ا ميتوان ي م چگونه

را به اطاعت    ياشهيو هر اند  ميكني م  رانيرا كه در برابر شناخت خدا قد علم كند و  زيتكبّرآم  ياستداللها و هر ادعا  ما

  10:5 انيقرنت ٢.ميسازي م رياس حياز مس

 

 . ميكن رونيكه بر خالف كالم خدا باشد را ب ي ا  شهيفكر خود را كنترل كرده و هر اند ديدر فكر است.مابا تصورات

با كالم خدا    دي.فكر ما باشود  يبازنده م  ايمنطقه است كه نبرد برنده    نيدر فكر،نفس ، اراده و احساس ماست.در ا  نبرد

  آن را افكارمان را كنترل كرده و  دي.ما باميينما ح يمس عيرا به اسارت در آورده و مط  يا  شهيهر اند ديبا ماشود. ديتجد

  . ميقرار ده چه هويتي داريم ح يدر مس نكه يا عيمط

 مار  كي  مانند

  ي تا دندانها  ميستيا  يآنجا نم  در  چاند،يما بپ  يو خودش را به دور بازو   روي ما بيافتددرخت    ياز باال   يمار سم يك    اگر

  ك ي   ني آورد.ا  ميخواه  نييخود را با تمام سرعت و قدرت پا  يما بالفاصله بازو   دارش را به پوست ما فرو كند.نه!  شين

 .ميدور كن را او    دي.قبل از حمله مار ،با است  موثرو به  قاطع ،ياقدام فور 
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فكر را به   ني ا م،منيبزن اديفر  دي.باميافكار و تصور كهنه مان را از خود دور كن با همان انزجار، دي روش ،ما با ن يهم به

 .كنم يخداوند دور م ح يمس يسياسم ع

 د يگو يفكر كهنه م يوقت

 ي انجام ده  آن را ي توان يو نم  ي هست يخجالت يليخ تو

 :  مييگو يم ما

 . كنم  يرد م   خداوندحِيمس ي سيآن فكر را به نام ع من

 بخشد. ي م نيرو مرا  كه  يسيهستم در ع  يبه انجام هر كار قادر

 : ديگو يفكر كهنه ما م يوقت

 ي سرطان دار تو

 :  مييگو يم ما

 . م يكن يرد م  خداوند حيمس  يسيآن فكر را در نام ع ما

 د، يفرما ي خدا م كالم

 محل سكونت من نخواهد آمد.  كينزد ي مرض چيه

  . افتميشفا  خداوند حيمس يس يع يها  زخم از كه   دانم يم

 قدرتمند  يها اسلحه

 .مي مان دار ي شكستن دژها در زندگ ي برا  ي قدرتمند ياسلحه ها ما

 رسول نوشت،  پولس

 10:4a ان يقرنت٢ .ستين  يويجنگ ما دن ةكه اسلح چرا

خودمان   هيشان را بر علرتقد ما م،ي گذار ي را كه بر خالف كالم خدا هستند را كنار م ي افكار و تصورات  هنگامي كه

  .ميكن ينابود م

  

  دياز تن در آور انسانيت كهنه را 

  : آمده است انيمان توسط پولس رسول در كتاب كولسكهنه  تيانسانمراحل در آوردن  

  د،يارا در بر كرده   ديو انسانِ جد  ديااز تن به در آورده  ش يرا با كارها  كهنهآن انسانِ    رايز  د،ييدروغ مگو  گريكدي  به

  10-9:3 انيكولُس.ديآدر شيخو ةنند يتا به صورت آفر شوديهر آن نو م يْق يكه در معرفتِ حق 
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  ي كه با آگاه ميانسان تازه را به تن كن د يبا م،يگذار  يمكاشفه كالم خدا،انسان كهنه را كنار م لهي،به وس نكهياز ا پس

  .شود  يم احيا  ، خالق رياز تصو 

  

  افكارمان  ديتجد

  ن يتنها اول ني.اميده ريياز اراده خود در لحظه نجات تغ در يك چشم به هم زدن س مان را فْعملكرد نَ ميتوان ينم ما

خودمان به شكل   ريتصو رييافكارمان و تغ دي، در حال تجد  ميكن ي قدم ماست. همانطور كه بر كالم خدا تمركز م

  .ميباش ي خالق مان م ريتصو

  د يخدا خواه  ةاراد  صي. آنگاه قادر به تشخديبلكه با نو شدن ذهن خود دگرگون شو  د،يعصر مشو  نيهمشكل ا  گريد  و

  12:2 انيروم.و كامل او دهيپسند كو،ين ةبود؛ اراد

  

  .كه انسان صورت و جالل خداست  د يگو  يبه ما م پولس

از جالل به   ر، يبه صورت همان تصو م،ينگري م ،يانهيجالل خداوند را، چنانكه در آ نقاب،ي ب ة ما كه با چهر ةهم و

   3:18 انيقرنت٢.كه روح است رديگي از خداوند سرچشمه م نيو ا م؛يشوي فزونتر دگرگون م  يجالل

  

به   ني توه كي نيا پس ،تبديل يافته ايمخدا  شباهتبه عنوان خلقت تازه به  و م،يما به صورت خدا خلق شده ا  اگر

  .م ييبگو يمنف ييزهايخداست اگر در مورد خودمان چ

  .مي شو يم مبدل.ما از جالل به جالل مي.ما خلقت تازه هستميمانند گذشته درباره خودمان صحبت كن دينبا ما

  

  ملخ كي ريبردن تصو ني از ب
    

 "توانم يم"ريتصو كي

  يم "                ريرا با تصو"توانم   ينم "  ريتصو  ديبا  م،يداشته باش  روز يموفق و پ  يح يمس  يزندگ   كي   ميخواه  يما م  اگر

  ،  م يانجام دهآن را  م يتوان ي مما  دي گو ي كالم خدا مكه قادر به انجام آنچه  ميدرك كن دي.ما باميكن ن يگز يجا "توانم

  .ميهست
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 دوازده جاسوس مثال

نفر را   كي  لهيكه خدا فرمود از هر دوازده قب د يفرا رس يبدهد.روز  لياسرائ يكنعان را به بن  نيقول داد كه سرزم خدا

  چهل روز ،آنها با گزارششان برگشتند. اني.در پا ديبفرست ي و آوردن گزارش نيزم  جاسوسي يبرا

 

  ي و شهد در آن جار  ريكه ش  ي . به درستميرفت  ،يكه ما را بدان فرستاد  ينيگزارش دادند: «به سرزم  نيبه او چن  آنان

.  ميعظ اريو شهرها حصاردار است و بس رومندند،يساكنند ن نيكه در آن زم ياست اما مردمان نيا اشهوياست، و م

  درنگ ي قوم را ساكت كرده، گفت: «ب يدر حضور موس بيكال ه. آنگاميديدر آنجا د زيرا ن عَناقي بن ن،يافزون بر ا

.  اننديلياز نِف   عَناقي . بنميديرا در آنجا د  انيلي.» نِف ميبر آن غالب شو  ميتوانيم  نيق يبه   راي ز  م، يو آن را تصرف كن  ميبرو

  33 ,30 ,28-27:13 اعداد .»نيهمچن زي ن شانيو در نظر ا ميما در نظر خود همچون ملخ بود

 

 تفاوت معادله با خدا بودن است 

تازه داشتند سخن گفتند.آنها  تولدكه  ي داشتند.آنها مانند كسان ستيخدا ك نكهياز ا يمكاشفه درست  وشع يو  بيكال

  . ميما قادر به غلبه برآن هست راي.زميو آنجا را تصرف كن ميگفتند به آنجا برو

  

 ادامه دادند:  آنها

  د، يخواهد آورد و آن را به ما خواهد بخش نيسرزم نيخداوند از ما خشنود باشد، ما را به ا اگر 9-8:14 اعداد

ترسان   نيو از مردمان آن سرزم ديمورز انياست. فقط بر خداوند عِص يو شهد در آن جار ر يرا كه ش ينيسرزم

ترسان   شان يبرداشته شده است، و خداوند با ماست. پس از ا شانيخوراك ما هستند! حفاظ ا شانيا رايز ديمباش

  .»ديمباش

بودند،آنها به   نياندوخته اما آنها چشم خود را به عظمت خدابودند. دهيد وشعيو  بيرا مانند كال طي،شرا گريمرد د ده

  ملخ داشتند. ري. آنها از خود تصودندي د  يكردند و خود را ملخ م يخود نگاه م  يعيطب ي هاييتوانا

 

 ما انتخاب

 ، وشعيو  بي.مانند كالميآن كن ني گزيخلقت تازه را جا  ر يخود را كنار گذاشته و تصوبودن ملخ  ريتصو  ديما با امروز

 .ميريمان را بگ نيسرزم ميما قادر هست ، مييو بگو  ميخود را بر عظمت خدا بنا كن مانيا  ديبا زيما ن
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  ي ز يداشتن و انجام دادن هر چ شده است كه ما را از بودن، لي تبد يسد محكم كي به  ما ي ميقد ريتصو  ،ياريبس يبرا

 .كند يقرار داده ،منع م  ديما در خلقت جد  يكه خدا برا 

 افكنده شو.  ايجا كنده شو و به در  م،ازييصحبت كرده بگو  طيشجاعانه با كوه شرا  ديبا ما

آنچه بر    ديتواني نه تنها م  د،يو شك نكن  ديداشته باش  ماني اگر ا  م،يگويبه شما م  ن،يدر پاسخ به آنان گفت: «آم  يسيع

خواهد    نيافكنده شو،“ چن  اي ”از جا كنده شده، به در  دييكوه بگو  نيبلكه هر گاه به ا  د،يگذشت انجام ده   ريدرخت انج

  21:21 يمَتّشد.

 

و   ختيما فرو خواهد ر يميقد  ريتصو  يدژها قدرتمند است.دژها  ي نابود يجنگ ما به واسطه خدا برا  يها  سالح

خواهد    نيكهنه ما از ب  ريشد.به عنوان خلقت تازه،تصو  ميخواه و    ميهست  د يگو  يتمام آنچه خدا م  ماسقوط خواهد كرد.

  شده ما ،تازه خواهد شد. مكشوف جديد  ري از جمله تصو  زيرفت.و همه چ

 

تازه شده   ز يكهنه درگذشت؛ هان، همه چ ي زهايتازه است. چ يباشد، خلقت حيدر مس ي اگر كس  پس  5:17 انيقرنت٢

   است!

  

  

  

  

  

  درس پنجم دوره كردن يبرا  هايي پرسش

  

  درس فرو ريخته اند چيست؟ برخي از دژ هاي تصوير قديمي شما كه در نتيجه مطالعه اين  )1
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انسان تازه را   دنيبه عنوان كنار گذاشتن انسان كهنه و پوش ١٠و 3:٩ان يروند ذكر شده در كولس) 2

  ؟   ديكن ف يتوص

  

  

 
 

  

 

  م؟ يكن د يذكر شده تجد   ٢:١٢ ان يبه طور موثر فكر خود را همانطور كه در روم م يتواني چگونه م )  3

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  درس ششم 

مسيحتصوير ما در   

   حي خانواده ما در مس
  

 تولد تازه 
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  ي متولد م  دي خانواده جد كي ، دوباره در  مي ريپذ ي را به عنوان نجات دهنده خود م  خداوندِحيمس ي سيكه ع يلحظه ا 

 .ميشو

 ،فرمود  موسيقوديبه ن عيسيِ خداوند

  3:7 وحناي !دياز نو زاده شو  ديمدار كه گفتم با عجب

 

دوباره متولد شدن به   بلكه د،يگو  يسخن نم يداد كه در مورد تولد جسمان ح يتوض موسيقودين يبرا  عيسيِ خداوند

  دوباره در روح متولد شدن است.   يمعنا

 

.  ابديخدا راه    ي به پادشاه  تواندي از آب و روح زاده نشود، نم  ي تا كس  ميگوي به تو م  ن،يآم  ن،يجواب داد: «آم  يسيع

  6-3:5 وحناي است.  ياست؛ امّا آنچه از روح زاده شود، روحان يزاده شود، بشر ي آنچه از بشرِ خاك

 

(استخوان،گوشت،خون) و در   كه در بدن  يحال  در  م،يري را به عنوان نجات دهنده خود بپذ  عيسيِ خداوند  نكهياز ا  قبل

ما دوباره در روح متولد   .در لحظه نجات ،ميمرده بود ياز نظر روحان  اما م،يزنده بود  (عقل،احساسات،اراده)س فْنَ

    .مي شد جديدخلقت    خداوندِحيمس يسي.روح ما زنده گشت.در عميشد

  . مياو شد فرزندان م،ي در خانواده خدا متولد شد ي.وقتميآمد  ايخدا به دن خانواده يعني   ديخانواده جد كي در  ما

 
 خدا  فرزندان

 : رسول نوشت  يوحناي

  3:1a وحناي١! ميداشته است تا فرزندان خدا خوانده شو يبه ما ارزان ي پدر چه محبت دينيبب

 

  ينم  م،يدر عالم هستآسماني  پدر      پسران و دخترانِ  نيو با حكمت تر  ني باهوش تر  ،  نيكه قدرتمندتر  ميدرك كن  اگر

 . ميكن يريجلوگ افته،ي رييمان كامال تغ ندهيو آ ايمزا  ،حقوق، تيموقعو  مانيها  يزندگ نكهيا درك از  ميتوان

 دهد.  رييطرز تفكرمان را درباره خودمان تغ كامالً تواند يما به عنوان پسران و دختران م  يروابط خانوادگ  درك

 : نوشت پولس

  8:14 انيروم  .نديپسران خدا شوند،يم تيآنان كه از روح خدا هدا  رايز

  .ميشو يخدا م   فرزندان م،ي ريپذ يرا به عنوان خداوند و نجات دهنده مان م  ح يمس يسيع يوقت
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  مان يبه هر كس كه به نام او ا ي عنيحق را داد كه فرزندان خدا شوند،  نيا رفتند،يكه او را پذ ي كسان ة به هم امّا

  1:12 وحنايآورْد؛

 

  ي را دارا مدن خدا شدختر   ا يپسر  ي برا يقانون  مجوز م،يآور  ي م مانيا  ي وقت است.  يقانون  مجوز يبه معنا  "حق " كلمه

 .ميشو

 خدا  وارثان

داده است.ما هم ارث با   عيسيِ خداوندهمانند  يراث يبه ما م نطوريتنها ما را فرزندان خود قرار نداده است ،او هم خدا

 .مي شده ا ح يمس

  8:17a انيروم.حيارث با مسوارثان خدا و هم  يعني م، يهست زيپس وارثان ن  م،ي اگر فرزندان و

 

 متعلق به پسر است. تر از اندازه است.هرچه پدر دارد،پدر فرا ييو دارا  ثروت

او   راثي.تمام مميشده ا   خداوندِحيمس ي سيآمده و هم ارث با ع ايدر خانواده خدا به دن نكه يا دركاست  ميعظ چقدر

ثروت   م،تمامي ارث با او شده ااست.و از آنجا كه هم  عيسيِ خداوندثروت آسمان متعلق به  تمامما شده است. راثيم

  تعلق دارد.  زيآسمان به ما ن

 

مبارك   يآسمان يهايدر جا يبه هر بركت روحان حيكه ما را در مس ح،يمس ي سيباد خدا و پدر خداوند ما ع متبارك

  1:3 انياَفِسسساخته است.

  

 

 دريافت ارث خود  

ما به عنوان فرزندان  و    ميشو  ي ,پسران و دختران خدا مميشو  ي خانواده خدا متولد م  ،در خداوندِحيمس  ي سيبه ع  مان يا  با

 .ميكن يم افت يموعود را در راثيخدا ،م

 

 3:26 انيغالط.دييپسران خدا مان،يا ةشما همه به واسط ،يس يع حْيدر مس رايز

بخشد، از آنِ پسرانش خواهد    راث ياز پسران خود به م  يك يبه    ي اهي: اگر حاكم هدديفرماي م  نيچن  هوه ي  «خداوندگار

    46:16 اليحِزق به شمار خواهد آمد. شاني بود و بر حسب وراثت، ِملكِ ا
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به  را  است مانراثيآنچه را كه حق ما به عنوان م دي.بادريافت كنيم  خود را به  يها ييدارا  ديتازه با  خلقتيعنوان  به

 . ميدست آور

 ما   يايمزا افتيدر

  نكه ياست دانستن ا زيانگ جاني.چقدر هميمان را بدان يدختران و پسران بودن پدر آسمان ياياست كه مزا  يعال چقدر

 .ستيبه آسمان ن  دنيرس  يبه صبركردن برا  يازيلذت بردن از ارث مان ن يبرا

 رسول نوشت،  پولس

  4:19 انيپيليفرفع خواهد كرد. يسيع حْيشما را بر حسب دولت پرجالل خود در مس ي ازهاين ةمن، هم يخدا و

 

 . ميلذت ببر و متولد شدن در خانواده خدا ، دماني خلقت جد  راثياز م م يتوان ياكنون م ما

  ي بر رو  مانيازها يرفع ن  يبرا  ستين  يازين  ،  خداوند  ح يمس  يسيفرزندان خدا و هم ارث بودن با ع  تازه،  عنوان خلقت  به

  م يانجام ده  ديكه با  يماست.تنها كار  ي برا  . تمام هر آنچه كه خدا دارد،ميالتماس كن  اي  هيخداوند گر   در حضور  نيزم

  . مياز ثروت خدا بهره مند شو عتو اطا  مانيتوان با ا يچگونه م   مياست كه بدان  ني،ا

 

 ثروت  افتيدر يبرا قدرت* 

 گفت، لياسرائ يسخنان را به بن نيا  يموس

 شيو تا به عهد خو  د، يحاصل كن  يتا توانگر   بخشد ي م  روي اوست كه به شما ن  را يز  د، يآر  اد يخود را به    ي خدا  هوهي  بلكه

  8:18 هيتثنپدرانتان سوگند خورد وفا كند، چنانكه امروز شده است. ي كه برا

 

 هديه دادن و بخشيدن  ي برا ذات ك* ي

 :نوشت وحنايخدا دادن است. ذات

 اتيآوََرد هالك نگردد، بلكه ح مانيخود را داد تا هر كه به او ا ةگانيخدا جهان را آنقدر محبت كرد كه پسر  راي«ز

  3:16 وحناي.ابدي دانيجاو

 ما باشد. ذاتدر  د يبودن با م،دهندهيآنجا كه ما فرزندان خدا هست از

 فرمود:  عيسيِ خداوند
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  ي امانه يبا هر پ  رايخواهد شد! ز  ختهيدر دامنتان ر  زيپُر، فشرده، تكان داده و لبر  يامانهيتا به شما داده شود. پ  ديبده

  6:38 لوقابه شما داده خواهد شد.» مانهيبا همان پ د،يكه بده

 

 از بركات يانبار* 

تمام   همچنين  ،مي شودما استفاده  خود  بركت دادن    ياز آن برا  ميده  يم  هدايا    و اطاعت، به خدا  مانيا   باكه    همانطور

 شود  يم  برآوردهمان  يابد   راثيما از انبار م اجاتياحت

  : ميخوان ي م يكتاب مالك در

  سان ني: مرا بدديگوي من خوراك باشد. و خداوند لشكرها م  ة تا در خان د ياوريرا به انبارها ب هاكيده  ة حال، هم پس

  ي ازين  چ يه  گريكه د  ختيبر شما نخواهم ر  ي نخواهم گشود و چنان بركت  تانيآسمان را برا  ي هاروزنه  ايكه آ  دييازمايب

  3:10 يمَالك  نماند!  يباق

 

  .ميكن افتي چگونه بركاتمان را به عنوان پسران و دختران خدا در   نكهيفوق العاده است دانستن ا چقدر

   حي بدن مس
  

بدن  اعضاي از  عضوي با معجزه تولد دوباره، بلكه م،يشو ي از خانواده خدا نم يتازه ،فقط قسمت خلقتيما به عنوان 

  :رسول نوشت پولس.م يشو ي خداوند م ح يمس

  12:27 انيقرنت١.دياز آن ي عضو كيو هر  ديهست حيقرار، شما بدن مس نيبد

  . ميدهند.ما به صورت جداگانه،عضو آن بدن هست يم  ليرا تشك ح يبدن مس  يبه طور جمع  مانداران يا تمام

  

  م يهست يقسمت مهم ما

  .داده استما به هر يك از  آنانجام  ي برا يخاص فهيدارد.او وظ يگاهيدر بدن خود جا ي دارمانيهر ا   يبرا خدا

  12:18  انيقرنت١.در بدن قرار داد كيبه  كي خواست،يگونه كه خود ماست كه خدا اعضا را آن  نيا قتيحق  امّا

  

  ديدار اجياحت گريكدي به* 

  .دارند ازين گريكد يبه  ح يدر بدن مس مانداران يا تمام
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!» برعكس،  ستميشما ن  ازمندي«ن  د،يبه پاها گو  تواندي نم  زي به تو ندارم!» و سر ن  يازي«ن  د،يبه دست بگو  تواندي نم  چشم

  22-12:21 انيقرنت١ترنديضرور  اريبس ند،ينمايم فتريبدن كه ضع ي آن اعضا

  ز ين ح يبدن مس را دارد،  ساختنمراقبت،كمك و  ييبدن خدا مهم هستند.همانطور كه بدن انسان توانا ياعضا  يتمام

  است.  نطوريهم

   حي ما در مس تي موقع
  

  خداوندِحيمس يسيما با ع .با معجزه تولد تازه،  داد ديتعم  خداوندِحيمس يسيع دررا  روح القدس ما در لحظه نجات ،

  .مي شد يك يما با او  .مي متحد شدو عاشقانه  مانهيصم

  

  ة و هم م؛يده ليبدن را تشك كيتا  ميافتي ديروح تعم كيچه غالم و چه آزاد، در   ،يونانيو چه  هوديما، چه  ةهم رايز

  12:13  انيقرنت١.ميشد دهيروح نوشان كيما از 

 

 : يعني ديتعم كلمه

   هويت پيدا كردنطور كامل  به* 

 .ميكرد  دايپ تيهو   خداوند ِحيمس يسي با ع ما كامالً لحظه نجات، در

 يم              رنگ را به خود  آن پارچه ،  م،ي انداز  يبا رنگ قرمز م  ،  رنگ  يقوط   كيرا در    ديتكه پارچه سف  كي  يوقت

توسط روح   يوقتروح ما  ، بيترت نيبه هم .هويت پيدا مي كند "تعميد گرفته شده"كه در آن  يبا رنگيعني  رديگ

  مانه يصماو  با  ، هويت داريم با او  ما كامالً آورد  ي پسر خدا را به دست م ذات ابد،ي يم ديالقدس در زمان نجات ،تعم

 . ميشده ا  يكياز بدن او شده و با او    ي قسمت متحد شده ،و عاشقانه 

 م يهست  عيسيِ خداوندتمام  ما

 ماست يدارد برا  عيسيِ خداوند هرچه

  م ياست كه در او هست نيا ي برا  ميو هست ميكه دار هرچه
 

 آموخته شده است   انيكه در افسس  همانطور

 كرد.  ادي ح يما در مس يي و دارا تيبه طور مكرر از موقع انيدر سه فصل، نامه خود به افسس پولس

 يبا بركات روحان  افتهي بركت* 
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  . ايم افتهيبركت خداوند  ح يدر مس يهر بركت روحان بهنوشت كه ما  او

 

مبارك   يآسمان يهايدر جا يبه هر بركت روحان حيكه ما را در مس ح،يمس ي سيباد خدا و پدر خداوند ما ع متبارك

  1:3 انياَفِسسساخته است.

 

كرده و در    افتيدر دسترس است تا آنها را در  ما  يدر آسمان برا  يبخش روحان   تيشكوه و بركات رضا  ،ثروت  تمام

  .ميروزانه مان از آن لذت ببر  يزندگ

 
 شده در او  برگزيده* 

 مياو سه  برگزيدگيدر  م،اكنوني.از آنجا كه در او هستشده است برگزيده.او برگزيدرا   عيسيِ خداوند آسماني ، پدر

 .ميهست

 . و در محبت، ميباش بيعيتا در حضورش مقدّس و ب  ديبرگز  ي جهان، ما را در و نشياز آفر  شيپ را يز 1:4 انياَفِسس

ما را در   ، جهان نشياز آفر شيپ رايارزشمان انتخاب نكرد.او ما را انتخاب كرد ز اي ييما را به خاطر ظاهر ،توانا خدا

  .ديد ح يمس

 

 شده در او  تعيين* 

    پس قصد و هدف او را به اشتراك مي گذاريم . ميدر او هستما چون 

او برخوردار   ياز مقام پسرخواندگ حيمس يسيع ةكرد تا به واسط نييتع شيخود، ما را از پ ةاراد يكويبر قصد ن بنا

  1:5 انيم؛اَفِسسيشو

 

دوست   شتريب گرانياو مارا از د ستين ليدل ن يبه ا  ني و ا ميكن ستيكرده كه تا ابد با او ز ايمه مانيبرا  شيخدا از پ

.او مارا انتخاب  ميهست  خداوندِحيمس يسيكرد كه در ع يدراز ،از آسمان به ما نگاه م  انيسال يبرا  يدارد.پدر آسمان

  ..ميهست كي ما با او  كهرا انتخاب كرد   خداوندِحيمس يسيكرد چون ع

 

 نييتع  شياز پ  دهد،ي خود انجام م  ةاراد  يرا مطابق رأ  زيبنا بر قصد او كه همه چ  رايز  م،ياو گشت  راثيم  يدر و  زين  ما

  1:11 انياَفِسس.ميشده بود
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 شده در او  رفتهيپذ* 

 . ميهست  خداوندِحياست كه ما در مس ليدل ني شدن ما توسط پدر به ا رفتهي.پذميشده ا رفتهيپذ آن محبوبدر  ما

 شده است  دهيبه ما بخش گانيراكه در آن محبوب به  يضيپرجالل او ستوده شود، ف ضيف لهيوس نيبد تا 1:6 انياَفِسس

 و پذيرفته شده ايم . 

 . مياست كه ما در او هست  ليدل نياو به ا  ضيف دولتو تمام  بخشش د،ي خر باز

  ضيف ي غنا ة همان آمرزش گناهان است، كه آن را به انداز نيكه ا م،ياافته ي ييرها ي خون و ةاو، ما به واسط در

  1:7 انياَفِسسخود،

 

 و موم شده در او  مهر* 

ما را با   يابد  طورمتحد كرده و به و عاشقانه  مانهيصماو ما را در خود  راكه يز  م يبا روح القدس مهر و موم شده ا  ما

 است.  گردانيده كي   خداوندِحيمس يسيع

  مان يچون ا ز يو در او ن د؛يديبشارتِ نجات خود را شن يعني قت،يحق  امِيآنگاه كه پ د، يگرفت يدر او جا زيشما ن و

  1:13 انيد،اَفِسسيالقدسِ موعود مُهر شدبا روح  د،يآورد

 

 م ياو نشست با* 

 .مي با او نشسته ا يآسمان ي هايجا  در م،يآنجا كه ما با اوهست از

  2:6 انيد،اَفِسسينشان ي سيع حْيبا مس ي آسمان يهايو در جا د يزانيبرخ حيبا مس و

 

در ملكوت نشسته   ،  خداوندِحيمس در م،يكن يم يزندگ نيزم يبر رو  خود به صورت فيزيكي در جسماگر  يحت

 را انجام داد،در دست راست پدر نشست.  د يكار بازخر عيسيِ خداوند  ي.وقتميا

  ر يز يتا آن هنگام كه دشمنانت را كرس نيبه خداوندگار من گفت: «به دست راست من بنش خداوند 110:1 مزمور

 سازم.»  تيپا

  ي م       لذت  نيزم  يبر رو  انجام شده او   كار  يايما از تمام مزا  .ميآشكار كرد كه از نظر مقام در كنار او نشسته ا  پولس

موجود   يزندگ  يدر بحبوحه طوفان ها يحت يدار مانيهر ا يكه برا  يآرامش لحظه به لحظه ا  از  ، مانيما با ا .ميبر

 . ميبر ي لذت م است
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 در او كين ي كارها* 

 . كين يانجام كارها  يبرا  ايم   خلق شده  خداوند ِحيمس ي سيدر ع ما

  ش يكه خدا از پ يي كارها م، ي انجام ده كين ي تا كارها مياشده  دهيآفر ي سيع حْيو در مس م،ييدست خدا ةساخت رايز

    2:10 ان ياَفِسس .مي كرد تا در آنها گام بردار ايمه

 

  ي تا كارها  ميما خلق شده ا  .ميخلق شده ا يهدف يبرا همما  ، ح يخلق شده بودند.در مس يهدفيك  يو حوا برا  آدم

 .ميكن  يكار م نيزم  نيا  ياو رو  يكه به جا  ميهست ح يما بدن مس . ميانجام ده  نيزم ي او را بر رو

  :فرمود مانداران يكرد،،به ا يم يزندگ  نيزم  نيا  يزنده بود و بر رو   عيسيِ خداوندكه   يهنگام

خواهد كرد، و   كنم، يرا كه من م يي كارها زي داشته باشد، او ن مانيآن كه به من ا م،يگوي به شما م ن،يآم ن،ي«آم

  14:12 وحناي.رومي كه من نزد پدر م را يبزرگتر از آن خواهد كرد، ز يي كارها يحت

 

او، بازوان و دستان او بر   ي.ما ساق و پاهاميهست عيسيِ خداوندبدن  ،ما خداوند ِحيمس ي سيدر ع ماندارانيعنوان ا به

  . ميده ي او ادامه م  يبه كارها ،امروزعيسيِ خداوند.به عنوان بدن ميهست  نيزم  يرو

 :ح يمس بدن

 دهد  ينشان م  ان يرا به جهان حيمس* 

 دهد  ي م ايخدا را به دن محبت* 

 دهد  يم ايخدا را به دن يو شفا يآزاد* 

  رساند.  يها را به دانش نجات خدا م انسان* 

 

  

 كرد  كياو نزد به* 

 .مييكه در او  را ي،ز ميشد  كيخون او به او نزد  لهيوس به م،ي و از او دور بود ميكه دشمنان او بود ما

  .دياآورده شده  كينزد حيخون مس ةبه واسط د،يدور بود ي شما كه زمان ،يسيع حْياكنون در مس امّا   2:13 انياَفِسس

 

  .ميو مشاركت دائم با او داشته باش ك ينزد دوستي كي  م يتوان ياكنون م ما

 

 ميشد ك* ي
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 .ميشد  كي ما ناگهان  ي رفت.هر دو  ن يما و خدا از ب نيب يدشمن م،تمامي كه در او خلق شد يوقت

  د يصلح و سالمت پد ده،يانسانِ نو آفر كيقصد كه از آن دو  نيو مقرراتش باطل ساخت، بد نيرا با قوان عتيشر

    2:15 انياَفِسسآورد

  تواند از او و آرامش او جدا شود.  ينم بماند، ك ي عيسيِ خداوند در   كهي،تا زمان افتهيتازه تولد  شخص

 

 مقدس معبد* 

 م ي شو يساخته م ، در آن ساكن است خدا به عنوان مسكني كه معبد مقدس  كي  مانندبه  با هم   ،او  درما 

بنا به هم   نيا ي آن بناست. در او تمام يخودْ سنگ اصل حيمس يس يكه ع د،يابنا شده  ايرسوالن و انب ةبر شالود و

  ي تا به صورت مسكن  ديشوي با هم بنا م  زي . و در او شما نشودي مقدّس در خداوند بر پا م  يو به صورت معبد  وندديپيم

  22-20:2 انياَفِسس روحش در آن ساكن است. ةكه خدا به واسط دييدرآ

 

گرفته كه   مياست.او تصم زي انگ جانيه اريكند،بس ي زندگ ن يزم ني ا يخدا انتخاب كرده كه با ما بر رو  نكه يا مكاشفة

  ساكن باشد . در همه ما به عنوان كليسايش به طور مشترك وساكن باشد به طور جداگانه در درون ما 

 

  در او  نانيو اطم شجاعت* 

را  ،  آنچه كه او دارد و هست  هر  د،يخلقت جد  كي به عنوان  شديم متحد با او  و كامالًشده   يكيآنجا كه ما در او،  از

  ي وقت ما شده است.  اتياو،ح  اتيما شده است.ح  هدفاو ،  هدفمطلق ما شده است.  يكيمطلق او ،ن  يكين.مي باشيم  دارا  

  م،ييبا جرات بگو ميتوان يم،ميكن يخلقت تازه را درك م  ةمكاشف

  

 

 هستم  چه كسي  عيسيِ خداوند حيدر مس دانم يم

 شده ام  كياو  با

 او مشاركت دارم.  اتي و ح هدف ،  مطلق او يكين در

 خلقت تازه هستم من

 كهنه درگذشت  يزهايچ

  تازه گشت  زيچ همه
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  3:12 انياَفِسس.ميشو كيبه خدا نزد ناني آزادانه و با اطم ميتواني به او، م مانيا ةدر او و به واسط ما

 
.ما  ميتازه هست خلقتيما  .ميست ين تيگناه و محكوم ر يز گري . ما دميكامل به حضور او وارد شو نانيبا اطم ميتوان يم ما

  .ميخداوند هست ح ي مس يسيمطلق خدا در ع يكين

 

 نور  فرزندان 

شد كه نور و   فرستاده يروحان كيتار  يايبه دن  خداوندِحيمس يسيع آشكار شد. انساني خدا بود كه در جسم يسيع

 آشكار كند. آورده اند  مانيكه به او ا يكسان يخدا را برا  قدرت

راه   ي كيكند، هرگز در تار يرويبار با مردم سخن گفته، فرمود: «من نور جهانم. هر كه از من پ گريد يسيع سپس

  8:12 وحنايبرخوردار خواهد بود.»  يبلكه از نورِ زندگ مود،ينخواهد پ

 

    5:5 انيكيتسالون١.م يتعلق ندار يكي ما به شب و به تار د؛ يهمه فرزندانِ نور و فرزندان روز شما

 

پولس با    كنند.  يزندگ   پيروزيبنا بر مكاشفه كالم خدا،در    ديكنند.آنها با  يبه عنوان فرزندان نور زندگ   ديبا  مانداران يا

 آموزاند:  يموضوع به ما م  ني گفتن ا

  . دي. پس همچون فرزندان نور رفتار كند يامّا اكنون در خداوندْ نور هست د،يبود يك يتار يزمان  شما 5:8 انياَفِسس

 

 شده،مقبول  سيشده،تقد  شسته

 . ميشده ااو و مقبول  سي .شسته شده،تقدميعنوان خلقت تازه ،از گناه آزاد شده ا  به

از شما در گذشته   يخدا نخواهند شد. بعض  يوارث پادشاه ادانيّو ش انيناسزاگو گساران،يورزان، مطمع  دزدان،

گشته و پارسا شمرده   سيما شسته شده، تقد يخداوند و توسط روح خدا حِيمس يسيامّا در نام ع د،يبود نيچن

  11-6:10  انيقرنت١.دياشده

 
  ي مطلق نم   يكيبه حضورش وارد شود.عدالت كامل و ن  يتواند اجازه دهد ناپاك  ي پاك شدن.خدا نم  يعنيشدن،  شسته

  تواند با گناه ماندگار باشد. 
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ما را از هر گناه پاك    يسيو خون پسر او ع  ميرفاقت دار  گريكديچنانكه او در نور است، با    م،ياگر در نور گام بردار  امّا

  1:7 وحناي١.سازديم

 

  ن ي كند.ا يم  فيتواند با خدا داشته باشد را توص يم  خداوندِحيبه مس مانيا  قي را كه انسان از طر يرابطه ا  "تقدس"

مطلق خدا كه به   يكيجدا شده و بر اساس ن اي.ما از دنم يوصل شده ا ح يجدا شده و به مس ريبدان معناست كه ما از شر

 .مي شده، با خدا رابطه دار دادهما 

را عادل   ما يي است كه خداوند از نظر قضا ني ا ي .عادل به معناميعادل هست نطوريشده و هم سي شسته شده و تقد ما

ما خلقت تازه     خداوندِحيكامل است.در مساحيا و  در حضور خدا روح ما    يعني  ميمطلق هست  يكياعالم كرده است.ما ن

 شده اند. ستهش  خداوند ِحيمس يس يشده ع ختهيخون ر  قيرفته اند و از طر  ني.گناهان گذشته از بميا

  3:28 انيروم.شوديپارسا شمرده م عت،يو بدون انجام اعمالِ شر مانيكه انسان از راه ا مياعتقاد نيما بر ا رايز

 

خدا را متهم كند؟ خداست كه آنها را پارسا   دگان يكه برگز ست يكه بتواند بر ضد ما باشد؟ ك ستيخدا با ماست، ك اگر

  8:31b, 33 انيروم!شمارديم
 

  : م ييبگو ديبا ند،مايآ  يگذشته ما م يادآوري  يبرا ارانشيو  طانيش يوقت
  

 طانيكن، ش فراموشش

 هستم.او شده و مقبول  سي،تقد شسته شده من

 خلقت تازه هستم! من

 كهنه درگذشت!  يزهايچ

  تازه گشت!  زيچ همه

  ما ديجد يشهروند
  

 حقوق ما

 . ميدار  ديجد يتازه ،ما شهروند خلقتيبه عنوان 

  ن ي،باالتر  يقانون اساس  برخوردار است.  ي قابل انكار خاص  ر ياز حقوق غ  ي ملت ها، شهروند هر كشور  يقانون اساس   طبق

 .مي از آنها محروم شو  يتوسط هر شخص ناعادل ميتوان يم ست،يحقوق ما چ مياست.اگر ندان ينيقانون هر سرزم
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نا عادل از حقوق    طانيش  كي از    ميتوان  يم  يداده شده است.ول  يار يقابل انكار بس  ريتازه ،به ما حقوق غ  خلقتيعنوان    به

دهد كه ما تمام   ينم نيتضم.خلقت تازه بودن به ما ميباشد ،رنج ببر ازين نكهيبدون ا  م يتوات ي م .ميخود محروم شو

  .ميري دهد كه آنها را پس بگ يرا به ما م  يانونحق ق ني.اما ا ميخود بهره مند شو يبركات روحان

 

 ما  يها اسلحه

باز   يبرا يروحان ياسلحه ها حال،خدا ني تازه غصب كرده است.با ا خلقتيحقوق ما را به عنوان  طانيا،شيدن ني ا در

 آن به ما داده است.  يريپس گ

  دن يكش  ريبه ز  يو قدرتمند برا  يهستند، كاف  يآنها قدرت الهبلكه    ستيجهان ن  ني ما از ا  ينوشت كه اسلحه ها  پولس

 دژها.

  10:4 انيقرنت٢قادر به انهدام دژهاست. ي اله ي رويبلكه به ن ست،ين  يويجنگ ما دن ةكه اسلح چرا

  

  و يا  كند يم جاديسازمان ها ا اياشخاص و  ، افكار ها، ت يموقع يبر رو  يمحكم چنگ. قلعه است كيمانند ،  دژ

  يي ،ما اسلحه هاباشد مان باشد. دژ هر چه كه  يامور مال ا ي يسالمت  يبر رو  طانيش جانباز  ي ممكن است دژ محكم

  .ميبكش به زير آن را  ميتوان يكه م  مي دار

 بودن موثر* 

 .ستيقدرتمند ن ميكه از آن استفاده نكن يتا زمان يسالح چ يه

  ر يكه ز يخواهد زد.شخص ب يفرد مسلح حمله كند،و از اسلحه خود استفاده نكند ،به خودش آس كي دشمن به  اگر

 از اسلحه خود استفاده نكند ،مغلوب خواهد شد.  كه يتا دندان مسلح باشد،اما تا زمان تواند يحمله است ،م

شكست دادن   يخود را برا  ازيمورد ن يكند.ما تمام سالح ها يتازه صدق م  خلقتيعنوان به  زيما ن يمساله برا نيهم

  شوند.  يكه آنها چه هستند و چگونه استفاده م ميريبگ ادي د يبا م،امايدار ار يدشمن در اخت

 

 توصيف اسلحه ها * 

 شرح داده است:  انيخلقت تازه را در كتاب افسس يزره و سالح ها  پولس

گرفتن با جسم و خون   يما را كشت راي. زديستيبا سيابل يهالهيدر برابر ح د يتا بتوان دي كامل خدا را بر تن كن ةاسلح

  ي ها يدر جا  ريارواح شر  يفوجها  هيو عل  ك،يتار  يايدن  نيخداوندگاران ا  هيعل  استها،ير  هيقدرتها، عل  هيبلكه ما عل  ست،ين
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پس از   ديباشد، و بتوان يستادگيا  يارا يتا در روز شرّ شما را  د، يتن كن بر كامل خدا را  ة. پس اسلح ميجنگي م يآسمان

و كفش    د،يرا بر تن كن  ييپارسا   ة و زر  ديببند  انيرا به م  قتيكمربند حق   ستاده،ي. پس استوار اديستيبا  ز، يانجام همه چ

  ة با آن، هم د يتا بتوان د،يري برگ را  مانيهمه، سپر ا ني. افزون بر ادييرا به پا نما يسالمت لِياعالم انج ي برا يآمادگ

روح را كه كالم خداست، به دست   ريو شمش دي. كالهخود نجات را بر سر نهديرا خاموش كن ريآن شر نيآتش يرهايت

  17-11:6 انياَفِسس.ديريگ

 

 ي سالح تهاجم  ك* ي

حمله    يبرا   يگريدفاع ماست و د  يدر زمان حمله برا   يكي .يتهاجم  ديگري  و  يدفاعيكي    وجود دارد،  يسالح كل  دو

 به دشمن.

اعالم   مانيكالم خدا را با ا  يداده شد.وقت ح يتوض ياست كه در قسمت قبل يروح و كالم خدا سالح تهاجم ريشمش

سالح را به ما داده است ،اما ما    ني ا  خداسالح ندارد.  ني در برابر ا  ي دفاع  چ يمجبور است كه برود.او ه  طانيش  ،مي كنيم

 دنيكش  ري كه قصد به ز  يط يكالم خدا را به شرا   ديتازه ،ما با  خلقتي.به عنوان  ميريبگ  ادي  آن را استفاده از    يچگونگ  ديبا

  . ميما را دارند اعالم كن

 ي ري گ جهينت

 .ميدار حياز مس يديجد ريتصو ما

هم ارث شده     خداوند ِح يمس  ي سيبا ع  .به عنوان پسران و دختران خدا،مي در خانواده خدا متولد شد  معجزه تولد تازه،  با

 اشتراك گذاشتن متعلق به ماست.  يحال برا  .تمام آنچه متعلق به اوست، ميا

تعيين   ،برگزيده شديم  ،بهره مند شده ايم  يبركات روحانما از همه  ، دمانيجد  جايگاهو به خاطر  ميدر او هست ما

 ايم.و موم شده و در كنار او نشسته   مهر ،پذيرفته شديم ،شديم

  م،اكنون ي دشمنان او بود ي.ما كه زمان ميانجام ده ن يزم ني ا ي او را بر رو  كي ن يتا كارها  م يشده ا  ده ي آفر ح يدر مس ما

  نانيدر او ،شجاعت و اطم  مانماني.ما به خاطر اميما معبد مقدس او هست  .ميداشته باش  كي نزد  ي با او همكار  مي اجازه دار

 .مي دار يد يجد

تازه    خلقتي.ما به عنوان  ميشده ا  رفته يو پذ  سي ما شسته شده،تقد  .هستيمفرزندان نور    اكنون  م،يبود  ظلمت  يكه زمان  ما

  ي س يتازه در ع  خلقتي و حقوق خود را به عنوان    ا يمزا  راث،ي و م  ده يتمام زره خدا را پوش  دي ما با  .ميدار   يحقوق شهروند 

  .ميكن م خداوند اعال ح يمس
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  درس ششم دوره كردن يبرا  هايي پرسش
  

 ست؟ يشما چ يتولد دوباره برا  يمعنا)1

 
 
 
 

 ست؟ يشما چ يبودن برا ح يدر مس يمعنا) 2

 

  

 

  ست؟ ي شما چ ياز فرزندان نور بودن برا ي بخش  يمعنا) 3

  
  
  
  
  

  درس هفتم 

  خلقتِ تازه  اراتيو حقوق و اخت حق 

   م ي به عنوان فرزندان ابراه
  
  

به عنوان فرزندان   چونمهم است خيلي  ني.ا ميهست ميفرزندان ابراهپس  م يدار  مانيپولس رسول نوشت كه، اگر ا

 . ميدار ياديز  ازاتيحقوق و امت  م،يابراه

كه   اند م يفرزند ابراه يكسان دينيبي شمرده شد.» پس م يي او پارسا ي برا ن يآورد و ا مان ي«به خدا ا م يابراه چنانكه

  7-6:3  انيغالطدارند. هيتك مانيبه ا
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 م يمطلق ابراه يكين

به   ،بلكهمحسوب نكرد مطلق  يكي،او را ن واالي اوارزش  اي شيمثال زدن يم،زندگيابراه نيك يبه خاطر كارها خدا

 مطلق شد.  يكين  مانشيبه خاطر ا يكامل نبود،ول م ي. ابراهنيكي مطلق به حسابش گذاشته شد مانش يخاطر ا

  افت يدر مانيمطلق او را با ا يكيداشته و ن مانيبه خدا ا ديبا ،فقط.ميكه كامل باش ستيمطلق بودن، الزم ن كين يبرا

 انجام داد. م ي،همانطور كه ابراه ميكن

دوباره از   ي.وقتميكني كه نام او را حمل م ميمتولد شده ا يخانواده ا  م،دريد هستخو ين يما از پدر زم حوزه جسم، در

  م يابراه  خانواده يعني يكه از نام خانوادگ م يو حق دار مي شو يمتولد م ماني،در خانواده ا  م يشو يمتولد م مانيا  قيطر

 .مياستفاده كن

 م يخدا با ابراه  عهد

كه ما   ييداد.و از آنجا ياديز يبه او وعده ها ،بيرون آوردرا از حران  خوانده شد) مي (كه بعد ابراه خدا ابرام يوقت

 . ميشو ميوعده ها سه نيدر ا  ميتواني م،ميهست  مي خانواده ابراه از ي عضو

كه به  ينيو به سرزم ايب رونيپدرت ب ةخود و از خان شانيو از نزد خو شيخو نيبه اَبرام گفته بود: «از سرزم خداوند

خواهم آورد و تو را بركت خواهم داد؛ نام تو را بزرگ خواهم   ديبزرگ پد يتو نشان خواهم داد، برو. از تو قوم

را كه تو   يكه تو را بركت دهند، و لعنت خواهم كرد كس  يبود. بركت خواهم داد به كسان  يساخت و تو بركت خواه 

  3-1:12 شيدايپ.»افتيواهند تو بركت خ ةبه واسط نيزم فيطوا ةرا لعنت كند؛ و هم

 

  .ميخودمان بطلب يوعده هارا برا ني ا  ميتواني .ما مميهست  ميمستحق بركات ابراه ما

 

 او  فرزندان

 بود. او  يكيزيف نسل منظور  بود ، خواهد نياو به اندازه غبار زم نسل داد. اريوعده فرزندان بس ميبه ابراه خدا

 تواني م ز يرا بشمارد، نسل تو را ن نيبتواند غبار زم يچنانكه اگر كس گردانم،يم ني تو را همچون غبار زم نسل

  13:16 شيدايپشمرد.

  

او اشاره كرده و گفت كه فرزندان او به اندازه ستارگان آسمان    ي روحان  نسل،به    مانيا   قي از طر   م،يبه ابراه  نيهمچن  خدا

 خواهد بود.  اريبس
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!» آنگاه به اَبرام  يآنها را بشمار ي آسمان بنگر و ستارگان را بشمار، اگر بتوان يبرده، گفت: «به سو روني اَبرام را ب و

  15:5 شيدايپخواهد بود.» نيچن ز يفرمود: «نسل تو ن

 

  ي ابد مانيپ

 . مياو هست  يابد مانياز پ يفرزندان او و بخش   مان،يا ق يبست.از طر ي ابد مانيو فرزندانش پ مي با ابراه خدا

باشد؛ تا تو   ي خود و تو، و نسل تو، پس از تو، استوار خواهم ساخت تا نسل اندر نسل عهد جاودان ان يرا م شيخو عهد 

  17:7 شيدايپرا و پس از تو، نسل تو را، خدا باشم.

 

 م يابراه تي ذر ، عيسيِ خداوند

  . ميشو يم نيز  ميوارث عهد ابراهو  ميهست  زين م يابراه  باخدا  مانيپ م،وارثيهست عيسيِ خداوند در   اگر

 
باشد، بلكه   يار يبس ةدربار يي «و به نسلها،» چنانكه گو ديگوي و به نسل او داده شد. نم مي ها به ابراهوعده  حال،

  3:16 انيغالطاست. حيمس يعنيتن  كي«به نسل تو،» كه مقصود  ديگويم

 

  3:29 انيغالط. ديهست ز يو بنا بر وعده، وارثان ن ديام يپس نسل ابراه د،يهست حيحال اگر شما از آنِ مس و
  

  

   مي بركات ما در ابراه
  

.اگر قرار است با  مي بركات او را به دست آور ميتوان يم ماني.و با ا مياو هست - يفرزندان روحان - ميما فرزندان ابراه

  آنها چه هستند. ميبدان دياي م،يكن افت يرا در بركت ها نيا  مانيا

 

 بركات  ست يل

  تان يخداوند خدا  د، يانجام ده  دهمي او را كه امروز به شما م   ي و با دقّت فرمانها  د يكن  يروي پ  تانياز خداوند خدا  «اگر

بركات به شما خواهد    نيتمام ا  د ياطاعت كن  تان يجهان خواهد نشاند. اگر از خداوند خدا  يشما را باالتر از تمام ملّتها

و   اديرا بركت خواهد داد. «خداوند با فرزندان ز تانيو كشتزارها شهرهاو شما را فرا خواهد گرفت. «خداوند  ديرس

شما را بركت خواهد داد.   ريشما را بركت خواهد داد. «سفره و ظرف خم اديبا محصوالت فراوان و گاو و گوسفند ز

  ندگرفت. «خداو ديبركت خواه ديشوي رج مخا هنگامي كهگرفت و  ديبركت خواه ديشوي وارد م هنگامي كه «
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و از هفت جهت   كنندي جهت به شما حمله م كياند شكست خواهد داد. آنها از شما برخاسته هيرا كه عل يدشمنان

در   كند؛يرا پر از غلّه م تانيانبارها دهد،ي دستتان را بركت م يتمام كارها  تاني. «خداوند خداختيخواهند گر

و در راه او   دياطاعت كن تانياز احكام خداوند خدا ما. «اگر شدهدي به شما بركت م  بخشدي كه به شما م ينيسرزم

  نند يبب  يوقت  نيزم  ي . تمام اقوام روسازدي كه داده است، قوم خاص خود م  ياهشما را طبق وعد   ز ياو ن  د،يقدم بردار

  ما كه به اجدادتان وعده داده است، ش  ي نيخداوند در سرزم.  ترسندي از شما م  د، يخداوند هست  ◌ٔ دهيكه شما قوم برگز

  ي ها چهي. خداوند دربخشدي و محصوالت فراوان به شما م اريرمه و گلّه بس اد،يفرزندان ز سازد،ي را سعادتمند م

ه  . شما بدهدي به شما بركت م تانكارهاي ◌ٔ . در همهفرستديشما م يو باران را در موسمش برا كندي آسمان را باز م

  ي رويپ  دهمي كه امروز به شما م  يني. اگر با دقّت از تمام قوانرفت گ  دي امّا وام نخواه  د،يدهي از اقوام قرض م  ياريبس

بود و هرگز   د يسعادتمند خواه شهيآنها و شما هم رو يشما را رهبر ملّتها خواهد كرد و نه پ تانيخداوند خدا د،يكن

 هيتثن.دييو خدمت نما  شرا پرست  گريد  انيخدا  ايو    د يكن  يچ ياز آنها سرپ  وجهچ يبه ه  ديافتاد. امّا شما هرگز نبا  دينخواه

1:28-14  

 شده به ما  داده

آنان كه در   يعنياو  يو بعد به فرزندان روحان ، او داده شد يسپس به فرزندان جسمان و م،يوعده در ابتدا به ابراه ن يا

 داده شد .  هستند مانيا

مطلق به حسابش  يكيرا به عنوان ن مانيآورد و خدا آن ا مانيشد. «او به خدا ا طورنيدرست هم ميابراه يبرا

كه خدا به   ي واقع شد تا بركت همهن يهستند. ا م يابراه ي ق يفرزندان حق  مانداران، يكه ا ديبدان ديگذاشت.» پس با

به دست  مانيالقدس موعود را از راه ابرسد تا ما روح  انيهودي ريبه غ حيمس يسيع لهيوعده داده بود، به وس ميابراه

  14 ,7-6:3 انيغالط.ميآور

 

 امروز  يبرا

.آنها   ميرس يكه به ملكوت م  ي زمان ينه برا  االن است، يداده شده برا  م يكه به ابراه ييوعده ها به اينكه  ديكن توجه

  .مي مان بگذارجديدخاطر بركات خلقت  هباز خداوند   شكرگزاري يبرا  را   يوقت ديايب امروز هستند.  يبرا

 

 ام  افتهيكه در شهر بركت  كنم  يشكرت م  پدر

 ام  افتهيدر كشور بركت  و

 ام  افتهيكه هستم بركت  ييهرجا
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 است افتهيبركت  ،  رحم  ثمره كه  كنم  يم شكرت

 اند  افتهيبركت  فرزندانم

 ميگو ي شكرت م خداوندا

 اند  افتهيتو بركت  لهيبه وس واناتميح كه

 كنم يشكرت م خداوندا

 سبد من پر است كه

 هر روزم خوراك دارم ي برا كه

 ام  افتهيكنم كه بركت  ي شكرت م خداوندا

 است افتهيو خروجم بركت  دخول

 ضد من دارد  هبر آمدن ب يكه دشمن سع يوقت  دانم يم

 قبل شكست خورده است  از

 ديآ يمن م هيجهت بر عل كياز  او

 خت يهفت راه خواهد گر از

 خواهم بود ابيكام  يكه در هر كار  م يگو يتو را سپاس م خداوندا

 . دارم  ي تو قدم بر م يها  ام در راه  ي ،فردا و هر روز زندگ امروز

 د يكه مردم خواهند د كنم  ي شكرت م خداوندا

 ميهست  ميمن عظ يچقدر در زندگ تو

 يده  يفراوان م يابيكه به من كام  كنمي تو را شكر م خداوندا

 ي باز كرده ا  را    در آسمان يبخشندگ  انبار كه تو  كنم  ي شكرت م خداوندا

 كنم.  افتيدر نيزم  يبر رو آن را  توانم يمن م و

 نه دم  ي كه مرا سر قرار داده ا كنم  ي شكرت م خداوندا

 نيينه پا ي باال قرار داده ا مرا

 ! كنم  ي تمام بركاتت شكر م ي پدر تو را برا اوه

 از تو رو نخواهم برگرداند  خداوندا

 را خدمت نخواهم كرد گريد خداوندان

  نيخداوند انجام خواهم داد.آم حِيمس يسيتو را در نام ع ي فرمان ها تمام
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  شديم آزاد مرگ از قانون گناه و 
  

 ض ي با ف افتهينجات 

قانوناً   د،نريرا به عنوان خداوند و نجات دهنده خود بپذ ح يمس ي سيكه ع يان كسبر  گريد  گناهاظهار داشت كه  پولس

 نخواهد داشت. عملكردي   سلطنت يا 

شريعت بلكه به وسيله  شديم ، نه به وسيله " بازخريد"يافتيم ما  "نجات " .ماميكن ينم يزندگ  عتي شر ريز گريد ما

 فيض.

 . ديخدا هست ضيف ريبلكه ز ديستين عتيبر وجود شما حاكم باشد. چون شما تابع شر ديگناه نبا را يز 6:14 انيروم

 بلكه بخشش خداست.  ستيكار شما ن  نيو ا  دياافتهينجات    مانيخداست كه شما از راه ا  ضيسبب فبه   رايز  2:8  انيافسس

 اما به ما داده شده است. ميرا نداشت اقتشيكه ل يزياست.چ "كران  ي لطف ب ك ي"  ضيف فيتعر

 را اجرا كنند، عتي.زنان و مردان نتوانستند شرميبلكه مستحق بر عكس آن بود ميخدا نبود كران يلطف ب  قيتنها ال نه

 .اورديتوانست مرگ را به بار ب فقطبه دست آورد بلكه آنها  ي توانست نجات را برا ينم عت يشر نياربناب

  م؟ يشده ا  آزاد ييزها يچچه از ما  است. يز ياز چ شدن آزاد  اي يزينجات از چ يبه معنا نجات

 

 از لعنت  يآزاد

  ن ي .با ا   ميشده ا   دي باز خر  عتي.ما از لعنت شرميستين  عتيلعنت شر  ري ز  گري.ودميستيگناه و مرگ ن  عتيشر  ريز   گريد  ما

ما   ي لعنت را بر رو خواهند با فريب يم  ريارواح شر اي طانيش وقتي ميندانحال اگر حقوق خود را در خلقت تازه 

هر   م،در يشو  يمان آگاه مجديد خلقت  مزاياي كه از حقوق و  ي هنگام ، اما .ميشكست بخور ميتوان يم  ،بگذارند 

 .ميباش روزيپ م يتوان يم ينبرد

  :  مييبا شجاعت بگو م يتوان يتازه م ي به عنوان خلقت ما ند، يآ يما م  هياز لعنت عل  يبه عنوان بخش ها ني ا يوقت

  شده ام.   د يباز خر عتياز لعنت شر من

  

 لعنت شد  عيسيِ خداوند * 
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خودش گرفت    بدن  ي رو  ما  د يبازخر  به خاطر  را  لعنت ها  ن ياشد و  ما    جايگزين او    ما لعنت شد!به خاطر  خداوند  عيسيِ

 آزاد ساخت. عت يما را از هر لعنت شر ،نمود  پرداخت  بيصل يرا بر رو   ما بهاي گناهانكه  ي.هنگام

 ختهي: «هركه به دار آوديفرمايمقدّس مكتاب  رايآزاد كرد. ز  عتيخاطر ما ملعون شد، ما را از لعنت شربه  حيمس  يوقت

    3:13 انيغالطشود ملعون است.»

 

  نطور يداشت و هم  عت يشر  ري كامل ز  ي زندگ   ك يرا انجام دهد.او    عت يبود كه توانست تمام شر  ي تنها كس  عيسيِ خداوند 

  كامل شد. ي قربان كي

 

 شده از لعنت  ديبازخر* 

لعنت   خود گرفت؟  يما رو  به خاطررا  يي زها يچه چ عيسيِ خداوند است. مهم  ست،يلعنت بودن چ ريز  نكه يا دانستن

از    ييزهايچ  افت يكه در حال در  مياست كشف كن  ممكن  م،يكن  ي بخش را مطالعه م  نيكه ا   همانطور  ست؟ يچ  عتيشر

 .ميرفتيپذ يآنها را م   ديكه نبا ميبود طانيش

بخش    ني است را ذكر كرده است.(خوب است كه ا  ٢٨تا    15:28  تثنيهرا كه جزء لعنت ها در    ي از موارد  يار يبس  يموس

  ي آمده خالصه ا  ر يآمده است را ذكر كرد كه آنچه در ز  يرا كه در اثر نافرمان   يي لعنت ها  نيهمچن  ي).موسديرا بخوان

 از آن است. 

  نيبه ا د، ينكن ي روي پ دهمي كه امروز به شما م ينيو با دقّت از تمام قوان د يكن يچيسرپ  تان ياز خداوند خدا «اگر 

. «فرزندان،  كندي را لعنت م  رتان ي . «سفره و خمكندي : «خداوند شهر و كشتزارتان را لعنت مديشوي ها گرفتار ملعنت

خارج   هنگامي كهشد و  ديلعنت خواه د،يشويوارد م هنگامي كه. «كنديتان را لعنت ممحصوالت و رمه و گلّه

و   يشانيپر بت،ياو شما را به مص د،يشو گرداني و از خداوند رو ديشد. «اگر شرارت كن ديلعنت خواه د،يشويم

    20-15:28 هيتثن.ديو نابود شو ديبرو نياز ب يتا بزود سازدي گرفتار م يناكام

 

 دارد؟  يي چه مجازات ها عتينگه نداشتن شر چه هستند؟  عت يشر يها لعنت

 ها   يماريبشدن به  مبتال* 

 و التهاب  تب* 

 يو خشكسال ي سوزانگرما* 

 و كپك  لكه و پيس* 
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 مثل برنز خشك و بدون باران    باالي سر آسمان* 

   و بي ثمر  خشك آهنمثل  زير پا نيزم* 

        گرد و غبار به جاي باران * 

 شكست* 

 شوند.  ي پرندگان و جانوران م يبه غذا برا ليتبد اجساد* 

 و خارش جوش،تومور،جزام* 

 افكار پريشانيو  يجنون،كور* 

 .  ميشو يو غارت م  ليذل ناموفق، م،يده  يكه انجام م  يهر كار در* 

 ،دستمزد كار)  خانه،  زيعز (  دست دادن از* 

 فرزندان  ،  ييدست دادن دارا از* 

  است! ستيل ني ا  يتازه ابتدا ن يا

 

 ي عمل كاربرد

خداوند    ح يمس  يسيكه ع  ديداشته باش  اديبار به    نيا   اما  د،يبخوان  هيرا در تثن  عتيشر  يدوباره لعنت ها  ديوقت بگذار   حاال

   :كرد.مثالً ديباز خر...... ...............مرا از  عيسيِ خداوند"د،يكن  يكلمات را اضاف ني و ا كرده ديباز خر آن ها شما را از 

 
   كرده ديباز خر سري مُ بيماري هاي از  مرا عيسيِ خداوند

   كرده ديباز خر ضعف و بيماري ها از  مرا عيسيِ خداوند

 كرده   ديبازخر و التهابتب  از مرا  عيسيِ خداوند

 كرده  د يباز خر سوزان  ي از گرما مرا عيسيِ خداوند

  . كرده از...  ديمرا باز خر  خداوندحِيمس عيسيِ
 

عيسيِ  هستند كه    عتيشر  ياز لعنت ها   ي.آنها بخشديكن  دايقرار داده را پ  شما  بر روي  طانيش  ٢٨  هيرا كه در تثن  يموارد 

 كرده است.  ديخاص باز خر يشما را از آن لعنت ها  خداوند

  وفق دهيد:با كالم خدا و خود را  ديكن شروع

 شده ام  د يبازخر ............... لعنت از    خداوندحِيمس يسيع لهيبه وس من
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 مجازات گناه مرا پرداخت كرد.  عيسيِ خداوند

  االن مرا ترك كند!  نيدهم كه هم ي فرمان م  ها لعنت نياز ا يهر عالئم  به
 

.او فقط  ميمطلق شو يكيما لعنت شد تا ما در او ن به خاطراو    شد، خكوبيم بيصل ي بر رو عيسيِ خداوندكه   يهنگام

 را به ما داد.   ميدار  ازين يزندگ  ن يدر ا يروزيپ يبلكه همه آنچه برا  را به ما نداد، يجاودان  اتيح ه يهد

 د؛ييرا دارد،بگو از آن لعنت ها يكي بر آوردن  يسع طانيش يوقت

  !   طانيش نه

  كرده است!  دي مرا از آن لعنت باز خر   خداوند حِيمس يسيع

  

  

 از گذشته  يآزاد

از لعنت ها به   يك ي رفتنيپذ يرا برا  مجازات گناه ماست ما ني و ا مي ما گناه كرده ا نكهيبا متقاعد كردن ا طان غالباًيش

  يم       طانيش  يوقت  .ميما گذاشته هست  يكه او بر رو  يزيما سزاوار چ  نكهياندازد.ما شروع به فكر كردن درباره ا  يدام م

  عيسيِ خداوند كند كه  ينم ي ادآوريهرگز به ما  طانياما ش .ديوگ  يگناهان ماست درست م جهيكه لعنت ها نت ديگو

حاصل از آن گناه   لعنت اي آن گناه ة ثمربه تحمل  يازين  گريما د ني قبالً مجازات گناه را پرداخت كرده است ، بنابرا

  . ميندار 

 

نو   يزندگ نكيتازه دارد. هر آنچه كهنه بود درگذشت و ا ياتيمتّحد است، ح حيبا مس كهي كس  5:17 انيقرنت دوم

  شروع شده است. 

 

 روزمند يپ  يزندگ

 .مي شده ا دي باز خر يمجازات و هر لعنت ، .ما از هر گناه ميگناه و مرگ آزاد هست عتيتازه، از شري عنوان خلقت به

مرا از فرمان گناه و مرگ آزاد كرده   شود،ي م افتي يسيع حيالقدس كه در اتّحاد با مسروح بخشاتيفرمان ح رايز

    8:2 انيروماست.

 

 .ميكن افتياعتراف كرده و بخشش را در  آن را ديم،بايگناه كن اگر
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. او گناهان ما را  كندياو به حق عمل م رايز م؛يبه او اعتماد كن ميتواني م م،يياگر ما به گناهان خود اعتراف نما امّا

  1:9 وحناي اول.سازدي پاك م مانخطاهاي ◌ٔ و ما را از همه آمرزديم

 

  ي م       آزاد    اي ياز هر ناپاكو  اختياري كه گناه بر ما دارداز   بالفاصله  م،يكن يبه گناهان خود اعتراف م  كه  يهنگام

 گناه ما را شكست بدهد.  تيمحكوم قيتواند از طر  ينم گريد طانيش .ميشو

بركات خلقت تازه در   با ميتوان  يشكست ما ندارد.ما م يبرا  اي يحق قانون چ يگناه و مرگ ه عتيو شر لعنت گناه،

  .ميكن يزندگ  مانيزندگ

  

  

 

 قدرت غلبه  با

  افتيرا كه به داده شده در ركاتي ب ميتوان يم مانيبا اما شد.  محسوبمطلق  يكين شي داشت و آن برا  مانيا ميابراه

 يم ماني.با اميكن يم افتيمان را در  نجات مان،يبا اپس را بر خود گرفت.  عتيآمد و لعنت شر عيسيِ خداوند.ميكن

 .دهد يبه ما قدرت غلبه م ماني.اميكنپيدا جهان غلبه  ني ا  اموربر  ميتوان

به دست  مانيا ةليرا به وس يروزيپ نيو ما ا اندافتهيجهان غلبه  ناي بر خدا فرزندانهمه  رايز 5:4 وحناي اول

  .مياآورده

 

  ن ياجازه ا  ا يانتخاب بر عهده ماست كه آ ني .امي شو يخدا را در درونمان دارا م  يروزيقدرت پ ، تازهي عنوان خلقت به

 ! خود را   رامونيپ طيشرا اي ميكه كالم خدا را باور كن ميانتخاب كن ميتوان  ي.ما م ريخ  اي ميده يكار را م

ما به كالم   ماني. اشود يم آزاد ، ميكن يم  اعالمو كالم او را با شجاعت  مي آوريم  مانيا  وقتيخدا  يروز يپ قدرت

 بخشد. يم ي روزياوست كه به ما پ

كه جزء لعنت    يد يام  فقر و نا  ،  درد  ،   يمار يو در برابر ب  مي هست  ارزش  يب   و  و گناهكار  خطاكارما    د يگو  يبه ما م  طانيش

  . ميهستند ،ناتوان هست

 

 .عتيو لعنت شر تيمحكوم ، از گناه  زاد  ،  ميخلقت تازه هست ،ما فرمايد يم خدا* 

 .ميهست  م يبركات ابراه يما وارث تمام وعده ها فرمايد يم خدا* 
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  . ميدر بركات فراوان او قدم بردار ميتوان يافتگان،ميبه عنوان غلبه  مي فرمايد خدا* 

 

  . ميخداوند، داشته باش ح يمس ي سيكرده در ع ايمه مانيبرا  ماندارانيرا كه خدا به عنوان ا يي زهايتمام چ ميتوان يم ما

 

 . ميداشته باش اطمينانبه خدا   ر يشر يدروغ ها  يكه به جا م يانتخاب كن ديبا ما* 

 .ميني،بب نديب ي خودمان را آنگونه كه خدا م م يانتخاب كن ديبا ما* 

  .ديگو يآنچه خدا درباره ما م  اعالمبه كنيم   شروع  ديبا ما* 

 

  ! م يخداوند لذت ببر ح يمس يسيدر ع جديدبه عنوان خلقت   زمانياز حقوق شگفت انگ م يتوان يم سپس

  

  درس هفتم دوره كردن يبرا  هايي پرسش
  

 مهم است؟  م يهست  م يموضوع كه ما فرزندان ابراه  نيچرا درك ا) 1

 
 

  

 

 ؟  دي شما مهم هستند را نام ببر   يرا كه برا م يابراه بهخدا  ياز وعده ها يبرخ) ٢

 
 

  

  

 

  عتيشر  يشما از لعنت ها  يكه درباره آزاد  ياناتيصفحه از ب  كي  ٦٨تا    15:28  هيبا استفاده از تثن)  3

  . ديس ياست را بنو
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 درس هشتم 

  خلقت تازه ي ايمزا

  يمعرف
 ح يمس ي سيدر ع ماندارانيا ي را برا  يار يبس يا ي،مزا  خداوند ِحيمس ي سيمطلق ما در ع يكيمكاشفه خلقت تازه و ن

  68:19a ريمزام. شودي ما را متحمّل م ي بر خداوند كه هر روز بارها سپاس خداوند دارد.

   خدا  با مشاركت
  

و بدون شرم با خدا و نور جالل حضورش    نانيبا اطم  ميتوان  ياست كه م  ن يخلقت تازه بودن ا   ي ايمزا  ني از بزرگتر  يكي

  .ميداشته باش يميو صم كيو با او مشاركت نزد  ميبا او حرف بزن ميتوان ي.مميقدم بردار

 

  م، يدار حيمس يسيكه ما با پدر و پسر او ع يتا در اتّحاد ميكني به شما اعالم م ميادهيو شن دهيآنچه را كه ما د ،يآر

و به شما اعالم    ميديكه ما از او شن  ي امياست پ  نيما كامل گردد. ا  ي تا شاد  ميسينوي را م  ني. اديشو  ك يشما هم با ما شر

 ي در ظلمت زندگ حالنيعو در ميبا او متّحد هست ميي. پس اگر بگوستيظلمت در او ن چي: خدا نور است و هميكنيم

طور كه همان - ميبري كه گفتار ما دروغ و كردار ما نادرست است. امّا اگر در نور به سر م شوديمعلوم م م،يكنيم
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گناهانمان پاك   هپسر او، ما را از هم ،يسيو خون ع مياتّحاد دار گريكديدر آن صورت با  -خدا در نور است

  7-3:1 وحناي اول.سازديم

 

با خدا   يشخص ة رابط ميتوان يم م،ي ريپذ  يرا م  خداوندِحيمس يوقت را يمتفاوت است ز ي گريد  نيبا هر د تيح يمس

 .ميهمه روزه با او باش  م يتوان يو م  ميشو  ياو م ياز خانواده ابد ي.بخشميداشته باش

  باز گرداندن مشاركت با او بود. )2و  انسانرابطه اش با   بازگرداندن) 1:  د يخدا در باز خر هدف

  

  

  

  

  

  

 مفهوم

 مشاركت عبارتند از:  مياز مفاه ي، برخ  Webster's Unabridged ديكشنري با مطابق

 بودن  همكار* 

 در روابط دوستانه و مساوي  افراد  دو طرفه مشاركت* 

 ي همدل* 

 مصاحبت* 

 مانهيصم ييآشنا* 

  اشتراك مشترك ك* ي

 

 ي خواندگ

 م يمشاركت با خدا خوانده شده ا  يبرا ما

به قول   شهيو او هم ديشو م يو سه ك يشر حيمس يسيپسر او، خداوند ما ع اتيشما را دعوت كرده است تا در ح خدا

 1:9 انيقرنت اول خود وفادار است.

 با ما مشاركت داشته باشد!  خواهد يمشاركت با خود خوانده است.خدا م يرا برا  .خدا ماييبايتفكر ز  چه

  سوق مي دهد  مشاركت با برادران و خواهرانمان در خانواده خدا ما را به ما با خدا  يميصم مشاركت
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  به سمت مقدار مشاركت با برادران و خواهرانمان در خانواده خدا منجر باشد. دي ما با خدا با يميمشاركت صم

 .پولس رسول نوشت؛ 

  م، يدار حيمس يسيكه ما با پدر و پسر او ع يتا در اتّحاد ميكني به شما اعالم م ميادهيو شن دهيآنچه را كه ما د ،يآر

  4-1:3 وحناي اولما كامل گردد. يتا شاد ميسينوي را م ني. اديشو كيشما هم با ما شر

 

 آورد  يم يشاد

 خداوند است.  ح يمس ي سيدر ع ماندارانيو بدون مانع با خدا و ا يميمشاركت صم كي جهينت يشاد

  ي ابد يو به من شاد كنديم  زيلبر يداد. حضور تو، مرا از خوش يرا به من نشان خواه  يراه زندگ تو 16:11 ريمزام

 . بخشديم

 كالم او وجود ندارد.  قيبزرگتر از تجربه مشاركت با خود خدا از طر يشاد چ يه

 نوشت؛  ايارم

متعال، من به تو تعلّق دارم و گفتار تو قلب   ي خداوند، خدا اي . دادم گوش آن من به هر كلمه  يبا من سخن گفت تو

    15:16 ايارم.سازديسرشار م يو خوش ي مرا از شاد

 
 است. بدست آورده را   يشاد ، است  را فهميده  خداوندِحيمس يسيكه مكاشفه خلقت تازه در ع ي مانداريا

  ي مطلق را كشف م   يكين  ةمكاشف   كهي  هنگام  ،تحت فشار هستند  يارزش  يو ب  تيمحكوم  افكار گناه،  توسطكه    يآنان

 مي شوند  يو خوش يشاد آزاد شده و وارداز اسارت  كنند،

 نوشت: يشاد ن يدرباره ا داود

خداوند او را   كهي شده است. خوشا به حال كس دهيبخش شانيو خطاها دهيگناهانشان آمرز كهيبه حال كسان خوشا

  2-32:1  ر يمزام.ستين يالهيدر او مكر و ح كهي مجرم نشمارد و كس 

 

 مي شود ولي رابطه خير ! شكسته  مشاركت

 .ميما هنوز فرزندان او هست ، ما با خدا شكسته نشده است رابطه  م،يگناه كن اگر

  ن ي شده است.با ا ليما و خدا تبد نيب ي به سد گر،گناهيد  كباري مشاركت ما با او شكسته شده است. ، واسطه گناه به

 شود. اياح  عاًيبا او درست كرده تا سر  مشاركت يرا برا  ي خدا قانون او، ميدر رحمت عظ حال ،
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 نوشت؛ وحناي

  م، يي. امّا اگر ما به گناهان خود اعتراف نماميدور هست  قتيو از حق   ميدهي م  بيخود را فر  م، يهست  گناهي كه ب  مييبگو  اگر

پاك   مانخطاهاي ◌ٔ و ما را از همه آمرزدي . او گناهان ما را مكندي او به حق عمل م راي ز م؛ يبه او اعتماد كن ميتوانيم

  خبر ي و از كالم او كامالً ب مياخدا را دروغگو شمرده  م،يانشده  يگناه كه هرگز مرتكب  ميي. اگر بگوسازديم

  10-1:8 وحناي اول.ميهست

 

 ايكردن    يبر مخف  يو سع  م ينده  بيو خودمان را فر  ميگناه خود را نام ببر  دينام بردنش است.ما با  يبه معنا  "اعتراف"

كه   يكه كار  ميكن يم قي را تصد خودمان و خدا آن يما به سرعت برا  .در عوض،مينكن ميكه كرد يانكار آن گناه 

 هم در چشمان خودمان گناه است.  هم در چشمان خدا و  ميكرد

مطلق خدا را توسط   يكيعالمت كامل ن ميكن ي.هر زمان كه گناه ماست "ما به هدف نزديم  "يعني  "گناه" كلمه

 . ميده  ياعمالمان از دست م ايافكار  

خداوند را از آن   يبه گناهمان اعتراف كرده و بخشش خدا و پاك فوراً  د يبا ، به هدف نزديم  ميفهم يكه م  يا  لحظه

  .ميكن افتيدر يراستنا

  

 خدا ضياستفاده از ف سو* 

استفاده كرده اند.آنها به اشتباه فكر كرده اند كه   ءخدا سو  ضي از ف مطلق خدا را ندارند،  يك يكه مكاشفه ن ياريبس

 كنند. افتيو بخشش خدا را در اعتراف كنند  بعداً  توانندي مگناه كنند اگر  باشد كه عمداً  ني ا تواند  ي م ني ا يمعنا

  ي گناه وارد زندگ م يبه عمد اجازه ده د ينكته را روشن كرد كه ما نبا ن يادامه داد،ا  يبعد  ه يهمانطور كه در آ  وحناي

 بشود. مانيها

  ي پدر كس   ي خدا  شگاهيشود، در پ  ي مرتكب گناه   ي . امّا اگر كس ديتا گناه نكن  سمينوي را به شما م  نيفرزندان من، ا  يا

  2:1 وحناي اول-كوستيكه كامالً ن حيمس يس يهمان ع-  كنديما شفاعت م يكه برا   ميرا دار

 

  است.  گناهكردن از  يما در خدا دور  ي خواندگ

   يابي كام
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  د خواه يقيحق يابيكه كام مي باشد ني ا جديد استخلقت كسي كه  اي مانداريا كيتولد تازه  يا ياز مزا گريد يكي

 . يدر حوزه مال يگري در حوزه روح و د  يك ي وجود دارد، يابيدو نوع كام داشت.

از  است ، ابيو همانطور كه روحمان كام ميباش ابيما كام خواهد يخدا نوشت كه او م رسول ، يوحناي قي طر از

  . ميبرخوردار باش زين جسم يسالمت

 

  ز ي بدن ن ي از سالمت ،يطور كه در روح سالم هستكه روزگار بر وفق مراد تو باشد و همان  كنمي دعا م  ز،يعز يا

  1:2 وحناي سوم.يبرخوردار باش

 

خواهد كه ما    يم  ياو حت  ميباش  يو در سالمت  ميبرس  يابيما به كام  كه  كند؟  يآرزو م  زياز هر چ   شيرا ب  يز يچه چ  خدا

  .م يشو ابيدر نفس هم كام

  ست؟ يشود چ يم ابينفس شما كام نكهيا يمعنا

 نفس  يابيكام

  ي سرسپردگ  ق ياحساسات از طر يابيو كام افكار  يابيس،كامفْنَ يابي،احساسات و اراده ماست.كام شامل افكار ما  نفس

به وجود    كالم خدا   لهيافكار ما به وس  دي تجد  و  ، خداوند  ِحي مس  يسيزنده به ع  يها  يبه عنوان قربان  مانيها  يكامل زندگ

  .و سالمت جسم است يابيكام يبرا  ازين شيپ كي ، و جان  سفْنَ يابي.كامديآ يم

  

  ي خود را به عنوان قربان  يبدنها  كنمي از شما در خواست م  ،ي اله  يهارحمت   نيبرادران من، با توجّه به ا  يا  نيبنابرا

جهان  نيشكل ااست. هم  ني و معقول شما هم ي. عبادت روحاند يكن ميخداست، به او تقد دهيزنده و مقدّس كه پسند

و آنچه را كه   د يبده صتشخي را  خدا   اراده ديتا بتوان ابديشكل  ر ييافكار، وجود شما تغ ديتجد لهيوسبلكه به  دينشو

  2-12:1 انيروم.ديو كامل است، بشناس دهيو پسند ديمف 

 

ندارد    تطابقجهان    نيا  ستميبا س  گري د  جديدخواهد. خلقت    يو جسم مس  فْنَ  يابيو خلقت تازه اش كام  قوم  يبرا   خدا

  .مطابقت با كالم خدا داشته باشند دي.آنها با

 

 پروسه ك* ي
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  كه مداوم در حال خواندن ،  ديآ  يم يزمان  ليتبد  نيو ا مي باشد شدن  ليدر پروسه تبديك شخص تازه متولد شده 

 .باور داشتن و عمل كردن به كالم خدا باشند ، تعمق، دنيشن

  گناه،   شهيرا از اند  مانداران يمكاشفه ا  ني ا  خلقت تازه است.مكاشفه    ،   يابيكامل و كام  يگام مهم در جهت سالمت  نياول

و شروع   كند، افتيخلقت تازه را در  ياياو قادر خواهد بود تا تمام مزا  نيكند.بنابرا يآزاد م ي ارزش يو ب تيمحكوم

  .و سالمت كامل كند يابيبه قدم زدن در كام

 

 شده  فيتوص* 

 .شده است فيمزمور توص نيخدا ،در اول يقيحق ابيفرزند كام كي

 شود،ي نم  نيكنندگان همنشو با مسخره   رودي و به راه گناهكاران نم  كندي مشورت نم   رانيبا شر  كهي به حال كس  خوشا

است كه در   ي . او مانند درختشدياندي است و شب و روز به دستورات او م  خداوند عتي او اطاعت از شر يبلكه خوش

خود   كارهاي   و در همه   گرددي پژمرده نم  شيو برگها  دهد يمخود را در موسمش    وهيكنار نهر آب كاشته شده باشد، م

  3-1:1 ريمزام.موفّق است

 :است كه  يكس يقيحق ابيكام كي

 .دارد يكالم خدا قدم بر م ةو اطاعت در مكاشف  مانيا در* 

 .را دارد ماندارانشيمشاركت با خدا و ا ي ميو صم قيو تجربه عم  دارد ي محبت قدم بر م در* 

  از ين يبرا  را  خداوند  دائماًو   مي باشد  انجام مي دهدكه   يي او در تمام كارها يحال تجربه صلح خدا و خرسند در* 

 .كند يخدمت م گرانيد

 .است ييكويهر كار ن يمجهز شده برا  يبه خوب او نيشده ،بنابرا ايمه ياش به خوب يمال ي ها از يكه ن  يكس* 

  .بدهد گران يد ازين ي) به خداوند برا ي(بخشندگ  ياست با دست و دلباز قادر* 

 

 ي مال يابيكام

 .شرارت است شهيعشق به پول است كه ر  ني .استي،پول بد ن مي گرفته ا ادي  خالف آنچه احتماالً بر

 تا  م،يكن افتيخدا را در  يمال يابيكه چگونه كام ميبدان ديبزرگ است.ما با تيانجام مامور يمهم برا ازين كي پول

 .ميخداوند پر كن ح يمس يسيع ليرا با انج  ايدن نيا  ء خال ميبتوان
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به   دي .ما باميقرار نده ايدن ني ا  ي زهايچ يخود را بر رو  وابستگي هايكه  م يمراقب باش د يبه ما هشدار داد كه با وحناي

شود از   يرا منجر م يغرور آدم اي ي ماد يزها يكه شهوت چ ي غرور زندگ ا يثروت  ي بكار يطور مستمر در برابر فر

 .ميخود محافظت كن

 .بركت خواهد داد زيمارا در همه چ م،اوييمطلق او را بجو  ي كيخدا و ن  يگفت اگر اول پادشاه خدا

 

 زهايچ ناي ◌ٔ آن وقت همه د،ياو بكوش يهاخدا و انجام خواسته يبه دست آوردن پادشاه يبرا زيقبل از هر چ شما

  6:33 يمتّ.به شما داده خواهد شد زين

 

مطلق او را   يكيگسترش ملكوت خدا و ن شه يمطلق را داشته است،هم يكيكه مكاشفه ن شخص تازه متولد شده اي

را   زهايچ ن يو خداوند همه ا  مطلق او را جستجو خواهد كرد، يكيدهد.او خدا و ن يخود قرار م ازيباالتر از هرگونه ن

  به او  

 به خدا  دادن* 

كه به   يكسان يعنياست  او به دنبال رودخانه ها .در عوض،زديرا در آن بر  يكه بركات مال ستيبه دنبال مخازن ن خدا

  فرمود:   خداوندِحيمس  يس يع .بخشند  ياو م يپادشاه

خواهد شد،   ختهيدر دامن شما ر زيدرست و فشرده و تكان داده شده و لبر مانهيكه به شما داده خواهد شد، پ ديبده

  6:38 لوقا«.گرفت ديعوض خواه مانه، يبا همان پ ديبده گرانيكه به د يامانهي با هر پ رايز

 
همان را   ميتوان يما م  نيبنابرا گرداند، يچند برابرش را به ما بر م او م،يده ي و اطاعت به خدا م مانيكه در ا همانطور

كنند   يعهد در خلقت تازه است.خدا به قوم خود كه از او اطاعت م ياياز مزا  يكي يابيكام.مي به او برگرداند دائماً

  .دهد يم ي ،وعده بركت مال

   سالمت و شفا
  

 

 بدنش است. يخدا برا  ي شفا، خلقت تازه  ي اياز مزا  گر يد يكي

محدود شده اند،آزاد خواهد   ي ارزش يو ب  تيمحكوم را كه به حس گناه، افرادي  ،  ديمطلق خلقت جد يكين مكاشفه

 كنند. افتيخود را از خدا در يقادر خواهند بود شجاعانه شفا نيابنابر كرد،
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  .نمود  ايجسم ما مه  يبرا شفا را    نيفراهم كرد و همچن  ابدي رااو نجات    ما،  يبرا   خداوندِح يمس  يسيع  ديباز خر  عمل  در

 او  يها زخم با  افتهي شفا

 ما گفت.  ياز شفا تيبا شفاف او موعود،ح يدرباره مس ينب اء يبزرگ اشع ييشگويپ در

كه او متحمّل شد،   ي خاطر درد. و به ديما، او مضروب گرد ي خاطر شرارتهاخاطر گناهان ما، او مجروح شد و به به امّا

    53:5 اياشع.ميكه او تحمّل كرد، سالم شد ييهاخاطر ضربهو به ميافتيشفا 

 

 كرد. د ييرا تا  نوشته و آن ،  خداوند ِحيمس يس يع دي را با استفاده از همان كلمات درباره كار باز خر اءياشع اميپ پطرس

مطلق  ي كين ي و برا ميريبرد تا ما هم نسبت به گناه بم بيشخصاً بار گناهان ما را بر دوش گرفته و آنها را بر صل حيمس

  2:24پطرس  اول.دياافتهياوست كه شما شفا  يبه سبب زخمها رايز  م،يكن ستيز

  

  

  

  

 رافا -هوهي

شفا دهنده آنها نشان   يرافا، خدا  هوهي خدا خود را به عنوان  آمده بود، رونياز مصر ب لياسرائ يپس از آنكه بن درست

 داد.

  د، يو اوامر مرا نگاه دار دياور يو هرچه را كه در نظر من درست است بجا ب ديفرمود: «اگر از من اطاعت كن خداوند

  كه ي فرستادم، مجازات نخواهم كرد. من، خداوند هستم. همان كس انيكه بر مصر يياز مرضها كيچيمن شما را با ه

    15:26  خروج.»دهدي شما را شفا م

 

  امروز است.   يكند.شفا برا ينم رييهرگز تغ خدا

 

 آورد  يم  يخدا سالمت كالم

 شود. يخدا حاصل م   كالم ق يتمام بدن انسان از طر يو سالمت اتيح  ديگو  يپادشاه به ما م مانيسل

توجّه داشته باش. آنها را در قلب خود حفظ كن و هرگز از    ميگوي فرزند من، به سخنان من گوش بده و به آنچه م  يا

  22-4:20 امثالخواهد شد. يبهتر  ي و زندگ ي سالمت يآنها را بفهمد دارا كهي مبر. كس ادي
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در   تيواقع كي نيا م،يگفته تمركز كن يدر سالمت يبه كالم خداوند توجه كرده و به آنچه خدا درباره زندگ اگر

 خواهد شد.   ديتجد زيبدن ما ن شود ،  يم د يما خواهد شد.همانطور كه افكار ما تجد يزندگ

كرد و شفا و  ميخواه انيب نما يبا شجاعت كالم خدا را در ا شود ، يمكاشفه از روحمان به فكرمان منتقل م نيا يوقت

 خواهد شد. قتيحق ك ي يسالمت

  .ديال را مطالعه كن يو ا  ليگ س يتوسط جو "شفاي مهيا شده توسط خدا  " كتاب  "شفا"تر  قيمطالعه عم ي برا :نكته

   قدرت خدا 
  

  آزاد كردن قدرت روح القدس از درون ماست . يي بزرگ خلقت تازه ،توانا ي اياز مزا  گر يد يكي

  

  

 

 ي منف موانع

و   يبه خاطر افكار منف رايقدرت خدا در درونشان شكست خوردند.ز يساز  در آزاد پر از روح، مانداران ياز ا ياريبس

 خودشان باز داشته شده اند.  ي هاريتصو

اجازه دادن به ماندن گناه در   با مطلق خدا را در خلقت تازه نداشته اند، يكينهدية كه مكاشفه  ياز افراد ياريبس

گناه گذاشته اند.آنها خود را   رويتمركزشان را  مطلق ، يكيتمركز بر ن يشان عقب مانده اند.آنها به جا  ي زندگ

اجازه داده اند كه   شان نشده اند.آنها به روح القدس يدر زندگ تيموفق افت يو هرگز قادر به در اند، ده ي گناهكار د

 :نوشت پولس شان خاموش باشد. ي زندگ  در اي محزون

است كه در آن كامالً آزاد   يخدا بر شماست و ضامن آمدن روز تيّاو مهر مالك راي. زديخدا را نرنجان القدسِروح

 . ديخود راه نده انيدشنام و نفرت را در م اد،يخشم، داد و فر ظ،ينوع بغض، غ چي ه گريپس د ني. از اديشويم

  31-4:30 انيافسس

 

كرده و   محزون روح القدس را  خاطر ،  نيو به هم كه تمركزش بر گناه باشد به گناه كردن ادامه خواهد داد،  يكس

  ) و مغلوب را خواهد داشت.في قدرت(ضع يب ي زندگ  كي
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 مطلق  يكين مكاشفه

.آنها خودشان را همانطور كه  دي مطلق خواهند د ي كيخودشان را ن كه مكاشفه خلقت تازه را داشته اند، يمانداران يا

 .ديخواهند د  خلق شده بودند،

مطلق و در حال   ي كي.آنها خود را نديخواهند د دهند ، يرا انجام م   خداوندِحيمس يسيكار ع  كه  يخود را درحال آنها

 . ديخواهند د گرانيد ي مشاركت با خدا و در حال استفاده در خدمت او برا

  ي نهر ها ،  خداوند فرمود ِح يمس يسيشان عمل خواهند كرد.همانطور كه ع ي با آشكار شدن مسح خدا در زندگ آنها

 خواهد بود.   يو خدمتشان جار يدر زندگ يمانع چ يآب زنده بدون ه

 رمود: خداوند ف ح يمس يسيع

خواهد   يجار  اورديب مانيبه من ا كهي آب زنده از درون آن كس ي نهرها': ديفرمايكالم خدا م چنانكه 7:3 وحناي

 »'گشت.

 

 شهادت  يبرا قدرت

است كه ما را به عنوان    نيا ،  ديآ يدر روح القدس بر ما م د يكه در هنگام تعم يكه هدف قدرت فرمود عيسيِ خداوند

 كند. لي تبد  خداوندِحيمس يس يع يشاهدان موثر برا 

 نيترو سامره و تا دورافتاده هيهوديو تمام  ميو در اورشل افت ي ديالقدس بر شما نازل شود قدرت خواهروح  يوقت امّا

  1:8رسوالن  يكارهابود.» دينقاط عالم شاهدان من خواه

 

 و معجزات  عجايب* 

و نشانه ها و معجزات ،همانطور كه   عجايب  .مي باشد با معجزات همراه  بشارت به گمشدگان ، دن يرس ي خدا برا نقشه

 خواهد كرد.  دييرا تا  ليموعظه شده است ،كالم انج 

 بود؛  ني ا ن يزم ي بر رو ماندارانشيبه ا عيسيِ خداوندبا كتاب مرقس ،سخنان آخر  مطابق

و   آوردي م مان يا كهي . كس ديمژده را به تمام مردم اعالم كن نيو ا ديبرو ايفرمود: «به تمام نقاط دن شان يبه ا پس

قدرت    يهانشانه  نيا  ماندارانيمحكوم خواهد شد. به ا  اورد،ين  مانيا  كهي امّا كس  افت،ينجات خواهد    رديگي م  ديتعم

تازه سخن خواهند گفت، اگر مارها را   ي خواهند كرد، به زبانها  رون يرا ب وها يداده خواهد شد: آنها با ذكر نام من د

خواهند گذاشت و آنان شفا  ضان يخود را بر مر ي. دستهادينخواهد رس يبيآس شانيزهر بخورند به ا ايو  رنديبگ
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نشست.   ا با آنها صحبت كرد، به عالم باال برده شد و در سمت راست خد نكهيخداوند، بعد از ا يس ي.» عافتيخواهند 

  ي آنها را با معجزات   اميو پ  دادي آنها را بركت م  ي و خداوند كارها  كردندي جا اعالم مخود را در همه  اميآنها رفتند و پ

  16:15-20 مرقس.نموديم دييتأ شد،ي كه انجام م

 

خداوند و با قدرت روح القدس    ح يمس  يسيع  قادر خواهند بود كه با شجاعتِ  ماندارانيا  تازه ،  خلقتمكاشفه    قي طر  از

  شهادت بدهند.

  

 از ترس  يآزاد* 

 :اعالم خواهند كرد   كالم را با شجاعت آنهاآنها نخواهد بود. يبرا  يمانع گري د يانسان  از ترس

بلكه روح او ما را از قدرت و   سازد،ي است ما را ترسان نم  دهيكه خدا به ما بخش يروح را يز 8a-1:7 موتاؤسيت دوم

  زنداني  او خاطربه  كه من، با خودت ةبه رابط اي. پس، از شهادت دادن به خداوند كندي پُر م يشتنداريمحبّت و خو

 هستم خجل نباش. 

 خواهند بود.  خداوندِحيمس يسيع ي برا يشاهدان  ،و بدون شرم  بدون ترس با مكاشفه خلقت تازه ، مانداران يا

 :شجاعت خواهند گفت  باو 

  4:13 انيپيليفقادر هستم.  ي به انجام هر كار كند،ي م تيكه مرا تقو حيمس لهيبه وس من

 

 نا محدود قدرت* 

و نشانه ها و   عجايب قيدهد كه قدرت نامحدود خدا ازطر ياجازه م تازه را دارد، خلقت كه مكاشفه  يدارمانيا

  ي بر رو  يدست گذار  ايكردن شجاعانه روح ها  رونياو را از ب گريد تيو محكوم گناهآشكار شود.، معجزات شفا 

 باز نخواهد داشت. شانيو آزاد شدن قدرت خدا به درون جسم ها  ضانيمر

و قدرت    يابي،كاميشفا،سالمت  ،يبا خدا را تجربه خواهد كرد: شاد  مشترك  يايشخص با مكاشفه خلقت تازه مزا   كي

 نامحدود خدا . 

  شود. يم  يجار  زيگم شده و در حال مرگ ن يايبه دناين مزيت ها برند بلكه   يلذت نم ماندارانيفقط ا ايمزا  ني ا  از
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  درس هشتم دوره كردن يبرا  هايي پرسش
  

با   مانداريمانع مشاركت ا تواند يم  يارزش يو ب تي كه چگونه حس گناه ،محكوم دي ده حيتوض) ١

  ؟ خدا شود

  

  

  

  

  ي را بدهد تا شفا  يآزاد نيبه شخص ا تواند  يمطلق م يكيدر چه صورت مكاشفه خلقت تازه و ن) 2

  كند؟  افتيخود را از خدا در

  

  

  



108 
 

  

  ك ي را بدهد تا  يآزاد نيا ماندار يبه ا تواند يمطلق م يك يتازه و ندر چه صورت مكاشفه خلقت ) 3

  باشد؟  خداوندحِيمس يسيع  ي شاهد موثر و شجاع برا

  

  

  

  

  

  

 درس نهم 

  ياله ذات شريك

   خدا  ذات
   

  ي م  ليخلقت تازه تبد كيبه  م،يريپذيم مانيرا به عنوان نجات دهنده شخص عيسيِ خداوند يوقت 

كه   ميكني كشف م ياست وقت زيانگ جانيخود خداست.چقدر ه ذات ني.اميكن يم افتيدر  ديجد  كامالً ذاتي.ميشو

  .م يهست  يذات اله شريك  واقعاً

 

  الت يتما دهييكه زا ياز فساد جه يمند شده و در نتبزرگ و گرانبها، بهره  يهااز وعده  نيبنابرا 1:4aپطرس  دوم

 است .  يجسمان

 

 ست؟ يخدا چ ذات

 كه عبارتند از:  مخصوص خود خدا هستند فقطخدا وجود دارند كه  صفاتو  ياله  ذات از  يي ها بخش

   انيپا ايبدون شروع   - يابد* 

 ر ييقابل تغ ريغ -* ثابت
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 مقتدر -مطلق قادر* 

 در همه جا حاضر  - * حاضر مطلق

 ما منتسب شد  به

از   ريناپذ ييخدا وجود دارد كه در لحظه نجات به ما منتسب شد.آنها به بخش جدا ذاتاز  ييحال ،بخش ها  ن يا با

   كه به ما داده شده: ييزهايشوند.چ يم  ليما تبد ة خلقت تاز

 مطلق  يكين* 

 تقدس* 

 محبت* 

 و رحمت  ضيف ،ييكوين* 

  ما منتسب شده است.  افته يبه روح تازه تولد  خدا در لحظه نجات ،  ذات يقسمت ها  ن يا

 او ي وعده ها لهيشده به وس مكاشفه

است به ما داده شده است.ما با   يو خدا پرست اتيكه مربوط به ح ي زيقدرت خدا هر چ لهينوشت كه به وس پطرس

 بزرگ و گرانبها به ما داده شده است. يوعده ا  لهيها به وس ني .اميشو  يخدا م ي اله ذات شريكمكاشفه كالم خدا 

 زيو آرامش شما ن ضيف شود،يم ادتريخداوند ز حيمس يسيشناخت شما از خدا و ع حالي كهدر -1:2پطرس  دوم

 مياست تا ما بتوان دهيبه ما بخش م،يدار ازين يو خداپرست يزندگ يآنچه را كه ما برا ي گردد. قدرت اله  يافزون م

بزرگ و گرانبها،   يهااز وعده نيبرا. بناميبهتر بشناس م،يشو ميما را خوانده است تا در جالل و عظمتش سه كهي كس

  .ديشو  ميو سه  كيخدا شر  ت يّو در الوه  ديزياست، بگر  يجسمان   التيتما  دهييكه زا  ياز فساد  جهيمند شده و در نتبهره 

 

 شدن  كيشر

اما در زندگي شخصي آن را   باشد شريك ذات الهي  وروح هم ذات خدا در  يك ايماندار  كه  امكان وجود دارد ن يا

   : رسول نوشت پولس .  تجربه نكند و به عمل نگذارد

  

اكنون هم كه از شما دور   د،يكردي از من اطاعت م شهيبا شما بودم هم ي طور كه وقتمن، همان زان يعز يا نيبنابرا

خداست كه از لطف   رايز د، يو نجات خود را با ترس و لرز به كمال برسان ديهستم، مهمتر است كه از من اطاعت كن

  13-12:2 انيپيليف.كندي م  جاديرا در شما ا ي خود، هم اراده و هم قدرت هركار
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است كه آنها   يزمان  پروسه كي يدر ط  اما م، يآور يخدا را در روحمان بدست م يها يژگ يو ن يلحظه نجات ،ا در

  ن ي خدا شده اند.با ا  يذات اله  شريك در روحشان  مانداراني.تمام اشوندي از جسم و فكر ما م يكنند و قسمت ي م عمل

 .مي مان بشو او در نفس و جسم ي ذات اله شريك م يتوان ياست كه م   ديفقط در مكاشفه خلقت جد حال ،

در حال حاضر    كرده اند ،  افت يخدا را در  ياله  ذاتدهد آنها قبالً    يكه نشان م   يقيحقا  مكاشفه توانند با    يم  مانداران يا

 لذت ببرند. از آن استفاده و

  مان، ي،و با ا ميكالم خدا تمركز كن يكه بر رو  ميمان شو س و جسمفْدر نَ يذات اله شريك ميتوان يم يفقط زمان ما

 . ميكالم او را اعالم كن يوعده ها 

ذات   شدنِ ك يشر يدرس چگونگ ني در ا كرده ، افتيخدا را در  يما انتصاب ذات اله افتهيكه روح تازه تولد  حال

  آموخت.  م ينفس و جسم را خواه ياو در قسمت ها   ياله

  مانند او شدن
  

  . مييايدرب ح يمس ريبه شكل تصو ما از پيش برگزيده شديم تا

  8:29 ان يروم.نديتا به شكل پسر او درآ د يبرگز شياز پ شناختيرا كه از ابتدا م يخدا آنان  رايز

  جسم  ي ناحيهاو در به شباهت در حال مطابقت  انيح يو مس شده است، آفريدهخدا  شباهتبه  ،شده  خلقتتازه روح 

  و روح خود هستند.

 

 شدن  لي تبد نديفرآ

 : نوشت انيرسول به روم پولس

  ي خود را به عنوان قربان  يبدنها  كنمي از شما در خواست م  ،ي اله  يهارحمت   نيبرادران من، با توجّه به ا  يا  نيبنابرا

جهان  نيشكل ااست. هم نيو معقول شما هم ي. عبادت روحانديكن ميخداست، به او تقد دهيزنده و مقدّس كه پسند

و آنچه را كه   د يبده صتشخي را  خدا  اراده ديتا بتوان ابديشكل  رييافكار، وجود شما تغ ديتجد  لهيوسبلكه به  دينشو

  2-1:12 انيروم.ديو كامل است، بشناس دهيو پسند ديمف 

 

پسر   شباهتشدن به  ليروند مداوم تبد كي در  دي.ما بامييايدرب ايدن نيبه شكل ا  دينبا گر يعنوان خلقت تازه ،ما د به

  .ميخدا باش
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 تقديم نمودن بدن خود* 

  د يما معبد روح القدس است و ما با  ي .بدن هاميكن ي م شروعكردن كامل بدنمان به خدا   مي با تقد را ،  ليتبد  نديفرآ ما

 .ميكن مي زنده به خدا تقد ي آنها را همچون قربان

را همه روزه به طور   مانيها يزندگ  ديبا ، مي را دار آن  خداوندِحيمس يسيكه در ع يشدن در ذات اله  كيشر يبرا

  . ميكن ميتقد ح ي مس يسيع  يكامل به خداوند

  

 
 افكار  ديتجد* 

 . ابدي رييافكار تغ ديمداوم به نام تجد نديفرآ ك ي با دي ما باس فْنَ شدن است، ليما در حال تبد جسم  كهيزمان يحت

 مي،باور داشته باش ميتمركز كن م،ي م،بشنويكالم خدا را بخوان كه مرتباً رديگي صورت م يدر حال يروند دگرگون  نيا

ذات   ري،بدن و روح ما درگ يعيفوق طب نديفرآ نيا با روح القدس است. يعيكار فوق طب كي ن ي.اميو به آن عمل كن

  شود. يم  ياله

 كند  يدر ما كار م  خدا

 .نديايدر ب  ح يدعا كرد تا به شكل مس  يان با دردي مانند درد زني كه در حال زايمان استغالط   در  ماندارانيا   يبرا  پولس

را   حيتا شما شكل مس كنم يشما احساس درد م  ي برا مان،يدر وقت زا يدرست مانند مادر گريفرزندان من، بار د يا

  4:19 انيغالط.ديريبه خود بگ

 

 كند. يگفت كه خدا در آنها كار م  يپيليف ماندارانيبه ا او

    2:13 انيپيليف.كندي م  جاديرا در شما ا يخداست كه از لطف خود، هم اراده و هم قدرت هركار  رايز

 

 كند.  يآنها كار م يزندگ ند،در يايپسر او در ب ريمخلوقات تازه متولدشده اش به شباهت تصو كهيتا زمان خداوند

  آمد.  م يدر خواه  خداوندِحيبه همان اندازه به شباهت مس در درون ما كار كند،  ميبه او اجازه ده شتريچه ب هر
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از   يك يمطلق ، يكي.نميمنصوب شدن آن بر ما مطالعه كرد يمطلق خدا و چگونگ يك ي: قبال در مورد نژهيو توجه

لحظه نجات    چگونه در   نكهيمطلق خدا و ا  يك يكه شما درباره ن  ميفرض كن  ميخواه  ي م  درس،  ن يصفات خداست.در ا

  .حركت مي كنيمصفات خدا  گريدطرف و به  ديدان يم به ما منصوب شده است 

  او تي قدوس شريك
  

 خدا قدوس است 

  كامل از گناه و  يي است.كه باعث جدا  ف يفوق العاده و كمال مطلق است كه فراتر از توص ي پاك كي خدا  تيقدوس

 كنند. ياو را اعالم م  تيقدوس است.فرشتگان قدوس   كامالً شيدر ذات و در همه راهها  خداشود.  يم يناپاك

 : «قدّوس، قدّوس، قدّوس! خداوند متعال كه جاللش جهان را پر ساخته است.» گفتندي م گريكديبه  آنها   6:3 اياشع

 

    تي قدوس فرمان

 :رسول نوشت پولسما به اندازه خود خدا مقدس است. افتهيتازه تولد   روح

. به سبب محبّت  ميباش بيعي او مقدّس و ب شگاهيتا در پ دي برگز ح يدر مس ايدن نشيما را قبل از آفر خدا  1:4 انيافسس

 خود

كه در   ميانتخاب كن ديباشد.ما با يشدن م ح يمس ريبه شباهت تصو پروسةما در س فْنَو  جسمكه  ديداشته باش ادي به

  است.  يتقدس تجرب ني.اميروز مره خود مقدس باش  يزندگ

 

  19:2b انيالو.دي شما هستم، مقدّس باش يمثل من كه خداوند خدا ديبا شما

 

.ما ميخدا كن ميمقدس تقد يرا مانند ظروف مانيها يزندگ دي. با ميكه در رفتار خود مقدس شو ميانتخاب كن ديبا ما

 . ميريدر نظر بگ  خداوندِحيمس يسيخودمان را مرده در گناه و زنده در ع ديبا

به    كهاست     خداوندِحيمس  يسيو وصل شدن به خود ع  ايدن  ستميجدا شدن از س  نديفرآ  است،  يتجرب  شدن  سي تقد  نيا

 . مييآ  يروزانه و رفتارمان در م  يدر زندگ  خداوندِحيمس يسيشباهت ع

 

مقدّس كتاب  راي. زديدر تمام رفتارتان پاك باش زيكه شما را خوانده است، پاك است شما ن ييچنانكه خدا بلكه

  16-1:15پطرس  اولكه من قدّوسم.»  رايز د،يمقدّس باش د ي: «شما باديفرمايم
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  .ميدر ذات قدوس خدا شراكت داشته باش دي با كار ن يانجام ا ي و برا ميما امر شده كه مقدس باش به

   شراكت در محبت او
  

 خدا محبت است 

 خدا در ذات خود محبت است.او سرچشمه تمام محبت هاست.

در    كند،ي م  ي. خدا محبّت است و هركه با محبّت زندگمي دار  نانيو به آن اطم  ميما از محبّت خدا نسبت به خود آگاه

    4:16 وحناي اولخدا ساكن است و خدا در او.

 

 پر ارزش پسرش بود.  ه يهد ت،يمحبت خدا نسبت به بشر يتجل  نيبزرگتر

خاطر به   حيمس  م،يدر آن هنگام كه ما هنوز گناهكار بود  راي خدا محبّت خود را نسبت به ما كامالً ثابت كرده است. ز  امّا

  5:8 انيرومما مرد.

 

هالك نگردد، بلكه   اورديب مانيخود را داد تا هركه به او ا گانهيقدر محبّت نمود كه پسر را آن  انيخدا جهان رايز

  3:16 وحنايجاودان شود. اتيصاحب ح

 

 نوع محبت  چهار

شود،خوب است كه چهار كلمه مورد استفاده   يبه اشتباه درك م "محبت"مدرن امروز كلمه  يايآنجا كه در دن از

 .ميبدان  ي ونانيمحبت را در زبان  يبرا

   Eros   محبت *

Eros زن و شوهر گذاشته  ن يكه خدا ب ي به عشق شهوان ني شود. ا ي استفاده نم د ياست كه در عهد جد انيسفْنَ محبت  

عشق خارج از   مانهيصم انيشرح داده شده است.ب مانيسل كتاب غزل غزل هاي همانطور كه در  شود ، يمرتبط م ،

  زن و شوهر از سمت خدا ممنوع اعالم شده است.  ازدواج 

 

   Storgeمحبت  * 
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Storge كلمه در صفت   شهياست. از آن به عنوان ر يمحبت خانوادگ  ا يعشق  ن ي ا است.  انيسفْ نَ ريغ محبت ك ي

philostorgos شوداستفاده مي  فانهيلط يخونگرم ي به معنا. 

  12:10 انيروم.دياز خود احترام نما  شتريب يگريو هركس به د ديدوست بدار  يي حايرا با محبّت مس گريكدي

 
وخانواده   ي عيطب ي كه شامل خانواده ها دارند گر يكديخانواده كه اعضا به  ي اعضا نياست ب  يمحبت Storge  محبت

  باشد. ي منيز خدا 

 

 Philia محبت* 

  معني  به  كه philemaبا كلمه Philia و كلمه است  يبه كس با اشتياق يوابستگ  اي ق يعم ي دوست Philia محبت

  است.  و عاطفي   گرم و نزديك به هم عشقِ Philiaمحبتِ  .هم خانواده هستند با يكديگر است  "بوسيدن"

  5:20a وحناي.دهدي نشان م  زي پدر پسر را دوست دارد و هرچه انجام دهد، به پسر ن رايز

 

 استفاده شد.  ايلعازرو  عيسيِ خداوند نيرابطه محبت ب  فيتوص ي برا Philia از

  مار يب ي دار دوستتو او را  كهي خداوند، آن كس  ي فرستادند كه: «ا  غام يپ ي سيع ي خواهرانش برا پس 11:3 وحناي

   است.»

 است.  زيعز  اريبس ، ياست كه به خاطر محبت شخص يكس ياست كه به معن Philos خانواده ، نياز ا   گريد يا  كلمه

  15:13 وحنايدوستان خود كند. ي جان خود را فدا ي كه كس ستين نيبزرگتر از ا يمحبّت

 

 ).philandros دارند.( گريكدي است كه زن و شوهر نسبت به  يميهمان نوع عشق صم ن يا

رابطه در داود و جاناتان   ني داشت،ا ايلعازر با خداوند  ِحيمس  يسيكه ع يو گرم كيبر رابطه پر از محبت ،نزد عالوه 

  شود. يدو شخص م نيب كيمحبت خاص، محدود به چند رابطه نزد ني شود.ا يم  دهيهم د

 

 Agape    محبت* 

 شود.  يآشكار م ماندارانيا ي كه به عنوان ثمره روح در زندگاست  ينفسان ريغ  محبت و عشق Agape محبت

  ، يوفادار ، يرخواهيخ ، يمهربان ، يآرامش، بردبار ، ي: محبّت، خوشآوردي القدس به بار مكه روح  ي اثمره  امّا

  23-5:22 انيغالطكارها باشد، وجود ندارد. ني كه برخالف چن ي قانون چياست كه ه يشتنداريو خو يفروتن
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ريخته    ما  يخداوند است كه توسط روح القدس در قلب ها  محبت  ني است.ا  يعيمافوق طب  محبت  كي  Agape  محبت

 آشكار شده است. گرانيو در اعمال مان نسبت به د مانيها  يدر زندگشده و 

را تجربه   آن تواند ياست كه جهان فقط در خلقت تازه م ي،محبت ديآ  يمحبت از سمت خدا م نيكه ا  ييآنجا از

 باشد.  يم د يآ يم بيدوستان و همانقدر كه به چشم جهان و دشمنانمان عج   گان،يمحبت به همسا  نيكند.ا

جان خود را در راه   ديبا ز يجان خود را در راه ما فدا كرد. پس ما ن حيمس را يز ميامحبّت را درك كرده  يمعن ما

  3:16 وحناي اول.ميفدا ساز گريكدي

  

  

  

 

 خالصه

Eros خدا، محدود به همسرمان است.  شريعت با توجه به 

Storge  ماست. ي و روحان يعيطب يمحدود به خانواده ها 

Philia  مان است. يشخص كيدوست نزد ايمحدود به همسر و 

  شود.  يخدا به همه از جمله دشمنانمان نشان داده م Agape محبت ،به واسطه خلقت تازه ،در نهايت 

 

 در عمل  Agape    محبت

 د يرا محبت كن گريكد* ي

  ي م  گري كديعاشقان  افتهيخلقت تازه  يانسان ها روح، ةخدا و به عنوان ثمر يبهره مند شدن از ذات فوق العاده اله با

 شوند.

را بجا آورده   عتيرا محبّت كند، شر گرانيد كهي . كس گر يكديبه جز محبّت به  د،يمقروض نباش ي به كس زيچ چيه

  13:8 انيروماست.

 

 فرمود :  عيسيِ خداوند
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ام طور كه من شما را دوست داشتههمان  د،يرا دوست بدار گريكدي: دهمي م ياشما فرمان تازه  به 35-34:13 وحناي

كه شاگردان من  ديهمه خواهند فهم د،يمحبّت داشته باش گريكدي. اگر نسبت به ديرا دوست بدار گريكدي زيشما ن

  .»  ديهست

 

است كه آنها  يمحبت كند ، يم زيمتما گرانيرا از دخداوند  ِحيمس يسيكه از همه مهمتر است و شاگردان ع يزيچ

  دارند.  گريكد ينسبت به 

 

 شاگرد محبت* 

بلكه   است،  ي ح يمس كي قرار گرفته است.او نه تنها   خداوندِحيمس يس يع تربيت و تعليم است كه تحت  يكس شاگرد

همراه  شاگرد  ك ي.دي آ يدر م  خداوندِحيمس يس يع ريبه شكل ذات محبت و تصو و اطاعت ، مانيبا ا  است كه،  يكس

 : رسول خواهد گفت  يوحناي با 

و محبّت از جانب خداست. هركه محبّت دارد، فرزند   يدوست را يز م،يرا دوست بدار گريكدي ديما با زان،يعز يا

    4:7 وحناي اول.شناسدي خداست و خدا را م

 

 خدا دارند ،در محبت آگاپه خدا قدم خواهند گذاشت.  يكه شراكت در ذات اله  يتازه،آنان خلقتي

  5:5b انيرومما را فراگرفته است. يالقدس كه به ما عطا شد، قلبها روح لهيمحبّت خدا به وس رايز

 

 فرمان داده شده بود   عتيدر شر محبت* 

 .ميرا محبت كن  گريكديبه ما فرمان داد تا  يموس عتيشر

شما    يمن خداوند خدا   راي را مثل جان خود دوست بدار، ز  اتهيبلكه همسا  د،يو از او متنّفر نشو  ديريانتقام نگ  ي كس   از

 19:18 انيالوهستم.

را دوست داشته   گر يتوانستند همد ي خود نم ي نبودند. آنها به خود عت يقادر به انجام شر ماندار يا ريو مردان غ زنان

 داد. دارند  خلقت تازهآناني كه به  ، محبتباره در ي ديفرمان جد عيسيِ خداوندباشند.

 

را   اتهيحكم است كه «همسا نيدر ا گر ينكن، طمع مورز، و هر حكم د ي احكام خدا: زنا نكن، قتل نكن، دزد همه

 13:9 انيروممانند جان خود دوست بدار،» خالصه شده است. 
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 كامل و به انجام رسيد با محبت  عتيشر* 

 است.  عتيانجام شر محبت

 است.  عتيكامل تمام شر ي . پس محبّت اجراكندي نم يخود را دوست دارد، به او بد  هيهمسا كهي كس  13:1 انيروم

 :نوشت انيبه غالط پولس

    5:14 انيغالطرا مانند جان خودت دوست بدار.» اتهي: «همساشودي حكم خالصه م كيدر  عتيشر ي تمام رايز

 

 مان   داشتن دشمنان دوست

ذات   زيما ن به عنوان خلقت تازه، .محبت نمود م يدشمنان او بود كه ي زمان يما را حت محبت خود، م يدر ذات عظ خدا

او را با آنها در   يو دلسوز ميجهان را دوست داشته و محبت عظ نيگمشدگان ا ديبا زي.ما نميمحبت خدا را دارا هست

و   مي توان ي به واسطه روح القدس مو ما  .ميذات محبت خدا هست شريك م،يتازه هست يآنجا كه خلقت  از .ميبگذار انيم

 .ميمان را دوست داشته باش دشمنان يحتبايد 

 

 . ديدعا كن رسانندي به شما آزار م كهي كسان  يو برا ديدشمنان خود را دوست بدار ميگوي من به شما م امّا 5:44 يمتّ

دشمنانمان را   ديو با ميتوان ي دهد.ما م يممكن است نم ري غ مانيكه برا  يهرگز به ما دستور انجام كار  عيسيِ خداوند

  .ميدوست داشته باشخدا  Agapeبا محبت 

 

 Agapeمحبت  ابراز * 

 داد. اديشان به شاگردانش  دشمنان نطوريو هم  گرانيبه درا  Agapeابراز محبت   يچگونگ عيسيِ خداوند

 

كه از شما متنفّرند    ي به آنان  د، يي: به دشمنان خود محبّت نماميگويم  ديشنوي به شما كه سخن مرا م  «امّا  30-6:27  لوقا

دعا   كنندي م يكه با شما بدرفتار يآنان ي. برا ديكن ريخ يدعا دهنديكه به شما دشنام م ي آنان ي. براديكن يكين

بگذار    بردي تو را م  ي قبا  يكس   ياو ببر. وقت   شيپ  م صورت خود را ه  گريطرف د  زند يبه صورت تو م  ي كس  ي. وقت ديكن

آن را مطالبه  برديآنچه را كه مال توست م ي كس ياز تو بخواهد ببخش و وقت يزيرا هم ببرد. به هركه چ راهنتيپ

 نكن.

 

 :  رسول نوشت پولس
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كار تو او را   نيا رايكن و اگر تشنه است به او آب بده؛ ز ر ياگر دشمن تو گرسنه است او را س بلكه  12:20 انيروم

 .» سازديشرمنده م

 

  Agapeمحبت  مثال* 

 از طرف دشمنان سنگسار شد.  حالي كهدر عمل بود در  Agapeمحبت فوق العاده  يبرا  يعال ي نمونه ا فانياست

 

خداوند روح مرا   ي ا ،يسي ع ي گفت: «ا ادياو با فر كردندي را سنگسار م فانياست يوقت 60-59:7رسوالن  يكارها

را گفت و جان   نينگذار.» ا شانيگناه را به حساب ا نيبلند گفت: «خداوندا، ا ي .» سپس به زانو افتاد و با صداريبپذ

 سپرد.

  ي و حت   گرانيد  يرا برا   يعيهمان محبت فوق طب  ديو با  ميتوان  يواسطه روح القدس م  به  ،يذات اله  شريكبه عنوان    ما

 .ميدشمنان ما هستند داشته باش كه يكسان

فقط  اين نوع محبت محبت را تجربه كند. ن يتواند ا يهرگز نم كند ،  ي م ي كه با احساسات خودش زندگ يشخص

 شود كه مكاشفه محبت خدا را در درون خود تجربه كرده باشند. يم نمايان يتوسط كسان

 

 د يرا انتخاب كن محبت* 

محبت ذات  ةكه مكاشف يما به عنوان كسان ست،ما خالف احساسات و ذاتآنجا كه دوست داشتن دشمنانمان بر از

 .ميهمانند خدا محبت كن ميانتخاب كن دي با ميخدا را دار 

 

دوست   مانهيرا صم گريكدي ديتوانيم د،ياخود را پاك و منزّه ساخته ي جانها د،يكنياطاعت م قتيچون از حق  اكنون

  1:22پطرس  اول.ديرا از دل و جان دوست بدار گريكدي. پس ديداشته باش

  

 خدا عاشق

باالتر از    شده اند،  يذات اله  شريكهستند و     خداوندِحيكرده و در مس   افتيكه مكاشفه خلقت تازه خدا را در  يكسان

 عاشقان خدا خواهند بود.  يعني زيهرچ

 خدا خواهند بود. يدهند.آنها پرستنده ها ي خدا انجام م يخشنود  يرا برا  يزيبا اطاعت از كالم خدا ،هر چ آنها
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ه آنچه ك  ي كنند.خدا را برا يم  شي ستا زشيتمام بركات شگفت انگ يبرا  دائماًرا  خدا افته، يتازه خلقت  يها  انسان

 خدا همواره بر لبانشان خواهد بود. شيپرستند.ستا يهست م

 با خدا خواهد داشت. ي ا مانهيو صم قيرابطه عم  جديد است  يخلقت فردي كه

 

 تشنه  خداست،    خداوند جان من مشتاق توست. جان من تشنه  يدارد، همچنان ا  اقيآب اشت  ينهرها  يآهو برا  چنانكه

   2-42:1 ريمزامو تو را پرستش كنم؟ ميايتو ب شگاهيبه پ توانمي زنده! چه وقت م خداي

 

خدا راه   نطوريدشمنانش و هم مانانش،ينسبت به هم ا  خداوندِحيمس Agapeدر محبت  جديد است يخلقتفردي كه 

  خواهد رفت. 

  

  

  

  و رحمت او  ييكويشراكت در ن
  

 كوست يخدا ن

 .كوستيدر ذات خود ن خدا

 52:1b مزمورپابرجا است. شهيخدا هم محبت

 او نسبت به تمام خلقت ابراز شده است.  ضياو با رحمت و ف ييكوياز كماالت مطلق اوست.ن ي كيخدا   يكين

 

 خدا  ضيو ف رحمت

  ي كيگناهكار واضح و كامل نشان داده شد. انساننسبت به او  رحمت  رد،يما بم يكه خدا پسرش را داد تا به جا  يوقت

 است:  ني رحمت ا ياز معان 

 قانون شكن فرد  يمجازات بر رو لياز تحم يخوددار* 

  است.  يشود.خدا در رحمت غن يما اعمال م  ازيخداست كه به خاطر ن يكيخدا ،ن رحمت
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   2:4 انياَفِسس، خود به ما ميخاطر محبت عظدولتمند است، به  تيكه در رحمان ييخدا امّا

 پدر رحمت هاست.  خدا

 

 1:3 انيقرنت٢هاست؛يدلگرم ةهم ي كه پدر رحمتها و خدا ح،يمس يسيباد خدا، پدر خداوند ما ع متبارك

  

 ضيبه واسطه ف افتهي نجات* 

    است: نيچن  ضيف فيتعر

 كران خدا نسبت به بشر   يب لطف* 

 از محبت اوست. ي گريد انيب ن يا

 

و با   د؛ياافتهينجات  ضيپس، از راه ف - زنده كرد  حيما را با مس م،يخود مرده بود يهايكه در نافرمان ي زمان يحت

خود را در  مانندي و ب يغن ض يف نده،يتا در عصر آ د،ينشان يسيع حْيبا مس يآسمان يهايو در جا ديزانيبرخ حيمس

از   نيو ا - دياافتهينجات  مان يو از راه ا ضيبه ف را ي. زدهد خود نسبت به ما نشان  يمهربان  ةبه واسط ،يسيع حْيمس

  8-2:5 انياَفِسس-خداست  يبلكه عطا ست،يخودتان ن

 

 ض يف تخت* 

 .مييآ  ياو م  ضيبه تخت ف دليريبا  تازه، يعنوان خلقت اكنون،به

  مان ياري  ازيكه به هنگام ن  ميرا حاصل كن  ي ضي و ف  ميابيتا رحمت ب  ميشو  كينزد  ضيآزادانه به تخت ف  پس  4:16  انيعبران

  دهد. 

 

   بخشش او شريك
  

 بخشد   يخدا م

كه   ي هنگام تمام گناهكاران،حال شود.بخشش او شامل  ي م افت يو رحمت خدا در بخشش او  ض يف انيب ن يبزرگتر

 شود. ي م ، رنديپذ  يخود م ي شخص جايگزين  ايرا به عنوان نجات دهنده    عيسيِ خداوند
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  ضيف ي غنا ة همان آمرزش گناهان است، كه آن را به انداز نيكه ا م،ياافته ي ييرها ي خون و ةاو، ما به واسط در

 1:7 انياَفِسسخود،

 .  شود يم نيز كنند يبه گناهانشان اعتراف م كه يهنگام مانداران،يا  حال او شامل بخشش

پاكمان   يو از هر نادرست آمرزدي و عادل است، گناهان ما را م نياو كه ام م، ياگر به گناهان خود اعتراف كن يول

 1:9 وحناي١.سازديم

 

 :يبخشش به معنا ديعهد جد در

 فرستادن به دور از * 

 است. و ملغي شده رفته نيكامال از ب كه  عنوان اين گناهان به  ايقرض ها  كردن  پرداخت* 

  . خطاها  ايگناه  بهاي كردنپرداخت  ايرها كردن   ، با از دست دادن  و شرط، ديق  يداشتن محبت ب ي ارزان* 

 

او نه تنها مجازات   است ،  خداوند ِحيمس يسيع ديبر كار باز خر يبخشش او مبتن كند! يو فراموش م بخشد يم خدا

 نخواهد آورد. اديحمل كرده و هرگز دوباره به  ني بلكه گناهان ما را به اعماق زم ، پرداخت كردگناهان ما را 

 8:12  انيعبراننخواهم آورد.» اديهرگز به  گريو گناهانشان را د ديرا خواهم آمرز شانيآن رو كه شرارت ا از

 

 م يببخش د يبانيز   ما

داشت    مي قدم برخواه  گراني خدا در برابر د   ضيدر رحمت و ف  تازه،ي  ما به عنوان خلقت  خدا،  يذات اله   شريكعنوان    به

 . ديبخش ميخواه زي،ما ن  بخشد  يو همانطور كه خدا م

  گر يكدي زي بخشوده است، شما ن حيگونه كه خدا شما را در مسو همان  ديمهربان و دلسوز باش گريكدي با  4:32 انياَفِسس

 .دييرا ببخشا

 

 د يادامه ده  دنيبخش به* 

 . ميبه بخشش ادامه ده دي ما با  شما ادامه دهد، هي به گناه عل يشخص كهيدر صورت يحت

 

تا  اياو را ببخشم؟ آ دي: «سرور من، تا چند بار اگر برادرم به من گناه ورزد، باديآمد و پرس يسيپطرس نزد ع سپس

 22-18:21  يمَتّنه هفت بار، بلكه هفتادْ هفت بار. ميگوي پاسخ داد: «به تو م يس يهفت بار؟» ع
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  ي س يع را يز  ميببخش د يو با  م يتوان ي.ما م ميهست ي ذات اله شريكما  رايز ميببخش ميتوان ي خلقت تازه،م كي عنوان  به

 .ديبخشخداوند  ِحيمس

 

 د يكه ببخش  ديكن انتخاب* 

.ما ميخواهد صبر كن يكه دلمان م يبخشش تازمان يبرا ديعمل اطاعت است.نبا كي ن ي انتخاب است.ا كي بخشش

 است.  دهيخود ما را بخش  ضيخدا در رحمت و ف را يز  مي ريبه بخشش بگ ميوتصم  ميكن يروياز خدا پ ديبا

آب  بر او  شد.او را مورد ضرب و شتم قرار داده بودند، ميخكوب بيصل يدر حضور دشمنانش بر رو  عيسيِ خداوند

مصلوبش    يتاج خار بر سرش گذاشتند و حت  ، او را مسخره كرده بودند،گفتنددروغ  شهادت  در مورد او    ،انداختند  دهان

 .ديبود ،آنها را بخش ميخكوب بيصل  ي بر رو نكهيا  كردند.اما باز با

 

 23:34a  لوقا.» كننديچه م دانندي نم  رايرا ببخش، ز  نان يپدر، ا ي: «ا فرمود يسيع

 .ميببخش ميتوان يم زيو درون ماست.ما ن دهياو بخش راي نمونه ماست.ز عيسيِ خداوند

 

 د يشو  دهيتا بخش  د يببخش

 ، فرمود عيسيِ خداوندرا  نيهم

كه در آسمان است،    زيتا پدر شما ن  دياو را ببخش  د،يدل داربه   يزيچ  ياگر نسبت به كس  د،يستيايهر گاه به دعا م  «پس

 11:25 مَرقُس. ديشما را ببخشا يخطاها

 

  م يتوان  يم   زي. و نميياو را دارا  ضيرحمت و ف  خدا ،  يمحبت اله  ذات  ،خداوند    ِحيمس  يس يبه عنوان خلقت تازه در ع  ما

 . ميشو دهيتا بخش مي.به ما فرمان داده شده كه ببخشميگناه كردند را ببخش زانماني ما و عز هيرا كه عل  ييآنها

 

 ي ري گ جهينت

شوند   يخدا م يذات اله شريك مان  س و جسم فْ. نَميمان دار و ذات خدا را در روح  ات يحما  تازه، خلقتي عنوان  به

 .مي پسر او در آمد ر يهمانطور كه ما به شكل تصو 

  م ي و به تعل ،كالم خدا يكردن برا  ي وقت سپر زنده به خداست،  يها  ي به عنوان قربان مانيكردن بدن ها  م يما تقد سهم

 با مكاشفه كالم خدا دگرگون شود.  مانيهاس فْنَ است تا  دادندهندگان گوش 
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  ،  تا مانند او مياو شو ضي رحمت و ف كي شر ديبا ما .مي خدا شو يكيمحبت و ن مطلق ،تقدس، يكين شريك ديبا ما

شريك ذات    مانيو بدن هاس  فْنَ  شده اند.  م يخدا سه  يروح ما در ذات اله   تازه،  خلقتي عنوان    به .ميشو  گران يبخشنده د

  .مانيدر زندگقدرت تبديل كالم خدا   به وسيلهشوندي م  ياله

  

  

  

  

  

  

  

  درس نهم دوره كردن يبرا  هايي پرسش
  

 . ديكن ف يرا توص م ي شو كيخداوند شر يدر ذات اله م يتوان يرا كه به موجب آن م يند يفرآ)1

 
 
 
 
 

  اعمالتان روابط و  را در رفتارتان، ي راتيي تغ ،چه دي شو يخدا م  يذات اله  ك يشر كهزماني ) ٢

 د؟ يانتظار داشته باش  دي توان يم  گرانيدرمقابل د
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  كه به ما گناه كردند مهم است؟ يتمام كسان دن ي چرا بخش)٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 درس دهم 

 خدا و خلقت تازه كالم

   كالم خدا 
  

 ي معرف 

  ي م           ما را در او آشكار  جايگاهو    خداوند ِحيمس يسيشود.كالم او، ع  ي م افت يخلقت تازه در كالم خدا  ةمكاشف

 شود. يافكار مان با قدرت كالم خدا حاصل م دي تنها با تجدس و جسم ما فْنَ دگرگوني يا تبديلكند.

  ي كه خدا ما را م  چنان  كالم خدا تمركز كرده و خود را آن   ي كه بر رو  رديگ  يصورت م  يدر حال   ،  تبديل   ند يفرآ  ن يا

ما شروع   تصورات  ،درباره ما گفته مي كنيمكالم خدا و اعالم آنچه كه شروع به تكرار  حالي كه .در ميتجسم كن نديب

انجام دادن ،شدن و   در را نخودمامي كنيم كه ما آزاد شده و شروع  ماني.اشود  يشدن به تصورات خدا م هيبه شب

 .مينيداشتن هر آنچه كه درباره ما به عنوان خلقت تازه در پسرش است بب

 

 كالم زنده ، عيسيِ خداوند



125 
 

 او،شناخت خود اوست. .شناخت كالم  ندهست كي  كالمو  عيسيِ خداوند

. ما بر جالل او  ديما مسكن گز انيآغاز كالم بود و كالم با خدا بود و كالم، خدا بود؛ و كالم، انسان شد و در م در

  14 ,1:1 وحناي.يو راست ضيكه از جانب پدر آمد، پر از ف گانهيآن پسر  ةستيشا يجالل م،يستينگر

 

آشكار شده   ليدر هر انج   خداوندِحيمس يسياست .ع عيسيِ خداوند و آن كالم مكاشفه  كلمه خداست ، يسيع

  ما آشكار شد ،  يبرا  عيسيِ خداوند يوقت است.  خداوندِحيمس يسي، مانند مالقات كردن ع كالم يبر رو تعمقاست.

 . مييايبه شباهت او درب ديبا

 

آنگاه كه او ظهور   ميدانيبود هنوز آشكار نشده است. امّا م  ميآنچه خواه يول م،ييفرزندانِ خدا نكيا زان،يعز يا

 3:2 وحناي١.ديد  ميبود، چون او را چنانكه هست خواه ميكند، مانند او خواه

 

 .ميخلقت تازه را كشف كن اتيح  ليمكاشفه تبد ميتوان ي كالم خداست كه م  قيطر  از

 

 شده بواسطه الهام فرستاده
 

مختلف در   يكه توسط انسان ها  ست از كتاب ها ي تنها مجموعه ا نه شده است و  فيلأمقدس توسط خدا ت كتاب

 س و الهام خداست. فَ.بلكه نَاستدراز نوشته شده   انيسال

 

سودمند  يي در پارسا تيو اصالح و ترب بيو تأد م يتعل يكتبِ مقدّس الهام خداست و برا ي تمام 3:16 موتائوسيت٢

 است،

 

 خداست.س فَ نَ يبه معن "الهام خدا"ترجمه شده  ياصل  كلمه

به همان   داشت خود خدا را درون خود اتيس زنده شد.آدم حفْ،نَ د،آدميخود را به آدم دمس فَنَكه خدا  يهنگام

  .ديخود در كالمش دمس فَنَ حياتش را با  خدا كه يهنگامشكل 

   است. لهام گرفتها از روح القدس رايز نقص است ، يو ب پاككالم خدا 

 

انسان   ةبه اراد گاهچ يه يوح را ي. زستين ي خودِ نب ريتفس ةدييكتب مقدّس زا يِ وح چي كه ه دي بدان ز، ياز هر چ قبل

 21-1:20پطرس ٢القدس از جانب خدا سخن گفتند.تحت نفوذ روح انيآورده نشد، بلكه آدم
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 و پر قدرت  زنده

  ي قدرت روح القدس قادر است زندگ لهيبه وس خدا است و رومنديخدا زنده است.كالم خدا ن اتيخدا با ح كالم

 دهد.  رييرا تغ مانيها

 

دو دم، و چنان نافذ كه نَْفس و روح، و مفاصل و مغزِ استخوان    ر يتر از هر شمشكالم خدا زنده و مؤثر است و بُرنده   رايز

 4:12 انيعبران دل است. يتهايّو سنجشگر افكار و ن كند،ي جدا م ز يرا ن

 

 خداست  اتيح داراي

كه در روز اول نوشته شد زنده   ي و قدرت لحظه وقوعبه اندازه  نيز هم اكنون ، شد دهيخدا كه در كالم خدا دم اتيح

 است.  يگذرانند جار  ي كه وقت خود را در آن م يآنان  يهمچنان در زندگ خدا كه در كالم اوست، اتياست .ح

 

گوش فرا ده. آنها را از نظر دور مكن بلكه در قلبت نگاهشان  كيتوجه كن؛ و به سخنانم ن ميگوي به آنچه م پسرم،

 22-4:20 امثال.شانيتن ا يِتمام يو شفا برا اتنديخود ح ابندگان ي يبرا رايبدار؛ ز

 

  كردن با كالم خدا  يزندگ

 كند. ي م يبا كالم خدا زندگ است تازه  يخلقتكسي كه 

كه از دهان خدا صادر    يبلكه به هر كالم  ست، يدر پاسخ گفت: «نوشته شده است كه: «”انسان تنها به نان زنده ن  يسيع

 4:4 يمَتّشود.“ »

 

 كند. ي درآن زندگ ديشب و روز در كالم بماند، با  نكهيا  يتازه برا  خلقت

كن تا مطابق هرآنچه در آن نوشته شده، به دقت عمل    تأملكتاب تورات از دهان تو دور نشود. روز و شب در آن    نيا

 1:8  وشعيشد. يخواه ابيساخت و كام يخواه روزي. آنگاه راه خود را فيينما

  

 

 ي كه چيره و غالب مي شود كالم
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چيره و  ،آن كالم  ميكن يو عمل م اعتراف باور، تمركز،به كالم زنده خدا از آن سو  ، طالعه مي كنيمكه م يحال در

 داد.  يم م يتعل رانوس يهمه روزه كالم خدا را در مدرسه ت  پولس شد.  زيغالب خواهد شد همانطور كه در شهر افسس ن

 

كالم   ،يونانيو چه  هوديچه  ا،يآس التيا ةسكن ةمدت، هم نيمنوال گذشت و در ا نيسال بد  دو  12-19:10 اعمال

كه مردم دستمالها و  يابه گونه ساخت،يالعاده ظاهر مخارق. خدا به دست پولس معجزات دنديخداوند را شن

از   ديو ارواح پل افتييبهبود م نها آ يماريو ب بردند،يم مارانيب يبود برا افتهيرا كه با بدن او تماس  ييشبندهايپ

 . رفتي م رونيب شانيا

 

 شد.  ي انجام م ي قدرتمند يداد،كارها يو موعظه در افسس ادامه م ميكه پولس به تعل همانطور

 
 

  ي اگشت، به گونه  يآنان مستول  ة امر آگاه شدند، ترس بر هم  نياز ا  ، يونانيو چه    يهوديساكنان اَفِسُس، چه    ة هم  چون

آمده،   شيآورده بودند، پ مانيكسان كه ا اري. و بسداشتندي محترم م ار يرا بس يسي كه از آن پس نام خداوندْ ع

خود را آوردند و   يكتابها  كردند،ي م ي از آن جادوگر شي پكه  زين ي اريخود اعتراف كردند. بس ي آشكارا به كارها

طور كالم خداوند به   گونه،ني كتابها را حساب كردند، پنجاه هزار دِرْهَم بود. بد  ي در برابر همگان سوزاندند. چون بها

  20-19:17 اعمال .گرفتيقوّت مو  شدي گسترده منتشر م

 

 مي،صحبت كن مي،باور داشته باش ميآن تمركز كن ي را خوانده و بر رو و روز آن شب م،يدر كالم خدا استوار باش اگر

چيره و   مان رو شه يرشد خواهد كرد و در زندگ  ي،مكاشفه كالم خدا به شكل قدرتمند ميو شجاعانه بر آن عمل كن

 انجام شد.  ريصغ يايهمانطور كه در افسس و آس  شد،غالب خواهد 

 

  مانيها يكالم در زندگ تي اهم
  

 كند  ي م هي روح ما را تغذ

كند.كالم خدا روح خلقت تازه   يبنا م گرانيو محبت ما را به خدا و د دهد، يرا به روح ما انتقال م مانيخدا، ا كالم

 بدن است.  هيتغذ ي برا يعيطب يمهم تر از خوردن غذا  اريبس دهد، يرا غذا م

  23:12 وبيّاام.در دل خود نگاه داشته ياو را بجا آورده و كالم او را چون گنج  اوامر
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  15:16a ايارم.دادم گوش آنمن به هر كلمه  يبا من سخن گفت تو

 

كه خدا   يابلكه به هر كلمه ست،يانسان فقط بسته به نان ن ي زندگ': ديفرمايمقدّس مدر جواب گفت: «كتاب يسيع

   4:4  يمتّ»'.ديفرمايم

 

 آورد ي را به ارمغان م دييأت

  اديداد ،كالمش را  ميتعل وسئموتاياز ما انتظار دارد تا كالم او را مطالعه كرده و درست همانطور كه پولس به ت خدا

 م يريبگ

  دهد،ي م ميتعل يرا به درست قتيحق  اميو پ ستيكه از كار خود خجل ن ي كوشش خود را بكن تا مانند كارگر يمنتها

   2:15 موتاؤسيت دوم.يدر نظر خدا كامالً مورد پسند باش

  

  كند  يما را بنا م  مانيا

 . دي آ يكالم خدا م  دنيبا خواندن و شن مانيا

 10:17 انيروماست. حيما كالم مس اميو پ ديآي م ديپد اميپ دنياز شن مانيا پس

  يم     قتيكالم خدا به عنوان حق  اعتراف و اعالمِ  شروع به گفتن،  ،  مانيا   د،آن يآ  ي كالم م  دنيشن  از  مان يا  كه   يهنگام

 .نمايد

 كالم خدا يبر رو تأمل
 

مشكالت.    اي  ها  تيها،موقع  يي عدم توانا  ،كمبودها،  گذشته خود بر    نه  ،  ميكن  تأمل كالم خدا    ي مهم است كه بر روخيلي  

 نخواهد شد. ديذهن ما تجد، ميافكارمان بگذار   اي يمنف يزهايچ   نيا  ياگر افكارمان را بر رو 

 

و هرچه   كنامين ،يدرست، پاك، دوست داشتن ف،شري راست، آنچه هربرادران ، درباره  يخاتمه ا در 9-4:8 انيپيليف

آنچه را از من   يعني د،يو به دست آورد ديرا كه از من آموخت ييزهاي. تمام چديشيندياست، ب شيو قابل ستا يعال

 كه منبع آرامش است، با شما خواهد بود. ييصورت خدا نيكه در ا ديسرمشق خود ساخته، به عمل آور د،يديشن

 



129 
 

 و تحول در افكار ماست. ليتبد د يكالم خدا، كل يبر رو  تعمق

 
 

بلكه  2   ند؛يو در مجلس استهزاكنندگان ننش ستد،ينرود و به راه گناهكاران نا رانيكه به مشورت شر يخوشابحال كس

  ي نشانده نزد نهرها يپس مثل درخت3.   كندي او تفكر م عتيخداوند است و روز و شب در شر عتيرغبت او در شر

انجام   كين كندي و هر آنچه م گرددي نم  پژمردهو برگش  دهد،ي خود را در موسمش م وةيآب خواهد بود، كه م

  3   - 1: 1 ريخواهد بود. مزام

 

  ي م  جاديا  ش يدر زندگ يتحوليك  كند،  يشب و روز در كالم خدا تعمق م  ، افته يكه شخص تازه تولد  يهنگام

 افتد.   يمچه اتفاقي كند  يكالم تعمق م  يكه آن زمان كه شخص بر رو  گويد يرا به ما م جهيسوم ،چهار نت هيآشود.

  

 

 د بود.نكننده مداوم آب زنده خواه نيمأآنها ت  ي ها شهير -يداريپا* 

 به بار خواهند آورد.  خود را آنها در فصل مناسب ثمره  - يبخش ثمر* 

 برگ آنها پژمرده نخواهد شد.  -اعتماد بودن قابل* 

  خواهندبود. ابيكه انجام دهند ،در آن كام ي هركار - يابيكام* 

 

  افكارمان  دي تجد يبرا

 . مبدل مي شويم افكارمان دي تجد ما به وسيله  م،يكن يكه بر كالم خدا تمركز م همانطور

 12:2a  انيروم.ابديشكل  رييافكار، وجود شما تغ ديتجد  لهيوسبلكه به   ديجهان نشو نيا شكلهم 

 

مانند روحمان در لحظه نجات  احساسات و اراده ) ،( افكارسفْ.نَرديگ يكالم خدا تحول صورت م يتعمق بر رو با

 : پادشاه نوشت مانيسل شود.  يم ليتبد

 است خود او همچنان  كندي خود فكر م در دل چنانكه رايز   7: 23 مانيامثال سل

  با يپروانه ز كي ذات كهنه ما به ابريشم رم .كِديآ يبه وجود م يدگرگون م،يكن ي كه در كالم خدا تعمق م همانطور

  . خداوند ِحيمس يسيخود عبه شباهت  شده، ليتبد
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 : يبه معنا تأمل

 بر كالم خدا  تمركز* 

متمركز كرده و بارها و بارها به   فرمودهكه او  يتوجه مان را به كالم تمام م،يكن يم تأملكه در كالم خدا  همانطور

 .ميكن يخودمان تكرار م

   4:15 موتاؤسيت اولهمه معلوم گردد. ي تو برا شرفتيآور و خود را وقف آنها بساز تا پرا به عمل  زهايچ نيا

  

  

 

 كالم خدا   تجسم* 

  ي م                همانطور كه خدا ما را  .ميكن  يبه تجسم خلقت تازه م   شروع  م،يده  يكه به تعمق در كالم ادامه م  همانطور

 .ميكن يخودمان م   دنيبه د شروع ند،يب

 پس هستيم   -  م يهست ديگو يكه او م  آنچه

 انجام دهيم    ميتوان يم پس   -انجام دهيم  ديگو يكه او م  آنچه

  هستيم   دارا پس  – ميداشته باش ميتوان ي م ديگو يكه او م  آنچه

 

 مشهود خواهد بود.  شتريهمه ب ي او برا  شرفتيپ كند ،  تأمل شترينوشت كه هرچه در كالم ب تيموتائوسرسول به  پولس

 4:15 موتاؤسيت اولهمه معلوم گردد. ي تو برا شرفتيآور و خود را وقف آنها بساز تا پرا به عمل  زهايچ نيا

 

  ت ي ودر نها  ميرا كه او گفته انجام ده يكار دي.بعد باميدر كالم خدا داشته باش تأملروز و شب  اولنوشت كه  وشعي

 خواهد بود. ،  ي عال تيو موفق يابيراه ما كام

كن تا مطابق هرآنچه در آن نوشته شده، به دقت عمل    تأملكتاب تورات از دهان تو دور نشود. روز و شب در آن    نيا

 1:8  وشعيشد. يخواه ابيساخت و كام يخواه روزي. آنگاه راه خود را فيينما

 

  م،يهستجديد    خلقتيدر او    نكهيدرك ا  م،بايكن  ياست ، م  عيسيِ خداوندشروع به تجسم كردن آنچه كه    حالي كه  در

 ! ي فوق العاده ا وعده.چه ميشو  ينوشت كه ما مانند او م وحناي.ديد  ميرا آنچنان كه او هست خواه خود
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آنگاه كه او ظهور   ميدانيبود هنوز آشكار نشده است. امّا م  ميآنچه خواه يول م،ييفرزندانِ خدا نكيا زان،يعز يا

 3:2 وحناي١.ديد  ميبود، چون او را چنانكه هست خواه ميكند، مانند او خواه

 

در   كهيتا زمان ،مي كنيم آن هازده ، و مرتباً تكرار كه خدا درباره ما حرفي  گفتن به م ي نمي ك شروع ،كردن تأمل  با

 وندديبپ تيبه واقع مانيزندگ

  

  

 

 كالم خدا  كردن  زمزمه* 

  و كالم خدا را مكرراً  ميكن يم  انيلب ب ريكردن است. همانطور كه ز انيلب ب ر يز يبه معنا "تأمل" يبرا  ي عبر كلمه

 .مي كن يمان آزاد م يكالم خدا را در عمل در زندگ قدرتآنگاه  ميكن يبه خودمان اعالم م

 

ام،  است و سخنان من كه بر دهانت نهاده : روح من كه بر تو شانياست عهد من با ا ني: «و اما ا ديگوي خداوند م باز

است    نيهرگز از دهان تو، از دهان فرزندانت، و از دهان فرزندان فرزندانت دور نخواهد شد، از حال تا ابداآلباد.» ا

 59:21 اياِشعخداوند. ةفرمود

 

را    وده كه آنبكه آنقدر در ذهن ما موثر    ديفهم  ميخواه  ،مي كنيم  اعالمكالم خدا را به خودمان    ا يكه زمزمه    همانطور

 . ميحفظ شده ا 

 

 ردن كالم خدا ك  تصور* 

  ي م      ،تصورات ما به شباهت تصورات خدا    م يده  يكالم خدا در خلقت تازه ادامه م   قتيكه به تمركز بر حق  همانطور

 .مينيب ي از نگاه خدا م خلقتيافكار خدا و خودمان را به عنوان مانند  مي كنيم به فكر كردن به شود و شروع

 

بلندتر   نيچنانكه آسمان از زم را يشما. ز ي من، راهها يو نه راهها ست،ي: «افكار من افكار شما نديفرماي م خداوند

 9-55:8 اياِشعشما و افكار من از افكار شما بلندتر است. ياز راهها  ز يمن ن ياست، راهها

 

  كالم خدا دركِ* 

 كرد. ميدرك و فهم حكمت و مكاشفه خدا را شروع خواه ما
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كه روح حكمت و مكاشفه را در شناخت خود به شما   خواهم ي آن پدر پرجالل، م ح،يمس يس يخداوند ما ع ي خدا  از

  يغن  راثيو به م ديرا كه خدا شما را بدان فرا خوانده است، بشناس يديتا چشمان دلتان روشن شده، ام د،يعطا فرما

 18-1:17 انيد،اَفِسسيببري پ نيو پرجالل او در مقدس

  

  

  

 خدا كلمه

 روند.  يكالم خدا به كار م يد دارد كه براودو كلمه مهم وج  دي در عهد جد يونانيزبان   در

 خداست.   ياست كه كالم گفتار Rhema ماير ياست،كه همان كالم مكتوب خداست.دوم Logos لوگوس ياول

 

 Logos لوگوس* 

 خداست كه به تمام مردمش داده است.  يشود.كالم كل ي استفاده م ليكل انج  ياست كه برا ياصطالح  لوگوس

 
 Rhema ماير* 

 شخص من است.   ي خدا برا يكلمه گفتار  ماير

بر لوگوس   هنگامي كهبا مكاشفه روح القدس  يصورت شخصبه ما  به است كه  يعيفراطب يروشنگر Rhema ماير

Logos  مي رسد ميكن يم تأمل.  

 
كه خدا به صورت   ميدان يشود.ما م يدر روح ما روشن م ياست كه نور   نيمانند ا ، دي آ  يم  Rhema مايكه ر يوقت

توسط روح القدس در روحمان  را      Logos  لوگوس   كالماست كه    Rhema  ماير   كالم  با ما صحبت كرده است.  يشخص

 آزاد شود.ما   مانيا تا مي كندروشن 

 

 كالم خدا اني قدرت ب
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خودمان و  توسط خواندن  لهي.به وسديآ يكالم خدا به وجود ماز  دنيو شن دنياز شن مانيپولس رسول نوشت كه ا

 .  ميشنو ي،كالم خدا را م  صحيح   تعليم قي از طر  نطوريتكرار در خودمان و هم

و آنها  ست ما مشكل  كه جواب ميكن دايرا در كالم خدا پ  ياتيآ  ديبا ما وجود داشته باشد، يدر زندگ  يخاص  ازين اگر

  ي را خوانده و تكرار م   اتيآ  ني .همانطور كه اديآ   يخدا م   ي مايكالم ر  دنيو شن  دنياز شن  ماني.ا ميبخوان  بايد مرتبرا  

 مي آيد. مانياو  شوند  ي تر م يواقع  ميكه در آن هست  يتي،آنها ناگهان از موقع ميكن

را   آن كالم  .به محض آنكه مكاشفهمي شود  انيكه در روحمان توسط روح القدس ب وقتي  ، Logos لوگوس كالم

 رود.  ي به درون روح ما م مانيا ،شود،  ي خدا م  يشخص Rhema يما ير آن تبديل به كالم ميكن ي م افتيدر

 

 10:17 انيروم.شودي م  سّريم حيكالم مس قياز طر ام،يپ دنِ يو شن رديگيسرچشمه م اميپ دنِياز شن مانيا پس

 

  م يهست  چه كسي   خداوندِحي كه در مس  قتيحق  نيبه ا  شود،  يم   آشكارخدا    Rhema  يماي ر  لهيكه فهم ما به وس  همانطور

 .ميشو  يم به خلقت تازه شده ، ليانسان كه تبد ك ي.ما به  ميرس يم

 

 كالم خدا اعالم

  homo-logeo  "يوناني ة اعتراف كردن بهشود.كلم يخوانده م زيخدا ،اعتراف كالم خدا ن Rhema يما ير انيب عمل

 : يعنيكالم خدا   اعتراف، ترجمه شده است."

 را گفتن ز يچ همان* 

 با آن  بودن موافق* 

 با آن داشتن مطابقت* 

اتفاق افتاده است.ما   ميكرد افتيرا در  ليانج  Rhema يما يمكاشفه ر هنگامي كه همه ما  ياست كه برا  ي زيچ ن يا

 از مردگان برخاست. روز سوم   ما مرد و ي پسر خداست ،كه به جا ح يمس يسيكه ع  م يآورده و اعتراف كرد مانيا

 

كه خدا او را از مردگان   يداشته باش مانيخداوند است» و در دل خود ا يسي«ع ياگر به زبان خود اعتراف كن كه

و با زبان است  شود،ي و پارسا شمرده م آورديم مانيدر دل است كه شخص ا راي. زافتي ينجات خواه د،يزانيبرخ

 10-10:9 انيروم.ابدييو نجات م كندي كه اعتراف م
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 م يگو يم -دارم  باور* 

  ي وجود دارد كه م  مانيروح ا  كي. اعالم كنيم د يكه بر ما آشكار شده است را با م،آنچهي آور يم  مانيكه ا ي ا لحظه

 . ميگو يم  سخن دارم ،پس مانيا  :ديگو

 

و   ميدار مان يا ز يما ن مان، يروحِ ا نيآوردم، پس سخن گفتم.» با هم مانيكتب مقدّس آمده كه «ا در  4:13 انيقرنت٢

 .مييگويسخن م

  

 

 كه سو تفاهم شده   ي اعتراف* 

داشته اند.آنها   ليبه تكرار اعتراف كرده اند كه به آن تما يز يرا نادرست درك كرده اند.و در چ قتيحق ن ي ا ي اريبس

اما اين   كند است حمايت لشانيكه به نظرشان به عنوان تما  يزيچ  كه مدعي شود و از آنها برايبودند  يا  هيبه دنبال آ

 شان است. يشخص الت ي تما يارضا ي وادار كردن خدا برا ي تالش برا ك يكار 

ما را آشكار خواهد كرد تا با   مانياست،ا آشكار شده يكه خدا سخن گفته و بر ما بطور شخص ، Rhema ماير  در

به عنوان خلقت تازه   ديكه ما با Rhema ماستير  ن يا .مياعتراف و اعالم كن را كه متعلق به ماست  ي زيآن چ شجاعت

 دهند. يم  يرو  يند قدرتم اتفاقات م،يي گو يخدا را م  كالم.همانطور كه ميكن شبا شجاعت اعالم 

 

 با گفتن خلق كرد  خدا

 خلق كرده است.همه چي را .خدا خالق است و با كالم  ميشده ا دهي به شباهت خدا آفر ما

 

  ي دن يد يزهاياز چ شوديم دهيگونه كه آنچه دكالم خدا شكل گرفت، بدان  ةليكه كائنات به وس ميابيي درم مانيا به

 11:3  انيعبران.امدين ديپد

 

  ي تكرار م  "و خدا گفت"كه بارها عبارت  مينيب يخدا را در عمل م  ي قدرت خلق كنندگ شي دايفصل پ نيدر نخست ما

  شود.

  م يكن يبا گفتن، خلق م ما
   

 . ميكن ي،خلق م  مييگو  يكه م يبا كلمات به عنوان خلقت تازه، زين ما
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  18:20 امثال.گرددي م ريس شيانسان از محصول لبها شود؛ي دهانش پر م ةوياز م يآدم شكم

 

 زبان  قدرت*

 باشند. اتيتوانند كلمات ح يو م مان لعنت وارد كنند، يباشند كه بر زندگ  يتوانند كلمات يما م كلمات

 18:21 امثالخواهند خورد. اشوهياز م دارند،يدر قدرت زبان است آنان كه دوستش م يو زندگ مرگ

 

هم كلمات   .با قدرت زبان،ميكن يكالم خلق م  لهيوس به م،يكه به شباهت خدا خلق شده ا يعنوان خلقت تازه ا به

 .ميكن يو هم كلمات مرگ را پخش م اتيح

  . م يده ر ييحرف زدنمان را تغ قهيطر  د ي.ما باميباش م ييگو ي مراقب دهان خود و آنچه كه م دي ، باجديد خلقت عنوان  به

 . ديايب رونياز دهانمان ب  بدي ايمرگ  يكه سخنان منف م ياجازه ده  دينبا گريد

 

 كالم اعالم

  ي م                ما آشكار  يو خدا كالم خود را برا   ،شود  يوارد روح ما م  مانيا   م،يكن  يم  تأملكه در كالم خدا    همانطور

 كرد.  مياست را اعالم خواه  فرمودهكند.سپس با شجاعت آنچه را خدا در كالمش 

 

كه   ي با قدرت كند،يخدمت م يسخن او مانند سخنان خدا باشد؛ و اگر كس  د،يگوي سخن م ي كس اگر  4:11پطرس ١

تا ابد بر او باد.   ييشود. جالل و توانا ديتمج حيمس يسيع ةخدا به واسط ز،يخدمت كند، تا در همه چ بخشديخدا م

  .نيآم

 

 دييكوهها بگو به* 

 كند آشكار كرد. يرا كه كالم خدا اعالم م  يماني ا تياهمخداوند  ِحيمس يسيع

 

”از جا كنده شده،    د،يكوه بگو  نيبه ا  ياگر كس   م،يگويبه شما م  ن،ي. آمديداشته باش  مانيپاسخ داد: «به خدا ا  يسيع

او انجام    يخواهد داد، برا  يرو   ديگوي داشته باشد كه آنچه م  مان يافكنده شو،“ و در دل خود شك نكند بلكه ا  ايبه در

و از آنِ   د،ياافتهيكه آن را  د يداشته باش مان يا د، يهرآنچه در دعا درخواست كن م،يگوي خواهد شد. پس به شما م

  24-11:22 مَرقُسشما خواهد بود.
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 م يكن  يم افتيدر ميداشته باش مان يا اگر* 

آنچه  و  آورد    م يخواه  مانيا  م،يكن  ي م  افتيدر   خود  ةافتيخدا را در روح تازه تولد    Rhema  يما يمكاشفه ر  هنگامي كه

تازه  خلقت  .ميكن يمان م ي زندگ  طيشرا يو شروع به صحبت كردن با كوهها .كرده افتيكه خدا به ما گفته را در 

 .شدخواهد    د،يگو ي آنچه را كه م

  

  

  

 خلقت تازه يها م اعال
 

 كنند.  يدر خلقت تازه م  خود  ازاتيها و امت  حقوقشروع به اعالم    كنند،  يم  افت يكه مكاشفه خلقت تازه را در  يكسان

  :  دي شجاعت اعالم كن با

 ! چه هويتي دارمخداوند  حيمس ي سيدر ع دانم يم

 خلقت تازه هستم! من

 كهنه درگذشت!  يزهايچ

 تازه شده است!  زيچ همه

 هستم! خداوند  حِيمس ي سيمطلق خدا در ع يكين من

 هستم! خداوند   حِيمس يسيمن در ع رايوجود ندارد ز يتيگونه محكوم چيه نيابنابر

 هستم. م يابراه مانيا تيذراز  من

 من است.  از آنِ  م يبركت ابراه ي وعده ها تمام

 به من روح ترس نداده است، خدا

 سالم !  فكرقوت،محبت و  بلكه

  . بخشد ي دارم كه مرا قوت مخداوند  حِيمس يسيرا در ع  ي انجام هر كار قدرت

 توانم انجام دهم!  ي انجام داده،من هم مخداوند  حِيمس ي سيكه ع  يكار

 خداوند قوت من است! يشاد

 هستم.  يمن قو نيبنا برا ، هستم  يقو ، گويد  في، ضع ديگو يم  كالم
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  ما را بر خود حمل كرده است ي و دردها ي ماري،بيضي،مرخداوند  حِيمس يسيع مطمئناً

 به حملشان ندارم.  يازين گريپس د

 !افتميشفا   خداوندحِيمس ي ها زخم  از

 من نخواهد آمد!  يها بر رو يمار يب نياز ا كي چيه

 و در سالمت خواهم بود!  ابياست كه من كام زيخدا باالتر از همه چ ارادهخواست و 

 خواهد كرد! نيمأجاللش ت مطابق دولتمرا  يهاز اين همهمن  يخدا

 را داده است! يخداست كه قدرت دولتمند نيا

  گرداند! يشده به من چند برابر باز م ز يو لبر ياش به پر  يمال يداده ام،و او در دولتمند هدبه  به خدا من

 درو خواهم گرد.  زين را آن آنچه كه بكارم ،

 ام.  افتهيشوم بركت  ي خارج م يو وقت افتهيشوم بركت  ي وارد م يوقت

 !ابدي ي گذارم توسط خدا بركت م يكه دست م  ي زيهر چ بر

 شكست نخواهم خورد! من

  خداوند هستم!  حي مس يسيتازه در ع يخلقت من

  

 جهي نت 

تازه ،شروع    يشود.به عنوان خلقت  يدر قلبمان بنا م  مانيا  م،يكن  يم   تأملو در آن    مي كنيم  كه كالم را مطالعه  همانطور

 .ميكن ي كالم او را اعالم م ماني ا  باو  ميكن يكالم خدا م  كننده قدرت خلق  شدنبه آشكار 

ذات    شريك    م،يكن  ي.همانطور كه مكاشفه خلقت تازه را اعالم مست  خدا  و داراي حياتپر قدرت    ،خدا زنده    كالم

  .مي كنيم  دايرا به عنوان خلقت تازه پ  م،خودمانيده  يكالم خدا ادامه م  ةمكاشف  اعالمكه به    همانطورو    ميشو  يخدا م

  

 

 .ميشو يم  ،را ميهست  ديگو يآنچه كه خدا م هر

 .ميده  يم ،انجام   ميانجام ده ميتوان ي م ديگو ي كه خدا م هرآنچه

 .ميشو يدارا م  ،  ميداشته باش ميتوان يم  ديگو يآنچه كه خدا م هر

 شود. ي م مانيها  يدر زندگ قتيحق  كيخلقت تازه ، ةمكاشف 
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  درس دهم دوره كردن يبرا  هايي پرسش
  

  ؟ م يكن  تأملدر كالم خدا  ديكه چگونه با دي كن ف يتوص) 1

  

  

  

  

  ؟  ديكن ف ي را توص Rhema مايو ر Logos تفاوت لوگوس)  2

  

  

  

  

  اعتراف كالم خدا از دهان شما مهم است؟  اي گفتنچرا اعالم،) 3
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  آموزش كامل يسر كي
  

  مطالعه ،  مطالعه يها گروه، كشنبهي مدارس ليانج  ، مدارس ليانج ، مراكز آموزش يبرا يعال

  ي  شخص

  ي ار ي،بس ميدان ي كالم خدا را نم نكهيا لي. ما به دل٦:٤ عدم دانش هالك شدند ليمن به دل قوم م،يخوان يهوشع م  در

مجموعه   ني.اميداشته باش مان يبهشان ا ميتوان ينم م،يشناس يرا كه نم ييزهاي.ما چمي خور ياز زمان ها شكست م

  .ميكن يخدا زندگ  يدر پادشاه قدرتو هم   يهم از نظر سالمت ميبه وجود آمده تا ما بتوان يآموزش

با اين   يدهنده زندگ  رييو تغ قدرتمند ،ياديمجموعه بن ن ي.اميباش ماندارانيا  يو معجزه كننده برا ي قو ي بدن ديبا ما

و معرفتِ تّامِ   مانيا يگانگيتا همه به 13  ح،يجسد مس يبنا ي كار خدمت، برا به جهت ن،يمقدّس ليتكم يبرا هدف

  13  - 12:  4  اني. افسسم يبرس حيمس ي پسر خدا و به انسانِ كامل، به اندازة قامت پُر

  .دهند يم را انجام  عيسيِ خداوندكه كار  يمانداران يا  تمام يبرا  و 

  

  : مي كنيم  هيتوص كار ن يا  به جهتموضوعات را  ني به شما خواندن ا ما

  .مي هست چه كسي ح يدر مس نكهيدانستن ا:  خلقت تازه ر يتصو

  مانداران ي،ا نيكي مطلق  مكاشفه    ني ا  .ستيدوباره متولد شدن چ  ي.معنامي ا  خلق شده   هدفي  چه  ي كه ما برا  ديكن  كشف

  يآزاد م  شدن  خداوندِحيمس شباهتبه  ي بودن برا يو ناكاف يگيفروما ت،يمحكوم را از شكست در افكار گناه آلود،

  .كند
  

  .ميباش روزمندي پ كي داده و  انيچگونگه به شكست پا: مانداريا اقتدار

قدم   د يجد  دليري  كي بشر فاش كرد.در  ي هدف جاودانه خود را برا، سلطنت كنند دي كه خدا گفت بگذار يهنگام

  .بود يخواه روزيخود پ ي روزانه و خدمت  يدر زندگ  ريو و ارواح شر  طانيزد.تو در مقابل ش يخواه 
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  .روح القدس ه يهد قياز طر: مافوق طبيعي  يزندگ

القدس را   ح رو عطايايتا نحوه عملكرد هر نه  كند ي.كمك مكندي بر قرار م  يميو صم ديروح القدس رابطه جد  با

  .د يرا شعله ور ساز  ايهدا ني ،ا ديكن ي فوق العاده ،مشتاقانه آرزو م ياز زندگ  يدي جد ي.با ورود به زندگ  ديكشف كن

  .فوق العاده داشتن  يزندگ   كي :مانيا

.وقت آن  ديخدا قدرتمند رفتار كن ي برا ديتوان ي.چگونه م ديحركت كن مانيدر قلمرو ا  ديتوان ي كه چگونه م د ياموزيب

 انيفوق العاده و نشان دادن عظمت خدا به جهان يقدم برداشتن در قلمروها يخود را برا  مانيا  مانداران،ياست كه ا

  .بكار ببرند

  

  .خدا يو خدمت قدرت شفا بخش افتيدر : شفا دادن يخدا برا نيقوان

و شاگردان امروز    خداوندِحي. خدمت مسكند يو خدمت شفا آماده م افتيدر  يرا برا  مانيا  محكم كالم، هيپا داشتن

  .دهد ي شفا به ما م يبرا  ييالگو

  

  خدا شدن  ة پرستند : و پرستش  شيستا

عظمت كتاب مقدس    انيو ب  جانيرا به ه  مانداراني.اكند  يو پرستش آماده م   شيستا  يجاودانه خدا را براو    يابد   هدف

  .ميدر حضور خداوند را داشته باش  يميآموزد كه چگونه پرستش صم يكند.به ما م  يم ت يهدا

  

  حضور خدا  :  جالل

  ن ي .اابدي يم ي.او در اطراف ما تجلميجالل خدا را تجربه كن م يتوان يم  !مي كنيم يزندگ يزيچه روز شگفت انگ در

  .دي اموز يب و ديتجربه كن آن را ديتوان ي و چگونه م ستيجالل چ
  

  .به جهان  دنيرس  يبرنامه خدا برا: بشارت معجزه

خود    يو معجزات شفا را در زندگ  و نشانه ها  عجايب  ميتوان  يدر كتاب اعمال رسوالن هستند م  كه  يمانند كسان  زين  ما

  .م ياز برداشت محصول زمان آخر شو يم،قسمتيده يكه م يبا معجزه بشارت ميتوان ي.ما مميتجربه كن
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  .آورد  يم ني آسمان را به زم :دعا

مطابق  دعا كردن    شفاعت،  ق ي.از طرديانجام ده  ن يزم  ي اراده خدا را در آسمان ،بر رو  ديتوان   يكه چگونه م  ديكن  كشف

  .ديده رييجهان را تغ يخودتان و حت يزندگ  ي توان يم ، اتحادو   مانيا  يدعا ،كالم

  در كتاب اعمال رسوالن  : سايكل يروزيپ

  كتاب  ني جهنم بر آن غلبه نخواهد كرد.در ا ي خود را بنا خواهم كرد و دروازه ها يسايمن كل فرمود عيسيِ خداوند 

  د يتجد يبرا  ييالگو نيادر عمل است و بنابر هياول يسايداستان كل  كه چگونه كتاب اعمال رسوالن، دي د دي،خواه

  .امروز است يسا يكل يو نشانه ها برا  عجايب
  

  .نيها و معلم  ن،شبانيها، مبشر يرسوالن،نب  ي :خدمت  يايهدا

خدمت   يمردان خدا را برا   سايدر كل ديبا ايهدا ني كه چگونه ا دي.كشف كنديبخش يياي به انسان ها هدا عيسيِ خداوند

  .ابديرا در  تانيآماده كند.برنامه خدا در زندگ 

  ق ياز عهد عت ي:زندگ  ي برا ييالگو

ها و  يقربان ، ادياع ح،يها در مورد آمدن مس ييشگويشود.پ يمطالعه زنده م نيخداوند در ا ياديو بن يغن قيحقا

  .دهند  يخدا را نشان م ي،همه برنامه ابد  قيمعجزات عهد عت

  

  
  

  ل يگ سيال و جو يا : كتاب سندگانينو

  .خداوند ِحيمس يسيع  در نام سلطه داشتن !  يبرا هدف

  ب يبر فر  يروزيپ

  

  مطالعه  يراهنماها

  كردن به جالل  رخنه

  از شرارت  يآزاد 

  .دانلود در دسترس هستند يدفترچه راهنماها ،كتاب ها و راهنماها مطالعه برا تمام
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