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4 

 

  سندهينو درباره

 ال يا . هستند مقدس كتاب سندگانينو و يالملل نيب معروف نيمعلم و سندگانينو ، سخنرانان ليگ سيجو و ال يا

 و ويراد قيطر از نفر ها نويليم و نفر هزار صد از شيب يتيجمع به موعظه و ايدن كشور هشتاد به يرسالت يسفرها

 داشته فروش نسخه ونيليم پانزده از شيب آنها يها كتابچه و ها كتاب نيتر فروش پر.است داشته ونيزيتلو

 .رديگ يم قرار استفاده مورد نارهايسم و ليانج مدارس در و شده ترجمه ياريبس يها زبان به آنها يها نوشته.است

 يزندگ در آنها يريتصو و يصوت ينوارها و نوشتن ، سي،تدر ايپو موعظه با داخ كالم ردهندهييتغ و قدرتمند قيحقا

 .است انفجار حال در گرانيد

     كشف ماندارانيا رايز ، شود يم تجربه آنها پرستش و شيستا ينارهايسم در خداوند جالل زيانگ شگفت حضور

 ، مانداريا اقتدار درباره آنها ميتعال از يرويپ اب ياريبس. شوند خدا يميصم و يواقع يها پرستنده چگونه كه كنند يم

 .اند كرده كشف را شجاعت و يروزيپ جيمه و ديجد بعد

 وارد ، شود يم يجار آنها دست از كه يشفابخش قدرت با تا است داده آموزش را ماندارانيا از ياريبس لزيگ

 يايعطا نه تمام يا العاده فوق صورت به دتوانن يم كه اند آموخته ياريبس. شوند خود خداوند العاده فوق خدمت

 . ببرند بكار خود خدمات و روزمره يزندگ در را القدس روح

 فلسفه يدكترا مدرك يدارا نيهمچن ال يا.هستند اتياله ارشد يكارشناس مدرك يدارا سيجو و ال يا ، دو هر

 و خداوند يِسيع بر متمركز خدا، مكال بر يمبتن كامل طور به آنها خدمت. است ژنيو يحيمس دانشگاه از اتياله

 .شود يم داده آموزش ، القدس روح قدرت در و راسخ مانيا

   معجزات و بيعجا ها، نشانه قدرتمند مسح با آنها ميتعل و موعظه.است پدر محبت قلب از يشينما آنها خدمت

 جلسات در كه يكسان از يرايبس.شود يم دهيد خدا قدرت تحت امواج در آنها از ياريبس كه است همراه شفابخش

  .كنند يم تجربه را خدا قدرت و جالل از يزيانگ شگفت يها ،جلوه كنند يم شركت آنها
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  شاگردان و نيمعلم با يسخن
  

  ادي آنها.داشت خواهد آموز دانش هر يزندگ بر دوباره ي،تسلط مانداريا كي اقتدار مورد در قدرتمند مطالعه نيا

 با ماندارانيا. كنند شروع را يروزيپ يزندگ ، اتمبارز تمام در و بگذارند كنار را باخت چگونه كه رنديگ يم

 و جسارت باعث مطالعه نيا.رنديگ يم زهيانگ هستند يكس چه حيمس خداوند يِسيع در نكهيا درباره ديجد مكاشفه

  .شد خواهد شاگردان يزندگ در يروزيپ يبرا نانياطم

 چقدر هر.ديكن گوش اي تماشا نهيزم نيا در را يريتصو اي يصوت ينوارها ميكن يم شنهاديدوره،پ نيا سيتدر از قبل

 از قيحقا نيا اندازه همان د،بهيكن آغشته يروحان جنگ و مانداريا اقتدار مورد در خدا كالم قيتحق به را خود شتريب

 به قيحقا نيا انتقال هنگام را مطالب يكل طرح كتاب نيا. شد خواهد وارد شما روح به و آمده رونيب شما فكر

  .دهد يم ارائه شما استفاده يبرا گرانيد

  شاگردان، كه يافراد ريسا اي موارد نيا سندهينو.است موثر آموزش يبرا ضرورت كي ،يشخص يزندگ ريتصاو

  .كند يساز ريتصو را خود يغن اتيتجرب معلم تا است نكرده حذف كار نيا از را هستند آنها با ارتباط به قادر

 در كه يهنگام اموزد،ويب ما به را زيچ همه تا است آمده كه است القدس روح نيا كه داشت خاطر به ديبا شهيهم

  .ميباش القدس روح قوت از پر ديبا شهيم،هميكن يم سيتدر كه يزمان اي ميهست مطالعه حال

 اريبس يخانگ يها گروه و كشنبهي مدارس ، مقدس كتاب ،مدارس يگروه اي يشخص مطالعات يبرا مطالعه نيا

 داشته را راهنما دفترچه نيا از ييها نسخه ليتحص دوره طول در شاگرد هم و معلم هم كه است مهم.است يعال

  .باشند

 به ماندارانيا زيتجه يبرا يعمل يابزارها ديتول وقف را خود يزندگ ليگ سيجو و ال يا دكتر

 يبرا العاده خارق و روزيپ يگزند ارتقاء آنها خواسته و اند نموده خداوند يِسيع يكارها انجام

  است يحيمس بلوغ سطوح تمام در مانداريا هر
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 ادداشتي يبرا يخال يجا ما .است شده نوشته كردن خالصه و كردن تأمل ، كردن ديتاك مورد در ها كتاب نيبهتر

 در شما به و است شده يطراح ، يبررس يبرا عيسر مرجع ستميس كي با قالب نيا.ميا داده قرار شما نظرات و ها

   :نوشت موتائوسيت به پولس. كند يم كمك گريد سطوح افتني

  

 و اعتماد مورد كه بسپار يكسان به يا دهيشن من از ياريبس شاهدان حضور در كه را يسخنان و. 2:2 موتاؤسيت دوم

   باشند گرانيد ميتعل به قادر

  

 شده يطراح) يخدمت توسعه ستميس( MINDS قالب در مقدس بكتا يعمل يمشاركت دوره كي عنوان به دوره نيا

 ، يزندگ در شرفتيپ يبرا مفهوم نيا .باشد يم ، شده يزير برنامه يريادگي يبرا ژهيو كرديرو كي كه.است

 دوره نيا توانند يم كتاب نيا از استفاده با يقبل انيدانشجو.است شده يطراح  شاگردان ندهيآ سيتدر و ها خدمت

  .دهند آموزش گرانيد به يحترا به را
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 باشد يم ديجد و ميقد ترجمه از برگرفته

  .نلسون توماس انتشارات مركز   ١٩٧٩،١٩٨٠،١٩٨٢ چاپ حق

  درس اول

  القدس روح
  

  ؟ ستيك القدس روح
 يصورت به زين را القدس روح ديبا بلكه ، ميبشناس را پسر و پدر ديبا تنها نه ، ميدار را خدا شناخت قصد واقعا اگر

  . ميبشناس يشخص و يواقع

 هستند برابر ياله شخص سه هر . است شده مشخص يفرد و مجزا شخص سه در اما ، كتاستي و واحد ذات در خدا

 ، شوند يم آشكار جداگانه كه نطورهما ، ياله شخص هر. باشند يم دارا را ياله صفات مشترك طور به سه هر و

 كي وارد او با ما كه دارد ليتما ، پسر و پدر مانند قايدق ، القدس روح .دارند يمشخص تيشخص و عملكرد

 تياهم و ميبردار قدم ، كرده يزندگ مانهيصم ياتحاد در او با كه خواهد يم ما از او .ميبشو يشخص مشاركت

  . ميبده صيتشخ را مان يزندگ در او عملكرد

  

  قيعت عهد در القدس روح عملكرد مكاشفه
  

  خلقت در
  . است نشيآفر در ثيتثل از يبخش القدس روح

  

 آبها سطح خدا روح و ژرفا؛ يرو بر يكيتار و بود، يخال و شكل يب نيزم. ديآفر را نيزم و آسمانها خدا آغاز، در

                                 3 -1:1 شيدايپ.شد ييروشنا و» باشد، ييروشنا«: گفت خدا. گرفت فرو را

  

  . بود باد گرد كي و طوفان ، وزش ، نَفَس ، باد كي " خدا روح"



9 

 

  

  104:30 مزمور!يساز يم تازه را نيزم يرو و شوند، يم دهيآفر ،يفرست يم را خود روح چون

  

  ها انسان با تعامل

   آمد يم افراد بر* 

 عمل و خدمت كي يبرا را ها آن تا آمد يم ها برآن او .نداشت سكونت انسان در القدس حرو ، قيعت عهد در

  . كند مسح خاص

 يخواه مبدل گريد يمرد به كرده، نبوت شانيا با و گرفت خواهد دنيوز تو بر خداوند روح آنگاه10:6 ليسموئ١

  .شد

  

  دنيبخش حكمت يبرا* 

  28:3a خروج.ام ساخته پر حكمت روح به را شانيا كه ذوق صاحب مردان ةهم به
  

    كردن مخاصمه و جدال* 
 مخاصمه و جدال در مدام نيهم يبرا باشد انسان با شهيهم توانست ينم خدا روح بود گناهكار ذاتاً انسان كه آنجا از

  .شد يم ملزم شهيهم انسان و بود

  6:3a شيدايپ.ماند نخواهد انسان در شهيهم من روح«: فرمود خداوند و

  

  گفتن  سخن يابر* 

 سخن من با كه دميشن را او و داشت؛ پا بر ميپاها بر مرا و درآمد من به روح گفت، يم سخن من با چون و

  2:2 اليحزق.گفت يم

  

   شد آشكار لياناج در القدس روح عملكرد
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 يسيع بازگشت از پس اما ، مدآ يم زنان و مردان بر همچنان القدس روح خداوند، حيمس يسيع يزندگ طول در

  .شود ساكن زنان و مردان در تا  آمد كاستيپنط روز در القدس روح  ملكوت به خداوند حيمس

  
  

  دهنده ديتعم يايحي

 پر مادر، شكم از يحت. زند لب مسكرات گريد اي شراب به هرگز دينبا ييحي. بود خواهد بزرگ خداوند نظر در رايز

  1:15 لوقابود، خواهد القدس روح از

  زابتيال

  شده، پر القدس روح از زابِتيال و آمد، زيخ و جست به رحمش در طفل د،يشن را ميمر سالم زابِتيال چون1:41 لوقا

  

  ايزكر

  1:67 لوقا:كرد نبوت نيچن و شد پر القدس روح از ا،يزكر او، پدر آنگاه

  

   خداوند يسيع خدمت و يزندگ در القدس روح عملكرد
  

  شد آبستن القدس روح با خداوند يسيع

 از داوود، پسر وسف،ي يا«: گفت و شد ظاهر او بر خواب در خداوند ةفرشت ناگاه به گرفت، را ميتصم نيا چون اما

 ردايب خواب از وسفي چون. است القدس روح از گرفته، قرار يو بطن در آنچه رايز مترس، ميمر شيخو زن گرفتن

                                 24  ،20:1 يمتّ.گرفت را خود زن و داد انجام بود، داده فرمان او به خداوند ةفرشت آنچه شد،

  

 چيه به او شدن انسان .بود خدا تماماً و كامالً هم و بود انسان كامالً هم  ، باكره كي از شدنش متولد با خداوند يسيع

  .نكرد كم او ييخدا تيشخص و ذات از وجه
  

  گذاشت آسمان در را خود تيالوه يايمزا خداوند يسيع
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 خدا عنوان به را خود يايمزا و ازاتيامت تمام خوش ارده با كرد يزندگ نيزم نيا يرو بر كه يمادام ، خداوند يسيع

 و بود شده خلق دادنش انجام يبرا اول آدم كه ييكارها تمام تا آمد) دوم آدم (آخر آدم عنوان به او .گذاشت كنار

  .دهد انجام را نداد انجام را آن

 بهره خود نفع به خدا با يبرابر از بود، خدا با همذات كه او: داشت يسيع حيمس كه ديباش داشته را فكر طرز همان

 شد افتي يبشر يمايس در چون و. درآمد انيآدم شباهت به رفته،يپذ غالم ذات و كرد يخال را خود بلكه نجست،

                                 8 -5:2 انيپيليف.ديگرد عيمط بيصل بر مرگ يحت مرگ، به تا و ساخت خوار را خود

  

  شد مسح روح لهيوس به خداوند يسيع
 و آمده او بر دنشيبخش قدرت يبرا القدس روح و گرفت ديتعم آب در كه شد آغاز يزمان خداوند يسيع خدمت

 پر القدس روح از كه يانسان عنوان به ، داد انجام آن از بعد خداوند يسيع كه يخدمت و كار هر .شد ساكن او در

  . داشت منظور شيبرا ، انسان نشيآفر هنگام در خدا كه بود ييالگو و نقشه همان نيا .داد انجام ، است شده

  

 همچون كه ديد را خدا روح او و شد گشوده آسمان دم همان. برآمد آب از درنگ يب گرفت، ديتعم يسيع چون

 او از كه محبوبم پسر است نيا «كه ديرس در آسمان از ييندا سپس. گرفت قرار يو بر و آمد فرود يكبوتر

                                 17 -16:3 يمتّ».خشنودم

  

 فرود او بر يكبوتر همچون روح و شده گشوده آسمان كه ديد دم در آمد، يبرم آب از يسيع چون1:10 مرقُس

  .ديآ يم

  

   روح لهيوس به شدن تيهدا * 

 خدمت  و يزندگ در را القدس روح كار ميتوان يم ، خداوند يسيع خدمت و يزندگ در القدس روح كار مطالعه با

  . ماست يقيحق نمونه خداوند يسيع .ميكن درك خود
  

  4:1 يمتّ.كند اش وسوسه سيابل تا كرد تيهدا ابانيب به را يسيع روح، آنگاه
  

  1:12 مرقُس.برد ابانيب به را يسيع نگدر يب روح
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  4:1 لوقا.كرد يم تيهدا ابانيب در را او روح، و بازگشت اردن رود از القدس، روح از پر يسيع

  

   القدس روح لهيوس به گرفتن ميتعل* 

  .شد برده باال به سپس و داد خود ةديبرگز رسوالن به ييدستورها القدس روح ةواسط به كه يروز تا 1:2 اعمال

  

 كه يپدر بلكه ست،ين خودم از ميگو يم شما به من كه يسخنان است؟ من در پدر و پدرم در من كه يندار باور ايآ

  14:10 وحناي.رساند يم انجام به را خود يكارها كه اوست است، ساكن من در

   روح با شدن مسح * 

 و رانياس به را ييرها تا فرستاده مرا و دهم بشارت را رانيفق تا كرده مسح مرا رايز است، من بر خداوند روح»

  4:18 بخشم،لوقا ييرها را دگانيستمد و كنم، اعالم انينايناب به را يينايب

  

   روح لهيوس به وهايد اخراج* 

 آمده وارد شما بر خدا يپادشاه كه ديبدان نيقي كنم، يم رونيب را وهايد خدا روح ةواسط به من اگر اما12:28 يمتّ

  .است

  

  روح واسطه به خود كردن ميتقد * 

 كرد، ميتقد خدا به بيع يب را شتنيخو ،يجاودان روح آن ةواسط به كه حيمس خون شتر،يب چقدر9:14 انيعبران

  !ميكن خدمت را زنده يخدا ميبتوان تا ساخت خواهد پاك مرگ به يمنته اعمال از را ما وجدان

  

   روح واسطه به مرگ از برخواستن * 

 يسيع ما خداوند يعني شد، منصوب خدا قدرتمند پسر مقام به ت،يقدوس روحِ سبب به مردگان، انيم از زيرستاخ با و

  1:4 انيروم.حيمس

  

 به يحت د،يزانيبرخ مردگان از را حيمس كه او باشد، ساكن شما در ديزانيبرخ مردگان از را يسيع كه او روح اگر و

 ساكن شما در كه داد خواهد انجام خود روح ةواسط به را نيا او. ديبخش خواهد اتيح زين شما يفان يبدنها

  8:11 انيروم.است
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   خداست قدرت القدس روح
  

    قدرت همان ديبا زين ما نيبنابرا ، داشت ازين اش يزندگ در ، القدس روح قدرت به خداوند يسيع كه همانطور

  ! مينك افتيدر مان يزندگ در تيتمام به را القدس روح

  

  اميق قدرت
  

 از برخاسته قدرت، نيا. ديشو آگاه م،يدار مانيا كه ما به نسبت او ميعظ تينها يب قدرت از و1:19 20انياَفسس

 يهايجا در و ديزانيبرخ مردگان از را او كه هنگام آن گرفت، كار به حيمس در را آن كه خداست مقتدر يروين عملِ

  د،ينشان خود راست دست به ،يآسمان
  

  پولس در قدرت
  

 ،يبشر حكمت بر نه شما مانيا تا قدرت، و روح برهانِ با بلكه نشد، انيب مانهيحك يرايگ كلمات با من وعظ و اميپ و

                                 5 -2:4 انيقرنت١.باشد يمبتن خدا قدرت بر بلكه
  

 جز م،يبگو سخن يزيچ از دهم ينم اجازه ودخ به رايز. كنم يم افتخار خدا به خود خدمت به يسيع حيمس در پس

 قيطر از چه و سخنان ةليوس به چه است، دهيرسان انجام به من قيطر از انيهوديريغ اطاعت يبرا حيمس آنچه

 تا مياورشل از كه گونه آن است، داده انجام خدا روح يروين به يعني معجزات، و اتيآ يروين به را نيا او. ميكارها

                                 19 -17:15 انيروم.دادم بشارت كمال، به حيمس ليانج به ده،ز دور كوميريليا
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  اول درس كردن دوره يبرا ييها پرسش
  

 ؟ ستيك القدس روح كه دييبگو خود انيب به) 1

 

  

  

  

  
 

 

 ديتعم القدس روح و آب با كه يحال در كرد يم يزندگ نيزم يرو بر كهيهنگام خداوند يسيع) ٢

  كرد؟ يم عمل چگونه ، بود افتهي

  

  

  

  

  

  
 

 

       ؟ ميكن عمل ديبا چگونه امروز ما) ٣
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 درس دوم

  افت قدرت روح القدسيدر
  

  ن وعدهياول

رانتان يخت؛ پسران و دختران شما نبوت خواهند كرد، پي بشر فرو خواهم ريپس از آن، روح خود را بر تمام»

زان، روح خود را فرو خواهم ي بر غالمان و كنيز در آن روزها حتين. دياها خواهند ديوانانتان رؤخوابها و ج

                               29 -28:2ل يوئي.ختير

  

استراحتگاه «: شان فرموده بودي كه بدين قوم سخن خواهد گفت، قوميب با اي غري اَلكَن و زبانيپس اكنون با لبان

                               12 -11:28ا ياشع.اما نخواستند بشنوند» ن است؛ي هميو مكان آرام! ديستگان را استراحت بخشن است؛ پس خيهم
  

   ديجد عهد در وعده
  

   خداونديسيله عيبه وس

  يقدرت از اعل* 

 با قدرت آراسته ياعلد تا آنگاه كه از يان من موعود پدر خود را بر شما خواهم فرستاد؛ پس در شهر بم24:49لوقا 

  «.ديشو

  

   با روح القدس و آتش* 

 ةستي شايد تواناتر از من است و من حتيآ يدهم؛ اما آن كه پس از من م يد مي توبه، با آب تعميمن شما را برا»

  3:11 يمتّ.د خواهد داديتعمآتش  و القدس روحاو شما را با . ستميش نيبرگرفتن كفشها
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   كويه نيده* 

تان يد كه در به رويافت؛ بكوبيد يد كه خواهييد كه به شما داده خواهد شد؛ بجويم، بخواهيگو يپس به شما م»

ش گشوده يابد؛ و هر كه بكوبد، در به رويد، يرا هر كه بخواهد، به دست آورد؛ و هر كه بجويز. گشوده خواهد شد

 يمرغ بخواهد، عقرب ا اگر تخميبخشد؟  ي بدو مي بخواهد، ماريك از شما پدران، اگر پسرش از او ماهي كدام. شود

د، چقدر يكو بدهي نيايد به فرزندان خود هدايد كه بايدان يتان م يرتي بدسةكند؟ حال اگر شما با هم يبه او عطا م

                               13 -9:11لوقا . القدس را به هر كه از او بخواهد، عطا خواهد فرمود  شما روحيشتر پدر آسمانيب

  

    آب زندهي هاينهرها* 

د و يهر كه تشنه است، نزد من آ«: ستاد و به بانگ بلند ندا در دادي ايسيد بود، عيدر روز آخر كه روز بزرگ ع

ن يا» . آب زنده روان خواهد شديد، از بطن او نهرهايگو يگونه كه كتاب م مان آورد، همانيهر كه به من ا. بنوشد

را روح هنوز عطا نشده بود، از يافت؛ زياورند، آن را خواهند يمان بي روح گفت، كه آنان كه به او اةا دربارسخن ر

                                39 -7:37وحنا ي. افته بودي هنوز جالل نيسيآن رو كه ع

  

  له پطرسيبه وس
  

د كه يريد گي آمرزش گناهان خود تعمي براحي مسيسيك از شما به نام عيد و هر يتوبه كن«: شان گفتيپطرس بد

 هر يعني است كه دورند، ي كسانة شما و فرزندانتان و همين وعده برايرا ايز. افتيد يالقدس را خواه  روحيعطا

                               39 -38:2 اعمال «. ما او را فرا خوانَديكه خداوند خدا

  

   ؟ ستيك دهنده ديتعم
  

  : ني شود بين موضوع اشتباه گرفته ميغالباً فهم ا

   در لحظه نجات وح خداوندي مسيسيبدن عماندارن در يد دادن اي ،  در تعمكار روح القدس

   روح القدس "با"ا ي "در"مانداران يد دادن اي ، در تعمح خداوندي مسيسيكار ع

  ديمفهوم تعم
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 االصل است توسط يونانين همان كلمه كه به نظر يترجمه شود ، عنكه به زبان ما ي اي به جا"ديتعم"كلمه 

ك ي يوقت ."له غوطه ور شدن است ي شدن به وسيكي كامالً " يدر واقع ، به معنا.سندگان استفاده شده است ينو

  . ابدي يد مي در آن رنگ تعميعني شود ي ميكي شود ، كامالً با آن رنگ يپارچه رنگ م

د آب ، كه از طرف خدا به هر يتعم. كند ي ميكيح خداوند ي مسيسيظه نجات ، با عروح القدس ما را در لح

 خداوند در مرگ ، دفن و يسي انسان است كه با عيا شهادت براير و يك تصوي فرمان داده شده است ، يمانداريا

ز كامالً با ي ، ما ن دهديد مي خداوند ، ما را با روح القدس تعميسي كه عين حال هنگاميبا ا.  شودي ميكيامش يق

   .مي كنيافت مي مان دريم و قدرت روح القدس را در زندگي شوي ميكيروح القدس 

  

  د دهندهيروح القدس به عنوان تعم
مانه ي خداوند صميسيما با ع. دهديد ميح خداوند تعمي مسيسي را در عيمانداريدر لحظه نجات ، روح القدس هر ا

  . مي شوي بدن او مي شده و اعضايكيمتحد و 

  

  6:3ان يم؟روميافتيد يم، در مرگ او تعميافتيد ي تعميسيح عي ما كه در مسةد هميدان يا نميآ

  

  3:27ان يغالط.ديح را در بر كرديد، مسيافتيد يح تعمي شما كه در مسيچرا كه همگ

  

 ةم؛ و هميل دهي را تشكك بدنيم تا يافتيد يك روح تعمي، چه غالم و چه آزاد، در يونانيهود و چه ي ما، چه ةرا هميز

  12:13ان يقرنت١.ميده شديك روح نوشانيما از 

  

  5:30ان ياَفسس.ميي بدن اويرا اعضايز

  

  د دهندهي خداوند به عنوان تعميسيع
  

 خواهد ما را با ي خداوند ميسي كند كه عيك تجربه و عملكرد مجزا و جداگانه ، كتاب مقدس روشن ميبه عنوان 

  . د دهديروح القدس تعم
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  ييحينبوت 

 ي تواناتر از من خواهد آمد كه من حتيدهم، اما كس يد ميمن شما را با آب تعم«: ن بودي آنان اة به همييحيپاسخ 

  3:16لوقا .د خواهد داديالقدس و آتش تعم او شما را با روح. ميش را بگشايستم بند كفشهايسته نيشا

   خداوند فرمان داده شده بوديسيله عيبه وس

  

د كه از ي پدر باشةد، بلكه منتظر آن وعديم را ترك مكنياورشل«: شان امر فرمود كهين صرف غذا بدير حك بار دي

د يالقدس تعم ش نخواهد گذشت كه شما با روحي بيداد، اما چند روز يد مي با آب تعمييحيرا يز. ديا دهيمن شن

                               5 -4:1اعمال ».افتيد يخواه

  

ه و يهودي يم و تماميد بود، در اورشليافت و شاهدان من خواهيد يد، قدرت خواهيالقدس بر شما آ ن روحاما چو

  1:8اعمال ».ن نقاط جهانيسامرِه و تا دورتر
  

  وعده پطرس
  

د كه يريد گي آمرزش گناهان خود تعميح براي مسيسيك از شما به نام عيد و هر يتوبه كن«: شان گفتيپطرس بد

  2:38اعمال .افتيد يدس را خواهالق  روحيعطا

  

   شد افتيدر وعده

  

  كاستيان در روز پنطيهوديله يبه وس

  

 از ي وزش تندبادي همچون صداييك جا جمع بودند كه ناگاه صدايكدل در يد، همه يكاست فرا رسيچون روز پِنت

 يها دند همچون زبانهي دييها آنگاه، زبانه. كرد پر ي را كه در آن نشسته بودند، به تماميا آسمان آمد و خانه

شان يگونه كه روح بد القدس پر گشتند و آن سپس همه از روح. شان قرار گرفتيك از ايم شد و بر هر يآتش كه تقس

                               4 -1:2اعمال .گر سخن گفتن آغاز كردندي ديد، به زبانهايبخش يقدرت تكلّم م
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بلكه ! را هنوز ساعت سوم از روز استيستند، زيد مست نيپندار ين مردان، برخالف آنچه شما ميا 16 -15:2 اعمال

                               . كرده بودييشگوين پياش چن  دربارهيل نبيوئين همان است كه يا

  

اما پس از آنكه روح القدس در .ست ك بار اتفاق افتاده ايد روح القدس ينطور آموزش داده اند كه تعمي ها ايبعض

  : ن اتفاق صورت گرفته استيم ايني بيكاست آمد ما باز هم ميمانداران در روز پنطيباال خانه بر ا

  افت يبا بود شفا ي كه نامش دروازه زي بعد از آنكه آن مرد لنگ در دروازه ا

  ره مردنديا و صفي بعد از آنكه حنان

  اب شدندسا انتخين كليبعد از آنكه خادم

  فان سنگسار شدينكه استي بعد از ا

  .مانداران با روح القدس موجود است يد اي از تعميگريشتر شد  و گزارشات دي بعد از آنكه جفا علناً ب

  

  ان در سامرهيهودير يتوسط غ
  

  . دندوحنا آميافت كردند ، بعد پطرس و يان كالم خدا را دريسامر.اء آغاز شد يان رفت و احيپس نزد سامريليف
  

وحنّا را نزد ياند، پطرس و  رفتهيدند كه اهل سامره كالم خدا را پذيم بودند، چون شنياما رسوالن كه در اورشل

كس از  چيرا كه هنوز بر هيز16ابند،  يالقدس را ب شان دعا كردند تا روحيشان آمده، بجهت ايو ا.  شان فرستادنديا

شان گذارده، يپس دستها بر ا17.  افته بودند و بسيد ي تعميسيشان نازل نشده بود كه به نام خداوند عيا

  17  -  14: 8اعمال رسوالن . افتنديالقدس را  روح

  
  

  هيصريان در قيهودير يتوسط غ
 

نطور روح يان آمده است و هميهوديك بار بر يم كرد كه روح القدس فقط يگونه تصور نخواه نيگر اين ما ديبنابرا

ه داده يصريمانداران قيت ايد روح القدس همچون حكايز تعميامده است ، به ما نيك بار نيز يان نيهودير يالقدس بر غ

  . شود يم
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ماندارانِ ي از ايشمار. دند، نازل شديشن يام را مي آنان كه پةالقدس بر هم گفت كه روح يپطرس هنوز سخن م

خته است، در يز فرو ريان نيهوديري بر غيالقدس حت دند روحينژاد كه همراه پطرس آمده بودند، چون د يهودي

                               46 -44:10اعمال .نديستا يند و خدا را ميگو ير سخن مي غيشان به زبانهايدند كه ايرا شنيز. رت افتادنديح

گونه كه نخست بر ما نازل شده  القدس بر آنها نازل شد، درست همان چون سخن آغاز كردم، روح«11:15اعمال 

  .بود

  ان در افسسيهودير يله غيبه وس
  

ان كتاب يو تا پا) ussher يخ نگاريطبق تار(  صورت گرفت يالدي م٣٣د روح القدس در حدود سال ين تعمياول

  . ، پولس به افسس آمديالدي م۵۴اعمال رسوالن ، در حدود سال 

  

م كه يا دهي نشنيما حت«: فتندگ» د؟يافتيالقدس را  د، روحيمان آوردي كه ايا هنگاميآ«: ديشان پرسيو از ا

د ي البتّه تعمييحيپولُس گفت، » .ييحيد يتعم«: گفتند» د؟يافتي يديپس چه تعم«: شان گفتيبه ا» .القدس هست روح

ن را يچون ا. يسيح عي مس بهيعنيد، ياوريبمان يد ايآ ي كه بعد از من ميآن كسگفت به  يداد و به قوم م يتوبه م

شان نازل شد و به يالقدس بر ا شان نهاد، روحيد گرفتند،  و چون پولُس دست بر اي تعميسيدند به نام خداوند عيشن

                               6 -19:2اعمال . زبانها متكلّم گشته، نبوت كردند

  

   القدس روح درباره پولس ميتعل
  

  د؟يافت كرده ايا دريآ
  

   19:2aاعمال »د؟يافتيالقدس را  د، روحيمان آوردي كه ايهنگاما يآ«: ديشان پرسيو از ا

 به قدرت روح يمانداري دانست كه هر اياو م.د يد پرسي كه به افسس رسي بود كه پولس هنگامين سوالين اوليا

  .  موثر باشدياز دارد تا شاهديالقدس ن
  

  .مانداران امروز بودي از اياريجواب آن ها مانند بس
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شان آمد، به يالقدس بر ا  كه پولس دست بر آنان نهاد، روحيو هنگام» .القدس هست م كه روحيا دهي نشنيما حت»

                               19:2b،  6اعمال .ر سخن گفتند و نبوت كردندي غي كه به زبانهايا گونه

د روح القدس در يافت قدرت تعميجه دريو نت! ا بود يخ استان آسي در تمام تارين رشد بشارتين سر آغاز بزرگتريا

  . مانداران ، شروع موج بزرگ بشارت معجزه بودي ايزندگ
  

، كالم خداوند را يونانيهود و چه يا، چه ي استان آسة سكنةن مدت، همين منوال گذشت و در ايدو سال بد

  19:10اعمال .دنديشن

  

  ما زمان در القدس روح افتيدر
  

   همهيبرا
  

  . افتيم يد، قدرت خواهياي كه روح القدس بي خداوند فرمود هنگاميسيع

  1:8aافت اعمال يد يد، قدرت خواهيالقدس بر شما آ اما چون روح

  

  .افت خواهند كرديه روح القدس را دريپطرس گفت كه همه هد

د كه يريد گيود تعم آمرزش گناهان خيح براي مسيسيك از شما به نام عيد و هر يتوبه كن«: شان گفتيپطرس بد

  2:38اعمال .افتيد يالقدس را خواه  روحيعطا

  

  كويه نيك هدي
  . مي ما دارد را درخواست كني را كه پدر براييكويه نيد هديما با

 به او يمرغ بخواهد، عقرب ا اگر تخميبخشد؟  ي بدو مي بخواهد، ماريك از شما پدران، اگر پسرش از او ماهي كدام

شتر يد، چقدر بيكو بدهي نيايد به فرزندان خود هدايد كه بايدان يتان م يرتي بدسة شما با همكند؟ حال اگر يعطا م

                               13 -11:11لوقا ».القدس را به هر كه از او بخواهد، عطا خواهد فرمود  شما روحيپدر آسمان
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  !ديافت كنيمان آن را دري كرده و بعد با ا ساده آن را طلبيد به صورتيه روح القدس ، بايافت هدي دريبرا

  

  دوم درس كردن دوره يبرا ييها پرسش
 

 يفيتوص كلمات چه از ، كرد صحبت القدس روح آمدن مورد در خداوند يسيع كه يهنگام) ١

  ؟ كرد استفاده

  

  

  

  كند؟ يم افتيدر را القدس روح ديتعم چگونه شخص كي، خدا كالم با مطابق ) ٢

  

  

  

  

  ؟ ديده حيتوض را القدس روح "با" اي "در" ديتعم و القدس روح از ديتعم نيب تفاوت )٣

  

  

  

  

              ؟ است شده ثبت القدس روح ديتعم افتيدر تجربه عنوان به ديجد عهد در يآشكار شواهد چه) ۴
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  درس سوم

  ها زبان به دعا و ها زبان به سخن

   دينكن منع
 ها گروه از ياريبس توسط امروزه ، مينكن منع را آن است شده گفته كه ، القدس روح هيهد تنها كه ستين بيعج ايآ

   : است ننوشته هرگز پولس ايگو ؟ است ممنوع

 منع را ريغ يزبانها به گفتن سخن و ديباش كردن نبوت يپ در تمام اقياشت با من، برادرانِ يا پس 14:39 انيقرنت١

  .ديمكن

  

 گونه نيا را القدس روح يايعطا هرگونه توان يم دارد؟چگونه وجود نظر اختالف نقدريا ها زبان هيعط ددرمور چرا

  ؟ كرد ريتحق و رد

 كه همانطور ما فكر ايآ ست؟ين روحمان توسط او دادن جالل اي خدا با ما روح ميمستق يدعا ، ها زبان به دعا ايآ

  ؟ شود يم تازه گفت پولس

 ، فرد نكهيا بر است يسند و نشانه ، ها زبان هيعط .رديبگ را قدرتمند كار نيا يجلو كه اردد يسع طانيش ، مسلماً

  . است باز ماندارانيا يبرا كه يعيطب فرا قلمرو در يزندگ يبرا است يدر .است كرده افتيدر را القدس روح ديتعم

  

   القدس روح ديتعم افتيدر بر يسند و نشانه
  

  كاستيپنط زرو در
 روح آنگاه شوند يم پر القدس روح از قيطر نيا از و ، ابندي يم ديتعم القدس روح در ماندارانيا كه يهنگام

 طور به آنها ،) القدس روح ديتعم از بعد ريغ زبان به گفتن سخن يعني (بخشد يم يگفتار يايعطا آنها به القدس

  .افتاد اتفاق كاستيپنط روز در كه است يزيچ همان نيا .ندكن يم ها زبان به گفتن سخن به شروع يعيطب مافوق
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 گفتن سخن گريد يزبانها به د،يبخش يم تكلّم قدرت شانيبد روح كه گونه آن و گشتند پر القدس روح از همه سپس

  2:4 اعمال.كردند آغاز

  هيصريق در انيهودي ريغ
 بر القدس روح از يميعظ مسح ، شود يم داده مردم به القدس روح توسط خدا قدرت مكاشفه كه يهنگام ، غالباً

  .نديستا يم را خدا ، كرده ها زبان به سخن به شروع ها آن و " زدير يم " آنها

  

 ماندارانِيا از يشمار. شد نازل دند،يشن يم را اميپ كه آنان ةهم بر القدس روح كه گفت يم سخن هنوز پطرس

 در است، ختهير فرو زين انيهوديريغ بر يحت القدس روح ندديد چون بودند، آمده پطرس همراه كه نژاد يهودي

                           46a -10:44 اعمال. نديستا يم را خدا و نديگو يم سخن ريغ يزبانها به شانيا كه دنديشن رايز. افتادند رتيح

  

  افسس در پولس

 القدس روح ديتعم ، كند يم يگذار دست افراد بر ، افتهي روح ديتعم مانداريا كي كه يهنگام ، مواقع از ياريبس در

 القدس روح گريد يايعطا بلكه ، كنند يم ها زبان به گفتن سخن به شروع تنها نه ها آن ، اغلب. كنند يم افتيدر را

  .شود يم فعال شان يزندگ در بالفاصله
  

 كه ميا دهينشن يحت ما«: گفتند» د؟يافتي را القدس روح د،يآورد مانيا كه يهنگام ايآ«: ديپرس شانيا از و

 يزبانها به كه يا گونه به آمد، شانيا بر القدس روح نهاد، آنان بر دست پولس كه يهنگام و» .هست القدس روح

                           6  ،19:2 اعمال.كردند نبوت و گفتند سخن ريغ

  

  كرد يم دعا ها زبان به پولس

 يبرا و كوتاه مدت يبرا را ها زبان به كردن دعا تياهم و بود خداوند ارگذ شكر ها زبان به گفتن سخن يبرا پولس

 ازين آن به شتريب ما امروزه چقدر ، كند دعا ها زبان به كه داشت ازين رسول پولس اگر .بود دهيفهم يطوالن مدت

  ؟ ميمند

  14:18 انيقرنت١م؛يگو يم سخن ريغ يزبانها به شما ةهم از شيب كه كنم يم شكر را خدا
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  ياصل زبان دو

   فرشتگان زبان و ها انسان زبان* 

 به او ، گفت پولس اما .مييگو يم سخن ايدن نيا يها زبان از يكي به ، مييگو يم سخن ها انسان زبان به كه يهنگام

  .گفت سخن يآسمان زبان يعني ديگو يم سخن فرشتگان كه يزبان
  

  .ميگو نسخ فرشتگان و انيآدم يزبانها به اگر13:1 انيقرنت١

  

 در ، خداوند به مان قلب دادن نشان يبرا ، پرستش و دعا يشخص يها زمان در خدا به مان محبت ابراز هنگام اغلب

 گفتن سخن به شروع ميتوان يم پولس مانند زين ما ، القدس روح ديتعم افتيدر از بعد .ميآور يم كم يانسان كلمات

 تخت شيپ روز و شب فرشتگان كه يزبان همان ، مان كلمات تيدمحدو بدون يزبان ، ميكن يآسمان تازه زبان به

  . نديگو يم سخن خدا
  

  ؟ ميكن يم دعا ها زبان به يوقت افتد يم ياتفاق چه
  

  كند يم دعا ما روح
 آن در ام عقل و كند يم دعا ، القدس روح يعيطب مافوق كردن آشكار با ما روح ، ميكن يم دعا ها زبان به يوقت

  .ندارد ينقش

  

  14:14 انيقرنت١.ندارد ينقش آن در عقلم اما كند، يم دعا روحم كنم، دعا ريغ زبانِ به من اگر رايز

  

   كند يم اعالم را خدا يكارها
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 روح يعيفراطب يكارها اعالم با ها آن ، نديگو يم سخن ها زبان به القدس روح در افتهي ديتعم ماندارانيا يوقت

  .دهند يم جالل را وا ، القدس

  2:11 اعمال. كنند يم خدا ييايكبر ذكر ما يزبانها به كه ميشنو يم را نهايا عرَب، و تيكَرِ اهل و

  كند يم شفاعت ما روح
 روح ، عوض در .ستندين من شخص فهم به محدود و نديآ ينم من فكر از ها شهياند ، ها زبان به دعا هنگام در

   . كند يم دعا ميمستق طور به پدر با من يانسان روح واسطه به القدس

  

 يداريپا با وستهيپ و ديباش اريهوش و داريب نيهم يبرا و ديكن دعا روح در تمنا، و دعا نوع همه با وقت، همه در و

  6:18 انياَفسس.ديكن دعا نيمقدس ةهم يبرا

  

 ،يناشدن انيب ييها ناله با روح اما. ميكن دعا ديبا چگونه ميدان ينم رايز د،يآ يم مان ياري به ما ضعف در زين روح و

 يبرا خدا ةاراد با مطابق روح رايز داند، يم را روح فكر دلهاست، كاوشگر كه او و. كند يم شفاعت ما يبرا

                           27 -8:26 انيروم.كند يم شفاعت نيمقدس

  

   بخشد يم ييتوانا القدس روح
  

 يگفتار يايعطا القدس روح ! ميكن گفتن سخن به شروع ديبا ، ميكن يم افتيدر را القدس روح ديتعم كه يهنگام

 نيا در دينبا ما .مييبگو سخن يآسمان زبان به ديبا .ميبزن حرف زبان دو به لحظه كي در ميتوان ينم ما .داد خواهد

  ؟ مييبگو يسخن چه آن از بعد پس ." ندارد ينقش ما عقل " ها زبان به دعا در رايز ميكن فكر زبان

  

  كردند گفتن سخن به شروع ها آن
  

 گفتن سخن گريد يزبانها به د،يبخش يم تكلّم قدرت شانيبد روح كه گونه آن و گشتند پر القدس روح از همه سپس

  2:4 اعمال.كردند آغاز
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  ميكن يم گفتن سخن به شروع ما
 ، بدهد يگقتار يايعطا ييتوانا ما به روح اگر.هستند صداها از يبيركت كه اند شده ليتشك يكلمات از ها زبان همه

 ، هياول ماندارانيا مانند ديبا ما .ميدان يم كه يزبان به نه ميكن گفتن سخن به شروع ديبا ، كاستيپنط روز مانند درست

 ، ميكن يم خداوند حيمس يسيع يرو بر متمركز را تفكرمان كه يهنگام.  ميكن بلند يصدا با گفتن سخن به شروع

 از پس و دهد ديتعم القدس روح در را ما كه ميكن خواست در است افتهي القدس روح ديتعم كه يمانداريا از ديبا

 روز در هياول ماندارانيا كه همانطور.  ميكن ها زبان به گفتن سخن به شروع ديبا ، مانيا با ، القدس روح افتيدر

  .داد خواهد ما به را ييتوانا آن القدس روح سپس. گفت ميخواه سخن زين ما ، گفتند سخن كاستيپنط

  

  آب يها چشمه
  

 وجودمان اعماق از كه بود خواهد "زنده آب يها چشمه" مانند ، كرد خواهد شدن يجار به شروع ما از كه يزبان

  .شد خواهد يجار

 آب يرو بر رفتن راه به شروع و آمده رونيب قيقا از كه يهنگام ، پطرس يپاها ريز در را آب خدا كه طور همان

 كردن صحبت بلند به شروع شجاعت با كه يهنگام مان، زبان ريز در را ما يصدا القدس روح ، كرد سخت ، كرد

  .كند يم محكم ، ميكن يم

   القدس روح ديتعم افتيدر
  

  ديده انجام را دعا نيا



28 

 

  يكاربرد ماتيتعل
  

 با كردن صحبت به شروع .ديده جالل را او ، ديا كرده بلند خداوند شيستا يبرا را خود دستان كه يحال در ، حاال

 به شروع شما از زنده آب يها چشمه ، بخشد يم يگفتار يايعطا شما به القدس روح كه يحال در .ديكن كم يصدا

  . كرد خواهد دنش يجار

 را خدا جالل شدن يجار كه يزمان تا ديده ادامه بلند يصدا با يآسمان تازه زبان به خدا پرستش و شيستا به

 جالل و پرستش در شما يصدا ديده اجازه. شود يجار روحتان اعماق از القدس روح تا ديده اجازه. ديكن افتيدر

  .وندديبپ فرشتگان يصدا به خدا دادن
  

   يآسمان نزبا اهداف
  

  شيستا

   خواندن سرود روح در *

. دهد يم زين يملود از تمير كي ما به بلكه ، دهد يم صدا ما به القدس روح تنها نه ، ميخوان يم سرود روح در يوقت

  . ديكن تان يآسمان زبان به خواندن آواز با خدا پرستش به شروع حاال

  

  يآسمان پدر يا
  ! كنم يم شكر را تو ، نجات هيهد يبرا

   .خواهم يم را يدار من يبرا تو كه ييايهدا تمام ، پدر اما
  ! خواهم يم ام يزندگ در را او قدرت ! خواهم يم را تو القدس روح هيهد

  ! كنم يم افتيدر مانيا با را هيهد نيا ! يده ديتعم القدس روح در مرا كه خواهم يم تو از ، خداوند يسيع
  ، كنم يم تو شيستا به شروع و كرده باز را دهانم . كنم يم بلند تو دادن جالل يبرا را دستانم ، پدر ، حاال نيهم

  . دانم يم كه يزبان به نه اما 
   ، ميگو يم سخن كه نطوريهم و .كنم گفتن سخن به شروع خواهم يم ، كاستيپنط روز مانند درست
  . دهم انجام را كار نيا تا دهد يم را ييتوانا نيا من به القدس روح كه ، پدر كنم يم شكر را تو
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 زين عقل به و خواند خواهم سرود روح به كرد؛ خواهم دعا زين عقل به و كرد خواهم دعا روح به بكنم؟ ديبا چه پس

  14:15 انيقرنت١.خواند خواهم

  

 هيعط و  ها زبان سخن هيعط يول خداست با ، ما روح واسطه به ما گفتن سخن ، ما ي"دعا" زبان اي " يآسمان " زبان

  . است انسان با خدا گفتن سخن آن،  ترجمه

  دعا
 به دعا لهيوس به شفاعت به شروع كه يهنگام اما ميكن دعا ديبا چطور تيموقع اي فرد كي يبرا ميندان است كنمم

 كامل يهماهنگ با ما و كند يم دعا ما روح قيطر از ، ما فكر به شدن محدود بدون القدس روح ، ميكن يم ها زبان

  .كرد ميخواه دعا خدا اراده در

  . داشت انتظار توان يم را يمند قدرت جينتا

 ، ميده يم انجام مان روزمره يزندگ در دمانيجد زبان به شفاعت و ميكن يم پرستش و شيستا را خدا كه همانطور

 يها چشمه ، ميكن يم شيستا و دعا روح در كه همانطور .شد خواهد يجار مان يزندگ در همچنان ، ميعظ قدرت

  . ميشو يم بنا ، روح در دعا لهيوس هب مانيا در ما . شد خواهند يجار همچنان زنده آب
  

  1:20 هوداي.ديينما دعا القدس روح در و ديكن بنا خود مقدس بس مانيا بر را شتنيخو زان،يعز يا شما اما

  

  ماندارانيا ريغ يبرا يا نشانه
  

 كالم ، ميده يم گرانيد به ها زبان به سخن يعيطب فرا شدن آشكار با را ليانج مژده ما كه يهنگام ، خواهد يم خدا

 اهانت مورد ، مييبگو سخن ها زبان به اگر كه ميكن احساس اي  ميكن پنهان را آن دينبا هرگز ما .كند دييتا را خود

  .كند يم استفاده واضح طور به ماندارانيا سمت از خداوند كه است يا نشانه نيا .ميريگ يم قرار ماندارانيا ريغ

  

  14:22a انيقرنت١.مانانيا يب مورد در بلكه ماندارانيا مورد در نه است يا نشانه ر،يغ يزبانها پس

  

   كاستيپنط در يا نمونه *
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 گريد يزبانها به د،يبخش يم تكلّم قدرت شانيبد روح كه گونه آن و گشتند پر القدس روح از همه سپس 5 -2:4 اعمال

                           .بردند يم سر به مياورشل در آسمان، ريز ممالك ةهم از خداترس، انِيهودي روزها، آن در. كردند آغاز گفتن سخن

  

  .آورند يم مانيا و شده زده شگفت ، كنند يم گوش آنها ، ماندارانيا ريغ يبرا است يا نشانه ها زبان هيعط

  

  

   كند يم جذب را ياريبس *

 زبان به آنان كه ديشن يم انشيا از كي هر رايز شدند، يشگفت غرق آمده،  گرد يجماعت برخاست، صدا نيا چون

 ستند؟ين ليجل اهل يجملگ نديگو يم سخن كه نهايا مگر«: گفتند زده، بهت و رانيح پس. نديگو يم سخن خودش

                           8 -2:6 ند؟اعماليگو يم سخن ما زادگاه زبان به كه ميشنو يم كي هر چگونه پس

   خدا يها يشگفت اعالم *

 و مصر و هيليپامف و هيجيفْر و ايآس و پونتوس و هيكاپادوك و هيهودي و نيالنهر نيب مردمان ان،يالميع و مادها و پارتها

 و كْرِت مردمان نيهمچن و ؛)شده يهودي چه و يهودي چه (يروم زائران زين و رَوانيق به متصل يبيل ينواح

 از سرگشته و ريمتح يهمگ پس» .نديگو يم را خدا ميعظ اعمال مدح ما زبان به نانيا كه ميشنو يم همه - عربستان

                           12 -2:9 اعمال»ست؟يچ داديرو نيا يمعن«: دنديپرس يم گريكدي

  

   شده شناخته زبان به ، يعيطب فرا گفتن سخن *

 ليانج "شارتب" هنگام در ماندارانيا همراه به كه است ييها نشانه از يكي ها زبان به سخن : فرمود خداوند يسيع

 ها زبان به گفتن سخن كه يكسان يبرا اوقات يگاه ، افتاد اتفاق نيا كاستيپنط روز در كه همانطور.بود خواهد

 امروزه  .شود يم شده شناخته شانيبرا ، شنود يم گرانيد يوقت كه نديگو يم سخن يزبان به ، است ناشناخته شانيبرا

 تواند يم كه است ماندارانيا ريغ يبرا يعيطب فرا نشانه كي شهيهم نيا. رددا وجود ، اتفاق نيا از ياريبس يها نمونه

  .دهد سوق ليانج اميپ افتيدر به را ها آن
  

  ديكن اعالم يعيطب را  يعيطب فرا
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 و است خود يسايكل به آن ياياح حال در خداوند يسيع امروزه كه است ياتيآ و ها نشانه از يكي ها زبان به سخن

 روح ديتعم افتيدر بر يشاهد ها زبان به سخن ، هياول يسايكل يروزها مانند امروزه ! است يرماندايا هر يبرا

  . است ماندارانيا ريغ يبرا يعيطب فوق يا نشانه و القدس

         تيهدا القدس روح از يوقت .ميكن رفتار يعيطب فرا اي ميشو ياحساس كه ستين يازين ها زبان به سخن هنگام

 در و يعيطب فوق صورت به ها زبان هيعط ديبگذار .مييبگو سخن آرام هم ، بلند يصدا با ميتوان يم هم ، ميشو يم

  .كند دايپ انيجر يعيطب صورت به حال نيع

  

  

  

  

  سوم درس كردن دوره يبرا ييها پرسش
  

  ؟ ديده شرح ها زبان به سخن يعيطب فرا شدن آشكار يبرا خدا سهم مقابل در را ما سهم) ١

 

 

         مانداريا كي يزندگ در مداوم تجربه كي اي ، شود انجام بار كي ديبا ها زبان به سخن ايآ)٢

  باشد؟ يم

 

 نگران ديبا ايآ ، شنوند يم ها زبان به سخن هنگام به را ما يصدا ماندارانيا ريغ كه يهنگام) ٣

        ؟ ميباش گرفتن قرار اهانت مورد
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  درس چهارم

  يخدمت مهم يبزارهاا
 

  يمعرف

 قيقا از پطرس كه طور همان. كند يم ايمه روح از پر ماندارانيا يزندگ يبرا تازه كامالً يراه ، القدس روح يايعطا

 يها آب "يرو و شده خارج مان يعيطب يزندگ آرام طيمح از ديبا زين ما ، رفت راه آب يرو بر و آمده رونيب

 مان مره روز يزندگ در القدس روح يعيطب فرا يايعطا نه هر در و كرده يزندگ روح در ديبا .ميبردار قدم "يروحان

  . ميكن عمل

  

  .شد يخواه متبدل گريد مرد به و نمود، يخواه نبوت شانيا با شده، يمستول تو بر خداوند روح و10:6 ليسموئ١

  

   ماندارانيا تمام يبرا ابزارها
  

  دانش
 نيا پولس .كنند درك را آن و دانسته را القدس روح يايعطا عملكرد يچگونگ ماندارانيا تمام كه است مهم نيا

  .گفت ما به القدس روح يايعطا درمورد مشيتعل يابتدا همان در را

  12:1 انيقرنت١.ديباش خبر يب شما خواهم ينم برادران يا ،يروحان يايعطا درباره اما

  

  ايعطا يبرا يدر 
 ميكرد افتيدر را القدس روح ديتعم نكهيا محض به ديبا ما.است ايعطا نيا به ورود يبرا يدر ، دسالق روح ديتعم

 آزاد به شروع ، ديبا ما و شود يم ما وارد لحظه همان در القدس روح قدرت .ميكن عمل القدس روح يايعطا در ،

  . ميكن القدس روح يايعطا از يكي قيطر از قدرت نيا يساز

 جوانان و شما رانيپ و خواهندنمود نبوت شما دختران و پسران و ختير خواهم بشر همه بر را خود حرو آن از بعد و

  2:28 ليوئي.ديخواهندد اهايرو شما
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 و هيهودي يوتمام مياورشل در بود، ديخواه من شاهدان و افتيديخواه قوت د،يĤيم شما بر روحالقدس چون كنيل

  1:8 اعمال».جهان ياقصا تا و سامره

  

  يروحان يايعطا  9 

 همه خدا همان لكن است عملهاانواع و. همان خداوند اما است انواع وخدمتها. همان روح يول است انواع نعمتها و

 كالم روح، بوساطت را يكي رايز. شوديم عطا منفعت بجهت روح ظهور را هركس يول. كنديم عمل همه در را

 ينعمتها را يگريد و روح همان به مانيا را يكي و. روح نهما بحسب علم، كالم را يگريد و شوديم داده حكمت

 زبانها اقسام را يگريد و ارواح صيتشخ را يكي و نبوت را يگريود معجزات قوت را يكي و. روح همان به دادن شفا

                          10 -4:12 انيقرنت١.زبانها ترجمه را يگريد و

  

 نيب صيتشخ ( عنوان نيا كه آنجا از . كند يم استفاده را" ارواح نيب صيتشخ" اصطالح NIV ترجمه : توجه

 ميخواه استفاده شتريب آن از مطالعه نيا طول در ، دارد ارواح صيتشخ يايعطا يبرا يشتريب يليخ فيتوص ،) ارواح

  . كرد

  

   يمانداريا هر يبرا ايعطا همه
  

 ماندارانيا تمام تيريخ يبرا يمانداريا هر به ها آن همه.شوند يم دهينام حرو ظهور ، روح يايعطا ، هفت هيآ در

 يبرا كه را يزيچ ، كند عمل نتواند القدس روح يايعطا ٩ از كي هر در مانداريا كي اگر نيبنابرا .شود يم داده

 يبرا خدا كه يرموث خدمت و يروحان رشد مهم جينتا مانداريا يعني است داده دست از است "همه تيريخ اي نفع"

  .داد خواهد دست از است كرده يزير برنامه اش يزندگ
  

  .شوديم عطا منفعت بجهت روح ظهور را هركس يول12:7 انيقرنت١
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  بدن كل خدمت 
 زين سايكل جلسات در ايعطا عملكرد به او ، داد ميتعل انيقرنت اول در القدس روح يايعطا مورد در پولس كه يهنگام

 در مناسب رفتار درباره فصل انيپا در سپس و سايكل در مناسب لباس درباره او ، ١١ باب انيرنتق اول در .پرداخت

  .كرد صحبت خداوند شام

 وجود " شده داده يگريد به " و " شده داده يكي به " هشت هيآ در كلمات از استفاده مورد در ياديز اشتباهات

 ، كند يم  عمل هيعط دو ديشا اي كي ما از كي هر يبرا كه است شده داده ميتعل ما به ، كلمات نيا كاربرد از.دارد

  . است اشتباه ميتعل نيا

 ييسايكل جلسه هر در ستين قرار شخص كي.بود ييسايكل جلسات در ايعطا عملكرد يچگونگ ميتعل حال در پولس

 در يگريد و هيعط نيا در يكي .باشد بدن نيا مختلف ياعضا خدمت ديبا سايكل جلسه .كند عمل ايعطا تمام در

  . كند يم عمل گريد يعطا

 گريد عضو به القدس روح يايعطا واسطه به تواند يم ، شود يم حساس القدس روح به يمانداريا هر كه يهنگام

 تياهم از يهمگ صورت نيا در شوند يجار ما همه از القدس روح يايعطا ميده اجازه كه يوقت.كند خدمت بدن

  . ميشو يم برخوردار هم يبرا يكساني

  

 بدن چنانكه رايز. كنديم ميتقس خود اراده بحسب فرد را هركس كه است فاعل روح كي همان نهايا عيجم در لكن

 زين حيمس نيهمچن باشد،يم كتني است اريبس اگرچه بدن ياعضا يتمام و متعدددارد ياعضا و است كي

                          12 -12:11 انيقرنت١.باشديم

  

  ديبطلب را ايعطا سايكل يبنا يبرا 
  

 دادن قوت در يسهم ميبتوان نكهيا يبرا بلكه خودمان دادن جالل يبرا نه ، ميكن درخواست را يروحان يايعطا ديبا

  . ميباش داشته خداوند حيمس بدن به

  .ديوش افزوده سايكل يبنا يبرا نكهيا ديبطلب ديهست يروحان يايورعطايغ چونكه زين شما همچنن14:12 انيقرنت١

  

  . ديكن دقت "ايعطا" كلمه بودن جمع به
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  .فرد كي به دادن تياهم و دادن جالل يبرا فقط ،نه است خداوند حيمس بدن همه تيتقو يبرا ايعطا تمام

 ، نبوت ، رسالت .( اند شده خوانده دفتر پنج خدمت يبرا ماندارانيا از يبعض .است يخدمت يدارا يمانداريا هر

 ليتما ها آن چون ، كند عمل تر راحت ماندارانيا نيا در است ممكن يروحان يايعطا ٩.) يشبان و بشارت ، ميتعل

 ، گريد قسمت به يقسمت از عملكردشان شتريب شروع با.دارند ها قسمت نيا در القدس روح شدن يجار يبرا يشتريب

  .شوند برجسته خدمتشان در توانند يم ايعطا نيا

 قدم ديبا. باشند داشته ترس گرانيد زيرآميتحق يها نگاه از دينبا و كنند عمل ايعطا نيا تمام در ديبا ماندارانيا همه

  . است ادگرفتني راه تنها نيا .نترسند كردن خطا از و برداشته سكير انجام يبرا

 سكير به ، آب يرو رفتن راه يبرا كه بود يكس او .رفت راه آب يرو بر پطرس فقط ، شاگردان تمام انيم از

  . داشت لياتم كردن

  بزرگتر يايعطا -  شتريب اقياشت 
  

  12:31 انيقرنت.دهم يم شمانشان به زين افضلتر قيطر و ديبطلب رتيغ به را بهتر ينعمتها لكن

 يخدمت انجام يبرا خدا ، كه هستند ييايعطا ،يمانداريا هر يزندگ در كردن عمل تر راحت يبرا ايعطا  نيتر يعال

   .است داده ها آن به است ازين مورد مختلف طيشرا در كه

  

   خدا يجستجو در نمودن جهد و جد از ييها نمونه
  

  عقوبي از يا نمونه 
  

 ران كف ابد،ي ينم غلبه يو بر كه ديد او چون و. گرفتيم يكشت فجر طلوع تا يو با يمرد و ماند تنها عقوبي و

 يفجرم كه رايز كن رها مرا«: گفت پس. شد فشرده او با تنگرف يكشت در عقوبي ران وكف كرد، لمس را عقوبي

 نيا از«: گفت» .عقوبي«: گفت» ست؟يچ تو نام«: گفت يو به» .رهانكنم را تو ينده بركت مرا تا«: گفت» .شكافد

 از عقوبيو» .يافتي نصرت و يكرد مجاهده باانسان و خدا با كه رايز ل،ياسرائ بلكه نشود خوانده عقوبي تو نام پس

 و. داد بركت آنجا رادر او و» ؟يپرسيم مرا اسم چرا«: گفت» .ساز خودآگاه نام از مرا«: گفت كرده، سوال او

                          30 -24:32 شيدايپ».شد رستگار وجانم دميد روبرو را خدا رايز«: گفت ده،ينام» ليئيفن «را مكان آن عقوبي
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  كند يم انيب يليتمث يتيحكا خداوند يسيع 
  

   كردن نان درخواست* 
  

 به نان قرص سه دوست يدايبگو آمده يو نزد شب نصف و باشد داشته يدوست كه شما از ستيك«: گفت شانيبد و

 از او پس. گذارم او شيپ كه ندارم يزيوچ شده وارد من بر سفر از من دوستان از يكي چونكه ده، قرض من

 ينم خفتهاند من با رختخواب در من يها بچه و است دربسته االن كه رايز مده، زحمت مرا ديگو جواب در اندرون

 خواهد لجاجت بجهت كنيل بدودهد، تا زديبرنخ يدوست علت به هرچند ميگو يشمام به. دهم تو به تا برخاست توانم

. شد خواهد شماداده به كه ديكن سوال ميگويم شما به من و«. داد خواهد بدو دارد، حاجت هرآنچه و برخاست

 بطلبد، هركه و ابدي كند، سوال هركه رايز. شد خواهد بازكرده شما يبرا دكهيبكوب. افتي ديخواه كه ديبطلب

 خواهد، نان او از پسرش و باشد پدر كه شما از ستيوك. شد خواهد كرده باز او يبرا كوبد، وهركه افتي خواهد

 عطا بدو يعقرب بخواهد، ياگرتخممرغ اي بخشد، بدو يمار يماه عوض به خواهد، يماه اگر اي دهد بدو يسنگ

 ادترپدريز مرتبه چند داد، ديبا خود اوالد به را كوين يزهايچ ديدانيم ديهست ريشر آنكه با شما اگر پس. كند

                          13 -5:11 لوقا «.كند سوال او از هركه به داد خواهد را روحالقدس شما يآسمان

  

   ديبزن رد ، دييبجو ، ديبطلب * 

 شما يرو به در كه ديبكوب كرد، ديخواه دايپ كه دييبجو شد، خواهد داده شما به كه ديكن تقاضا ميگو يم شما به پس

 باز شيبرو در بكوبد هركه و كند يم دايپ ديبجو هركه و آورد يم دست به بخواهد هركه چون. شد خواهد باز

 دستش در يمار ،يماه عوض به بخواهد يماه او از پسرش يوقت كه هست يپدر شما انيم در ايآ. شود يم

 چگونه ديدان يم د،يهست گناهكار نكهيا با شما اگر پس بدهد؟ او به يعقرب بخواهد مرغ تخم يوقت اي. بگذارد

 كنند، يم تقاضا او از كه يآنان به را القدس روح ،يآسمان پدر شتريب چقدر د،يبده فرزندانتان به را خوب يزهايچ

  «!فرمود خواهد عطا

  

  ايعطا ساختن ور شعله 
  

  .يبرافروز است تو بر من يدستها گذاشتن لهيبوس كه را خدا يعطا آن كه آورم يتوم اديب لهذا1:6 موتائوسيت٢
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   ديكن خداوند ميتسل را خود
  

  ديكن خدا ميتقد را خود 

  

 به شده زنده مردگان از را خود بلكه شوند، يراستنا آالت تا ديمسپار گناه به را خود يواعضا6:13 انيروم

  .باشند خدا يبرا عدالت آالت تا را خود ياعضا و ديكن ميخداتسل

  

 يراقربان خود يبدنها كه كنميم استدعا خدا يرحمتها به را شما برادران يلهذاا يحيمس يزندگ 12:1 انيروم

  .است شما معقول عبادت كه ديبگذران خدا دهيپسند مقدس زنده

  

  ديشو روح قلمرو وارد 
 فرا تيالوه كي در كه ميريبگ ادي ديبا .ميدار بر قدم خود كهنه ذات در دينبا گريد ، روح در ماندارانيا عنوان به ما

 ميخواه حساس او به دائماً ، ميكن يم يزندگ روح در كه طور همان .ميكن يزندگ القدس روح قلمرو در تازه يعيطب

 ما روزانه يزندگ از يقسمت ، يروحان يايعطا عملكرد و كرد ميخواه عمل او ذات در ، يعيطب فرا يطور به و بود

  .بود خواهد
  

 آنها حكم رايز ديفهم تواند ينم را آنها و است جهالت او نزد كه رايز رديپذ ينم را خدا روح امور ينفسان انسان اما

  2:14 انيقرنت١.شوديم ازروح
  

  .ميبكن رفتار هم روح به م،ينك ستيز روح به اگر5:25 انيغالط
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 چهارم درس كردن دوره يبرا ييها پرسش
  

  ؟ ديسيبنو را القدس روح يايعطا 9) ١

  

  

  

  

 ، ببرند نفع مشترك صورت به تا شده داده ماندارانيا همه به القدس روح يايعطا كه جا آن از )٢

  كنند؟ يم عمل تر راحت رانماندايا يبرخ قيطر از ايعطا از يبرخ چرا

  

  

  

  

  

 تياهم است خوانده خدمت آن يبرا را ما خدا كه يبزرگتر يايعطا افتيدر يبرا ديبا چرا ) ٣

  م؟يباش داشته ليتما و داده
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  درس پنجم

  ايعطا فيتعر و يبند طبقه
  

 روح يايعطا عملكرد دادن نشان يبرا را خود يشخص تجربه از ييها نمونه ديبا درس نيا يبرا : نيمعلم به يتذكر

 قيتشو ، شان يزندگ در ايعطا نيا گذاشتن اشتراك به و يعمل استفاده به را شاگردان سپس و كرده ايمه القدس

  .باشد درك قابل شانيبرا يروشن به ايعطا تفاوت و عملكرد شود يم باعث امر نيا .ديكن

  

   يروحان يايطاع درباره مقدس كتاب گفته 9
  

  12:1 انيقرنت١.ديباش خبريب شما خواهم ينم برادران يا ،يروحان يايعطا درباره اما

  

 كوهها كه يبحد باشم داشته كامل مانيا و رابدانم علم همه و اسرار عيجم و باشم داشته اگرنبوت و13:2 انيقرنت١

  .هستم چيه باشم، نداشته محبت و كنم رانقل

  

 چونكه زين شما همچنن. ديكن نبوت نكهيا خصوص د،يبطلب رتيغ به را يروحان يايعطا و ديبكوش محبت يدرپ

                       12  ،1:14 انيقرنت١.ديشو افزوده سايكل يبنا يبرا نكهيا ديبطلب ديهست يروحان يايورعطايغ

  

  .يبرافروز است تو بر من يدستها گذاشتن لهيبوس كه را خدا يعطا آن كه آورم يتوم اديب لهذا1:6 موتائوسيت٢

  

 اراده برحسب روحالقدس يايعطا و قوات انواع و معجزات و اتيآ به داديم شهادت شانيا با زين خدا كه يدرحالت

  2:4 انيعبران.خود

  

 گوناگون ضيف نيام وكالء مثل د،ينما خدمت آن در را گريكدي باشد، افتهي كه ينعمت بحسب كيهر و 4:10 پطرس١

  .خدا
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  د،يبگرد استوار شما كه برسانم شما به يروحان ينعمت تا نميبب را شما كه دارم اقياشت اريبس رايز1:11 انيروم

  

  18:16 امثال.رسانديم بزرگان حضور به را او و كند يداميپ وسعت شيبرا از شخص، هيهد

  

  روح يايعطا نه
  

 يعمل يتجل ها آن.كند يم آشكار را حضورش القدس روح نآ در كه هستند ييها قسمت القدس روح يايعطا نه

  . است انسان تيريخ يبرا خدا قدرت خدمت از يمظهر ها آن.هستند امروز يايدن در خدا ضيف

  

 حكمت كالم روح، بوساطت را يكي رايز. شوديم عطا منفعت بجهت روح ظهور را هركس يول10 -7:12 انيقرنت١

 دادن شفا ينعمتها را يگريد و روح همان به مانيا را يكي و. روح همان بحسب ،علم كالم را يگريد و شوديم داده

 را يگريد و زبانها اقسام را يگريد و ارواح زييتم را يكي و نبوت را يگريود معجزات قوت را يكي و. روح همان به

                        .زبانها ترجمه

  

  همه يبرا ايعطا

 ديتعم واسطه به .است نبوده ، ميباش روح قلمرو از يجزئ نكهيا بدون كردن يدگزن هرگز ، انسان يبرا خدا هدف

  .است شده داده ما به يزندگ ينبردها در يروزيپ يبرا ازين مورد يايعطا تمام ، القدس روح

  

   است روح خدا* 

   است روح طانيش* 

   است روح انسان* 

  

 و ظلمت نيا داران وجهان قدرتها و استهاير با بلكه ستين جسم و خون با گرفتن يكشت را ما كه رايز6:12 انيافسس

  .يآسمان يهايجا در شرارت يروحان يفوجها با

  



41 

 

 ستندين وفادارانه خدمت يبرا يروزيپ يها نشان ها آن .اند شده داده ما به كردن استفاده يبرا القدس روح يايعطا

  .كند يم مجهز يگزند نيا در نبرد يبرا را مانداريا كه هستند يابزار ، ايعطا.
  

   يبند طبقه اي گروه سه
  

  گفتن – يگفتار يايعطا 

  ها زبان

  ها زبان ترجمه

  نبوت

  

  

دنيشن - يا مكاشفه يايعطا  

  ارواح صيتشخ

  دانش اي معرفت كالم

  حكمت كالم

  

  

  

  كردن عمل – قدرت يايعطا

  مانيا هيعط

  شفا يايعطا

  معجزات انجام
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   يگفتار يايعطا
  

 القدس روح ها آن .هستند گفتن سخن يايعطا اي يگفتار يايعطا ميده يم قرار مطالعه مورد كه اول هيهد سه

  . نديگو يم سخن ما قيطر از اي ما با كه هستند

 كه يهنگام.كند يم صحبت ماندارانيا با يعيطب فرا يصورت به خدا كه شوند يم آشكار يزمان يگفتار يايعطا

 كه يهنگام .ابندي يم يتسل و شوند يم قيتشو ، شوند يم بنا گرانيد ، كنند يم عمل ايعطا نيا در ماندارانيا

  . كند ينم محكوم هرگز ، كند يم حيتصح ، ايعطا نيا واسطه به خداوند

  

  ها زبان 
  

 يجسمان بدن يصوت ياه قسمت از كه است القدس روح الهام از يعيطب مافوق يِگفتار تجربه كي ها زبان هيعط

 فرد آن عقل نطوريهم و است نشده آموخته ديگو يم را آن كه يفرد توسط هرگز كه است يزبان كند يم استفاده

 و كنند يم صحبت فرشتگان كه باشد يآسمان زبان تواند يم ، شود يم استفاده كه يزبان. ندارد ينقش آن در

  .باشد درك قابل شنونده زبان به است ممكن اه زبان هيعط.باشد انسان زبان تواند يم نطوريهم

  

  ها زبان ترجمه 
 هيعط .است گريد زبان به يگفتار اميپ ترجمه اي ريتفس روح لهيوس به يعيطب فرا شينما كي ها زبان ترجمه هيعط

 حيتوض يمعنا به ريتفس. است شده داده خدا روح توسط كه ستيا هيعط .ستين يعقل درك اي كار ها زبان ترجمه

  .ستين يالفظ تحت اي كلمه به كلمه ترجمه و است كردن آشكار و دادن شرح ، ادند

  

  نبوت 

 شود يم گفته شده شناخته زبان كي به ياراد ريغ صورت به كه است ياله يعيفراطب يگفتار غاميپ كي ، نبوت هيعط

 گروه ، شخص كي به خدا ميمستق اميپ نبوت هيعط .ساستيكل يعني خداوند حيمس بدن يتسل و قيتشو ، بنا يبرا كه

  . است يمشخص مردم اي
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  يا مكاشفه يايعطا
  

 نيا .باشند يم قومش يبرا خاص طيشرا در خدا حكمت و) معرفت ( دانش ، صيتشخ يها روح ، مكاشفه يايعطا

 اي ايرو ، خواب واسطه به انندتو يم نطوريهم شوند داده نبوت هيعط اي ترجمه اي ها زبان واسطه به توانند يم ايعطا

  .باشند يدرون دانش

   ارواح صيتشخ 
  

 و وهايد جتاًينت كه شود يم يروحان يايدن دنيد باعث كه .است روح يايدن در يعيطب فرا ينشيب ، ارواح صيتشخ

 اي حركت كي ، تيموقع ، فرد كي پشت كه يروح ، ديد توان يم خواهد يم القدس روح كه آنطور را ها فرشته

  . باشد يم ، دارد وجود اميپ

   : از عبارتند بشوند داده صيتشخ ديبا كه ارواح از قسمت سه

   فرشتگانش و خدا -  خدا از* 

  شيها ويد و طانيش -  طانيش از* 

   يعيطب انسان اي جسم -  انسان روح* 

  

  )دانش (معرفت كالم 
 اي شخص درباره ، گذشته اي حال ، خاص قيحقا از القدس روح لهيوس به يعيفراطب مكاشفه ،) دانش (معرفت كالم

 طور به كه دهند يم خدا از ياطالعات ايعطا نيا.باشد يم ، است نشده آموخته يعيطب فكر واسطه به كه يتيموقع

   .شوند ينم دانسته يعيطب

 يزيچ هر در خدا دانش تمام نه اي كامل ريتصو نه ، يقسمت كي اي كلمه كي اي هيعط كي) دانش (معرفت كالم

  .دهد يم نشان ما به را هست كه چه آن و دارد كار و سر يواقع اطالعات با كه است
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   قدرت يايعطا
  

 ما بواسطه خدا كه هستند ييايعطا.سازند يم يجار ما واسطه به را خدا قدرت كه هستند ييايعطا ، قدرت يايعطا

  .دهد يم انجام را ها آن

  

   يگفتار يايعطا -  ديگو يم سخن ما با خدا* 

  مكاشفه يايعطا - كند يم آشكار ما يبرا را ييزهايچ او* 

   قدرت يايعطا - كند يم آزاد ما واسطه به را خود كردن عمل قدرت او* 

  

  مانيا هيعط 
 كي انجام يبرا است يقدرت هيعط نيا .است خاص هدف اي زمان كي يبرا مانيا يعيطب فوق هيعط كي مانيا هيعط

  .ديدار خاص زمان كي در كه يتيموقع هر در اصخ هدف

  

  معجزات انجام 
 را عتيطب نيقوان كه خداست قدرت شِينما نيا .است عتيطب يعاد ريس در يعيطب فرا مداخله كي معجزات انجام

  .آورد يم در كنترل به اي و كند يم قيتعل ، دهد يم رييتغ يمدت يبرا

  . است افتهي يتجل خدا يعيطب فرا قدرت ظهور لهيوس به كه است عتيطب قيتعل و موقت وقفه كي معجزات كار

  

  شفاها يايعطا 
 يبرا ياديز يها راه كه ييجا آن از .است خداوند يشفا قدرت در افراد يعيطب مافوق شدن ميسه ، شفاها يايعطا

  . شوند يم فيتوص) جمع (يايعطا عنوان به ها آن ، دارد وجود مارانيب يشفا خدمت اي شدن ميسه

  .ستندين كساني يپزشك علم با و هستند القدس روح يعيطب مافوق مظاهر ها آن
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   ديبطلب را دهنده هيعط و ايعطا
  

  تشنگان و گرسنگان 

  5:6 يمت.خواهندشد ريس شانيا رايز عدالت، تشنگان و گرسنگان خوشابحال

  
  

  ديبطلب را روح تفكر 

 يزهايچ در هستند روح برحسب كه يآنان اما و كننديم تفكر جسم يزهايدرچ تند،هس جسم برحسب كه يآنان رايز

                       6 -8:5 انيروم.است يسالمت و اتيح روح تفكر لكن است، موت جسم تفكر كه جهت آن از. روح

  

 ديخواه همانا د،يشبك روح لهيبوس را بدن افعال اگر لكن. مرد ديخواه نهيهرآ د،يكن ستيز جسم اگربرحسب رايز

                       14 -8:13 انيروم.نديخدا پسران شانيا شوند،يم تيهدا خدا روح از كه يكسان همه رايز. ستيز

  
  

  ديكن افتيدر را روح ظهور 

  .شوديم عطا منفعت بجهت روح ظهور را هركس يول12:7 انيقرنت١

  

 و كرد خواهد زين او كنميم من كه را ييكارها آرد، انميا من به هركه ميگو يشمام به نيآم نيآم14:12 وحناي

  .روميم پدر نزد من كه رايز كرد، زخواهدين نهايا از بزرگتر

  

  .يبرافروز است تو بر من يدستها گذاشتن لهيبوس كه را خدا يعطا آن كه آورم يتوم اديب لهذا1:6 موتائوسيت٢

  

  ! ديساز ور هشعل خود درون در را روح يايعطا تمام ، مداوم طور به
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  پنجم درس كردن دوره يبرا ييها پرسش

  

  ؟ ديده شرح را كيهر و برده نام را يگفتار يايعطا) ١ 

  

  

  

  

  

  ؟ ديده شرح را كي هر و برده نام را يا مكاشفه يايعطا ) ٢

  

  

  

  

  

  ؟ ديده شرح را كيهر و برده نام را قدرت يايعطا) ٣
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  درس ششم

  يگفتار يايطاع
  

   ترجمه و ها زبان 

  

 به مانيا را يكي و. روح همان بحسب علم، كالم را يگريد و شوديم داده حكمت كالم روح، بوساطت را يكي رايز

 زييتم را يكي و نبوت را يگريود معجزات قوت را يكي و. روح همان به دادن شفا ينعمتها را يگريد و روح همان

                    10 -12:8 انيقرنت١.زبانها ترجمه را يگريد و بانهاز اقسام را يگريد و ارواح

  

  

   نبوت -  ترجمه -  ها زبان يايعطا
  

  يمعرف 
 كه يهنگام.شوند يم آشكار ديگو يم سخن ماندارانيا با يعيطب فرا طور به خداوند كه يزمان يگفتار يايعطا

 هنگام به هرگز خدا و رنديگ يم يتسل و شوند يم قيتشو ، شده بنا گرانيد ، كنند يم عمل ايعطا نيا در ماندارانيا

  . آورد ينم يتيمحكوم ايعطا نيا واسطه به كردن اصالح

  

  القدس وحر يايعطا نه

  

 : يگفتار يايعطا

 ها زبان به سخن *

 ها زبان ترجمه *

 نبوت

 : يا مكاشفه يايعطا

 ارواح صيتشخ

 )دانش ( معرفت كالم

 حكمت كالم

 : قدرت يايعطا

 مانيا هيعط

   شفا يايعطا

 معجزات انجام
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  14:3 انيقرنت١.ديگويم يتسل و حتينص و بنا يبرا را مردم كند،يم نبوت آنكه اما
  

 شود يم افتيدر شخص دهان از كه يكالم ، كند اشتباه است ممكن و ، است انسان كند يم نبوت كه يشخص

 شود يم خارج شخص دهان از كه يكالم ليدل نيهم به .باشد ينم دارا را دارد مقدس كتاب كه ياقتدار هرگز

  .رديبگ قرار سنجش و قضاوت مورد دقت با يستيبا

  

  .دهند زيتم گرانيد و نديبگو سخن سه اي دو ايانب از و14:29 انيقرنت١

  

  ماندارانيا تمام يبرا 

  ها زبان هيعط كنند يم افتيدر را روح ديتعم كه يماندارانيا تمام يبرا ، ميكرد مطالعه سوم درس در كه طور همان

  . كند يم تيهدا آن ترجمه يبرا كردن دعا به را ماندارانيا پولس .شود يم آشكار

  

  14:13 انيقرنت١.دينما ترجمه تا بكند دعا د،يگويم سخن يزبان به كهيكس نيبنابرا

  

  .كنند نبوت همه كه بود نيا او يآرزو و است تر ديمف ها نزبا هيعط از نبوت هيعط كه كند يم ديتاك نيهمچن پولس

  

 است بهتر كند نبوت كهيكس رايز ديينما نبوت نكهيا شتريب لكن د،يكن تكلم زبانها به شما همه كه دارم خواهش و

  14:5 انيقرنت١.شود بنا سايكل كندتا ترجمه آنكه مگر زند، حرف زبانها به كهيازكس

  

 است بهتر اما ، كند ترجمه بتوانند كه كند دعا ديبا گفت سخن ها زبان به يكس اگر و كنند ادع ها زبان به ديبا همه

   كنند نبوت كه
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   يگفتار يايعطا سهيمقا
  

  ها زبان ترجمه و ها زبان 
 استفاده سوء حال نيع رد و نيتر جيرا ها آن. هستند انجام يبرا ايعطا نيتر ساده ها زبان ترجمه و ها زبان يايعطا

 يستيبا اميپ آن ابتدا ، كند افتيدر ها زبان ترجمه واسطه به از را ياميپ بتواند يشخص نكهيا از قبل.  هستند نيتر شده

  . شوند يم يجار باهم ها زبان ترجمه و ها زبان  به سخن يايعطا ، نيبنابرا .باشد شده داده ها زبان به سخن قيطر از

  

  تنبو و ها زبان 
  . كند يم انيب را خداوند اسرار او ، ديگو يم سخن اش يعيفراطب زبان به فرد كه يهنگام

 به روح در كنيل فهمد ينم چكسيراهيز د،يگويم خدا به بلكه مردم به نه د،يگويم سخن يزبان به كه يكس رايز

  14:2 انيقرنت١.دينمايم تكلم اسرار

  

  . كند يم كمك ماندارانيا گريد به قتيحق در ، كند يم نبوت يشخص كه يهنگام

  14:3 انيقرنت١.ديگويم يتسل و حتينص و بنا يبرا را مردم كند،يم نبوت آنكه اما

  

  . كند يم بنا را سايكل نبوت هيعط يول كند يم تيتقو اي بنا را يمانداريا فرد هر ها زبان به دعا

  14:4 انيقرنت١.كنديم بنا را سايكل ،دينمايم نبوت آنكه اما كند،يم بنا را خود د،يگويم يزبان به هركه

  

  . كند يم بنا را سايكل ماًيمستق رايز است بزرگتر نبوت

 است بهتر كند نبوت كهيكس رايز ديينما نبوت نكهيا شتريب لكن د،يكن تكلم زبانها به شما همه كه دارم خواهش و

  14:5 انيتقرن١.شود بنا سايكل كندتا ترجمه آنكه مگر زند، حرف زبانها به كهيازكس

  

  . ساستيكل يبرا ايعطا از استفاده تياهم نشانگر كه است شده استفاده فصل نيا در بار نه " سايكل " كلمه
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  ؟ ها زبان چرا 

  نبوت؟ چرا 

  

  ؟ نبوت قيطر از گريد يزمان در و ديگو يم سخن ها زبان ترجمه و ها زبان قيطر از يزمان خداوند چرا

 ماندارانيا يبرا بلكه ستين مانيايب يبرا نبوت اما مانان؛يايب يبرا بلكه داران مانيا يبرا نه است ينشان زبانها پس

  14:22 انيقرنت١.است

  

 . است ماندارانيا يبرا نبوت.  خود بدن به خداست اميپ آن ترجمه و ماندارانيا ريغ يبرا ستيا نشانه ها زبان هيعط

  .است ازين يباالتر مانيا سطح كردن وتنب يبرا ، است نشده آشكار ها زبان هيعط كه ييجا در

  

   ها زبان هيعط
  

  مفهوم

       خلق انسان يعيطب يصدا از استفاده با و القدس روح لهيوس به كه است يعيطب فوق يگفتار انيب ، ها زبان هيعط

 زين فرد فكر با نطوريهم و است نشده گرفته ادي ديگو يم سخن كه يشخص لهيوس به هرگز كه است يزبان .شود يم

  . شود ينم دهيفهم

 كي تواند يم نطوريهم و كنند يم استفاده آن از فرشتگان كه باشد يآسمان زبان تواند، يم شود يم انيب كه ياميپ

  . شود دهيفهم شنونده توسط كه است ممكن ها زبان هيعط .باشد يانسان زبان

  

  ها زبان دنيفهم 
 شود داده صيتشخ ها زبان به كردن دعا از ديبا ، القدس روح يايعطا نه از يكي عنوان به ها زبان به سخن هيعط

 و ديتمج يعيطب فرا زبان  كي و كند يم افتيدر القدس روح ديتعم از بعد مانداريا  هر را ها زبان به دعا چون

   .خداست شفاعت
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 كه است يديتمج زبان و دعا يتجل ، ها زبان به دعا هيعط .ديگو يم سخن انسان با خدا ، ها زبان به سخن هيعط در

  . خدا به انسان از يگريد و است انسان به خدا از يكي .ديگو يم سخن خدا با انسان روح قيطر از القدس روح

  

  ها زبان عمل 
 اميپ نيا و دهد يم ها زبان به سخن هيعط لهيوس به جمع كي در را ياميپ و است فرد كي يرو بر يمسح كه يهنگام

  .  شود ترجمه ها زبان ترجمه هيعط تيهدا با ديبا اميپ نيا ، ستين فهم قابل جمع آن يابر

  

  14:27 انيقرنت١.كند ترجمه يكس و بيترت به باشند، سه سه تينها اي دو دو د،يگو سخن يزبان به ياگركس

  

 جالل زمان در يا رجمهت چيه.دهند يم جالل ميمستق طور به را پدر ، خوانند يم سرود ها زبان به جمع كل يوقت

 سرود ها زبان به درباره ديبا ، است افتاده ياتفاق چه نشوند متوجه كه باشند جمع در يافراد اگر .ستين ازين دادن

  .شود داده يحيتوض ، خواندن

  جمع در 

 كه يدافرا اي فرد توسط اما ، نباشد فهم قابل ، دهنده اميپ شخص خود طرف از شود يم داده كه ياميپ است ممكن

  . باشد درك قابل دارند حضور جا آن در

  

 شروع سخنگفتن به د،يبخش تلفظ قدرت شانيبد روح كه ينوع به مختلف، يزبانها به گشته، پر روحالقدس از همه و

 شد صدابلند نيا چون پس. داشتنديم منزل ميدراورشل فلك ريز فهيطا هر از  ترس خدا هودي مردم و. كردند

                    6 -4:2 اعمال.ديشن شانيا از را خود لغت كس هر رايز افتادند رتيح در شده فراهم يگروه

  

  هدف 

 آن واسطه به امروزه كه است يراه ها زبان ترجمه همراه به ها زبان هيعط .ديبگو سخن قومش با كه دارد ليتما خدا

  . كند يم عمل
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   ما يبرا يماتيتعل
  

  داشتن مسح

  

 نيا او قيطر از خواهد يم خدا كه را يكس ، دارد را خود بدن به ها زبان بواسطه ياميپ دادن قصد خدا كه يهنگام

 يا شهياند داشتن با شخص نيا. كرد خواهد احساس كار نيا انجام يبرا را القدس روح ، شخص آن ، بدهد را اميپ

 خدا غاميپ ، جمع در يبعد مناسب زمان در تا كرد اهدخو تجربه را روح ، اقياشت و مسح كي ، خود روح اعماق در

 قطع است گفتن اي شدن انجام حال در كه را چه آن اي و ، كند قطع جمع در را ارتباط نيا دينبا او.بدهد ها زبان به را

  . كرد نحوهد قطع را اش رابطه هرگز القدس روح كه ديباش داشته خاطر به .كند صبر مناسب زمان تا ديبا اما ، كند

  

  ديبده صيتشخ 
 شود داده صيتشخ سايكل رهبر توسط ، اميپ دادن از قبل كه است نيا كار نيبهتر ، ماندارانيا بزرگتر مجامع در

 يشخص آنكه مگر شود داده دينبا اميپ." ديبشناس را كنند يم كار شما انيم كه را يكسان " :ديفرما يم مقدس كتاب.

 ، دهد يم ها زبان به را اميپ كه يكس ، رود يم انتظار صورت نيا ريغ در . باشد داشته وجود ترجمه يبرا جا آن در

  . كند ترجمه را اميپ آن

  دييبگو سخن واضح 
 روح يگاه مثال، عنوان به. شود گفته وضوح به ، دهد يم نشان روح كه ياحساس هر با اما ، شود زده اديفر دينبا اميپ

  . ديكن انيب دييگو يم سخن كه يحال در را احساسات آن .دهد يم يشاد اي شجاعت با را اميپ

  

  ديكن ترجمه 
 ترجمه هيعط لهيوس به ترجمه دادن يبرا خداوند منتظر ماندارانيا كه يحال در ، شود يم داده ياميپ كه يهنگام

  . باشد خاموش ديبا سايكل زمان آن در ، هستند

 زبان به كلمه هزاران آنكه از دهم ميتعل زين را گرانيتاد ميگو خود عقل به كلمه پنج كه پسندميم شتريسابيكل در لكن

                    28  ،14:19 انيقرنت١.ديگو سخن خدا با خودو با و باشد خاموش سايكل در نباشد، ياگرمترجم اما. ميبگو
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  ! سه فقط 
 يعاد طيشرا كي در ها بانز به يشخص اميپ سه از شتريب دينبا ييسايكل جمع كي در كه داد فرمان سايكل به پولس

  . باشد

 و نديبگو سخن نوبت به هم آن تن، سه حداكثر اي دو د،يبگو سخن ريغ يزبانها به يكس اگر  27: 14 انيقرنت اول

  .كند ترجمه زين يكس

  

  نشود منع 
  . مينكن منع است شده داده فرمان كه ستيا هيعط تنها ها زبان به دعا هيعط

  14:39 انيقرنت١.ديمكن زبانهامنع به نمودن تكلم از و ديبطلب رتيغ به را نبوت برادران، يا پس

  

  گريد يايعطا 

  

 در.شوند يم انجام زين ارواح صيتشخ هيعط و ترجمه هي،عط ميهست ها زبان به سخن هيعط انجام درحال كه يهنگام

  . كرد ميخواه بحث شتريب ايعطا نيا مورد

  

   ها زبان ترجمه هيعط
  

  مفهوم 

 هيعط .است گريد زبان به يگفتار اميپ ترجمه اي ريتفس روح لهيوس به يعيطب فرا شينما كي ها زبان ترجمه هيعط

 دادن حيتوض يمعنا به ترجمه. است شده داده خدا روح قيطر از و ستين يعقل درك اي عملكرد كي ها زبان ترجمه

  . باشد ينم كلمه به كلمه اي يالفظ تحت ترجمه .است كردن آشكار اي ريتفس ،

 بلكه ستين روح هيهد نيا .باشد داشته ازين مترجم كي به است ممكن كند يم يزندگ كشور از خارج در كه يفرد

  . شود يم متوجه و كند يم صحبت مسلط را زبان دو هر كه است يشخص
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  يطوالن همان به نه 
  . دارد ليدل دو كه نباشد يطوالن شود يم داده ها زبان به كه ياصل اميپ اندازه به ديشا ها زبان ترجمه

 شود انيب است شده گفته روح در كه يكلمات تمام است ممكن و است ريتفس كي نيا .ستين يواقع ترجمه كي نيا

  . شود انيب يشتريب كلمات است ممكن اي و

 متفاوت يمسح معموال نيا .كند حركت نبوت هيعط سمت به است ممكن كند يم ترجمه را ها زبان كه يشخص

 را تفاوت القدس روح لهيوس به ، ديكن يم حركت نبوت هيعط سمت به كه ديشو يم متوجه نكهيا از بعد كه است

  . ديفهم ديخواه

  هدف 
 گفته كه را يزيچ سايكل تا كند يم فهم قابل شنوندگان يبرا را ها زبان هيعط كه دارد ياصل هدف كي ترجمه هيعط

  .شود بنا بتواند و بداند را شده

  

   ها زبان ترجمه هيعط عملكرد
  

  يجمع طور به
 تيرعا ديبا زين ترجمه هيعط عملكرد در ، بود شده خواسته ييسايكل جمع در ها زبان به سخن يبرا كه ينيقوان همان

  .دهد ينم جامان را شود اختالل اي يسردرگم دچار كه يرفتار هرگز القدس روح .شود

 سخن يفرد است ممكن. كند اعالم زين را آن ترجمه خودش و كند اعالم ها زبان به را ياميپ يفرد است ممكن

  . كند ترجمه را آن يگريد و ديبگو

 نيا .برساند انيپا به و داده ادامه را ترجمه گريد شخص و كند شروع را ترجمه يفرد است ممكن اوقات يگاه

 در كه يهنگام و است كرده افتيدر را مسح يتازگ به كند يم ترجمه كه يفرد كه فتديب اقاتف يزمان است ممكن

 انيپا به را آن تواند يم است تجربه با ها زبان ترجمه هيعط در كه يفرد سپس .شود يم جيگ كند ينم عمل مانيا

 ريتفس توانم يم من " كه رشنگ نيا .باشد داشته تيفعال اجازه القدس روح يايعطا در دينبا رقابت روح .برساند

  . ستين خدا از " بدهم يبهتر
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 جلسه كي در ايعطا كه يهنگام. باشد فعال ارواح صيتشخ هيعط كه است ازين شهيهم ، روح يايعطا عملكرد در

 بر كه يزيچ هر و داده صيتشخ را يعملكرد هر روح تا است موظف مسئول، فرد ، كند يم عمل آزادانه ييسايكل

  . سازد متوقف خداست روح اي و اخد كالم ضد

  

  خلوت در 
 هم ) سايكل (خدمت هنگام در كه داد ادامه گفته نيا با اما ، كرد يم دعا ها زبان به همه از شتريب كه كرد ديتاك پولس

   " خلوت" در ها زبان به دعا درباره فقط ستيبا يم ، كرد ينم دعا ها زبان به " سايكل "در اگر او .كرد يم نبوت

  . كند يم تيهدا ها زبان ترجمه هيعط يبرا دعا به را ما نطوريهم پولس .نوشت يم

  

 كنديم دعا من روح دعاكنم، يزبان به اگر رايز. دينما ترجمه تا بكند دعا د،يگويم سخن يزبان به كه يكس نيبنابرا

 روح به نمود؛ خواهم عاد زين عقل به و كرد دعاخواهم روح به ست؟يچ مقصود پس. شود يبرخوردارنم من عقل لكن

                    15 -13:14 انيقرنت١.خواند خواهم زين عقل به و خواند خواهم سرود

  

 اغلب .بدهد را آن ترجمه ما به خدا كه ميباش داشته دوست ديشا ، ميكن يم دعا ها زبان به خلوت در كه يحال در

 ييزهايچ درباره است ممكن.، ميكن يم ها زبان به دعا به شروع و ميهست يگرفتار و مشكل در يتيوضع درباره يوقت

 ميديفهم ينم قبال ما كه يروش به را مشكل كه ميبخواه خدا از اي ، هستند چه ميدان ينم خودمان يحت كه ميكن دعا

 ما يخصوص يدعا در كه است ها زبان ترجمه هيعط همان نيا.كرد ميخواه خودمان زبان به دعا به شروع و كند حل

  . كند يم عمل

 خدا دادن جالل حال در ما اوقات اريبس .ميكن ترجمه ، ميكن يم دعا ها زبان به خلوت در كه چه هر ستين يازين

 درآن را پاسخ خواهد ينم خدا اما ميكن يم دعا را دعا جواب ما روح در ديشا اي .ستين ترجمه به يازين و ميهست

  . كند آشكار ما يبرا زمان

 اسرار به روح در كنيل فهمد ينم چكسيراهيز د،يگويم خدا به بلكه مردم به نه د،يگويم سخن يزبان به كهيكس رايز

  14:2 انيقرنت١.دينمايم تكلم
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 ها زبان ترجمه هيعط يبرا را خودمان حال نيع در ، ميكن يم عمل خلوتمان در ها زبان ترجمه هيعط در كه همانطور

  .ميكن يم آماده جمع در

  

   هيعط نيا افتيدر
  

  . كند عمل آزادانه ايعطا نيا در بتواند تا باشد خدا با يمناسب مشاركت در ديبا فرد ، روح يايعطا تمام با

 نياول پس ، ميكن عمل هستند ما ازين مورد شتريب كه ييها خدمت در تا ميبخواه پدر از كه ميا گرفته را ميتعل نيا ما

 و ، شود شروع يكم كلمات با كه دارد امكان ، شود يم ترجمه ها زبان كه يهنگام ! است خداوند از خواستن قدم

 افتيدر را يافكار اي نمادها ، ريتصاو است ممكن. آمد خواهند مييگو يم سخن مانيا در كه يهنگام كلمات ادامه

  . ديايب زين سرود در ترجمه كه است ممكن و ، ديآ يم سرود كي در كالم كي اوقات يگاه .ميكن

  

  هشدار 

  . است طانيش از تيمحكوم رايز شود ينم داده باشد تيمحكوم آن در كه يزبان ترجمه ، فرد به هرگز

 را يزيچ هرگز ، ها زبان به ترجمه ادامه.  باشد داشته رتيمغا خدا كالم با كه شود ينم داده يا ترجمه فرد به هرگز

 در كه را يشخص تواند يم ، محبت با سايكل رهبر .كند ينم حيتصح را است گفته ترجمه هيعط در گريد شخص كه

 را مناسب ترجمه خودش اي و ديبگو را مناسب ترجمه كه بخواهد او از و كند حيتصح را كرده ينم عمل روح

  .بدهد

 در يگفتار يايعطا كه يهنگام كه است مهم اريبس و است داده ارواح صيتشخ هيعط ما به نيهمچن القدس روح

 شتريب ارواح صيتشخ درس در ، موضوع نيا درباره) .ارواح صيتشخ (باشند فعال ايعطا نيا ، است دنش انيب حال

 هنگام در ها زبان ترجمه هيعط يبرا كه يدرحال كه است مهم موضوع نيا درك ، حال نيا با .كرد ميخواه مطالعه

     اشتباه هرگز خدا . ميكن دعا زين ارواح صيتشخ هيعط يبرا ديبا ، ميكن يم دعا ، ها زبان به دعا در اميپ افتيدر

 روح كه است داده تيمسئول ما از كي هر به خداوند .كنند يم اشتباه ها انسان و ، ميهست انسان همه ما اما .كند ينم

  . ميبشناس ميشنو يم كه را ييها
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   يگفتار يايعطا و خداوند يسيع
  

 از يا نمونه چيه .ها زبان ترجمه و ها زبان يايعطا جز به كرد عمل القدس روح يايعطا تمام در خداوند يسيع

  . ميندار او يزندگ در هيعط دو نيا استفاده

  نيتمر 

  

     درك يزمان ، ها زبان ترجمه و ها زبان .مينكن صرف قتيحق يريادگي يبرا فقط را مان زمان كه است مهم نيا

  ! ميبده عمل اجازه ها آن به كه شوند يم

 به القدس روح تا ديده اجازه و ديشو خدا شيستا و ديتمج زمان وارد ، ديا دهيرس درس نيا انيپا به كه همانطور

  .كند عمل شما در ترجمه و ها زبان يايعطا واسطه
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  ششم درس كردن دوره يبرا ييها پرسش
  

  د؟يده حيتوض خود لماتك از استفاده با را ها زبان هيعط )1

  

  

  

  

  

  

  د؟يده حيتوض خود كلمات از استفاده با را ها زبان ترجمه هيعط ) ٢

  

  

  

  

  

  

      ؟ شود داده ها زبان ترجمه در اي ها زبان در غاميپ ديبا چگونه) ٣
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  درس هفتم

  نبوت هيعط  - يگفتار يايعطا
  

 

 به مانيا را يكي و. روح همان بحسب علم، كالم را يگريد و شوديم داده حكمت كالم روح، بوساطت را يكي رايز

 زييتم را يكي و نبوت را يگريود معجزات قوت را يكي و. روح همان به دادن شفا ينعمتها را يگريد و روح همان

                   10 -12:8 انيقرنت١.زبانها ترجمه را يگريد و زبانها اقسام را يگريد و ارواح

  

  

  نبوت هيعط
  

 مفهوم 

 

 يعني خداوند حيمس بدن كه است يا شده شناخته زبان كي در يعيطب فرا و ياراد ريغ يگفتار اميپ ، نبوت هيعط

 " نبوت يوناني كلمه . است خاص گروه اي شخص كي به خدا ميمستق اميپ نبوت. كند يم قيتشو و بنا را سايكل

propheteia" باشد يم خدا ريتدب و فكر از گفتن سخن يمعنا به كه است.  

 

  

  القدس روح يايعطا نه

  

 : يگفتار يايعطا

 ها زبان به سخن

 ها زبان ترجمه

 نبوت *

 : يا مكاشفه يايعطا

 ارواح صيتشخ

 )دانش ( معرفت كالم

 حكمت كالم

 : قدرت يايعطا

 مانيا هيعط

   شفا يايعطا

 معجزات انجام
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 هدف 

  .باشد يم يتسل و قيوتش ، بنا ، نبوت هيعط هدف

 14:3 انيقرنت١.ديگويم يتسل و حتينص و بنا يبرا را مردم كند،يم نبوت آنكه اما

 

   دنيبخش قوت اي كردن بنا* 

  .باشد يم نمودن استوار اي ساختن يمعنا به "دنيبخش تيتقو" اي "كردن بنا " ، آن يا شهير يمعنا در

 

 به شما همه كه دارم خواهش و. كنديم بنا را سايكل د،ينمايم نبوت آنكه اما كند،يم بنا را خود د،يگويم يزبان به هركه

 مگر زند، حرف زبانها به كهيازكس است بهتر كند نبوت كهيكس رايز ديينما نبوت نكهيا شتريب لكن د،يكن تكلم زبانها

                   5 -14:4 انيقرنت١. شود بنا سايكل تا كند ترجمه آنكه

 

  حتينص اي قيتشو* 

 ديگو يم لغت فرهنگ .باشد يم شدن تر كينزد خدا به يِمعنا به يوناني كلمه كي " قيتشو " شده ترجمه كلمه

  .باشد يم جرأت و ديام ، جسارت دادن يمعنا به " قيتشو"

 

  يتسل* 

 صحبت يعنام به "paramuthia " يوناني كلمه ، ميندازيب ١۴:٣ انيقرنت  اول به ينگاه و ميبرگرد عقب به اگر

 كم اي كردن سبك يمعنا به " يتسل " ديگو يم لغت فرهنگ.   باشد يم گرفتن مشاوره اي يكس با كينزد از كردن

  .باشد يم يخشنود اي يشاد گرفتن، مشاوره ، يگرفتار اي غم كردن

 

  : ستيچ نبوت
  

 خدا فكر از يبخش 

 

  كامل ريتصو نه - خداست فكر از يبخش نبوت

 .ميينمايم نبوت يجزئ و ميدار يعلم يراجزئيز13:9 انيقرنت١
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 يگفتار يايعطا سه نيا در هيعط نيتر يعال 

 

  .است يگفتار يايعطا از هيعط نيتر يعال نبوت

 شما همه كه دارم خواهش و. ديكن نبوت نكهيا خصوص د،يبطلب رتيغ به را يروحان يايعطا و ديبكوش محبت يدرپ

 مگر زند، حرف زبانها به كهيازكس است بهتر كند نبوت كهيكس رايز ديينما نبوت نكهيا شتريب لكن د،يكن كلمت زبانها به

 زبانهامنع به نمودن تكلم از و ديبطلب رتيغ به را نبوت برادران، يپسا. شود بنا سايكل كندتا ترجمه آنكه

                                     39  ،5  ،14:1 انيقرنت١.ديمكن

 

 ماندارانيا ريغ يبرا يا نشانه 

 

 يايخفا و گردد،يم ملزم همه واز ابدييم خيتوب همه از د،يدرآ انيام اي مانانيا يازب يكس و كنند نبوت همه اگر يول

 خدا قهيالحق يف كه داد خواهد ندا و كرد خواهد راعبادت خدا درافتاده، يرو به نيهمچن و شود يظاهرم او قلب

                   25 -14:24 انيقرنت١است شما انيم در

 

 ستين فسخ قابل ريغ 

 

 كه يامت آن اگر باشم، گفته يسخن نمودن هالك و ساختن منهدم و كندن يبرا يمملكت اي يامت درباره كه يهنگام

 ام نموده قصد آن آوردن به كه ييبال آن از آنگاه ند،ينما بازگشت شيخو شرارت از باشم گفته شانيا درباره

                   8 -18:7 ايارم.برگشت خواهم

 

  شوند قضاوت ديبا ايعطا
  

 هشدارها 

 همان دينبا .است خاص شخص كي لهيوس به خاص زمان كي در خاص اشخاص اي و گروه كي يبرا ، نبوت

  .شود داده نبوت به شود يم داده خدا مكتوب كالم به كه ياعتبار



62 

 

 ، است داده غاميپ نيا در خدا روح چه آن از يتر متفاوت مفهوم است ممكن ، شنوند يم را نبوت كه يافراد اي فرد

 قيعال ، آرزوها از برآمده ها نبوت يبرخ .كند اشتباه است ممكن و ، است انسان كند يم نبوت كه يشخص .بدهند

  .باشند يم دروغ روح از يحت و اميپ كننده افتيدر يها ينگران اي و

 بهيغر ، جمع يبرا فرد اگر .باشد شده شناخته ماندارانيا آن سمت از ديبا ، كند يم نبوت ماندارانيا بدن به كه يفرد

 اجازه ديبگو سخن نكهيا از قبل جمع آن رهبر از و كرده يمعرف را خود ديبا ، دارد ينبوت كه كند يم حس اما است

  .رديبگ

 ديبسنج قيدق 

  .رنديبگ قرار قضاوت مورد ديبا او روح و خدا كالم توسط ها زبان هترجم و ها زبان ، نبوت

  .شود دهيسنج دقت به ، شنوند يم را اميپ كه يافراد اي فرد لهيوس به ديبا يگفتار يايعطا از يا هيعط

 

 اول آن شود، مكشوف مجلس اهل از يگريد به يزيچ اگر و. دهند زيتم گرانيد و نديبگو سخن سه اي دو ايانب از و

 ايانب عيمط ايانب ارواح و. رنديحتپذينص همه و ابندي ميتعل همه تا ديكن نبوت كي كي ديتوانيم همه كه رايز. شود ساكت

                   32 -14:29 انيقرنت١.باشنديم

 

 كردن قضاوت 

  .كنند قضاوت را او غاميپ تا خواست ها آن از ، بود رسول نكهيا با پولس

  10:15 انيقرنت١.ميگويم برآنچه ديكن حكم خود: ميگويم سخن خردمندان به

  

  ها زبان ترجمه و ها زبان ، نبوت رفتنيپذ يبرا شيآزما هفت
  

 خدا كالم با موافقت 

 رييتغ را خود ميتعل و حرف خدا .باشد داشته رتيمغا آن شده نوشته" كالم" با دينبا هرگز خدا از شده گفته " كالم"

 يرتيمغا تا ميبسنج مقدس كتاب با را رسد يم نظر به ديجد يميتعل و موضوع ، نظر به كه آنچه هر ديبا ما .دهد ينم

 .باشد نداشته آن با
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 رساند، شما به ميداد بشارت آن به ما آنكه از ريغ يليانج آسمان، از يفرشتها اي هم ما هرگاه بلكه 1:8 انيغالط

 .باد مايانات

 

 فرد يزندگ در ثمره 

 يزندگ ثمره و وهيم از كه ميهست موظف يهمگ ما اما ، است درست كند قضاوت را فرد تواند يم خدا فقط نكهيا

  .ميباش آگاه ميكن يم افتيدر را قتيحق شانيا از كه ييها آن

 

 را شانيا. شندبايم درنده گرگان باطن، در يول نديĤيم شما نزد شهايم لباس به كه د،يكن احتراز كذبه يايانب از اما«

                   16a -7:15 يمت.شناخت ديخواه شانيا يها وهيم از

  
 

 دهد يم جالل را يآسمان پدر خداوند حيمس يسيع 

  ؟ دهد يم را اميپ كه را يشخص اي ؟ دهد يم جالل را خداوند حيمس يسيع ، اميپ آن ايآ

 

 كند ينم خودتكلم از كه رايز كرد خواهد تيهدا يراست عيجم به را شما د،يآ يراست روح يعني او چون كنيول

 كه رايز داد خواهد جالل مرا او. خبرخواهدداد شما به ندهيآ امور از و گفت خواهد سخن است دهيشن آنچه به بلكه

                   14 -16:13 وحناي.داد خبرخواهد شما به و گرفت خواهد است من آن آنچه از

 

 19:10b مكاشفه.است نبوت روح يسيع شهادت كه رايز

 

 ديرس خواهد انجام به

  .افتاد خواهد اتفاق اما ، ما زمان در نه ديشا ، شد خواهد انجام ، خداست از ياميپ اگر

 

 د،يگو سخن ريغ انيخدا اسم به اي امرنفرمودم، گفتنش به كه ديگو سخن من اسم به نموده، جسارت كه ياينب اما و

» .ميينما صيتشخ چگونه است، نگفته خداوند كه را يسخن«: ييگو خود دل در اگر و» .شود كشته البته ينب آن

 خداوند كه است يامر نيا نرسد، انجام به و نشود واقع زيچ آن اگر د،يگو سخن خداوند اسم به ينب كه يهنگام

                   22 -18:20 هيتثن.نترس او از پس.است گفته تكبر يرو از را آن ينب آن بلكه است، نگفته
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. افتاد رنخواهديتاخ گريد بار و شد خواهد واقع م،يگويم من كه يسخن و گفت خواهم سخن هستم هوهي كه من رايز

 خواهم انجام به را آن و گفت خواهم يسخن شما اميا در زيانگ فتنه خاندان يا: ديگويم هوهي خداوند رايز

 12:25 اليحزق».ديرسان

 

 كند يم تر كينزد خدا به را ما

 كند يم تر كينزد خدا به را ما شهيهم است خداوند از كه ينبوت.دارند وجود نيدروغ امبرانيپ و نيدروغ يها نبوت

  .كند يم دور خدا از را ما است طانيش از كه ياميپ اما ،

 

 اي تيآ آن و سازد، ظاهر شما يبرا يمعجزها اي تيآ و زد،يبرخ شما انيازم خواب نندهيب اي ياينب تو انيم در اگر

 م،يكن عبادت را آنها و م،يينما يرويپ يشناس ينم راكه ريغ انيخدا گفت داده، خبر را تو آن از كه شود واقع معجزه

 هوه،ي ايآ كه بداند تا كند،يم امتحان را شما شما، يخدا هوه،ي كه رايز مشنو، را خواب نندهيب اي ينب آن سخنان

                   3 -13:1 هيد؟تثنيينمايم محبت خود انج يتمام وبه دل يتمام به را خود يخدا

 

 دارد همراه به يآزاد

 خود روح در ينيسنگ اي و ، اندوه ، يافسردگ احساس ، خداست خدمت دنبال به كه يفرد ، شود باعث غاميپ آن اگر

  .ستين خدا جانب از ، باشد داشته

 

 14:3 انيقرنت١.ديگويم يتسل و حتينص و بنا يبرا را مردم كند،يم نبوت آنكه اما

 

 پدر يايعني ابا آن به كه ديافتهاي را يپسرخواندگ روح بلكه ديشو ترسان باز تا ديافتهاين را يبندگ روح كه آنرو از

 8:15 انيروم.ميكنيم ندا

 يدرون شاهد 

 از اميپ كه ادد خواهد شهادت ما به او ، ميريبگ ادي را دادن گوش اگر و ، ميدار خود درون را القدس روح ما

  .خداست

 و است ثابت ديافتهاي او از كه مسح آن شما در اما و. ديدانيم را زيوهرچ ديافتهاي را مسح قدوس، آن از شما اما و

 و است حق و دهديم ميزتعليهمهچ از را شما مسح آن خود چنانكه دهدبلكه ميتعل را شما يكس كه ديندار حاجت

                   27  ،2:20 وحناي١.ديمانيم ثابت او در داد ميعلت را شما كه يبطور پس ست،ين دروغ
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. ديفرما عطا شما به خود معرفت در را كشف و حكمت روح است، ذوالجالل پدر كه حيمس يسيع ما خداوند يتاخدا

 و ،نيمقدس در او راثيم جالل دولت است كدام و ستيچ او دعوت ديام كه ديبدان گشته، روشن شما دل چشمان تا

                   19 -17:1 انيافسس او قوت ييتوانا عمل برحسب نيمامومن به نسبت او قوت تينهايب عظمت است مقدار چه

  
 

  يشخص يها نبوت
  

 انجام از پس فقط و شوند دهيسنج و قضاوت تست هفت همان با ديبا ، كند افتيدر "يشخص نبوت" يشخص اگر

 .شود افتيدر فرد روح در خدا جانب از يقيحق كالم عنوان به ديبا غاميپ ، اه تست نيا

 

 تست هفت 

 ؟ دارد مطابقت خدا كالم با ايآ* 

 هستند؟ چه اميپ كننده افتيدر يزندگ در آن يها ثمره و وهيم* 

 دهد؟ يم جالل را خداوند حيمس يسيع ايآ* 

 ؟ خداست كالم خالف اي خداست كالم يراستا در ايآ* 

 ؟ اسارت اي دارد همراه به يآزاد ايآ* 

 ؟ ستيچ روح يدرون شهادت* 

 ؟ است شده انجام و برآورده ايآ* 

  

 توجه جلب و يخواه خود 

  

 عبارت به .باشد "توجه جلب و يخواه خود " يها نبوت مراقب ديبا فرد ، يشخص نبوت نهيزم در خصوص به

 ؟ است رندهيگ غرور التيتما از نبوت ايآ ، گريد

 " ....يهست من خاص فرد تو"

 " ...است نداده انجام كس چيه حال به تا كه ام خوانده يزيچ يبرا را تو"
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 ؟ كند يم بلند خاص و مهم گاهيجا به ، را اميپ رندهيگ فرد ايآ

 " ...تا ام فرستاده را شخص آن من چون كن گوش مرد اي زن نيا به "

 

 دييتا 

 ؟ كند يم ديتائ را است گفته قبل از شما به خداوند كه چه آن ، اميپ نيا ايآ

 زن اي مرد ، شخص آن ديدان يم و ديا كرده شيآزما را ها روح شما يول ، است ديجد كامالً يغاميپ ، غاميپ اگر

  . ديكن صبر گريد شخص واسطه به اي گريد يراه از ، آن دييتا يبرا و داشته نگه خود روح در را اميپ ، خداست

 

 شوند دهيسنج و قضاوت  ها آن 

 يشخص يها نبوت كه ستين معنا بدان نيا اند گرفته قرار استفاده سوء مورد گذشته در يشخص يها نبوت چون

  .ديكن افتيدر آن از بعد و ديده قرار ها آن قضاوت يبرا را الزم زمان ، عوض در .شوند گرفته دهيناد ديبا

 گذاشته وقت ارتباط آن در ، بود ديخواه ندهيآ در اي و ديتهس آن در كه است يتيموقع درباره يهشدار ، نبوت اگر

 .بدهد شما به يشتريب دانش كه ديبخواه خداوند از و ديكن دعا و

 يبرا يبزرگ منبع توانند يم .ديكن مرور را ها آن ديتوان يم ندهيآ در چون ، ديكن ادداشتي را ها نبوت كه است بهتر

  .رنديبگ را خدا كالم يجا توانند ينم هرگز هم باز الح نيا با ، باشند خاطر يتسل و اقياشت

 

 ينب كي با نبوت هيعط سهيمقا
  

  .است كرده نييتع يدفتر پنج خدمت خدا .ستين ينب كي دفتر خطاب همان نبوت هيعط

 

 4:11 انيرا،افسس معلمان و شبانان يبعض و نيمبشر يوبعض ايانب يبعض و رسوالن يبعض ديبخش او و

 

 ينب خدمت 

  .ندارند را ينب يخواندگ و ستندين ينب ماندارانيا تمام اما ، كنند نبوت كه دارند را ازيامت نيا ماندارانيا تمام
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 سوم ا،يانب دوم رسوالن، اول: سايدركل را يبعض قرارداد خدا و. شوديم عطا منفعت بجهت روح ظهور را هركس يول

 اي ا،يانب همه اي هستند، رسول همه ايآ. زبانها واقسام ريتداب و اعانات و دادن شفا ينعمتها پس بعدقوات، معلمان،

                                     29 -28  ،12:7 انيقرنت١ قوات؟ همه اي معلمان، همه

 

 تا فرستاد پولس شيپ ينب عنوان به را آغابوس خدا اما ، كردند عمل نبوت هيعط در پسيليف دختر چهار ، نمونه يبرا

 .بدهد او به ينبوت ميمستق اميپ كي

 

 كنند نبوت توانند يم همه 

 14:31 انيقرنت١.رنديحتپذينص همه و ابندي ميتعل همه تا ديكن نبوت كي كي ديتوان يم همه كه رايز

 

  .باشد يم ينب فرد كه ستين معنا بدان نيا اما كند يم عمل فرد كي واسطه به نبوت هيعط چه اگر

 

 ؟ است حاضر عصر يبرا نبوت هيعط ايآ
  

  .شد خواهد نبوت زين ما عصر در كه است كرده ييشگويپ خدا كالم

 

 نوشت ليوئي 

 جوانان و شما رانيپ و خواهندنمود نبوت شما دختران و پسران و ختير خواهم بشر همه بر را خود روح آن از بعد و

 2:28 ليوئي.ديخواهندد اهايرو شما

  
 

 گفت پطرس 

 كيتار مكان در درخشنده يچراغ مثل د،يكن اهتمام آن در اگر ديكن يكومين كه ميدار تر محكم زين را ايانب كالم و

 1:19 پطرس٢.كند طلوع شما يدلها در صبح ستاره و بشكافد روز تا
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 كرد قول نقل لوقا 

 بشر تمام بر خود روح از كه خواهدبود نيچن آخر اميا در ديگويم خدا" كه گفت ينب ليوئي كه است همان نيا بلكه

 برغالمان و د؛يد خواهند خوابها شما رانيپ و اهايرو شما جوانان و كنند نبوت شما دختران و وپسران ختير خواهم

                   18 -16:2 اعمال. نمود خواهند نبوت شانيا و ختير خودخواهم روح از اميا آن در خود زانيكن و

 

 داد شرح پولس 

 علم، اگر و رفتيپذ خواهد انتها زبانها، اگر و شد خواهد ستين نبوتهاباشد، اگر اما و شود ينم ساقط هرگز محبت

 ستين يجزئ د،يآ كامل كه يهنگام لكن م،يينمايم نبوت يجزئ و ميدار يعلم يراجزئيز. ديگرد خواهد ليزا

. نمودميم تعقل مانندطفل و كردميم فكر طفل چون و زدميم حرف طفل چون بودم، طفل كه يزمان. ديگرد خواهد

 روبرو؛ وقت آن لكن نم،يبيم معما بطور نهيآ در الحال كه رايز. كردم ترك را طفالنه يكارها شدم، مرد چون اما

: است يباق زيچ سه نيا الحال و. شدم شناخته زين چنانكه شناخت، خواهم وقت آن لكن دارم، يمعرفت يجزئ االن

                    13 -8:13 انيقرنت١.است محبت نهايا از بزرگتر اما. ومحبت ديام و مانيايعني

 

 

  ديايب ) خداوند حيمس يسيع (كامل كه يزمان تا
  داشت خواهد وجود سايكل در ." برگردد ) خداوند حيمس يسيع (كامل" كه يزمان  تا نبوت

 و است مقدس كتاب شدن كامل به مربوط " ديايب كامل هك يهنگام " دادند حيتوض نطوريا را كلمات نيا يبرخ

 كامل از قبل يبرا يعني (شد كامل مقدس كتاب كه يزمان تا اند بوده يموقت خاص يايعطا نيا كه هستند يمدع

 ما كه دهد يم حيتوض يواضح صورت به ، كالم كه مينيب يم متن در ما حال نيا با ). بودند مقدس كتاب شدن

  ديد ميخواه رو در رو را حيمس يسيع خداوند يروز
  

  استفاده يبرا يميتعال
  

 را ينبوت است ممكن.كند ينم عمل ما ارده با نبوت هيعط كه آنجا از است متفاوت ها زبان به دعا هيعط با نبوت هيعط

 انجام دنبال به اي و پرستش و ديتمج زمان در معموال نبوت هيعط. ميكن افتيدر جمع كي در اي يشخص يجا كي در

 .كند يم عمل ها زبان ترجمه و ها زبان به سخن هيعط
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 خلوت در 

 افتيدر خود يشخص شدن حيتصح درباره اي و ميا كرده تمركز آن يرو بر كه يزيچ درباره ينبوت است ممكن

  .ميكن انيب يعموم زمان كي در ندهيآ در كه باشد يزيچ كه ندارد احتمال هم ، دارد احتمال هم نيا .ميكن

 

 جمع در 

  ديباش مسلط خود به* 

  .باشد داشته دست در را خود كنترل كامال ديبا كننده نبوت

 14:32 انيقرنت١.باشنديم ايانب عيمط ايانب ارواح و

 

  يعيطب يصدا با* 

  .كند رييتغ كردن ديتاك يبرا القدس روح توسط صدا لحن نكهيا مگر شود انيب يعيطب يصدا با ديبا نبوت

 

  يامروز ساده زبان با* 

          رايز دينكن استفاده قلم لفظ و ليثق كلمات از .شود انيب فهم قابل كلمات با و مدرن ، ساده طور به ديبا نبوت

  .رديبگ را اميپ يسادگ يجلو تواند يم

 نباشد حد از شيب احساسات با* 

 با بلكه باشد همراه زدن غيج با دينبا .ببرد نيب از را اميپ واندت يم رايز شود انجام حد از شيب جانيه با دينبا نبوت

  .شود انيب واضح يصدا

 

    ديكن يخوددار ، است يدلهورگ و يدستپاچگ جةينت كه يكلمات از* 

 بار چند يدلهورهگ و يدستپاچگ يرو از ها يبعض . كند يريجلوگ يتكرار يها عبارت تكرار از ديبا كننده نبوت

 ، باشد خدا از قتاًيحق اميپ اگر. " ديفرما يم خداوند" ، " ديفرما يم خداوند"،  " ديفرما يم خداوند" نديگو يم مثالً

  .دينما يم قيتصد شنوندگان روح در را اميپ آن او روح
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  هفتم درس كردن دوره يبرا ييها پرسش
  

 ؟ ستيچ نبوت هيعط) ١

  

  

  
 

 ؟ ديكن سهيمقا ها زبان ترجمه و اه زبان با را نبوت هيعط) ٢

 

  

  

  
 

                   ؟ ديببر نام را ريخ اي خداست جانب از غاميپ ايآ نكهيا قضاوت يبرا شيآزما هفت) ٣
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 درس هشتم

  ارواح صيتشخ - مكاشفه هيعط

  

 به مانيا را يكي و. روح همان بحسب علم، كالم را يگريد و شوديم داده حكمت كالم روح، بوساطت را يكي رايز

 زييتم را يكي و نبوت را يگريود معجزات قوت را يكي و. روح همان به دادن شفا ينعمتها را يگريد و روح همان

 هركس كه است فاعل روح كي همان نهايا عيجم در لكن. زبانها ترجمه را يگريد و زبانها اقسام را يگريد و ارواح

 اگرچه بدن ياعضا يتمام و متعدددارد ياعضا و است كي بدن چنانكه رايز. كنديم ميتقس خود اراده بحسب فرد را

                12 -8:12 انيقرنت1.باشديم زين حيمس نيهمچن باشد،يم كتني است اريبس

 

  

   مكاشفه يايعطا
  

  يمعرف
 و دانش كه يهنگام اي و روح اعمال اي ، ذات ، تيهو يعيطب مافوق طور به خداوند كه يهنگام مكاشفه يايعطا

 ، درك ، فكر صورت به ما روح قيطر از مكاشفه نيا .شوند يم آشكار ، دهد يم اننش خود قوم به را خود حكمت

  

  القدس روح يايعطا نه

  

 : يگفتار يايعطا

 ها زبان به سخن

 ها زبان ترجمه

 نبوت

 : يا مكاشفه يايعطا

 ارواح صيتشخ *

 )دانش ( معرفت كالم

 حكمت مكال

 

 : قدرت يايعطا

 مانيا هيعط

   شفا يايعطا

 معجزات انجام
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 ، ) ارواح نيب صيتشخ (ارواح صيتشخ از عبارتند مكاشفه هيعط سه .شود يم ما ذهن وارد ايرو و ديد ، احساس

  .است حكمت كالم و) دانش (معرفت كالم

          يجار هيعط كي عنوان به باًيتقر زين مكاشفه يايطاع ، كنند يم عمل گريكدي با يگفتار يايعطا كه همانطور

 مختلف يها ظهور كه يهنگام . ميكن يم جدا هم از ، بهترشان درك منظور به مطالعه نيا در را ها آن ما . شوند يم

  .شود يم تر ساده مان يزندگ در ها آن افتيدر ، ميريگ يم ادي را القدس روح

 معرفت كالم ، حكمت كالم يايعطا از كي كدام در ما نكهيا درباره يگمسردر كي ذهنمان در است ممكن

 در غالباً ما كه است نيا يسردرگم نيا ليدال از يكي .ديايب وجود به ، ميكن يم عمل ارواح صيتشخ اي و) دانش(

 به ميتوان يم ما .ميكن يم افتيدر يا هيعط چه ميبدان كه ستين يازين .ميكن يم عمل ايعطا نيا از يكي از شيب

  .شوند يجار ما قيطر از خدا اراده طبق كه ميده اجازه ها آن به يسادگ
 

  مثال فرض به 

  
 آمده دعا درخواست اي دعا يبرا كه يكس كه سازد آگاه قتيحق نيا به را ما كه است ممكن ارواح صيتشخ هيعط

  . ميكن خدمت لحظه آن در هچگون شخص آن به كه گفت خواهد ما به حكمت كالم آنگاه. دارد ريشر روح است
  

   ارواح صيتشخ
  

  يمعرف 
 چه كه است نيا ، ارواح صيتشخ هيعط . است يروحان يايدن قلمرو در يعيطب فرا نشيب كي ارواح صيتشخ هيعط

 يشناخت نيا .كند يم آشكار را دارد وجود اميپ اي و تيفعال ، تيموقع ، شخص كي پشت در يارواح چه اي يروح

  . شود يم حاصل يروح هر تيفعال اي و ذات ، منبع با رابطه در يعيطب فوق مكاشفه توسط كه شما روح در است

  . است دادن صيتشخ وضوح به يمعنا به و باشد يم"   diakrisis  " يوناني در  " صيتشخ" كلمه
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  ميندار صيتشخ هيعط 
 ورژن يسيانگل ترجمه .است نشده ذكر مقدس كتاب در يا هيعط نيهمچ يعني ندارد وجود " صيتشخ هيعط" 

King James  New  و عمل ، دادن صيتشخ رايز . صيتشخ هيعط نه ، كند يم اشاره ارواح صيتشخ هيعط به 

  . باشد يم نَفْس قلمرو در انسان حكمت

 ، قضاوت اي و انتقاد ارواح صيتشخ . ستين يروانشناخت نشيب اي و يذهن ييكاوشگرا اي يخوان فكر ، ارواح صيتشخ

  . باشد ينم خطاها اي ها تيشخص دادن صيتشخ

  7:1 يمت.نشود حكم شما بر تا ديمكن حكم»

  

   روح تيفعال حوزه سه
 

 صيتشخ .دارد وجود روح در تيفعال منطقه سه ميبدان كه است مهم ، ميهست ارواح صيتشخ حال در كه يهنگام

  : از عبارتند ها آن .كرد خواهد عمل ، ريشر ارواح فقط نه ، مناطق نيا سة هر در ، ارواح
 

   خدا روح *

   انسان روح *

   طانيش يپادشاه *

  خدا روح 
 را خدا غاميپ و بجنگند ما يبرا تا اند شده فرستاده كه يفرشتگان ، شود يم او يآسمان فرشتگان شامل خدا روح

  . اورنديب مانيبرا

  انسان روح 
 پروسة واسطه به انسان روح .كند يم انتخاب را يكي بد و كين نيب و طانيش يپادشاه و خدا روح نيب انسان روح

  .را ينفسان ذات اي و كند يم منعكس را ييخدا ذات اي ، يزندگ ماتيتصم و يزندگ معاشرات

 يم گذاشته شينما به شخص واسطه به محبت پر و خالص رفتار نيا كه باشد خدا محبت از پر تواند يم انسان روح

  . بگذارد شينما به را غرور و يانسان ريغ رفتار و يدشمن كه باشد خشم و دروغ ، ياكارير از پر تواند يم اي .شود
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  وهايد و طانيش 
 و يجادوگر ، دروغ ، غرور ، حسادت ، شهوت مثال عنوان به .دارد وجود ايدن در وهايد و طانيش ناپاك يپادشاه

  . هستند ها آن از ييها نمونه ينافرمان
  

   ارواح صيتشخ هيعط هدف
 

 و ترجمه ، ها زبان به سخن پشت در كه يارواح ميتوان يم ، ميكن يم عمل ارواح صيتشخ هيعط در ما كه يهنگام

  . ميكن ييشناسا را ريدرگ ارواح ميتوان يم هم شفا و نجات در .ميكن شيآزما را  كنند يم صحبت نبوت اي

 در .ميده يم صيتشخ زين را فرشتگان حضور اي فرد يانسان روح بلكه ، ميده ينم صيتشخ را ريشر ارواح فقط ما

  .كند افتيدر را ريشر ارواح اي و فرشتگان از يواضح ريتصو تواند يم مانداريا شخص ، ازين مواقع
  

   : سايكل يعني خداوند حيمس يسيع بدن در ارواح يعمل صيتشخ با

  .شوند آزاد توانند يم هستند اسارت در هك ينيمقدس *

  . شود داده صيتشخ تواند يم طانيش يها نقشه *

  .شود رونيب نيمقدس نيب از تواند يم گناه *

  . شود داده صيتشخ تواند يم غلط مكاشفه و *
  

  هيعط تياهم 
 ميتعل ، ها سال گذشت از بعد ، وجود نيا با .برد خواهند نفع آن از همه كه هستند خاص هدف كي يبرا ايعطا تمام

  .است شده داده ارواح صيتشخ درباره ياندك

  

 به اريبس كذبه يايانب كه رايز. نه اي هستند خدا از ايآ كه دييازمايب را روحها بلكه ديمكن قبول را روح هر بان،يحب يا

 از دينما اقرار شده مجسم حيمس يسيع به كه يروح هر: ميشناسيم را خدا روح ن،يا به. رفتهاند رونيب جهان

 ديدهايشن كه دجال روح است نيا و. ستين خدا از كند، راانكار شده مجسم حيمس يسيع كه يروح هر و خداست،

                3 -4:1 وحناي1.است جهان در هم االن و ديĤيم او كه
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  ما حفاظت خاطر به 
 يايعطا كردن ور شعله يبرا ماندارانيا مامت.  است كرده رها حفاظت بدون را خداوند حيمس بدن ، ميتعل كمبود نيا

  . كنند دعا ديبا خداوند حيمس بدن حفاظت و شان خانواده حفاظت ، خودشان حفاظت يبرا ارواح صيتشخ
  

   بيفر
 

  رسول پولس از يهشدار 
  .داد هشدار ماست همه اطراف در كه يبيفر درباره پولس

   كذبه رسوالن *

  كارم خادمان *

  

 عجب و. سازنديم مشابه حيمس رسوالن به را شتنيخو كه هستند مكار خادمان و كذبه رسوالن اشخاص نيچن كه رايز

 شتنيخو يو خدام كه ستين بزرگ امر پس. سازديم مشابه نور فرشته به را شتنيخو هم طانيخودش چونكه ست،ين

                15 -13:11 انيقرنت2.بود خواهد شاناعمال برحسب شانيا عاقبت كه سازند مشابه عدالت خدام به را

  

   گردند يبرم مانيا از* 

 خواهند اصغا نياطيش ميتعال و مضل ارواح به برگشته، مانيا از يبعض آخر زمان در كه ديگويم حيصر روح كنيل و

                2 -4:1 موتائوسيت1كردهاند؛ داغ را خود ريضما كه انيدروغگو ياكارير به نمود،

  

  

  دارند ينداريد صورت* 

 طماع و بود خواهند خودپرست مردمان، كه رايز آمد، خواهد ديپد سخت يزمانها آخر اميا در كه بدان را نيا اما

 متنفر و مروتيب زويناپره و بتگويغ و دل نهيك و الفتيب و ناپاك و ناسپاس و نيوالد عينامط و بدگو و متكبر و والفزن

 دارند، ينداريد صورت كه دارند؛يم خدادوست از شتريب را عشرت كه مغرور و وتندمزاج ركا انتيخ و ييكوين از

 گشته، خانهها داخل لهيح به كه يآنان هستند نهايا از كه رايز. نما اعراض شانيا از. كننديم انكار را آن قوت كنيل
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 لكن رند،يگيم ميتعل دائم و. شونديم دهربو شهوات انواع به و كشنديم را گناهان بار كنندكهيم رياس را عقل كم زنان

 يراست با زين شانيا كردند، مقاومت يموس با سيمبري و سيني همچنانكه و. ديرس توانند ينم يراست معرفت به هرگز

 بر شانيا حماقت كه رايز نخواهندكرد يترق شتريب كنيل. ماننديا از مردود و فاسدالعقل مردم كه كننديم مقاومت

                9 -3:1 موتائوسيت2.شد زين آنها حماقت چنانكه شد، خواهد واضح مردم عيجم

  

  كرد خواهند يترق يبد در* 

  3:13 موتائوسيت2.باشنديم خورده بيفر و بندهيفر كه كرد خواهند يترق يبد در دغاباز و ريشر مردمان كنيل

  

   ما فهيوظ
 

   ها روح آزمودن*

 ما به و مييازمايب را ها روح كه داد فرمان ما به او .ميباش دفاع يب ريشر ارواح برابر در ما كه نداشت دوست خدا

 اطراف طيمح در كه ميبدان ما تا است داده ارواح صيتشخ هيعط ما به او .است داده را كار نيا انجام العمل دستور

  . است دادن رخ حال در ياتفاقات چه مان
  

 به اريبس كذبه يايانب كه رايز. نه اي هستند خدا از كه دييازمايب را روحها بلكه ديمكن ولقب را روح هر بان،يحب يا

 از دينما اقرار شده مجسم حيمس يسيع به كه يروح هر: ميشناسيم را خدا روح ن،يا به. رفتهاند رونيب جهان

                2 -4:1 وحناي1خداست،

  

  

  ؟ ستيچ آزمودن نيا* 

 او كه ديدهايشن كه دجال روح است نيا و. ستين خدا از كند، انكار را شده مجسم حيمس يسيع كه يروح هر و

 شماست، در كه او رايز ديافتهاي غلبه شانيا بر و ديهست خدا از شما فرزندان، يا. است جهان در هم االن و ديĤيم

 يرام شانيا ايدن و نديگويم يويدن سخنان جهت نيازا هستند ايدن از شانيا. است جهان در آنكه از است بزرگتر



77 

 

 روح و حق روح. شنود ينم مارا ستين خدا از آنكه و شنوديم را ما شناسد يرام خدا هركه و ميهست خدا از ما. شنود

                 6 -4:3 وحناي1 .ميدهيم زييتم نيا از را ضاللت

  

   بيفر منطقه دو
 

  انسان بيفر 

  افرمانن و سركش افراد* 

 ياصل ليدل سه شهرت و مقام كسب يبرا ليتما ، يمال منافع اما ، دهند يم بيفر متعدد ليدال به را گرانيد ها انسان

  . هستند

  .هستند ختنه اهل از كه يآنان الخصوص يعل باشند،يم ومتمرد اريبس بندگان،يفر و انياوهگوي كه رايز1:10 طسيت

  

 كوين الفاظ به و را خود شكم بلكه كنند ينم خدمت را حيمس يسيع ما اوندخد اشخاص نيچن كه رايز16:18 انيروم

  .بنديفريم را دالن ساده يدلها نيريش وسخنان

  

  رهيسف و ايحنان* 

 را يپول از يبخش ها آن .بود طانيش دروغ از پر رهيسف و ايحنان يها قلب كه داد صيتشخ ، هيعط نيا واسطه به پطرس

 بيفر نفوذ برابر در را حيمس بدن ، ارواح صيتشخ.داشتند نگه خود يبرا ، ودندب داده وعده خدمت يبرا كه

  . كند يم مهيب دهندگان

  

 و داشت نگاه خود زن اطالع به را آن متيق از يقدر فروخته، يملك رهيسف زوجهاش با نام، ايحنان يشخص اما

 ساخته پر را تو دل طانيش چرا ايحنان يا«: گفت پطرس آنگاه. نهاد رسوالن يقدمها نزد راآورده، آن از يقدر

                3 -5:1 ؟اعماليدار نگاه را نيزم متيازق يمقدار و يده بيفر را روحالقدس تا است

  

  دغابازان* 

  3:13 موتائوسيت2.باشنديم خورده بيفر و بندهيفر كه كرد خواهند يترق يبد در دغاباز و ريشر مردمان كنيل
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  يطانيش بيفر 

 است آن. كنند ياقرارنم را جسم در شده ظاهر حيمس يسيع شدندكه رونيب ايبهدن اريبس كنندگان گمراه رايز

  1:7 وحناي2.دجال و گمراهكننده

  

 كه نمود خواهند چنان مهيعظ ومعجزات عالمات شده، ظاهر كذبه ايانب و كاذب انيحيمس كه رايز24:24 يمت

  .يكردند گمراه زين را دگانيبرگز يبود اگرممكن

  

 را ما افراد خود لهيوس به اي ها تيموقع اي افراد قيطر از طانيش يزمان چه ميبفهم ميتوان يم ، ارواح صيتشخ واسطهب

  . شود يم ما محافظ ، آشكار دانش نيا.دهد يم بيفر

  

   نمود عمل ارواح صيتشخ هيعط در خداوند يسيع
 

   """"يهست خداوند حيمس تو  """"
 در خداوند يسيع كه همانطور .است طانيش از يگريد و خداست از يكي .ميدار را پطرس اظهارات از نمونه دو ما

  .كرد ميخواه عمل چگونه هيعط نيا در زين ما كه ديد ميخواه ، نمود عمل ارواح صيتشخ هيعط

  

 يتوا خوشابحال«: گفت يو جواب در يسيع »!زنده يخدا پسر ح،يمس ييتو «كه گفت جواب در پطرس شمعون

                17 -16:16 يمت.است درآسمان كه من پدر بلكه نكرده، كشف تو بر را نيا وخون جسم رايز! وناي بن شمعون

  . بود شده نازل پدر از بلكه ، نبود بشر دانش ساخته پطرس گفته

  

  طانيش خيتوب 
 فكر ديشا.برد نخواهد رنج خداوند يسيع كه گفت و گرفت خود به را حرف آن پطرس ، باال گفته از بعد بالفاصله

 نگاه در او گفته ، گريد عبارت به .كند متوقف را او خواست يم ، بود خداوند يسيع نگران پطرس چون كه ميكن
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 منبع كه بود داده صيتشخ او رايز كرد خطاب طانيش مانند به را پطرس خداوند يسيع اما .نبود اشتباه يسطح

  . بود ريشر روح پطرس اظهارات

  

 نخواهد واقع هرگز تو بر نيا خداوندكه يتوا از حاشا«: گفت و نمودن منع به كرد شروع گرفته، را او پطرس و

 را ياموراله نه رايز ،يباشيم من لغزش باعث كه رايز طانيش يمنا از شو دور«: گفت را پطرس اوبرگشته، اما »!شد

                23 -16:22 يمت «!يكنيم تفكر را يانسان امور بلكه

  

  كر و گنگ روح 
  . داد يم شفا بود كرده جاديا مشكل كه يروح آن با گفتن سخن با اغلب خداوند يسيع

 او داخل گريود يآ در او از كنميم حكم را تو من كر و گنگ روح يا«: فرمود يو به داده، بينه را ديپل روح

  9:25b مرقس»!مشو
  

   ارواح صيتشخ -  قيعت عهد نمونه
  

  نديب يم را يروحان يايدن ، خادم 
   نديبب را روح قلمرو خادمش تا كرد دعا شعيال

 خداوند يا«: گفت كرده، دعا شعيال و ».شترنديب شاننديا با كه يآنان از نديما با كه يآنان رايز مترس«: گفت او

 سواران از شعيال اطراف يكوهها نكيا كه ديد او و گشود را خادم چشمان خداوند پس ».نديبب تا بگشا را او چشمان

                17 -16:6 پادشاهان2. است پر نيآتش يها وارابه

  . شود يم آشكار او بر ريشر و كوين ارواح و نديب يم را يروحان يايدن يشخص كه است يزمان ارواح صيتشخ هيعط

  . شوند باز نما يروحان چشمان تا ميكن دعا ديبا ، شعيال مانند زين ما
  

  ديد اءياشع 

 پر يو يدامنها از كليه و بود، نشسته يعال و بلند يكرس بر كه دميراد خداوند مرد، پادشاه ايعز كه يسال در

  6:1 اياشع.بود
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   ارواح صيتشخ - ديجد عهد نمونه
  

  زيكن دختر و پولس 

   ريشر روح از كوين سخن *

 انيآقا يبرا اريبس منافع ييگو بيازغ و داشت تفال روح كه يزيكن م،يرفت ينمازم محل هب ما چون كه شد واقع و

 يتعال يخدا خدام مردمان نيا «كه گفتيم كرده، ندا ماآمده، و پولس عقب از و. برخورد ما به نمود، يداميپ خود

 شده، دلتنگ پولس كرد،يم اريبس يروزها را كار نيا چون و ».ندينمايم اعالم نجات قيطر از را شما كه باشنديم

 رونيب او از ساعت در كه ».ايب رونيب دختر نيازا حيمس يسيع نام به ميفرمايم را تو«: گفت روح به و برگشت

                18 -16:16 اعمال.شد
  

 دختر آن در خود وجود از كوين اخبار دادن با كه كرد يم تالش دختر آن درون در كه بود ياله روح آن ايآ

  .بود قتيحق گفت دختر آن كه يزيچ كند؟ حفاظت

  . بشناسد را دختر آن روح تا بود منتظر پولس چرا؟ .بود مشكل در روز نيچند پولس كه است شده گفته

  

   زهيانگ *

  . بودند جمع انيم در اعتبار كسب دنبال به دختر آن درون ارواح ، اديز احتمال به

   امروز يايدن در ارواح صيتشخ هيعط
  

   !دينباش نادان 
 در كه يارواح اي ميدار كار و سر ها آن با كه يارواح ، اطرافمان ارواح مقابل در دينبا ما كه ديباش داشته ادي به

  . ميباش نادان دارند وجود اطرافمان

  . دهد يم انجام را خدا ركا ، روح كدام كه ميبدان ديبا بلكه ميباش درست يزهايچ فكر به فقط ميتوان ينم ما

  . ميبشناس ميتوان ينم ندهد نشان ما به خدا كه يزمان تا ، را كند يم عمل شخص كي در كه يروح ما
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 روح و حق روح. شنود ينم را ما ستين خدا از آنكه و شنوديم را ما شناسد يرام خدا هركه و ميهست خدا از ما

  4:6 وحناي1.ميده يم  صيتشخ نيا از را ضاللت

  

  . ميبدان را خطا روح و قتيحق روح نيب فرق كه است شده داده ما به حق نيا و ميهست خدا از ما

  

  ديكن عمل و اقدام 
 به بسته ، شود يم داده صيتشخ ريشر روح هرگاه .دهد ينم نشان مانداريا كي به هدف بدون را ريشر ارواح خدا

  . شوند اخراج اي و محدود ديبا فوراً ، طيشرا

  

 حرف تازه يزبانها به و كنند رونيب را وهايد من نام به كه بود خواهد ماندارانيا همراه اتيآ نيا و 16:17 مرقس

  زنند

  

 هرگزنخواهد ضرر شما به يزيچ و ديكن ماليپا را دشمن قوت يتمام و عقربها و ماران كه بخشميم راقوت شما نكيا

 آسمان در شما ينامها دكهيباش شاد شتريب بلكه كننديم شما اطاعت ارواح كه ديمكن يشاد نيا از يول. ديرسان

                20 -10:19 لوقا».است مرقوم

  .ميده انجام يكار چه كه گفت ما به خداوند يسيع كار نيا انجام يبرا است شده داده دشمن با مقابله قدرت شما به

  

   ديكن رونيب را ها ويد *

  . ديكن له پا ريز را ها عقرب و ها مار *

   ديكن غلبه ريشر يروهاين تمام بر *

  . ميكن يشاد ميهست خدا از نكهيا يبرا بلكه كنند يم تيتبع ما از ارواح كه مينباش خوشحال نيا از *

  

   غلط يها زهيانگ خطرِ
  

   .مينباش غلط يها زهيانگ يبرا القدس روح از ايعطا افتيدر دنبال به كه است شده داده هشدار ما به
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  شمعون 

 يشاد و. افتندييم شفا اريبس لنگان و ومفلوجان شدنديم رونيب زده، نعره داشتند كه ياريبس از ديپل ارواح كه رايز

 را سامره اهل و نموديم يجادوگر كه بود هيقر آن در آن از قبل نام شمعون يمرد اما. نمود يرو شهر آن در ميعظ

                9 -7:8 نمود،اعماليم بزرگ يشخص را خود و ساخت يرميمتح

  

 او از كه مهيعظ قوات و اتيآ دنيد از و بوديم لپسيف با همواره افتي ديتعم چون و آورد مانيا خود زين وشمعون

  8:13 اعمال.افتاد رتيح در شد،يم ظاهر

  

  شد داده پول شنهاديپ *

: گفت آورده، شانيا شيپ يمبلغ شود،يم عطا روحالقدس رسوالن يدستها گذاردن محض كه ديد چون شمعون اما

                19 -8:18 اعمال».ابديب را روحالقدس گذارم، دست هركس به كه ديده قدرت نيا زين مرا«

  

   پطرس توسط شدن شمرده نيننگ*

 تقسم امر، نيدرا را تو. شوديم حاصل زر به خدا يعطا كه يپنداشت چونكه باد، هالك تو با زرت«: گفت بدو پطرس

 درخواست خدا از و كن توبه خود شرارت نيا از پس. باشد ينم راست خدا درحضور دلت كه رايز ستين يبهرها و

                22 -8:20 شود،اعمال دهيآمرز دلت فكر نيا ديتاشا كن

  . داد صيتشخ را بود گذاشته ريتاث شمعون بر كه يروح پطرس

  8:23 اعمال».يگرفتار رارتش ديق و تلخ زهره در نميب يرام تو كه رايز

  

 عارض من بر ديگفت آنچه از يزيچ تا ديكن دعا خداوند به من يبرا شما«: گفت جواب در شمعون 8:24 اعمال

  «.نشود

  شوعي بار 

  كاذب ينب* 

 او نام كه افتندي بود كاذب يونب جادوگر كه را يهودي شخص آنجا در گشتند، پافس به تا رهيجز يتمام در چون و

 خواست نموده، طلب را سولس و برنابا همان. بود ميفه يمرد كه بود يوال پولس وسيسرج قياورف. بود عشويبار
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 نموده، رامخالفت شانيا باشد،يم نيهمچن اسمش ترجمه رايز جادوگر، آن يعني مايعل اما. بشنود را خدا كالم

                8 -13:6 اعمال.برگرداند مانيا از را يوال خواست

  

  شد شناخته واضح طور به* 

 يا خباثت، و مكر نوع هر از پر يا«: گفت سته،ينگر كين او بر شده، القدس ازروح پر باشد، پولس كه سولس يول

 بر خداوند دست الحال خداوند؟ راست طرق ساختن منحرف از يستيا ينم باز ،يراست هر ودشمن سيابل فرزند

 دور و گرفت فرو را او يكيوتار غشاوه ساعت، همان در كه ».ديد ينخواه يمدت تا را آفتاب شده، كور و توست

                11 -9:13 اعمال. كرد يم طلب ييراهنما زده،

  

   يداور* 

 ماجرا آن چون يوال پس. كرديم طلب ييراهنما زده، دور و گرفت فرو را او يكيوتار غشاوه ساعت، همان در كه

                12 -13:11 اعمال.آورد انميا شده، ريمتح خداوند ميتعل از د،يد را
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  هشتم درس كردن دوره يبرا ييها پرسش
  

  ؟ ديده شرح خود سادة كلمات از استفاده با را ارواح صيتشخ هيعط) ) ١

  

  

  

  

  

  ؟ است مهم شما يبرا هيعط نيا عملكرد چرا) ٢

  

  

  

  

  

  

  ؟ ديده حيتوض را ديباش ريدرگ آن در است ممكن كه را روح حوزة سه) ٣
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 درس نهم

   )دانش ( معرفت كالم - مكاشفه هيعط
  

  

 به مانيا را يكي و. روح همان بحسب علم، كالم را يگريد و شوديم داده حكمت كالم روح، بوساطت را يكي رايز

 زييتم را يكي و نبوت را يگريود معجزات قوت را يكي و. روح همان به دادن شفا ينعمتها را يگريد و روح همان

              10 -8:12 انيقرنت١.زبانها ترجمه را يگريد و زبانها اقسام را يگريد و ارواح

  

  
 

 

   )دانش (معرفت كالم
  

  مفهوم
 به تيموقع اي شخص درباره ، گذشته اي حال زمان در ، خاص يقيحقا يعيطب فوق مكاشفه ،) دانش (معرفت كالم

 را ذهنمان يعيطب افكار اغلب ، دانش نيا .است نشده آموخته يعيطب رفك واسطه به كه است القدس روح لهيوس

 "يدرون دانش "كي عنوان به اي و درك ، برداشت ، احساس ، اسم ، كالم ، دهيا كي عنوان به و كند يم متوقف

  

  القدس روح يايعطا نه

  

 : يگفتار يايعطا

 ها زبان به سخن

 ها زبان ترجمه

 نبوت

 : يا مكاشفه يايعطا

 ارواح صيتشخ

 )دانش ( معرفت كالم*

 حكمت كالم

 

 : قدرت يايطاع

 مانيا هيعط

   شفا يايعطا

 معجزات انجام
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 قسمت ، هم) دانش (معرفت كالم ، است جمله كي از يكوچك بخش ، كلمه كي كه طور همان. شود يم ظاهر

  . است تيموقع كي در خدا كامل دانش از يكوچك

  . ستين خدا كالم مطالعه يبرا نگذاشتن وقت يبرا يا بهانه ،) دانش (معرفت كالم

  .دهد انجام يرابخوب خدا كالم و نشود خجل كه يعامل ،يخداساز مقبول را خود كه كن يسع و2:15 موتائوسيت٢

  

  . باشد او كالم در زمان گذراندن و خداوند با زدن دمق ها سال حاصل كه ستين يدانش ،) دانش (معرفت كالم

  

  )دانش (معرفت از نوع چهار 

   يانسان *

 يكوين يزهايچ .شود يم حاصل يزندگ اتيتجرب و يعلم قاتيتحق ، آموزش قيطر از يعيطب طور به يانسان دانش

 غلط افكار جهينت در غلط اي صناق يريگ جهينت ، خدا دانش بدون اما .است شده حاصل دانش نيا واسطه به ياريبس

  . است آمده وجود به

  

  رانهيشر يعيطب فرا *

 قاتيتحق ، يمذهب انيخدا ، يپرست بت ، ييگو بيغ ، يجادوگر لهيوس به است طانيش آن منبع كه يعيطب فرا دانش

 رد كامل طور به ديبا كه است يبزرگ تله دانش از حوزه نيا .شود يم آموخته يطانيش يها حوزه گريد اي يكيزيمتاف

  . است ممنوع خدا جانب از و .شود

  

   يروحان دانش *

  . شود يم آغاز ميريپذ يم مان دهنده نجات عنوان به را خداوند يسيع كه يا لحظه از يروحان دانش

  17:3 وحناي.بشناسند يفرستاد كه را حيمس يسيع و يقيحق واحد يخدا را تو كه است نيايجاودان اتيح و

  

   . ابدي يم شيافزا خدا با رابطه و كردن دعا ، ميتعل ، مقدس كتاب مطالعه واسطه به دانش نيا
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   )دانش (معرفت كالم *

 يعيطب فكر واسطه به كه است  گذشته اي حال زمان در ، خاص يقيحقا يعيطب فوق مكاشفه ،) دانش (معرفت كالم

 .است نشده آموخته

  

  هدف

 مياموزيب ديبا و ميهست يروحان مخلوقات ما. كنند يزندگ يعيطب حسط كي در قومش كه نداشته ليتما هرگز خدا

  .ميكن عمل انمانياطراف نطوريهم و خودمان حفاظت يبرا روح قلمرو در كه

 نيتر ياصل از يكي .كند برقرار ارتباط ما با اريبس ليدال يبرا) دانش (معرفت كالم واسطه به كه خواهد يم خدا

  . است قومش انيم در خدا هدف ليتكم به كمك ، اهداف

 به خدا اگر. را انسان نه بدهد جالل را خدا كه كند يم عمل و شود يم آشكار يصورت در) دانش (معرفت كالم

  . كرد خواهد كمك او به خدمت در ما به نيا ، رديبگ قرار ما سرچشمه و منبع عنوان

 را گناه ، كند يم قيتشو ، دهد يم هشدار را خطر رايز ميكن خدمت ياثربخش و دقت با كه كند يم كمك ما به نيا

  .دهد يم قرار مان خدمت و يزندگ " درست ريمس "در را ما و كند يم آشكار

  

  كس هر يبرا 
  ؟ كند عمل ديبا ماندارانيا تمام در) دانش (معرفت كالم ايآ

  .شوديم عطا منفعت بجهت روح ظهور را هركس يول12:7 انيقرنت١

  

   ايحنان مثل *

  . كند يم خطاب شاگرد را او مقدس كتاب. بود يعاد مانداريا كي او .نبود معلم اي مبشر ، شبان ، رسول ايحنان

  

» !كيلب خداوندا«: كرد عرض» !ايحنان يا«: گفت بدو ايرو در خداوند كه بود نام ايحنان يشاگرد دمشق، در و

 يطرسوس نام سولس هودا،ي خانه در و بشتاب نامنديم راست را آن كه يكوچها به و زيبرخ«: گفت را يو خداوند

 نايب تا گذارد اودست بر آمده، كه است دهيد خواب در را نام ايحنان يشخص و كند،يم دعا نكيا كه رايز كن راطلب

              12 -9:10 اعمال».گردد
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   : كرد اعالم را ريز موارد ايحنان به خدا

   كوچه نام *

   سولس نام *

   بود داده ايرو كي سولس به كه *

 ، حكمت كالم و بود قيحقا آن ، دانش . حكمت كالم هم و بود) دانش (معرفت كالم هم ، ايرو آن يمحتوا

  .فتاد يم اتفاق كه يزيچ و داد يم انجام ديبا ايحنان كه بود يا مكاشفه

  

   عمل در) دانش (معرفت كالم
  

  . مينيبب ييجا كيدر اي و آن فاطرا اي و شخص كي روح در را يزيچ است ممكن

  . ميبشو درونمان شخص از يعبارت اي و كلمه است ممكن

  . ميكن احساس يگريد شخص با رابطه در را يزيچ خودمان وجود در است ممكن

 ميكن يعمل را آن فوراً ديبا ما كه ستين معنا نيا به ، ميا كرده افتيدر) دانش (معرفت كالم قيطر از ما كه يتيواقع

 و) دانش (معرفت كالم گريد مواقع در .ميكن عمل چگونه كه ديبگو ما به تا ميباش حكمت كالم منتظر ديبا لباغ.

  . كند يم فراهم را خدا هدف عيسر انجام اجازه و كند يم عمل زمان هم طور به حكمت كالم

 يگناه از اي و دارد رقرا اشتباه تيموقع كي در كه يشخص از يريجلوگ يبرا) دانش (معرفت كالم از يگاه خدا

 ، حكمت كالم در شهيهم و خلوت در معموال ، محبت با ديبا كلمات نيا .كند استفاده ، كند يم يزندگ آن در كه

   !شود عمل

  هشدار 
 كند ينم استفاده ، دهد قرار گرانيد از يباالتر گاهيجا در را يفرد نكهيا يبرا را) دانش (معرفت كالم القدس روح

 ديباش ، است خاص يخدمت دادن جالل اي و اشخاص ييبزرگنما ، هدفش كه ") يدانش (يمعرفت مكال "هر مراقب.

  . كند ينم عمل " انهيمخف" خدا.
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 كه يهنگام خداوند يسيع .بود هماهنگ آسمان با شهيهم او روح . نكرد عمل ، خود ابتكار با هرگز خداوند يسيع

 را حكمت كالم و) دانش (معرفت كالم همان زين او ، ديگو يم ار يزيچ اي و دهد يم انجام را يكار پدر ديد يم

  .داد يم انجام

  

 تا داد خواهد نشان بدو نيا از بزرگتر اعمال و دينمايم بدو كنديم خود هرآنچه و دارديم دوست را پسر پدر كه رايز

  5:19 وحناي.ديينما تعجب شما

 بود خواهد زيانگ بر شك اريبس ، دارد را مقدس تابك به يقيحقا كردن اضافه قصد كه " يا مكاشفه هيعط " هر

 هرگز ، است كالم سندهينو كه القدس روح .است خداوند شده نوشته كالم نهييآ ، شهيهم) دانش (معرفت كالم.

  . دهد ينم رييتغ است نوشته كه را يكالم

 خدا جانب از رايز شود رد ديبا بشود ياله دانش اي خدا نجات به شدن اضافه اي و رييتغ موجب كه " يقتيحق" هر

  . ستين

 يقيحق كالم ، كند حركت خدمت اي و فكر از خاص منطقه كي به ييسايكل جلسه كي طول در خدا روح اگر

 عمل مكاشفه در كه دارد انتظار خدا .شود ينم منتقل يمتفاوت كامالً منطقه كي به يناگهان طور به) دانش (معرفت

   . شود انجام خاص جمع هر زمان و مسح ، انيجر آن با متناسب ديبا اما ديكن

 ي سندهينو هرگز او .ميده انجام او دستور و خدا زمان با مطابق را القدس روح دستورالعمل كه رود يم انتظار

  . ستين يسردرگم
  

   قيعت عهد در) دانش (معرفت كالم نمونه
  

  شد داده هشدار بيفر درباره اياخ به 
  

  . بود داده هشدار آمد يم ضدش به كه يبيفر از ينب ياياخ به خدا

 لوهيش به و ،يهست ربعامي زن تو كه نشناسند تا نما ليتبد را خود صورت و زيبرخ االن «كه گفت خود زن به ربعامي و

 قرص ده خود دست در و. آنجاست در شد خواهم پادشاه قوم نيبرا كه گفت من درباره كه ينب ياياخ نكيا. برو

 زن پس» .داد خبرخواهد شود،يم واقع طفل بر آنچه از تورا او و برو يو نزد گرفته، عسل كوزه و ها چهيوكل نان
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 از چشمانش كه رايز نديبب توانست ينم اياخ و ديرس اياخ خانه به رفته، لوهيش به و برخاست كرده، نيچن ربعامي

 تو از يزيچ است، ماريب كه پسرش درباره تا ديĤيم ربعامي زن نكيا«: گفت اياخ به خداوند و. بود تارشده يريپ

 يصدا اياخ كه يهنگام و» .خواهدبود متنكره ات،يه به شوديم داخل وچون بگو چنان و نيچن او به پس. بپرسد

 رايز ؟يساختها متنكر را خود اتيه چرا. شو داخل ربعامي زن يا«: گفت د،يشن شديم داخل در به كه را او يهايپا

              6 -14:2 پادشاهان١.ام شده فرستاده تو نزد سخت باخبر من كه

  

   : گفت او به خداوند كه بود شدن انجام حال در حكمت كالم و) دانش (معرفت كالم

   ربعامي همسر - بود كه او *

   پسرش دنيپرس يبرا -  بود آمده چه يبرا او *

   ييبگو ديبا تو آنچه - گفتيم ديبا او آنچه *

  دهد نشان يگريد يجا به را خود -  داد يم انجام او آنچه *
  

 به يشتريب اعتبار ، بيفر نيا درباره او) دانش (معرفت كالم .كرد نبوت ربعامي يپادشاه انيپا درباره ، آن از بعد اياخ

  .داد نبوتش

  شد قيتشو ايليا 
 و كرده فرار ايليا .كرد ديتهد را يو نجا زابليا ، كرد بنا بيحور كوه در خدا يبرا يمذبح ينب يايليا آنكه از پس

  . كرد هيگر خدا حضور به يديام نا اوج در

  

   ريبگ را جانم *

: گفت خواسته، را مرگ شتنيخو يبرا و نشست ياردج درخت ريز و رفت كرده، ابانيب به روزه كي سفر خودش و

  19:4هانپادشا»».ستمين بهتر پدرانم از كه رايز ريبگ مرا جان! است بس خداوند يا«

  

   ام مانده يباق ييتنها به *

 كرده، ترك را تو عهد لياسرائيبن كه رايز دارم يميعظ رتيغ لشكرها، يخدا هوه،ي جهت به«: گفت جواب در او

 جان هالكت وقصد ام ماندهيباق ييتنها به من و كشتهاند ريشمش به را تو يايانب و ساختهاند منهدم را تو يها مذبح

  ١٩:١۴ اهانپادش.دارند زين من
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   داشت نفر هزار هفت خدا *

  :داد پاسخ خداوند

 يدهنها يتمام و نشده، خم بعل نزد شانيا يزانوها يتمام كه گذاشت خواهم يباق نفررا هزار هفت لياسرائ در اما

  19:18 پادشاهان١».است دهيرانبوس او شانيا

  

  شد آشكار يحزيج برابر در 
  . است شده انجام قيعت عهد در يهركس از شتريب شعيال قيطر از ،) دانش (معرفت كالم

 گونه هر اي و پاداش گونه هر افتيدر از شعيال اما كرد شعيال به پاداش شنهاديپ دوبار او ،ينعوم يشفا از بعد

  . كرد يخوددار يسپاسگزار

  

   گفت دروغ نعمان به *

 آورده راكه آنچه يارام نعمان نيا ستد از گرفتن از ميآقا نكيا«: گفت بود خدا مرد شعيال خادم كه يحزيج اما

 عقب از يحزيج پس» .گرفت خواهم او از يزيچ ده،يدو او عقب از من كه قسم هوهي اتيح به. نمود امتناع بود،

 يسالمت ايآ«: گفت و آمد فرود استقبالش خودبه ارابه از دوديم عقبش از كه ديد را او نعمان چون و شتافت نعمان

 ميافرا كوهستان از ايانب پسران از جوان دو االن نكيا: ديگويم مرافرستاده، ميآقا. است يسالمت«: گفت او» است؟

 دو فرموده، مرحمت«: گفت نعمان» .يبده شانيا به لباس دست دو و نقره وزنه كي نكهيا تمنا آمدهاند، من نزد

 تا خودنهاد خادم دو بر و بست لباس دست دو با سهيدوك در را نقره وزنه دو او تا نمود ابرام او بر پس» .ريبگ وزنه

              23 -5:20 پادشاهان٢.بردند او شيپ

  

   كرد يمخف را شده دهيدزد يزهايچ *

 مرخص را اشخاص آن و گذاشت خانه در گرفته، شانيا دست از را آنها د،يرس عوفل به چون و 5:24 پادشاهان٢

  .رفتند كرده،

  

  گفت دروغ شعيال به *

 ات بنده«: گفت» ؟ييآ يكجام از يحزيج يا«: گفت را يو شعيال و ستاديخودا يآقا حضور به شده، داخل او و

  5:25 پادشاهان٢».بود نرفته ييجا



92 

 

 ذكر با او. ديد را بود داده انجام يحزيج كه ييكارها تمام) ) دانش (معرفت كالم عمل ( يعيفراطب طور به شعيال

  . داد شرح ، بود هديد هيعط نيا واسطه به كه را يزيچ ات،يجزئ

  

   بود جذام اش جهينت *

 استقبال به خود ارابه از مرد آن كه يهنگام نرفت تو همراه من دل ايآ«: گفت را يو شعيال 27 -5:26 پادشاهان٢

 و غالمان هاو رمه هاو گله و تاكستانها و تونيز باغات و لباس گرفتن و نقره گرفتن وقت وقت، نيا ايآ توبرگشت؟

 رونيب برف مثل مبروص يو ازحضور و» .ديچسب خواهد ابد به تا تو تيذر به و تو به نعمان برص پس است؟ زانيكن

               .رفت
  

  دشمن نقشه يبرا هشدار 
  كه دارد حضور اطرافش در يجاسوس كه كرد يم فكر هيسور پادشاه كه بود حساس خدا يصدا به آنقدر شعيال

 يم خوابت اتاق در تو كه يكلمات تمام ، ينب شعيال ، گفت او به او خادم بعد .بگردند جاسوس آن دنبال داد دستور

  !  ديگو يم لياسرائ پادشاه به را ييگو

  

 آنجا به انيارام كه رايز ينكن گذر جا فالن از كه باش حذر با«: گفت فرستاده، لياسرائ پادشاه نزد خدا مرد اما

 را خود فرستاده، نمود، انذار آن از را يو و داد خبر را او مردخدا كه يمكان به لياسرائ پادشاه و» .كردهاند نزول

 به خوانده، را خود وخادمان شد مضطرب امر نيا از ارام پادشاه دل و. كرد بارمحافظت دو نه و كباري نه آنجا از

 يا«: گفت انشخادم از يكي و» است؟ لياسرائ پادشاه طرف به ما از كدام كه ديده ينم مراخبر ايآ«: گفت شانيا

 ،ييگويم خود درخوابگاه كه يسخن از را لياسرائ پادشاه است، ليدراسرائ كه ينب شعيال بلكه ست،ين نيچن ميآقا

              12 -6:9 پادشاهان٢ «.سازديم مخبر

  

   خداوند يسيع يزندگ در) دانش (معرفت كالم
  

 دهد انجام توانست او" .است آسان مانيبرا جمله نيا گفتن ، ميكن يم همطالع را خداوند يسيع يزندگ كه يوقت

 و بود گذاشته كنار را خدا عنوان به شيها ييتوانا تمام ، خداوند يسيع اما."كرد يم عمل خدا عنوان به او چون
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 او.داشت يم بر قدم ديبا بود شده خلق هدف نيهم يبرا كه يآدم كه برداشت قدم نيزم يرو بر همانطور قاًيدق

 يسيع ، كنند عمل ديبا امروزه ماندارانيا كه همانطور ! ميده انجام ديبا زين ما داد انجام او كه ييكارها .ماست نمونه

  . نمود عمل نيزم يرو بر القدس روح قدرت با زين خداوند

  

  يسامر زن 
) دانش (معرفت كالم ،  ردك يم صحبت چاه كينزد در او شوهر مورد در يسامر زن با خداوند يسيع كه يحال در

 شد روستا آن در ياريبس نجات به منجر ، باشد داشته توانست ينم يعيطب طور به او كه را يدانش نيا .كرد افتيدر را

 او تيمحكوم يبرا) دانش (معرفت كالم از اما ، دانست يم حيقب را زن آن كار خداوند يسيع نكهيا با ، ميبدان ديبا.

  .كرد استفاده او نجات يبرا را) دانش (معرفت كالم ، حكمت كالم واسطه به بلكه ، نكرد استفاده

  4:16 وحناي».ايب نجايا در و رابخوان خود شوهر و برو«: گفت او به يسيع

  

   " ندارم يشوهر" : گفت ، داده پاسخ زن آن

  

   يا داشته شوهر پنج تو *

 وآنكه يداشت شوهر پنج كه رايز! يندار شوهر كه يگفت كوين«: گفت بدو يسيع» .ندارم شوهر«: گفت جواب در زن

              18 -4:17 وحناي»!يگفت راراست سخن نيا! ستين تو شوهر يدار االن

  

   آوردند مانيا ياريبس - جهينت *

 بدو بازگفت من به بودم كرده هرآنچه كه داد شهادت كه زن آن سخن بواسطه انيسامر از ياريبس شهر آن در پس

 و. بماند آنجا در روز دو و بماند شانينزدا كه كردند خواهش او از آمدند، او نزد انيسامر چون و. ندآورد مانيا

              41 -4:39 وحناي.آوردند مانيا او كالم بواسطه گريد ياريبس

  

  نايناب مرد 
 آن دانستن يبرا يعيطب راه چيه .نبود اجدادش اي و خودش گناه ، مرد آن يينايناب علت كه دانست يم خداوند يسيع

  . بود سريم) دانش (معرفت كالم قيطر از تنها نيا .نبود
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  9:3 وحنايشود ظاهر يو خدادر اعمال تا بلكه مادرش، و پدر نه و كرد شخص نيا نه گناه «كه داد جواب يسيع

  

  

  اتيمال پرداخت 
 را دهنش ، گرفته را يماه تا داد نفرما پطرس به خداوند يسيع ، بود انيروم به اتيمال پرداخت زمان كه يهنگام

  . بداند را نيا توانست ينم يعيطب راه چيه به هم باز .اورنديب رونيب يماه دهان از را دارند ازين كه يا سكه و بازكند

  

 دهانش و گرفته د،يĤيم رونيب كه يماه اول و ندازيب يقالب رفته، ايدر كناره به م،يبرنجان را شانيا كه مبادا كنيل

  17:27 يمت»!بده شانيبد خود و من يبرا رابرداشته، آن. افتي يخواه درهم چهار مبلغ كرده، زرابا

  

  فصح در 
 ها آن .كرد خواهند مالقات را كند يم حمل خود با آب كوزه كه را يمرد شاگردان كه دانست يم خداوند يسيع

  . كنند استفاده آن از بتوانند كه دارد شده فرش يا باالخانه خانه نيا ، كنند دنبال خانه تا را او ديبا

  

 او كه يخانها به. خورد يشمابرم به آب يسبو با يشخص د،يشو شهر داخل كه يهنگام نكيا«: گفت را شانيا

 را فصح آن در تا است كجا مهمانخانه ديگو يم را تو استاد د،ييگو صاحبخانه به و د،يبرو يو عقب از د،يدرآ

              12 -10:22 لوقا«.دياسازيمه آنجا در داد خواهد نشان شما به ومفروش بزرگ يانهاباالخ او. بخورم خود باشاگردان

  

  بود كننده انتيخ آنكه
  . گرد خواهد انتيخ او به يكس چه كه دانست يم خداوند يسيع

 يوطيراسخ يهوداي به برده، فرو را لقمه پس» .دهم يبدوم برده، فرو را لقمه من كه است آن«: داد جواب يسيع

  13:26 وحناي.داد شمعون پسر
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   ديجد عهد در نمونه
  

  وسيكرنل 
 آنچه پطرس از ستيبا يم او كه بود نيا دستورالعمل .كرد افتيدر را دستورالعمل ، ايرو كي واسطه به وسيكرنل

  .بپرسد را داد يم انجام ديبا كه

  

 يمتق تشيب اهل يتمام با او و. مشهوراست يانيطاليا به كه يفوج ياشوزبي بود، نام وسيليكرن يمرد هيصريق در و

 را خدا فرشته نهم، ساعت كينزد يروز. كرديم دعا نزدخدا وستهيپ و داديم قوم به اريبس صدقه كه بود خداترس و

 گشته، نترسا و ستهينگر كين يو بر او آنگاه» !وسيليكرن يا«: گفت اوآمده، نزد كه ديد آشكارا ايرو عالم در

 به يكسان اكنون. برآمد خدا نزد به يادگاري بجهت تو صدقات و دعاها«: گفت يو به» خداوند؟ يا ستيچ«: گفت

 مهمان است، ايدر كناره به اش خانه كه نام شمعون يدباغ نزد كه كن طلب را پطرس به ملقب شمعون و بفرست افاي

              6 -1:10 لاعما.كرد ديبا چه را تو كه گفت خواهد تو به او. است

  

  :گفت او به) دانش (معرفت كالم

  . بود پطرس شمعونِ مرد آن نام *

  . است مهمان دباغ شمعون  نزد *

  .بود ايدر كناره به اش خانه *

  .بود دهد انجام ديبا چه نكهيا به گفتن حال در حكمت كالم اما ، بود قتيحق دادن حال در) دانش (معرفت كالم

  

  پطرس 

  . رفت ينم يهودي ريغ كي خانه به ، يعيفراطب ديد داشتن ونبد پطرس

 فرستادگان ناگاه باشد، چه ديد كه ييايرو نيا كه بود ريمتح اريبس خود در پطرس چون و    18 -10:17 اعمال

 پطرس به معروف شمعون «كه دنديپرسيم كرده، ندا و دند،يرس درگاه بر كرده، تفحص را شمعون خانه وسيليكرن

           »دارد؟ منزل نجايا در
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   )دانش (معرفت كالم *

  10:19 اعمال.طلبنديم را تو مرد سه نكيا«: راگفت يو روح كرد،يم تفكر ايرو در پطرس وچون

  

 با بالفاصله خدا اما .بود يم ، بود افتهي ميتعل كه آنچه خالف بر رايز بود متعجب بود دهيد ايرو در كه آنچه از پطرس

 ليانج يسو به را هودي ريغ يايدن تمام) دانش (معرفت كالم ، تيموقع نيا در .كرد دييتا را او يايور ، مرد آن آمدن

  . كرد باز خداوند حيمس يسيع

  10:44 اعمال.شد نازل دند،يشن را كالم كه يآنان همه بر روحالقدس كه بود پطرس زبان بر هنوز سخنان نيا
  

  .شد يجار وسيكرنل يدعا خاطر به خدا) دانش (معرفت كالم

  

  پولس 
  . بود عمل در) دانش (معرفت كالم نيا .ديد را معلول مرد مانيا و كرد نگاه پولس ، لستره در

 چون. بود نرفته راه هرگز شده، متولد لنگ مادر، شكم از و بود حركتيب شيهايپا كه بود نشسته يمرد لستره در و

 بر«: گفت بدو بلند آواز به پس. دارد را افتني شفا مانيا كه ديد سته،ينگر كين يو بر او د،يشن يرام پولس سخن او

              10 -14:8 اعمال.ديگرد خرامان برجسته، ساعت در كه» .ستيبا راست خود يهايپا
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  نهم درس كردن دوره يبرا ييها پرسش
  

  ؟ ديكن سهيمقا ها دانش رگيد با را ؟آن است يدانش نوع چه) دانش (معرفت كالم) ١

  

  

  

  

  

  

  ؟ كند يم افتيدر را) دانش (معرفت كالم چگونه فرد كي )٢

  

  

  

  

  

  

 را است كرده عمل شما در كه) دانش (معرفت كالم مورد در خود يشخص تجربه از يا نمونه) ٣

  ؟ ديده ارائه
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  درس دهم

  حكمت كالم - مكاشفه هيعط

  

 به مانيا را يكي و. روح همان بحسب علم، كالم را يگريد و شوديم ادهد حكمت كالم روح، بوساطت را يكي رايز

 زييتم را يكي و نبوت را يگريود معجزات قوت را يكي و. روح همان به دادن شفا ينعمتها را يگريد و روح همان

          10 -8:12 انيقرنت١.زبانها ترجمه را يگريد و زبانها اقسام را يگريد و ارواح

  

  

  

   حكمت كالم
  

  مفهوم  
 در تا كند يم عطا را خدا حكمت ، مانداريا به كه است القدس روح از يعياطبفر يا مكاشفه ، حكمت كالم هيعط

 آشكار ما خدمت و يزندگ يبرا را خدا هدف و نقشه حكمت كالم هيعط .كند عمل دانش يعيفراطب اي يعيطب هيرو

 هيعط .دكن يآشكارم را دارد دور ندهيآ در اي و كينزد اي كوتاه زمان مدت كي در خدا كه يهدف آن .كند يم

  

  القدس روح يايعطا نه

  

 : يرگفتا يايعطا

 ها زبان به سخن

 ها زبان ترجمه

 نبوت

 : يا مكاشفه يايعطا

 ارواح صيتشخ

 )دانش ( معرفت كالم

 حكمت كالم*

 

 : قدرت يايعطا

 مانيا هيعط

   شفا يايعطا

 معجزات انجام
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 كالم.دهند انجام ديبا را يكار چه خدا اراده در ، يجمع اي و فرد كي كه دهد يم نشان را نيا ، حكمت كالم

  . كند يم عمل و شده يجار )دانش (معرفت كالم با اغلب ، حكمت

  

  شود يم ظاهر ياريبس يها شكل به  
   شود يم ظاهر ياريبس يها شكل به حكمت كالم

   يدرون يصدا كي *

   يداريب در ايرو لهيوس به *

   خواب در ايرو لهيوس به *

  . نبوت هيعط اي ، ها زبان هيعط ترجمه لهيوس به نطوريهم و ديگو يم سخن ها زبان به كه يگريد شخص لهيوس به *

  

  باشد ينم يعيطب حكمت  
 است آن از يجزئ كي. است عبارت اي كالم كي ، حكمت كالم .ستين حكمت يعيطب هيعط كي ، حكمت كالم

  . آن تمام نه

  .ميينمايم نبوت يجزئ و ميدار يعلم يراجزئيز 13:9 انيقرنت١

 خدا .شود يم گذاشته اشتراك به مانداريا با خدا حكمت از يجزئ تنها ، شود يم شروع حكمت كالم كه يهنگام

 كردن قطع لهيوس به عيسر يليخ اغلب .كند يم آشكار انسان روح واسطه به را خود حكمت از يمحدود قسمت تنها

 دهيدم آن در خدا افكار اي و ختهيآم خدا افكار با يا لحظه صورت به انسان افكار .شود يم داده مانداريا يعيطب فكر

 شيپ را خدا كامل اراده چگونه فهمد يم و شده آگاه خدا هدف و نقشه از مانداريا كه است نيا آن جهينت .شود يم

  . ببرد

 در يمشخص كار دادن انجام حال در را خودمان كه است يانداز چشم اي و ريتصو كي مانند حكمت كالم هيعط

   .مينيب يم روح

  

 چكسيه را خدا امور زين نيهمچن. باشديم يو در كه انسان روح جز رابداند انسان امور كه مردمان از ستيك رايز

 عطا ما به خدا آنچه تا خداست از هك روح آن بلكه م،يافتهاين را جهان روح ما كنيل. خدا روح جز است، ندانسته
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 آنچه به بلكه انسان، حكمت از شده آموخته سخنان به نه ميكنيم انيب زين را آنها كه. ميبدان است فرموده

          13 -2:11 انيقرنت١.ميينمايم جمع هايباروحان را هايروحان و Ĥموزديم روحالقدس

  

  ديبطلب را حكمت  
 عمل يعيطب منطقه در كه يعيفراطب حكمت درباره او ، ميبطلب را حكمت ميتوان يم ما همه كه فرمود خدا كه يوقت

  . گفت يم سخن ، كند يم

 مالمت و كند يعطام سخاوت به را كس هر كه ييخدا از كند درخواست باشد، حكمت به محتاج يكس شما از واگر

  1:5 عقوبي.خواهدشد داده او به و دينما ينم

  

  دييبجو را حكمت  
 يعيطب منطقه از ميتوان يم ، كند عمل مان يزندگ در حكمت كالم واسطه به ميده يم اجازه القدس روح به يوقت

 حكمت ميتوان يم ، ميكن يم دعا گرانيد و خودمان يبرا كه يحال در ، نطوريهم و ميداكنيپ انتقال يعيفراطب به

  . مييبگو چه و ميكن دعا چگونه ، كند يم آشكار مانيبرا كه ميكن افتيدر را يعيفراطب

  

  ديباش كالم در غرق  
 ميا گرفته ادي مانيسل امثال كتاب در كه همانطور.شود گرفته اشتباه شده آموخته اي يعيطب كالم با دينبا حكمت كالم

  .باشد حكمت افتيدر به مان نكردن تالش يبرا يا بهانه دينبا نيا ،

 و يريگ فرا حكمت به را خود تاگوش ،يداشتيم نگاه خود نزد امر اوامر و ينموديم قبول مرا سخنان اگر من پسر يا

 را آن اگر ،ينمود يبلندم فطانت به را خود آواز و يكرديم دعوت را فهم اگر ،يگردان ليما فطانت به را خود دل

 را خدا معرفت و ،يديفهميم را خداوند ترس آنگاه ،يكرديم جستجو يمخف يها خزانه ومانند يديطلبيم نقره مثل

          6 -1:2 امثال.شوديم صادر وفطانت معرفت يو دهان از و بخشد،يم را خداوندحكمت رايز. ينموديم حاصل

  

 حكمت كالم كه را كالم از يمحكم هيپا ما ، كار نيا با ، كند تامل كالم در روز و شب كه بود شده گفته وشعي به

  . ميكن يم بنا را كند عمل آن يرو تواند يم
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 مكتوب آن در هرآنچه برحسب تا تفكركن آن در شب و روز بلكه نشود، دور تو ازدهان تورات كتاب نيا 1:8 وشعي

  .شد يخواه ابيكام نيهمچن و ساخت، يخواه روزيف را خود راه نيهمچن رايز يينما عمل شده، متوجه است

  

  هدف  

  . شود يم داده ييراهنما و حفاظت يبرا حكمت كالم

 صيتشخ اي و) دانش (معرفت كالم واسطه به دانش درخواست چگونه كه دهد يم نشان ما به غالباً حكمت كالم

     نيهمچن .بدهد خاص تيموقع كي در كردن دعا چگونه از ينشيب ما به تواند يم ، كالم نيا .ميباش داشته ارواح

  .بدهد را ميهست دعا در شيبرا كه يشخص به كردن كمك "ديكل" ما به تواند يم

 مواقع اكثر كلمات نيا .ديشن خواهد روحش در را خالق و ديجد و تازه عبارات و كلمات يناگهان طور هب مانداريا

 است القدس روح كار نيا .شوند يم قيتزر ذهن به خود به خود ييگو كه كنند يم قطع را يعيطب افكار يا گونه به

 نيكمتر كه يهنگام و ييجا هر ، يزمان هر واندت يم. بداند تيموقع آن در را خدا اراده ، مانداريا شود يم باعث كه

 به هيعط نيا .خودتان فكر نه است القدس روح كار نيا كه ديشو يم متوجه قيطر نيا از .فتديب اتفاق ميدار را انتظار

 انجام تيموقع آن در را خدا هدف و نقشه تا شوند يم آشكار ما به شهيهم ها مكاشفه نيا .ديآ يم منتظره رهيغ طور

  . ميده
  

   حكمت كالم افتيدر
  

 خدا از ميتوان يم ، ميكن ينم عمل يخاص هيعط در اگر .شوند يم افتيدر مانيا واسطه به روح يايعطا تمام

  .كند آزاد ما واسطه به را خود يايعطا نيا از هركدام كه ميبخواه

. شد خواهد بازكرده شما يبرا كه ديبكوب افت؛ي ديهخوا كه ديبطلب شد؛ خواهد داده شما به كه ديكن درخواست»

 كه شما هرگاه پس. شد خواهد اوگشاده يبرا بكوبد هركه و كند افتيدر بطلبد كهيوكس ابدي كند، سوال هركه رايز

 يزهايچ است درآسمان كه شما پدر ادهيز چقدر د،يدانيم خود اوالد به را كوين يها بخشش دادن د،يهست ريشر

                  11  ،8 -7:7 يمت!ديبخش خواهد كننديم اوسوال از كه يآنان به را كوين
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   :حكمت كالم افتيدر يبرا ييها قدم

  . شود آشكار تان يزندگ در حكمت هيعط كه ديبخواه خدا از و ديكن دعا *

  . ديباش خداوند عمل منتظر ، مانيا در *

  . ديايب احمقانه نظرتان به كه چند هر ديكن عمل ديشو يم تيهدا كه همانطور *

   .ديباش اريهوش دييتا گرفتن يبرا *

  

   حكمت و) دانش (معرفت كالم نيب سهيمقا
  

 سرو گذشته اي حال قيحقا با) دانش (معرفت كالم كه است نيا حكمت كالم و) دانش (معرفت كالم نيب تفاوت

  . باشد يم خداوند نقشه نيبهتر با مطابق ، قيحقا نيا امانج يچگونگ فهم درباره حكمت كالم و دارد كار

 حكمت كالم اما ندارد كار سرو ندهيآ با ، دارد كار سرو حال اي و گذشته قيحقا با )دانش (معرفت كالم ييآنجا از

   دهد يم نشان شود انجام آنكه از شيپ ندهيآ در را خدا اراده كه است يعيفراطب حكمت كي

  

  كنند يم عمل باهم ايعطا  
 اكثر حال نيا با ، اند شده نوشته جداگانه هيعط دو صورت به دو نيا انيقرنت دركتاب نكهيا با و مطالعه هدف يبرا

  .شود يم سخت كردنشان جدا كه كنند يم عمل هم به كينزد قدر آن آنها مواقع

  

  پطمس رهيجز در وحناي *

 او بر خداوند .نداشت ايآس يساهايكل درباره يقيدق اطالع چيه ، بود شده ديتبع پطمس رهيجز به وحناي كه يحال در

 كه ييجا آن از عمل نيا .داد ، نوشت نامه سايكل هفت به كه يهنگام به را ها سايكل آن حاضر تيموقع و شد آشكار

 خواهد چه ندهيآ در سايهركل كه گفت او به خدا سپس .بود )دانش (معرفت كالم هيعط ، داشت كار سرو قيحقا با

   . بود حكمت كالم عمل نيا .ردك
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   ايحنان *

 او بر و برود شائول شيپ گفت او به خدا كه يهنگام ، ميكرد صحبت اش درباره نهم درس در كه همانطور ، ايحنان

 خدا ، ديترس يم رفتن از هنوز ايحنان يوقت ، حال نيا با. بود كرده آشكار او يبرا ياريبس قيحقا ، كند يگذار دست

 نانياطم او به ، افتاد خواهد ندهيآ در شائول يبرا ياتفاقات چه و است كرده انتخاب را شائول چه يبرا نكهيا گفتن با

  . بود حكمت كالم عملكرد نيا .داد دوباره

  

   كرد عمل حكمت كالم در خداوند يسيع
  

 خود ، خداوند يسيع ميبدان كه است مهم نكته نيا يآور ادي ، ميكن يم مطالعه را خداوند يسيع يزندگ كه يدرحال

  .كرد عمل بود، شده دهيآفر خدا هدف انجام يبرا آدم كه همانطور قاًيدق و كرد يخال خود ياله يايمزا از را

  

  آب چاه كنار در زن  
 در يگريد مرد با حال و داشته شوهر پنج لحظه آن تا زن آن كه كرد افتيدر )دانش (معرفت كالم با خداوند يسيع

 در و كرده افتيدر را حكمت كالم ، كند عمل خود يعيطب دانش اساس بر نكهيا يجا به او .كند يم يزندگ زنا

 او شدن سنگسار خواستار عتيشر با مطابق و بنامد زناكار زن كي را او نكهيا يجا به .كرد عمل يعيفراطب مكاشفه

  ٢٩-۴:١۶ وحناي.  كرد عمل بود كرده افتيدر كه يحكمت كالم با مطابق ، شود

  . ميكن عمل تر موثر خدمتمان در ميتوان يم زين ما ، حكمت كالم در عمل لهيوس به

  

  لعازريا  
  .دهد يم جالل را خدا ، مرگ از او اميق كه ديفهم بالفاصله ، ديشن لعازريا يماريب درباره خداوند يسيع كه يهنگام

  

» .ابدي جالل آن از خدا پسر تا خدا جالل يبرا بلكه ستين وتم به تا مرض نيا«: گفت ديشن را نيا يسيع چون

. باشديم قبر در روزاست چهار كه افتي آمد، يسيع چون پس. است لعازرمردهيا«: گفت شانيبد هيعالن يسيع آنگاه

                          23  ،17  ،14  ،11:4 وحناي.برخاست خواهد تو برادر«: گفت بدو يسيع
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  ثروتمند مرد  
  

  :ديپرس او از ، ديدو خداوند يسيع سمت به ثروتمند مرد يوقت

  19:16b يمت»ابم؟ي يجاودان اتيح تا كنم كوين عمل چه كو،ياستادن يا»

  

  . رفت ياصل مشكل سراغ عوض در .نداد پاسخ را او سوال خداوند يسيع

 اتيح داخل ياگربخواه كنيل. طفق خدا جز ست،ين كوين يكس آنكه حال و يگفت كوين مرا سبب چه از«: گفت را يو

  19:17 يمت».دار نگاه را احكام ،يشو

  

 داده انجام را ها نيا يجوان از كه داشت اصرار جوان مرد .كرد ذكر را فرمان ده از مورد شش خداوند يسيع سپس و

  : داد پاسخ خداوند يسيع بعد و .است

 آسمان در كه بده فقراء به و رابفروش خود ملكيما رفته ،يشو كامل يبخواه اگر«: گفت بدو يسيع19:21 يمت

  «.نما متابعت مرا آمده و داشت؛ يخواه يگنج

  

 عمل لهيوس به ؟ است اش ييدارا به يدلبستگ و عشق در مرد نيا ياصل مشكل كه دانست خداوند يسيع چگونه

  . كمتح كالم لهيوس به ؟ دانست را مشكل به دنيرس راه نيبهتر چگونه او . )دانش (معرفت كالم

  

  جفاها يبرا هشدار  
  . داد يعيفراطب حكمت وعده ها آن به اما ، داد هشدار ، آمد خواهند ييجفاها به شاگردان به خداوند يسيع

  

 در و سپرد خواهند زندانها و سيكنا به را شما نموده جفا و كرد خواهند يانداز شمادست بر همه، نيا از قبل و

 خود يدلها در پس. ديانجام خواهد شهادت به شما يبرا نيوا. برد واهندخ من نام بجهت حكام و نيحضورسالط

 همه كه داد خواهم يوحكمت يزبان شما به من كه رايز د،ينكن شهياند شتريپ آوردن، حجت يبرا كه ديده قرار

          15 -21:12 لوقا.نمود نتوانند مباحثه و مقاومت آن با شما دشمنان
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   قيعت عهد در ييها نمونه
  

  ايحزق  
   شد افزوده ايحزق عمر بر

: گفت را او آمده، ينزدو ينب آموص ابن اياشع و شد موت به مشرف و ماريب ايحزق ام،يا آن در  6 -20:1 پادشاهان٢

 به را خود يرو او آنگاه» .ماند ينخواه زنده و يريميم كه رايز نيبب را خود خانه تدارك: ديگويم نيچن خداوند«

 تو حضور به چگونه كه يآور اديب نكهيا مسالت خداوند يا«: گفت نموده، دعا خداوند نزد و ديبرگردان واريد يسو

 زارزار ايحزق پس» .آوردهام بجا است، بوده پسند تو نظر در آنچه و نمودهام سلوك كامل دل به و امانت به

 و برگرد«: گفت شده، نازل يو بر خداوند كالم كه رود، نرويشهرب وسط از اياشع آنكه از قبل شد واقع و. ستيبگر

 تو نكيا. دميد را تو ياشكها و دميراشن تو يدعا: ديگويم نيچن داود پدرت، يخدا: بگو ايحزق من قوم يشوايپ به

 و ،افزود خواهم سال پانزده تو يروزها بر من و. شد يخواه داخل خداوند خانه به سوم روز در و داد شفاخواهم را

 داود خود، بنده بهخاطر و خود بهخاطر را شهر نيا و د،يرهان خواهم آشور پادشاه دست از را شهر نيا و را تو

          «.كرد خواهم تيحما

  

  ديآ يم ليس  
  . داد نجات را واناتيح و بشر نسل ، شد نوح يبرا ميعظ ليس درباره كه يا مكاشفه

 به خدا و. بودند كرده فاسد نيزم بر را خود راه بشر يتمام كه رايز است، فاسدشده نكيا كه ديد را نيزم خدا و

 من نكيا و. است شده ظلم از پر شانيا بسبب نيزم كه رايز است، دهيرس حضورم به بشر يتمام يانتها«: گفت نوح

          13 -6:12 شيدايپ.ساخت خواهم هالك نيزم با را شانيا

  

  خداوند عهد  
  . بست نوح با خدا كه بود يعهد ، عهد نيا از يا نمونه .است شروط و رطش بدون ، حكمت كالم يگاه

 بعد نسال باشند، شما با كه يجانوران همه و شما، و خود انيم در بندم،يم من كه يعهد نشان نستيا«: گفت خدا و

 يهنگام و. بود خواهد است، جهان و من انيدرم كه يعهد آن نشان و گذارم،يم ابر در را خود قوس: ابد به تا نسل

 جانوران وهمه شما و من انيم در كه را خود عهد آنگاه ظاهرشود، ابر در قوس و گسترانم، نيزم يباال را ابر كه
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 در قوس و. كند هالك را يجسد يهرذ تا بود نخواهد گريد طوفان آب و. آورد خواهم اديب باشد،يم جسد يذ

 از است، جانوران همه و خدا انيم در كه را يجاودان عهد آن مآور اديب تا ستينگر خواهم را آن و بود، ابرخواهد

          16 -9:12 شيدايپ«.است نيزم بر كه يجسد يذ هر

  

  لوت به هشدار  
 را صدوم كه بود شده داده هشدار لوت به .است آن از يا نمونه نيا و است مشروط حكمت كالم اوقات يگاه

 كرده ينافرمان ، نكردند توجه ها هشدار به هيبق اما .افتي نجات ، كرد وجهت هشدار نيا به او كه آنجا از و كند ترك

  . رفتند نيب از و

 درشهر را هركه و خود دختران و پسران و دامادان ؟يدار نجايدرا گريد يكس ايآ«: گفتند لوط به دومرد آن و

 حضور به شانيا ديادشديفر نكهچو ساخت، ميخواه هالك را مكان نيماا كه رايز آور، رونيب مكان نيا از ،يدار

 كه خود دامادان با رفته، رونيب لوط پس» .ميكن هالك را آن تا است فرستاده را خداوندما و دهيرس خداوند

 هالك را شهر نيا خداوند رايز د،يشو رونيب مكان نيا از و ديزيبرخ«: گفت كرده، مكالمه راگرفتند، او دختران

 زن و زيبرخ«: گفتند ده،يشتابان را لوط فرشته، دو آن فجر، طلوع هنگام و. آمد مسخره دامادان بنظر اما» .كنديم

 دست مردان، آن نمود،يم ريتاخ چون و» .يشو هالك شهر گناه در مبادا بردار، حاضرند كه دودختر نيا با را خود

 خارج در آورده، نرويب اورا و نمود شفقت يو بر خداوند چونكه راگرفتند، دخترش دو هر دست و زنش دست و او

          16 -12:19 شيدايپ.گذاشتند شهر

  

  اليدان  
 مانيحك كه كرد درخواست سپس ، كرده فراموش را ايرو اما ، بود آشفته روحش و بود دهيد ايرو كي نبوكدنصر

 كشته نيسرزم آن "مانيحك" تمام ، دهند انجام را كار نيا توانستند ينم اگر .نديبگو را آن ريتعب هم و خواب هم

 رشيتعب هم و ايرو هم ، آن در كه شد مكاشفه شب در ايرو كي اليدان يبرا .شد يم زين اليدان شامل نيا .شدند يم

  . بود كرده افتيدر را

  

  2:19 اليدان.خواند متبارك را آسمانها يخدا اليدان پس. شد كشف شب يايرو در اليدان رازبه آن آنگاه
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   ديجد عهد در يياه نمونه
  

  ديآ يم يقحط  
  .شد فرستاده زين اعانت و ديآ يم ديپد يقحط كه بود شده داده هشدار ماندارانيا به

 مسكون ربع يدرتمام ديشد يقحط كه كرد اشاره روح به برخاسته، نام اغابوس شانيا از يكي كه 30 -11:28 اعمال

 خود، مقدور برحسب كي هر كه شدند آن مصمم شاگردان و. آمد ديپد صريق وسيكلود اميا در آن و شد خواهد

 روانه شانيكش نزد سولس و برنابا بهدست را آن و كردند نيچن پس. بفرستند هيهودي ساكن برادران يبرا ياعانت

           .نمودند
  

  پولس شدن يزندان  
   .شد خواهد يزندان پولس كه كرد ييشگويپ آغابوس

 و گرفته را پولس كمربند آمده، ما نزد و د،يرس هيهودي از نام آغابوس ياينب ،ميماند آنجا در چند روز چون و

 نطوريهم به را كمربند نيا صاحب ميدراورشل انيهودي كه ديگويم روحالقدس«: گفت رابسته، خود يهايپا و دستها

          11 -10:21 اعمال«.سپرد خواهند امتها يبهدستها را او بسته،

  

  يكشت يشكستگ  
 ياريبس و شكسته ، كرد خواهند مسافرت آن با كه يكشت كه بود شده داده هشدار پولس به ، تيكر به سفر از شيپ

 ، يكشت ، كردند يتوجه يب آن به كه ازآنجا اما كرد افتيدر را هشدار او .رفت خواهد نيب از ها يزندگ و اموال از

  . رفتند نيب از ها محموله و سفر توشه

 نه شد، خواهد دايپ اريبس خسران و ضرر سفر نيا در كه نميبيم مردمان، يا«: گفت كرده، حتينص را شانيا پولس

  27:10 اعمال».زين را ما يجانها بلكه را يكشت و بار فقط

  

  . نكردند يتوجه هشدار نياول به آنها

 از رفته،يپذ رام سخن ستيبايم نخست مردمان، يا«: گفت ستاده،يا شانيا انيم در پولس ار،يبس يگرسنگ از بعد و

          26  ،27:21 اعمال«.ميفتيب يرهايجز در ديبا كنيل. دينينب را خسران و ضرر نيا تا ديباش نكرده نقل تيكر
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  . كردند ياطاعت نا به شروع يبعض ، داد هشدار حكمت كالم با ها آن به پولس نكهيا با

 كه يبهانها به انداختند ايدر به را زورق و كنند فرار يكشت از كه داشتند قصد مالحان چون اما 31 -27:30 اعمال

 ممكن شما نجات نمانند، يكشت نهادريا اگر«: گفت را انيسپاه و يوزباشي پولس بكشند، يكشت شيپ از را لنگرها

          ».نباشد

  

   شدند داده صيتخص خاص يخدمت يبرا
  

  شد فرستاده شائول شيپ ايحنان  
 آن از بعد و آورد دست به را اش يينايب تا كند يدستگذار شائول بر كه گفت ، كرده صحبت ايحنان با خداوند

  .شد داده صيتخص  انيهودي ريغ به نجات اميپ بشارت يبرا و شده دهينام پولس شائول،

  

 يطرسوس نام سولس هودا،ي خانه در و بشتاب نامنديم راست را آن كه يكوچها به و زيبرخ«: گفت را يو خداوند

 نايب تا گذارد اودست بر آمده، كه است دهيد خواب در را نام ايحنان يشخص و كند،يم دعا نكيا كه رايز كن راطلب

 چه مياورشل در تو نيمقدس به كه دهاميشن ياريبس از شخص نيا درباره خداوند، يا «كه داد جواب ايحنان» .گردد

 يو خداوند» .كند حبس را او بخواند، را تو نام هركه كه دارد قدرت هكهن يروسا از زين نجايا در و د،يمشقتهارسان

          15 -9:11 اعمال.ببرد لياسرائيبن و نيسالط و امتها شيپ مرا نام تا است من دهيبرگز ظرف او كه رايز برو«: گفت را

  

  برنابا و سولس  
  .شدند دهدا صيتخص يخاص كار انجام يبرا القدس روح تيهدا با برنابا و سولس

 مناحم و يروانيق وسيلوك و جرين به ملقب شمعون و برنابا: بودند چند ومعلم ايانب بود هيانطاك در كه ييسايكل در و

: گفت روحالقدس بودند،يم مشغول روزه و خدا عبادت در شانيا چون. سولس و ترارخيت سيروديه يبرادررضاع

 دعا و گرفته روزه آنگاه» .خواندهام آن يبرا را شانيا كه ملع آن بهر از ديجداساز من يبرا را سولس و برنابا«

 از و رفتند هيسلوك به شده، فرستاده روحالقدس جانب از شانيا پس. نمودند روانه گذارده، شانيا بر ودستها كرده

          4 -13:1 اعمال.آمدند قپرس به ايدر راه از آنجا
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  رسول يوحناي  
 شد آشكار و داريپد شيرو به رو مكاشفه كتاب عيوقا و محتوا تمام ، روح در خداوند روز در رسول يوحناي

 

  1:10 دم،مكاشفهيشن صور يصدا چون بلند يآواز خود عقب از و شدم درروح خداوند روز در و
  

  4:2 مكاشفه.ينندهايتختنش آن بر و است قائم درآسمان يتخت كه دميد و شدم روح در الفور يف
  

 ده و سر هفت و بود پر كفر ينامها از كه سوارشده يقرمز وحش بر دميد را يزن و برد انابيب به روح در مرا پس

  17:3 مكاشفه.داشت شاخ
  

 نازل خدا جانب از آسمان از كه نمود من به را مياورشل مقدس شهر و برد بلند بزرگ يكوه به روح، در مرا آنگاه

  21:10 شود،مكاشفهيم

  

   و كرد يم عمل) دانش (معرفت كالم در ، ديفهم سايكل هفت آن درباره را قيحقا وحناي كه يهنگام

  . نمود يم عمل حكمت كالم در ، شد يم دار خبر ندهيآ يزهايچ درباره كه يهنگام
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  دهم درس كردن دوره يبرا ييها پرسش
  

  ؟ ديده شرح را حكمت كالم خودتان ساده زبان به) ١

  

  

  

  

  

  

 كرد يم عمل حكمت كالم و) دانش (معرفت كالم در كه يهنگام خداوند يسيع درباره يمثال ) ٢

  ؟ ديبزن

  

  

  

  

  

  

  

 يشخص يزندگ تجربه از يمثال .كنند يم عمل باهم چگونه حكمت كالم و )دانش (معرفت كالم) ٣

                     ؟ دييبگو خود
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  ازدهميدرس 

  مانيا هيعط قدرت

 

 را يگريود معجزات قوت را يكي و. روح همان به دادن شفا ينعمتها را يگريد و روح انهم به مانيا را يكي و

 روح كي همان نهايا عيجم در لكن. زبانها ترجمه را يگريد و زبانها اقسام را يگريد و ارواح زييتم را يكي و نبوت

 و متعدددارد ياعضا و تاس كي بدن چنانكه رايز. كنديم ميتقس خود اراده بحسب فرد را هركس كه است فاعل

          12 -9:12 انيقرنت١ .باشديم زين حيمس نيهمچن باشد،يم كتني است اريبس اگرچه بدن ياعضا يتمام

  

  

  

   شفا يايعطا ، معجزات انجام ، مانيا
  

  يمعرف 
  . ماست بواسطه خدا سخن شدن آشكار ، ايعطا نيا .نبوت و ترجمه ، ها زبان : دارد وجود يگفتار هيعط سه

 شدن آشكار ، ايعطا نيا .حكمت كالم و) دانش (معرفت كالم ، رواحا صيتشخ : دارد وجود يا مكاشفه هيعط سه

  . روح قلمرو اي يعيطب يايدن يكارها ؛ ماست يبرا خدا كار

  

  القدس روح يايعطا نه

  

 : يگفتار يايعطا

 ها زبان به سخن

 ها زبان ترجمه

 نبوت

 : يا مكاشفه يايعطا

 ارواح صيتشخ

 )دانش ( معرفت كالم

 حكمت كالم

 

 : قدرت يايعطا

 مانيا هيعط* 

   شفا يايعطا

 معجزات انجام
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 آزاد لهيوس به ، قدرت يايعطا .شفا يايعطا و معجزات انجام ، مانيا هيعط : دارد وجود قدرت هيعط سه ، انيپا در

   شود يم آشكار ، كند يم يجار ام در كه قدرتش و او يعيفراطب مانيا كردن

  . باشند يم معجزات انجام و شفا يايعطا ، مانيا هيعط : قدرت هيعط سه

 يم خدا .ديگو يم سخن ماندارانشيا واسطه به خدا مواقع اكثر .كند صحبت ايدن نيا مردم با دارد دوست خدا

 مشتاق خدا .دهد انجام ماندارانشيا واسطه به زين را نيا خواهد يم او.دهد نشان ايدن نيا به را ياديز يها زيچ خواهد

  .داد خواهد انجام را كار نيا قومش قيطر از هم باز اما ، كند يدگيرس نسل نيا يازهاين به كه است

  

  ماندارانيا تمام يبرا 
  . كند يم عمل حيمس بدن واسطه به او كه جداگانه روش ٩ ، هستند روح يتجل ، روح يايعطا از كي هر

  

   !هيعط كي كس هر يبرا 
 نيا رشيپذ يبرا .كند عمل هيعط دو در ديشا اي كي در ديبا دار مانيا هر كه است داشته وجود گذشته در يماتيتعل

 را سرطان روح يطانيش حضور ، مكاشفه روح واسطه به القدس روح چرا ، ميبپرس خودمان از سوال كي ديبا ، ميتعل

  ؟ كند يم منع است يجار ما در كه خود قدرت واسطه به روح آن دنران رونيب يبرا را ما اما دهد يم نشان

  

  خودمان لهيوس به شده محدود 
 كه ميده يم اجازه خدا به را يزيچ چه .شوند يم محدود خودمان واسطه به فقط القدس روح يايعطا عملكرد

 ميده يم ارائه او ستفادها يبرا كه ييمجراها م؟يده اختصاص او به ميحاضر زمان ؟چقدر شود انجام ما قيازطر

  ؟ هستند پاك چقدر

  12:4 انيقرنت١.همان روح يول است انواع نعمتها و

   :است صورت نيا به Amplified يسيانگل  ترجمه در هيآ نيا

 ياله ضيف عملكرد قدرت خاطر به را انيحيمس كه يعيطب فرا يها قدرت [دارند وجود ايعطا عيتوز و مشخص انواع

  است همان القدس روح اما ، هستند متفاوت ها آن كه ] كند يم زيمتما ، القدس روح لهيسو به نَفْسشان در
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  شوند يم يجار باهم ايعطا
 به ديبا ميريگ يم روح ديتعم يوقت.كنند يم كار باهم يكينزد در ايعطا از گروه هر ، ميكرد مطالعه قبال كه همانطور

 ميكن دعا ترجمه هيعط يبرا ديبا بعد .كند يم زيتجه هيعط نياول در كردن عمل يبرا را ما نيا .مييبگو سخن ها زبان

  . است هيعط نيسوم نيا .ميبشو ليمتما نبوت به ديبا بعد .است هيعط نيدوم نيا.

 نشان ما به ياريبس يزهايچ خدا ، ها نيا واسطه به .مكاشفه يايعطا ، ميشو يم منتقل ايعطا گروه نيدوم به سپس

 انجام انمانياطراف يزندگ و مانيها يزندگ در ما يها ازين با مطابق ديبا كه شده آشكار دانش از يا هيناح.داد خواهد

  . ميشو منتقل كند يم آشكار ما يازهاين رفع يبرا را خدا قدرت كه قدرت ييايعطا به سپس .شود

  

   مانيا هيعط
  

  يمعرف 
  

 هر در خاص هدف كي كه است مانيا هيعط نيا .است خاص هدف و زمان كي يبرا يعيفراطب يمانيا : مانيا هيعط

  . دهد يم انجام را ميهست خاص زمان آن در كه يتيوضع

 در اي و لحظه آن در اي ، باشد داشته وجود ، يكار انجام يبرا يخاص ازين كي كه شود يم داده يزمان مانيا هيعط

 انجام ديبا چگونه كار آن كه ديگو يم ما به كالم نيا ، ودش يم داده حكمت كالم يوقت .كينزد اريبس يا لحظه

  رساند يم عمل به است كرده يزير برنامه قبل از خدا آنچه با مطابق ، كار آن انجام يبرا را مانيا هيعط و شود

  

  

  آن افتيدر يچگونگ 
 هيعط كه ديآ يم مانداريا بر يهنگام يعيفراطب مانيا.شود يم افتيدر مكاشفه يايعطا عمل لهيوس به مانيا هيعط

 مكاشفه شجاعانه انجام يبرا را ما و است شدن آشكار حال در كه كند يم انيب را خدا قدرت شينما ، حكمت كالم

  . كند يم تيهدا ميا كرده افتيدر لحظه آن در كه يا
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  شود يم آشكار چطور 
 آشكار قدرتمند يدستور جمالت در اندتو يم كه است مانيا يايعطا عملكرد مستلزم ، مانيا يعيفراطب هيعط اغلب

 :                          گفت كه همانطور اي." شو ساكن ، شو آرام" ، گفت طوفان به خداوند يسيع كه همانطور ، شود

  " !  ايب رونيب لعازريا"

 يبرا مانداريا بر مانيا هيعط ، شود انجام حكمت كالم واسطه به خواهد يم خدا كه يزيچ مكاشفه افتيدر محض به

 انجام يچگونگ نقشه كه شود يم مشخص يهنگام خاص مانيا نيا .شود يم يجار تيمامور آن رساندن انيپا به

 آن انجام يبرا خدا لهيوس به كه يا شجاعانه عمل به را مانداريا كه شود آشكار حكمت كالم لهيوس به پروسه آن

  . كند يم تيهدا است شده داده موضوع

  

 يول باشد شده متوقف مانشيا در جهد و جد  از او كه صورت نيا به فتديب اتفاق مانداريا يندگز در است ممكن

 ياتفاقات از يريجلوگ يبرا را خدا يعيفراطب قدرت ، ستيچ خدا اراده و ديگو يم چه خدا كالم كه داند يم چون

   .نديب يم خود در افتد يم شيزندگ در كه

 ياقتدار همان قاًيدق و نديآ يم القدس روح از مايمستق ، شوند يم گفته كه يت،كلما است حاضر مانيا هيعط يوقت. 

  . نجامديب شفاها اي و معجزات انجام هيعط به تواند يم مانيا هيعط جينتا .ديگو يم سخن آنها با خدا ييگو كه دارد را
  

  مانيا هيعط به ها واكنش 
  

   باشد اشتهد وجود مانيا هيعط يبرا تواند يم ياريبس يها واكنش

  .دهد يم جالل را خدا  *

   .شود يم خدا به گرانيد آوردن مانيا باعث  *

  . آورد يم ترس و رتيح  *

  . شود يم دهيد افراد يزندگ امور در زنده يخدا قتيحق
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   مانيا نوع چهار
  

  يرستگار اي نجات مانِيا 
 دنيشن واسطه به كه خدا از است يا هيعط ، ميريپذ يم مان دهنده نجات عنوان به را خداوند يسيع ما كه يمانيا

  . خداست كالم

  2:8 انيخداست،افسس بخشش بلكه ستيشمان از نيا و مانيا لهيبوس د،يا افتهي نجات ضيف محض كه رايز

  

  دار ثمره مانِيا 
 تا كند يم رشد يحيمس كي يزندگ در كه است يمانيا نيا .است شده ذكر روح ثمرات از يكي عنوان به يوفادار

  . بسازد يروحان شخص كي او از

 چيه كه است، يزكاريپره و وتواضع مانيا و ييكوين و يمهربان و حلم و يوسالمت يخوش و محبت روح، ثمره كنيل

          23 -5:22 انيغالط.ستين كارها نيچن مانع عتيشر

  

  جامع مانِيا 
 نيا .شود يم حاصل او به نانياطم و او كالم دانستن ، خدا ناختش از كه دارد وجود روزه همه و يكل مانيا كي

         افتيدر را دعا آن جواب و ميكن يم دعا كه وقت هر .داد خواهد انجام ، است گفته او آنچه كه است مانيا

  . شود يم تر يقو مانيا نيا ، ميكن يم

 عطا شما به و ديافتهاي را آن كه ديبدان نيقي د،يكنيم سوال عبادت در آنچه ميگويم شما به نيبنابرا 11:24 مرقس

  .شد خواهد

  

  مانيا هيعط 
  . خاص يزمان و هدف يبرا است يعيفراطب يا هيعط ، مانيا هيعط
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   خداوند يسيع خدمت هنگام مانيا هيعط از ييها نمونه
  

  مردگان كردن زنده مانِيا 
  

  . هستند نمونه چند تنها ريز موارد .نمود يم عمل مانيا هيعط در اغلب خداوند يسيع
  

   ديزانيبرخ را مرده مرد *

 با شهر، اهل از ريكث يانبوه و بردنديم بود يوهزنيب گانهي پسر كه را يتيم ناگاه د،يرس شهر دروازه به كينزد چون

 را تابوت آمده كينزد و» .مباش انيگر«: گفت يو به و اوبسوخت بر دلش د،يد را او خداوند چون. Ĥمدنديم يو

 و بنشست راست ساعتĤنمرده در» .زيبرخ ميگو يرام تو جوان يا«: گفت پس. ستادنديبا آن وحامالن نمود لمس

          15a -12:7 كردلوقا آغاز گفتن سخن

  

   لعازريا *

 در يزمان ، لعازريا اميق و مرگ كه دانست يم ، بود شده گفته لعازريا يماريب درباره خداوند يسيع به كه يوقت يحت

  . شد خواهد داده ميتعل خودش اميق و مرگ مورد

. بود دهيچيپ يدستمال به او يورو آمد رونيب بسته كفن به يپا و دست مرده آن حال در» .ايب رونيب لعازر،يا يا»

          11:43a- 44 وحناي».برود ديبگذار و ديكن باز را او«: گفت شانيبد يسيع

  

  مردگان از خود شدن زنده يبرا *

 از او نكهيا دانستن و داد بشر گناهان يبها پرداخت يبرا را خود جان خداوند يسيع ، كه بود نيا مانيا يانيپا هيعط

  .است مانيا كي خودش نيا شد خواهد زنده مرگ

 بود زنده هركه و. گردد زنده باشد، مرده اگر آورد، مانيا من به هركه. هستم اتيح و امتيق من«: گفت بدو يسيع

          26 -11:25 وحناي»؟يكنيم باور را نياايآ. مرد نخواهد ابد به تا آورد، مانيا من به و
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  آسا معجزه مانيا عمل 

   ميعظ طوفان *

 بر يكشت موخر در او و. گشت يبرم كه يبقسم خورديم يكشت بر وامواج آمد ديپد باد از ميعظ يطوفان ناگاه كه

          38 -37:4 مرقس «م؟يشو هالك كه ستين يباك را تو ايآ استاد، يا«: گفتند كرده داريب رااو پس. بود خفته يبالش

  

   رفت راه آب يرو بر *

 نيا يرو بر او .ميشو يم غافل زد قدم آب يرو بر انسان كي عنوان به خداوند يسيع كه قتيحق نيا از اغلب ما

 نيا در شكست از ينماد عنوان به پطرس به ما مواقع از ياريسب .خدا صورت به نه ، كرد عمل انسان صورت به نيزم

 آن در او .كرد عمل خداوند يسيع مانند قايدق پطرس كه ميآور ادي به كه است خوب اما .ميكن يم نگاه واقعه

  . داد انجام مورد نيا در را خداوند يسيع ،اعمال كوتاه چه اگر ، بود كه يفرصت

  

 ايدر بر را او شاگردان، چون اما. ديگرد روانه شانيا يسو به ده،يخرام ايدر رب يسيع شب، از چهارم درپاس و

 خطاب تامليب را شانيا يسياماع. برآوردند اديفر خوف از و است؛ ياليخ گفتندكه شده، مضطرب دند،يد خرامان

 بر تا بفرما مرا ييتو اگر خداوندا،«: گفت او جواب در پطرس» !ديمباش ترسان منم! ديدار جمع خاطر«: گفت كرده،

. ديآ يسيع نزد تا شد روانه آب يبررو شده، فرود يكشت از پطرس ساعت در» !ايب«: گفت» .ميآ تو نزد آب، يرو

» .ابيمرادر خداوندا«: گفت برآورده، اديفر شده، غرق به مشرف و گشت ترسان د،يد ديشد را باد چون كنيل

 شدند، سوار يكشت به چون و» ؟يآورد شك چرا مان،يكما يا«: گفت و رابگرفت او آورده، دست درنگيب يسيع

           32 -25:14 يمت .ديگرد بادساكن
  

   خدا يها يداور يبرا گفتار در مانيا هيعط
  

   يداور 
 حيمس دنب ، ديشا..ساستيكل يعني ، حيمس بدن حفاظت يبرا اما ديايب نظر به مخرب ، اوقات يبعض ديشا مانيا هيعط

 ، بودن يناكاف حس ليدل به اي ، گفت خواهند افراد آنچه از ترس اي ، شان يزندگ در گناه ليدل به سايكل يعني
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 است ممكن ريغ ، كند عمل مان يزندگ در مكاشفه يايعطا نكهيا بدون. اند نداشته ايعطا نيا در تيفعال به يليتما

   :ميكن عمل مانيا هيعط در ريز يها نمونه مثل كه
  

   خداوند يسيع لهيوس به *

   كرد لعنت را ريانج درخت خداوند يسيع

 بعد به نيا از«: گفت را آن پس. افتين چيه آن بر برگ جز و آمد آن نزد ده،يد ريانج درخت كي راه كناره در و

  21:19 يمت!ديخشك ريانج درخت ساعت در كه» !تونشود بر ابد به تا وهيم

  

   پطرس لهيوس به *

  . شد آزاد حكمت كالم لهيوس به ، داد انجام مانيا هيعط قيطر از رهيسف بر پطرس كه يلعنت ، ايحنان دنمر از پس

 دفن را تو شوهر كه يآنان يهايپا نكيا د؟يكن امتحان را خداوند روح تا ديشد متفق چه يبرا«: گفت يو به پطرس

 داخل جوانان و بداد جان افتاده، او يقدمها شيپ ساعت در» .خواهندبرد رونيب هم را تو و است آستانه بر كردند،

 يآنان همه و سايكل يتمام ديشد يوخوف. كردند دفن شوهرش يپهلو به برده، رونيب پس. افتندي مرده را او شده،

          11 -5:9 اعمال.گرفت فرو دند،يشن را نيا كه را

  

   پطرس لهيوس به  *

 مانيا از را يوال خواست نموده، رامخالفت شانيا باشد،يم نيهمچن اسمش ترجمه رايز جادوگر، آن يعني مايعل اما

 و مكر نوع هر از پر يا«: گفت سته،ينگر كين او بر شده، ازروحالقدس پر باشد، پولس كه سولس يول. برگرداند

 دست الحال خداوند؟ راست طرق ساختن منحرف از يستيا ينم باز ،يراست هر ودشمن سيابل فرزند يا خباثت،

 فرو را او يكيوتار غشاوه ساعت، همان در كه» .ديد ينخواه يمدت تا را آفتاب شده، كور و توست بر وندخدا

 مانيا شده، ريمتح خداوند ميتعل از د،يد را ماجرا آن چون يوال پس. كرديم طلب ييراهنما زده، دور و گرفت

          12 -8:13 اعمال.آورد
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   كند يم نيتأم را حفاظت مانيا هيعط
  

  اتيجول و داود 

  .كنديم جنگ ينيفلسط نيا با و روديم ات بنده. فتدياون سبب به يكس دل«: گفت شاول به داود و 17:32 ليسموئ١

  

   شد گذاشته كنار يانسان روش *

 بر را رشيشمش اودد و. دياوپوشان به يزرها و نهاد سرش بر ينيبرنج وخود ديپوشان داود به را خود لباس شاول و

 رفت توانم ينهانميا با«: گفت شاول به داود و بود ازمودهيران آنها كه رايز برود كه خواستيم و خودبست لباس

 سنگ پنج گرفته، بهدست را خود يدست چوب و. آورد رونيب خود بر از آنهارا داود پس» .ازمودهامين چونكه

 گرفته، بهدست را فالخنش و گذاشت خود درانبان يعني داشت، كه يانشب سهيك در را آنها و سواكرد، نهر از ده،يمال

          40 -17:38 ليسموئ١ .شد كينزد ينيفلسط آن به

  

  حكمت كالم  -  مانيا هيعط *

 يلشكرها يخدا وت،يصبا هوهي اسم به من اما ييĤيم من نزد مزراق و زهين و ريشمش با تو«: گفت ينيفلسط به داود

 سر زده، را تو و كرد خواهد ميتسل من بهدست را امروزتو خداوند و. ميĤيم تو نزد يننگĤوردها به را او كه لياسرائ

 تا داد خواهم نيزم درندگان و هوا مرغان به امروز را انينيفلسط لشكر يها الشه و كرد، خواهم جدا تنت از را تو

 زهين و ريشمش به خداوند كه دانست اهندخو جماعت نيا يتمام و. هست ييخدا ليدراسرائ كه بدانند نيزم يتمام

          47 -45:17 ليسموئ١».داد خواهد ما بهدست را شما او و خداونداست آن از جنگ كه رايز دهد ينم يخالص

  

   كند يم حاصل يروزيپ مانيا *

 لشكر يسو هب ينيفلسط مقابله به شتافته، داود شد، كينزد داود مقابله به و آمد شيپ برخاسته، ينيفلسط چون و

 و زد، ينيفلسط يشانيپ به و انداخت ازفالخن گرفته، آن از يسنگ و برد سهاشيك به را خود دست داود و. ديدو

          49 -17:48 ليسموئ١.افتاد نيزم بر خود يرو بر كه رفت فرو او يشانيپ به سنگ
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  اليدان 

   پادشاه آوردن مانيا باعث  *

 انيفارس و انيماد قانون كه بدان پادشاه يا «كه كردند عرض پادشاه به و شدند عجم پادشاه نزد اشخاص آن آنگاه

 را اليدان تا فرمود امر پادشاه پس» .نشود ليتبد دينما استوار را آن پادشاه كه ياحكمي فرمان چيه كه است نيا

 عبادت وستهيپ را او كه تو يخدا«: گفت كرده، راخطاب اليدان پادشاه و ندازنديب رانيش چاه در را واو اورنديب

 مهر و خود مهر به را آن پادشاه و نهادند چاه دهنه بر را آن آورده، يوسنگ» .داد خواهد ييرها را تو يينمايم

 روزه به را شب رفته، شيخو قصر به پادشاه آنگاه. نشود ليتبد اليدان درباره امر تا ساخت مختوم شيخو يامرا

 فجر طلوع وقت زود صبح پادشاه پس. رفت او از وخوابش اوردندين را وا شيع اسباب يو حضور به و بسربرد

 پادشاه و زد صدا را اليدان نيآوازحز به ديرس رانيش چاه نزد چون و. رفت رانيش چاه به ليتعج به و برخاست

 دنتيهانر به يينمايم عبادت وستهيپ را او كه تيخدا ايآ يح يخدا بنده اليدان يا«: گفت كرده، خطاب را اليدان

           21 -6:16 اليدان»است؟ بوده قادر رانيش از

  

   يروزيپ  *

  6:22 اليدان!باش زنده ابد به تا پادشاه يا «كه داد جواب پادشاه به اليدان آنگاه

  

  عبدنغو و شكيم ، شدرك 
 به اما .دنديورز امتناع كار نيا از مرگشان، يبها به يحت ها آن ، بپرستند را پادشاه كه شد داده فرمان ها آن به يوقت

  . داد خواهد نجات را ها آن خدا كه داشتند مانيا ها آن ، ديباش داشته توجه ها آن كلمات

  

 جواب را تو كه ستين يراباك ما امر نيا درباره! نبوكدنصر يا«: گفتند پادشاه جواب در عبدنغو و شكيم و شدرك

  3:16 اليدان.ميده

  

   مانيا هيعط *

 يتوا دست از را ما او و برهاند ملتهب آتش تون از را ما كه است قادر ميپرستيم را او كه ما يداخ است، نيچن اگر

  3:17 اليدان.ديرهان خواهد پادشاه
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   كامل يسرسپردگ *

 سجده ينمودها نصب كه را طال تمثال و كرد مينخواه عبادت را تو انيخدا كه باد معلوم را تو پادشاه يا نه، اگر و

 آتش تون در و ببندند را وعبدنغو شكيم و شدرك كه فرمود خود لشكر شجاعان نيتريقو به و» .دنمو مينخواه

 آتش تون انيم در و بستند شانيا يلباسها ريسا و وعمامهها جبهها و رداها در را اشخاص نيا پس. ندازنديب ملتهب

 و شدرك كه را كسان آن آتش شعله ،شده دهيتاب تينهايب تون و بود سخت پادشاه فرمان چونكه و. افكندند ملتهب

 ملتهب آتش تون انيم در عبدنغو و شكيم و شدرك يعنيمرد سه نيا و. كشت بودند برداشته را وعبدنغو شكيم

                  23 -20  ،3:18 اليدان.افتادند بسته
 

   ها آن با خدا *

 ايآ«: گفت كرده، راخطاب خود رانيمش و برخاست تمامتر هرچه يوبزود افتاد رتيح در پادشاه نبوكدنصر آنگاه

 اودر» !پادشاه ياستا حيصح «كه كردند عرض پادشاه جواب در شانيا» م؟ينداختين آتش انيدرم و مينبست شخص سه

 منظر و است دهينرس شانيا به يضرر و خرامنديم آتش انيم در گشاده كه نميبيم مرد چهار من نكيا«: گفت جواب

 يا«: گفت كرده، خطاب و آمد كينزد ملتهب آتش تون دهنه به نبوكدنصر پس» .تاس پسرخدا هيشب نيچهارم

 انيم از عبدنغو و شكيم و شدرك پس» .دييايب و ديشو رونيب يتعال يخدا بندگان يا! عبدنغو و شكيم و شدرك

          26 -24:3 اليدان.آمدند رونيب آتش

  

  

   ما يامروز عملكرد در مانيا هيعط
  

 در چگونه كه ميآموز يم كه همانطور .است شده داده سايكل يعني خداوند حيمس بدن به اريبس ليدال به مانيا هيعط

  . كرد خواهد استفاده حيمس بدن و انمانياطراف ، خودمان حفاظت يبرا ما از خدا ميكن عمل آن

 مانيا هيعط يوقت رايز ، ستين ممكن ريغ يزيچ چيه مانيا با. است ممكن ريغ خداوند كردن خوشنود ، مانيا بدون

  .شود يم آزاد معجزات يبرا خدا قدرت است كردن عمل حال در

 هيعط نيا ، مواقع اكثر ، ميرس يم مانيا آن انيپا به كه يوقت .ميكن يم شروع خودمان مانيا انداختن كار به با ما

  . دهد يم حكمت كالم كي ما به خدا كه شود يم آزاد يزمان ، مانيا خاص



122 

 

  ازدهمي درس كردن دوره يبرا ييها پرسش
  

  ؟ ديكن ذكر را مورد سه هر .ديده شرح را قدرت يايعطا خود كلمات از استفاده با ) ١

  

  

  

  

  

  

  ؟ ستيچ مانيا هيعط ) ٢

  

  

  

  

  

  

 كالم از يا نمونه اي ، ديبزن ديا كرده عمل مانيا هيعط در كه خودتان يشخص يزندگ از يمثال ) ٣

  ؟ دييبگو خودتان كلمات از استفاده با را خدا
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  درس دوازدهم

  معجزات انجام -  قدرت هيعط
  

 را يگريود معجزات قوت را يكي و. روح همان به دادن شفا ينعمتها را يگريد و روح همان به مانيا را يكي و

 روح كي همان نهايا عيجم در لكن. زبانها ترجمه را يگريد و زبانها اقسام را يگريد و ارواح زييتم را يكي و نبوت

        11 -9:12 انيقرنت١.كنديم ميتقس خود اراده بحسب فرد را هركس كه است فاعل

  

  

  
  

   معجزات انجام
  

  مفهوم
  

   . است عتيطب عرصه در يعيفراطب دخالت كي ، معجزات انجام

  . كند يم كنترل اي مختل ار نيقوان آن اي و دهد يم رييتغ را عتيطب نيقوان كه خداست قدرت يعيفراطب شينما كي

  

  القدس روح يايعطا نه

  

 : يگفتار يايعطا

 ها زبان به سخن

 ها زبان ترجمه

 نبوت

 : يا مكاشفه يايعطا

 ارواح صيتشخ

 )دانش ( معرفت كالم

 حكمت كالم

 

 : قدرت يايعطا

 مانيا هيعط

   شفا يايعطا

 معجزات انجام *
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 كينزد اريبس ، قدرت يايعطا. است شده داده معجزات انجام يبرا مانداريا به كه است القدس روح هيعط كي نيا

  .كنند يم عمل ، مكاشفه يايعطا با نيهمچن و گريكدي با

  

  هيعط نيا عملكرد يچگونگ 
 كالم يروحان هيعط لهيوس به و شود يم شروع تاس شده افتيدر كه يعيفراطب اي يعيطب دانش با معجزات انجام

 از قبل يوقت يعني كند يم عمل ، حكمت كالم يروحان هيعط ، يبعد مرحله در .كند يم عمل ) دانش ( معرفت

 را مانيا هيعط "حكمت كالم " نيا .مينيب يم روح در معجزات انجام حال در را خود اغلب ، دهد رخ معجزه نكهيا

 كالم لهيوس به كه مينيب يم خودمان كه يكار انجام به شروع شجاعت با ما ، افتد يم اتفاق نيا يوقت .كند يم آزاد

  . ميكن يم عمل ، شود يم انجام حكمت

 در ، حكمت كالم لهيوس به كه آنچه .ميهست معجزه در فعال عضو كي ما رايز ، شود يم دهينام معجزات انجام ، نيا

 نيبنابرا .افتد يم اتفاق معجزه و شده آزاد خدا قدرت ، ميكن يم معجزات انجام هب اقدام كه يهنگام و مينيب يم روح

  .دارد وجود كار نيا انجام در يسهم خدا و ما از كي هر يبرا ،

  است آسان 
 روح عملكرد نيا كه ميفهم يم ، شود يم انجام القدس روح يايعطا در عيسر و يآسان به هيرو نيا كه همانطور

  . است آسان القدس روح يايعطا نه گريد از كيهر اي و ها زبان ترجمه هيعط اندازه به زين معجزات انجام در القدس

   .است حكمت كالم لهيوس به مكاشفه افتيدر آن ديكل
  

  معجزات هدف 
   :باشند يم ها نيا معجزات يبرا ياله هدف

   خطر از ييرها *

   حفاظت *

  هستند خواستارش كه يآنان يبرا كردن ايمه *

   عدالت انجام *

   فرد يخواندگ دييتا *

   است شده موعظه كه يكالم دييتا *
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  .شود يم افراد مانيا رشد باعث و داد خواهد جالل را خدا شهيهم ، معجزات انجام

  

   خداوند يسيع يزندگ در معجزات انجام
  

 در و كرد افتيدر را القدس روح قدرت او .است نشده ثبت خداوند يسيع يزندگ اول سالة يس در يا معجزه چيه

 .كرد شدن انجام به شروع اش يزندگ طول در معجزات انجام هيعط ، ادامه

  

  خداوند يسيع معجزه نياول 
 شراب به را آب و كرده مختل را عيوقا يعيطب هيرو او ، بود معجزه خداوند يسيع خدمت يعيطب فرا ظهور نياول

 را آب او. كند عيتسر را آمدنش وجود به يعيطب ريس نكهيا خاطر به نكرد ليتبد شراب به ار انگور آب او.كرد تبدبل

  .فتديب اتفاق ياله دخالت بدون توانست ينم هرگز نيا كه ، كرد ليتبد شراب به

  

   كردند عمل ها آن و فرمود خداوند يسيع *

 االن«: گفت شانيبد پس. كردند زيلبر را نهاآ و» .ديكن پر ازآب را قدحها«: گفت شانيبد يسيع   10 -7:2 وحناي

 و ديبچش بود، دهيگرد شراب كه را آب آن مجلس سيرئ چون و بردند؛ پس» .ديببر مجلس سيرئ نزد به و ديبردار

 ساخته، مخاطب را داماد مجلس سيرئ دانستند،يم بودند، دهيكش را آب كه ينوكران كنيل كجااست، از كه ندانست

 نگاه حال تا را خوب شراب تو كنيل. آن از بدتر شدند، مست چون و Ĥورديم رااول خوب ابشر يهركس«: گفت بدو

      » ؟يداشت

  

   جهينت *

   آوردند مانيا شاگردان

 او به شاگردانش و ظاهركرد را خود جالل و گشت صادر ليجل يدرقانا يسيع از كه است يمعجزات يابتدا نيا و

  2:11 وحناي.آوردند مانيا

  

  



126 

 

  نفر هزار چهار به نداد غذا 
  

   .بود مردم اجاتياحت رفع ، داد نشان خداوند يسيع كه يمعجزات از يبرخ

: راگفت شانيا يسيع» كند؟ ريس را انبوه نيچن باشدكه نان آنقدر را ما ابانيب در كجا از«: گفتند او به شاگردانش

 هفت آن و. ننديبنش نيبرزم تا فرمود را مردم پس» .كوچك انيماه از يقدر و نان هفت«: گفتند» د؟يدار نان چند«

 خورده، همه و. جماعت آن به وشاگردان داد خود شاگردان به كرده، پاره و نمود شكر گرفته، را انيماه و نان

 مرد هزار چهار اطفال و زنان يسوا خورندگان، و. پربرداشتند ليزنب هفت ماندهيباق يها خرده از و رشدنديس

        38 -33:15 يمت.بودند

  

  آورند يم وجود به مانيا ، معجزات دادن شهادت 

 ديآور مانيا تا شد قدرنوشته نيا كنيل. نشد نوشته كتاب نيا در كه نمود شاگردان نزد اريبس گريد معجزات يسيع و

        31 -30:20 وحناي.ديابي اتيح او اسم به آورده مانيا تا و است پسرخدا و حيمس ،يسيع كه

  

   قيعت عهد در عجزاتم از ييها نمونه
  

  يموس 
  

  .شد استفاده فرعون برابر در يموس ياله اقتدار كردن قيتصد يبرا ، معجزات از

   اقتدار كردن قيتصد *

 يعصا بگو هارون به آنگاه د،يكن ظاهر خود يبرا يمعجزها ديگو كرده، خطاب را شما فرعون چون «7:9 خروج

  «.شود اژدها تا نداز،يب فرعون يرو شيپ را آن و ر،يبگ را خود

  

 شيخو قوم يعني خود، جنود تا خواهمانداخت، مصر بر خودرا دست و گرفت، نخواهد گوش شما به وفرعون

 چون هستم، هوهي من كه دانست خواهند انيمصر و. آورم رونيب ميعظ يهايداور به مصر نيزم از را لياسرائيبن

        5 -4:7 خروج».آوردم رونيب شانيا انيم از را لياسرائيبن ه،كرد دراز مصر بر را خود دست
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  شعيال و ايليا 
  

   شكافت را اردن رود ايليا *

 شانيا يوهردو شد شكافته طرف آن و طرف نيا به كه زد را آب ده،يچيپ را آن و گرفت را شيخو يردا ايليا پس

   2:8 پادشاهان٢.نمودند عبور يخشك بر

  

 به كه ديرس آن زمان يوقت .داشت يم بر قدم معجزه در اوقات شتريب و و بود شده قيتصد خدا ردم عنوان به ايليا

 كسب را ييتوانا نيا شعيال ، شد گرفتار نيآتش ارابه در ايليا كه يهنگام .گرفت قرار شيآزما در ، ديايب خدا حضور

  است رفتن حال در ايليا كه نديبب را يروحان يايدن كه كرد

  .بود نداده انجام ، نديبب را آسمان به ، ايليا رفتن كه يزمان تا يا معجزه چيه شعيال

    تماشا را آن ها ينب  پسران از مرد پنجاه كه يدرحال ايليا .برگشت اردن رود به و برداشته را ايليا يردا ، شعيال بعد

 داشتن يتقاضا شعيال كرد؟ يم چه شعيال .كردند عبور آن از روز همان لياوا در ها آن و زد را رودخانه كردند يم

 باال او."شد خواهد تو يبرا ، شوم يم برداشته تو نزد از كه يديد اگر "، بود نيا عهد .بود كرده را ايليا روح برابر دو

  .كرد يم عمل مانيا در لحظه نيا در او ايآ "ديد را ايليا رفتن

. 

   شكافت را اردن رود شعيال *

 بود، افتاده او از كه ارايليا يردا پس. ستاديا اردن كناره به برگشته و برداشت بود، افتاده او از كه را ايليا يردا و

 شد شكافته طرف آن و طرف نيا به رازد، آب زين او چون و» كجاست؟ ايليا يخدا هوهي«: گفت زده، را آب و گرفت

 شعيال بر ايليا روح«: گفتند دند،يد ار او حابودنديار در او يروبرو كه ايانب پسران چون و. نمود عبور شعيال و

        15 -13:2 پادشاهان٢.نمودند ميتعظ نيزم به رو را او آمده، يو مالقات يبرا و» .باشديم

  

  ساخت ينب كي شعيال از معجزه نيا
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  شود يم شناور آب در تبر يباال يآهن قسمت
  

 ليدل ما . است مانمانيا كمبود مينيب ينم ياديز زاتمعج ما كه يليدال از يكي .افتاد اتفاق ازين كي خاطر به معجزه

 يم مانيا در برداشتن قدم به شروع كه همانطور .ستين مهم خدا مداخله يليخ ما يبرا ، آن اي نيا كه ميآور يم

  .كند يم   عمل معجزات انجام هيعط كه ديد ميخواه ، ميهست مان يزندگ در خدا يايعطا عمل منتظر و ، ميكن

  

 را ريت شانيازا يكي كه يهنگام و. نمودند قطع را چوبها دند،يرس اردن به چون و شد روانه شانيا ههمرا پس

 كجا«: گفت خدا مرد پس» .بود هيعار كه رايز ميآقا يآها«: گفت كرده، ادياوفر و افتاد آب در تبر آهن د،يبريم

 يبرا«: گفت پس. آورد آب يرو را آهن و تآنجاانداخ در ده،يبر يچوب او داد، نشان يو به را جا چون و» افتاد؟

        7 -6:4 پادشاهان٢.گرفت را آن كرده، دراز را خود دست پس» .بردار خود

  

  سامسون 
  

  .شود داده ليتحو انينيفلسط دست به شده ريدستگ خودش نيسرزم مردم لهيوس به تا داد اجازه خود به سامسون

 بر كه ييطنابها مستقرشده، يو بر خداوند روح و زدند نعره او دنيازد انينيفلسط د،يرس يلح به او چون و

 افته،ي ياالغ تازه چانه و. ختيفرور شيدستها از بندها و د،يگرد شود سوخته آتش به كه يكتان مثل بود شيبازوها

        15 -14:15 داوران.كشت آن با مرد هزار گرفته، را آن و كرد دراز را خود دست

  

   .داد انجام او يبرا گريد معجزه كي خدا و شد نهتش سامسون آن از پس

 از االن ايآ و يداد را ميعظ نجات نيا ات بنده بهدست «كه گفت دعاكرده، خداوند نزد شده، تشنه اريبس پس

 و شد يجار آن از آب كه شكافت بود يدرلح كه را يكفها خدا پس» فتم؟يب نامختونان بهدست و رميبم يتشنگ

        19a -18:15 داوران .شد روح تازه گشته،بر جانش ديبنوش چون

  

 هر در است ليما خدا ؟ نباشد ما يها ازين رفع به عالقمند چرا پس ، بود سامسون يتشنگ يارضا به عالقمند خدا اگر

 به " يروحان يليخ" ظاهر اوبه ، گفت خدا به خود ازين از سامسون كه يوقت .باشد داشته حضور ما يزندگ از قسمت

  .گفت خدا به را ازشين او كه ديباش داشته توجه اما .آمد يمن نظر
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   لياناج در ماندارانيا معجزات
  

  آب يرو بر رفتن راه 
  

  . بودند دهيترس شاگردان ، داشت يم بر قدم آب يرو بر خداوند يسيع كه يهنگام

: گفت او جواب در پطرس» !ديمباش ترسان منم! ديدار جمع خاطر«: گفت كرده، خطاب تامليب را شانيا يسياماع

 شده، فرود يكشت از پطرس ساعت در» !ايب«: گفت» .ميآ تو نزد آب، يرو بر تا بفرما مرا ييتو اگر خداوندا،«

         29 -14:27 يمت.ديآ يسيع نزد تا شد روانه آب يبررو

  

 ميكن غلبه ، شدن دهيد احمق نطوريهم و كستش از خودمان ترس بر ديبا ، ميكن عمل معجزات در ميخواه يم اگر

        گفت كه يهنگام پطرس كه ديباش داشته توجه .ميشو خارج ميا كرده عادت ها آن به كه يتنبل يقلمرو از ديبا

 داشت يعيفراطب يايعطا در برداشتن قدم به يديشد اقياشت ابتدا در " ميايب تو سمت به آب يرو بر تا بده فرمان "

  ًفورا پطرس.كرد افتيدر را مانيا هيعط و حكمت كالم "ايب" گفت كه ديشن را خداوند يسيع يصدا يتوق پطرس.

  .كرد معجزات انجام اقدام به شروع رفت يم راه آب يرو بر كه يحال در و شده خارج خود قيقا از ، كرد اطاعت

  

  يماه ريكث ديص 
   :فرمود پطرس شمعون به خداوند يسيع

» .ديندازيب شكار يرابرا خود يدامها و بران اچهيدر انهيم به«: گفت شمعون به شد، فارغ سخنگفتن از چون و

 ميخواه را دام تو، حكم به كنيل م،ينگرفت يزيچ برده رنج را شب تمام استاد، يا«: گفت يو جواب در شمعون

 به و. شود گسسته شانيا دام بود كينزد چنانكه كردند، ديص يازماه ريكث يمقدار كردند، نيچن چون و» .انداخت

 پر را زورق دو هر آمده پس. كنند امداد را شانيا آمده كه كردند اشاره گربودنديد زورق در كه خود يرفقا

        7 -4:5 لوقا.شوند غرق بود كينزد كه يبقسم كردند
  

 :        فرمود و كرد هاستفاد هدفش انيب يبرا ، اتفاق نيا از داد يم آموزش را شاگردان كه يحال در خداوند يسيع

 خدمتمان در كه ميخواه يم اگر .بود خداوند يسيع خدمت قلب در بشارت." ساخت خواهم ها انسان اديص را تو "

 .ميكن عمل عاًيسر خداوند يسيع كالم از اطاعت در ديبا ، ديايب احمقانه نظر به كه هم هرچقدر ، ميباش موثر
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   رسوالن اعمال كتاب در معجزات انجام
  

  كردند يم دييتا را كالم معجزات 

  

 گوش لپسيف سخنان به كدلي به مردم و. نموديم موعظه حيمس به را شانيا درآمده، سامره از يبلد به لپسيف اما

        6 -5:8 دند،اعماليديم و دنديشنيم گشت،يم اوصادر از كه را يمعجزات چون دادند،

  

 .بود شده داده وعده اتمعجز يبرا كه يقدرت

 از كه ديباش پدر وعده آن منتظر بلكه د،يمشو جدا مياورشل از «كه فرمود راقدغن شانيا شد، جمع شانيا با چون و

 ديتعم روحالقدس به ،ياميا اندك از شمابعد كنيل داد،يم ديتعم آب به ييحي كه رايز. ديدهايشن من

        5 -4:1 اعمال».افتيديخواه

  

 و هيهودي يوتمام مياورشل در بود، ديخواه من شاهدان و افتيديخواه قوت د،يĤيم شما بر روحالقدس چون كنيل

  1:8 اعمال».جهان ياقصا تا و سامره

  

 ما كه را يزيچ آن يعني كرد انيب نيزم يرو بر ماندارانشيا با را خود سخنان نيآخر خداوند يسيع ، آن از بعد

  :ديگو يم ما به مرقس ، نمود اعالم ها آن به ، ميخوان يم بزرگ تيمامور عنوان به ، انيحيمس

  

 با را آنها اميپ و داد يم بركت را آنها يكارها خداوند و كردند يم اعالم جا همه در را خود اميپ و رفتند آنها

  16:20 مرقس.نمود  يم دييتأ شد، يم انجام كه يمعجزات

  

  موعظه نياول 
     و بيعجا .داد انجام را خود موعظه نياول و ستادهيا پطرس ، ختير كاستيپنط روز در القدس روح آنكه از بعد

 .بودند موعظه آن از يقسمت معجزات
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 و قوات به گشت مبرهن خدا جانب از شما نزد كه يمرد يناصر يسيع. ديبشنو را سخنان نيا يلياسرائ مردان يا»

 معجزات و دنديترس خلق همه و د،يدان يخودم انكهچن د،يگردان صادر او از شما انيم خدادر كه ياتيآ و بيعجا

        43  ،2:22 اعمال.گشتيم صادر رسوالن دست از اريبس وعالمات
  

   حاضر عصر ماندارانيا يبرا معجزات انجام
  

 حال در و ماريب ، گمشده ييايدن ميتوان يم چگونه. است آنان اميپ و نيمبشر دييتا و قيتصد يبرا يليدل معجزات

 ؟ ميده نجات ، شود يم انجام خداوند حيمس يسيع دانش با كه معجزات انجام بدون را مرگ

 و بود خداوند از آن به تكلم ابتدا در كه م؟يباش غافل ميعظ ينجات نيچن از اگر ميگرد رستگار چگونه ما پس

 و معجزات و اتيآ به داديم شهادت شانيا با زين خدا كه يدرحالت دند؛يگردان ثابت ما بر دند،يشن كه يبعدكسان

         4 -2:3 انيعبران.خود اراده برحسب روحالقدس يايعطا و قوات انواع

  

 ميكن يم تالش ، پطرس مانند زين ما ها وقت يليخ.بود كرده يريگيماه يا جهينت چيه بدون را شب تمام پطرس

 يبرا ديبا ما "  .... خداوند يا تو كالم مطابق " ، مييبگو كه ميريبگ ادي ديبا ما .ميكن عمل خودمان دانش با مطابق

 كالم و ) دانش ( معرفت كالم ، ارواح صيتشخ ، مكاشفه يايعطا واسطه به او كالم افتيدر يبرا ، او از دنيشن

 انجام يعيطب فرا هيعط در قدم و ميباش عيسر اطاعت در ميريبگ ادي كه ديآ يم يزمان مانيا. ميبگذار وقت ، حكمت

   .ميدار بر معجزات

  داد ديخواه انجام بزرگتر يكارها 
  

 و كرد خواهد زين او كنميم من كه را ييكارها آرد، مانيا من به هركه ميگو يشمام به نيآم نيآم14:12 وحناي

  .روميم پدر نزد من كه رايز كرد، زخواهدين نهايا از بزرگتر
  

 ميتوان يم ما ، او كالم با مطابق ؟ نباشد نيا منظورش اگر " بزرگتر يكارها " ديبگو ديبا خداوند يسيع چرا

 ظهور ما در القدس روح يايعطا عملكرد لهيوس به القدس روح قدرت كه يهنگام ، ميده انجام" بزرگتر يكارها"

 و دييتا را خود كالم شود يم آزاد ما مانيا لهيوس به معجزات انجام هيعط كه يحال در خواهد يم خدا .كند يم

  .كرد خواهد افتيدر را جالل تمام ، ما نه ، خدا و كند قيتصد
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  دوازدهم درس كردن دوره يبرا ييها پرسش
  

  ؟ ديده شرح را معجزات انجام هيعط ، خود كلمات از استفاده با )١

  

  

  

  

  

 يم عمل ، عجزاتم انجام هيعط كردن آزاد يبرا معموال كه را القدس روح يايعطا ريسا بيترت) 2

  ؟ ديده شرح را كنند

  

  

  

  

  

 نيا چرا كه دييبگو و ساخته مرتبط خودتان به را داد انجام سامسون يبرا خدا كه يا معجزه)  3

  ؟ دارد تياهم شما يبرا معجزه
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  زدهميدرس س

  شفا يايعطا قدرت

  

 را يگريود معجزات قوت را يكي و. روح همان به دادن شفا ينعمتها را يگريد و روح همان به مانيا را يكي و

 روح كي همان نهايا عيجم در لكن. زبانها ترجمه را يگريد و زبانها اقسام را يگريد و ارواح زييتم را يكي و نبوت

      11 -9:12 انيقرنت١.كنديم ميتقس خود اراده بحسب فرد را هركس كه است فاعل

  

   شفا يايعطا
  

  مفهوم
  . دارند شفا به ازين كه است يافراد به خدا يشفا قدرت يعيفراطب انتقال ، شفا يايعطا

 يشفا خدمت اي شفا انتقال يبرا ياديز يها راه رايز ، اند شده فيتعر ) جمع صورت به (ايعطا عنوان به هيعط نيا

 روح يايعطا نه ريسا از ياريبس رايز اند شده فيتعر ) جمع صورت به (ايعطا عنوان به ها آن .دارد وجود مارانيب

 يها راه كه ييآنجا از زين ايعطا نيا .شوند يم ريدرگ فعال صورت به ميهد يم شفا را مارانيب كه يهنگام ، القدس

  . شوند يم گفته جمع صورت به دهند يم شفا را مارانيب و دارند انتقال يبرا ياريبس

  

  القدس روح يايعطا نه

  

 : يگفتار يايعطا

 ها زبان به سخن

 ها زبان ترجمه

 نبوت

 : يا مكاشفه يايعطا

 ارواح صيتشخ

 )دانش ( معرفت كالم

 حكمت كالم

 

 : قدرت يايعطا

 مانيا هيعط

   شفا يايعطا* 

 اتمعجز انجام
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  . ستندين يپزشك علم مانند و هستند القدس روح يايعطا يعيفراطب شدن آشكار اي ظهور ها آن

  

  اقدام و عمل در ايعطا 
 هستند سايكل يعني حيمس بدن يبرا خدا يايعطا ها آن .ستندين مشخص ماندارانيا يبرا ، خاص يموهبت ، شفا يايعطا

 عمل يروح از پر مانداريا هر واسطه به توانند يم ايعطا نيا. است ازمندين شفا به كه است يكس يبرا مخصوصاً و

  . كنند

         زين ها آن ، شد مسح خداوند يسيع كه طور همان ، ددهن يم انجام را خداوند يسيع كار كه يماندارانيا همه

  .كنند عمل ايعطا نيا در و شوند مسح توانند يم

  

  روح يايعطا و شفا خدمت 
. هستند مارانيب يشفا به مرتبط ماًيمستق ايعطا نيا شتريب .است داده متفاوت يروحان هيعط نه ، خودش يسايكل به خدا

 ميكن خدمت ايعطا نيا در كه ميريبگ ادي ديبا ما همه ، ميكن خدمت مارانيب به ، شفا رد يموثر طور به ميبخواه اگر

.  

  ) دانش ( معرفت كالم و شفا خدمت
  

  مفهوم
 اي حال مشخص قيحقا از القدس روح يعيفراطب مكاشفه كي؟ ديدار ادي به را ) دانش ( معرفت كالم مفهوم ايآ

  . باشد يم ، ميا نگرفته ادي مان يعيطب فكر با كه يتيموقع اي و خصش درباره ، گذشته

 آشكار ، شود داده شفا است قرار كه يخاص يماريب درباره ، ) دانش (معرفت كالم كي خدا ، شفا خدمت در اغلب

  . است افراد از يتعداد يبرا اوقات يگاه و ، خاص فرد كي درباره اوقات يگاه. كند يم

  

  ؟ ديآ يم ييها قيطر چه به 
  . شود يم يجار ميهست دادن شفا حال در كه يهنگام ، يمختلف طرق از ) دانش ( معرفت كالم
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  حس *

  . شود حس است شدن خدمت حال در كه يكس بدن از يخاص قسمت در يناخوش حس كي واسطه به تواند يم

  . باشد فيخف ددر كي مانند تواند يم اي باشد يم شدن سوزن سوزن اي فشار مثل اغلب حس نيا

  

  فكر كي اي كالم *

 ، كند يم فيتوص را درد اي مرض ، يماريب كه يفكر كي اي كلمه كي لهيوس به تواند يم ) دانش ( معرفت كالم

  . كند انيب را است گرفته قرار ريتاث تحت كه بدن از يقسمت نام اي و يماريب نام تواند يم. شود يجار

  

  ايرو و ديد *

  . شود يجار ، دارد شفا به ازين كه شخص بدن از يقسمت كه ايرو كي اي ديد كي صورت هب نطوريهم تواند يم

  

  دارد حضور جا آن در ماريب كه ييجا *

 آشكار ، دارد را زمان آن در دنيد شفا به ليتما كه يشخص قايدق يحت اي ، ماريب شخص مكان خدا ، اوقات يگاه

  . كند يم

 ، راهرو مشخص قسمت به ، اتاق مشخص قسمت سمت به ) ربا آهن وسطت ييگو ( يكشش عنوان به اوقات يگاه

  . شود يم فيتوص ، جاست آن در شخص كه يقيدق مكان اي

 آن به را شما توجه كه القدس روح در احساسات گريد اي ، درخشش ، نور صورت به تواند يم ، مواقع گريد در

  . باشد ، كند يم جلب خاص شخص

 دهد يم را نانياطم نيا ، ماريب شخص به كه ، كند آشكار را او مشخصات گريد اي و شخص نام خداوند است ممكن

  . دهد يم نشان شان يشفا يبرا القدس روح كه هستند يكسان ها آن كه
  

  شود يم آزاد مانيا 
 يضيمر اي خاص شخص كي خواهد يم كه كند يم آشكار )دانش (حكمت كالم واسطه به القدس روح يوقت

 زين ) دانش ( معرفت كالم اغلب .است "مانيا هيعط" نيا ، اوقات يگاه .شود يم آزاد مانيا ، دهد شفا را يخاص

  . بخشد يم شفا ، كند يم آزاد خدا كه وآنچه  كند يم آزاد را شفا هيعط قدرت
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   حكمت كالم و شفا خدمت
  

 به ، يعمل ريس كي در ميتوان يم چگونه ما دهد يم اننش كه خداست حكمت يعيطب فرا انتقال ، حكمت كالم هيعط

 چه و يعيطب چه ، قبل از كه يدانش با ميبدان كه دهد يم يحكمت ما به .ميكن خدمت مشخص ازين كي به موثر طور

 خاص ازين كي به خدا هدف و نقشه با مطابق چگونه كه دهد يم نشان ما به. ميكن چه ، ميا كرده افتيدر يعيفراطب

  . ميكن خدمت

 چه ، پدر كه دانست ميخواه صورت نيا در ، ميبگذار زمان پدر اراده دنيد و دنيشن يبرا كه است مهم اريبس نيا

  . ميكن خدمت ازين كي يبرا كه خواهد يم چطور و كجا ، يزمان چه ، يكس

  

 يكار خود از و هستم من كه دانست ديخواه وقت آن د،يكرد بلند را انسان پسر كه يوقت«: گفت شانيبد يسيع

  8:28 وحناي.كنميم تكلم داد ميتعل مرا پدرم آنچه به بلكه كنم ينم

  

 لكن م،يگو ينم ازخود ميگويم شما به من كه ييسخنها است؟ من پدردر و هستم پدر در من كه يكن ينم باور ايآ

  14:10 وحناي.كنديم را اعمال نيا او است، ساكن من در كه يپدر

  

 يروش به را او و ، شد تيهدا دايص تيب حوض در يمشخص شخص كي به خداوند يسيع ، حكمت كالم بواسطه

 خود انگشت او ، كرد يدستگذار ها آن بر او.داد شفا را ياريبس يها انسان ، اريبس يها روش با او.داد شفا متفاوت

 ، يگاه او ، كرد اخراج را ارواح او ، كرد لمس را ها آن زبان و انداخته دهان آب او ، داد قرار شانيها گوش در را

  . داد يم شفا گفتن سخن با تنها
  

  پولس يشفا خدمت
  

 لهيوس به و يدستگذار با پولس.داد شفا را ياريبس ، )دانش ( معرفت كالم تيهدا با مختلف يها روش به زين پولس

 مرد آن يعني خسياَفْت سپول .داد شفا ، بود شده گذاشته مارانيب يرو بر و بود شده گرفته دستانش از كه يا پارچه
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 زنده را جوان آن گرفتنش آغوش در و  شيرو بر گرفتن قرار با را بود مرده و بود افتاده سوم طبقه از كه را جوان

   .كرد

 آنكه يبرا و حكمت كالم افتيدر يبرا ظاهراً ( كرد دعا اول ، كند خدمت وسيپوبل پدر به نكهيا از قبل پولس

  . داد شفا را او گذاشته دست او بر بعد و ) بدهد شفا را مرد آن چگونه

  

 او بر ودست دعاكرده و آمده يو نزد پولس پس. بود خفته شده، عارض اسهال و تب رنج را وسيپوبل پدر ازقضا

  28:8 اعمال.داد شفا را او گذارده،

  

 اغلب ، افتد يم فاقات نيا كهيحال در.  ميندار را انتظارش كه ميده شفا يطور را يكس است ممكن حكمت كالم با

         انجام را كرده آشكار مانيبرا خدا كه را آنچه ، يا ساده صورت به و كرده كردن عمل به شروع مانيا هيعط

  . شود يم يجار شفا ، افتد يم اتفاق نيا يوقت. ميده يم

  

   ارواح صيتشخ و شفا خدمت
  

   ضعف ارواح 

  

 و وهايد جتاًينت كه شود يم يروحان يايدن دنيد باعث كه .است روح يايدن در يعيطب فرا ينشيب ، ارواح صيتشخ

 اي حركت كي ، تيموقع ، فرد كي پشت كه يروح ، ديد توان يم خواهد يم القدس روح كه آنطور را ها فرشته

  . باشد يم ، دارد وجود اميپ

 ، سرطان نام به يارواح ، مثال فرض به .هستند خاصاش يضيمر اي يماريب مسئول ، يناتوان اي ضعف يوهايد اغلب

  . دارند وجود يتلخ و خشم ، آرتروز

 كه يشخص و مشكل ياصل منبع آن به را خود انگشت اي و كند يم آشكار القدس روح ، ارواح صيتشخ لهيوس به

  . رديگ يم نشانه ، ابديب شفا و شده آزاد تواند يم
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  11:20 استلوقا آمده شما بر ناگهان خدا ملكوت نهيهرآ كنم،يم رونيب را وهايد خدا انگشت به هرگاه كنيل

  

  هيعط عملكرد يچگونگ 
  

 كند يم آشكار فكر كي اي عبارت كي لهيوس به ارواح صيتشخ هيعط ، شود يم تيهدا خدا روح از يشخص يوقت

 آن و ديكن رونيب خداوند يسيع نام به را روح آن نيبنابرا است مشكل منبع و است يناتوان اي ضعف روحِ آن نام كه

  . افتي خواهد شفا شخص

  

 ديگرد ايگو گنگ، شد، رونيوبيد چون و. آوردند او نزد را گنگ يوانهايد ناگاه رفتند،يم رونيب شانيا كه يهنگام و

      33 -9:32 يمت».بود نشده دهيد هرگز امر نيچن لياسرائ در«: گفتند شده، تعجب در همه و

  

   معجزات انجام -  مانيا هيعط -  شفا خدمت
  

  مانيا هيعط 

   شود يم يجار يعيفراطب صورت به *

  

 يهدف انجام يبرا و است قدرت يايعطا جزء كه خاص يهدف و زمان يبرا است يعيفراطب يمانيا ، مانيا هيعط

  .باشد يم ميهست آن در كه خاص زمان و يتيوضع هر در مشخص

 برخورد يشخص به كه يهنگام اي  ميدار كننده خلق معجزه به ازين ميهست رو روبه كه يمورد با يوقت ، اوقات يگاه

 صورت به ما به خدا ، دارد ازين ، ماست مانيا درجه از شتريب كه ، مانيا از ييباال درجه به او يشفا ازين كه ديكن يم

 يشفا كه ميدان يم شك بدون ، ديايب نظر هب ممكن ريغ هم چقدر هر نيبنابرا .دهد يم خاص يمانيا ، يعيفراطب

  . شد خواهد يجار كامل

 اي ، يجراح ، تولد هنگام در را بدنشان از ييها قسمت كه نديآ يم شفا يبرا ما سمت به يافراد ، اوقات يگاه

 يبرا را ازين آن خدا ميباش داشته مانيا ميبتوان كه باشد دهينرس ييآنجا به ما مانيا ديشا .اند داده دست از تصادف
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 مياوريب دست به را ايرو اي ديد كي است ممكن ، حكمت كالم لهيوس به حال نيا با . كند آورده بر تواند يم معجزه

   انجام ، فتديب اتفاق نكهيا از قبل ، را يا كننده خلق معجزه ، يمشخص روش به ، شجاعت با كه مينيبب روح در اي و

  . ميده يم

 ميخواه شك بدون ما و شده آزاد مانيا هيعط ، ميكن يم افتيدر ، ديد كي واسطه هب را حكمت كالم نيا يوقت

  . ميباش دهيد روحمان در را نيا قبل از است ممكن يحت كه ، افتاد خواهد اتفاق معجزه كه دانست

  

  اقدام و  عمل در مانيا هيعط *

  .كردند افتيدر را مانيا هيعط ، ندديد معبد دروازه كنار در را معلول مرد آن كه يهنگام ، وحناي و پطرس

 و زيبرخ يناصر حيمس يسيع نام به. دهميم تو به دارم اماآنچه ست،ين نقره و طال مرا«: گفت پطرس آنگاه

  3:6 اعمال»!بخرام

  

  معجزات انجام هيعط 

  

 افتيدر را ) دانش ( معرفت كالم كه يهنگام .كنند يم آزاد را معجزات ، حكمت كالم و ) دانش ( معرفت كالم

 شفا به ازين كه يشخص يبرا معجزه آنكه از قبل ، ميا دهيد عبارت اي ديد كي لهيوس به روح در را آن ، ميكن يم

  . است افتاده اتفاق روحمان در معجزه آن ، فتديب اتفاق ، دارد

 بدون ما .داشت اهدنخو وجود ، داشتن مانيا يبرا يچالش گريد .ميا كرده افتيدر را مانيا هيعط ما ، لحظه همان در

 خواهد اتفاق معجزه و ميا دهيد قبل از روحمان در را آن ، ميهست دادن شفا حال در كه يحال در ، كه ميدان يم شك

  . ميكن يم معجزات هيعط انجام به شروع شجاعت با ما .افتاد

  

 كرده، دراز پس» !كن رادراز خود دست«: گفت مرد آن به» !ستيبا انيم در«: گفت خشك دست مرد بدان پس

      5b  ،3:3 مرقس.گشت حيصح دستش
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  كنند يم عمل گريكدي با ايعطا
  

 ، است شده ثبت مقدس كتاب در كه اتفاق آن اي نيا مييبگو كه است ممكن ريغ واقعاً ، ميكرد درك كه همانطور

  . است افتاده اتفاق ايعطا از هيهد كي واسطه به

  . است ساده ليدل

 است ممكن ريغ كردنشان جدا اغلب و هستند وستهيپ هم به ها آن .هستند روح كي مظهر ، القدس روح يايعطا

 نانياطم .كنند يم عمل ، جمع كل در اوقات يگاه اي فرد دو اي فرد كي در گريكدي با ايعطا نيا ، اوقات يگاه.

  ! ماست دسترس در ، باشد ازين كه يا هيعط هر كه است نيا ميدار كه ييبايز خاطر

  . شود يم آشكار شهيهم شفا آن ، ميكن يم عمل ، است كرده آشكار خدا كه آنچه بر شجاعانه كه همانطور

  

  ؟ دارد هيعط كي فرد هر ايآ
  

  ! ريخ
  

  ؟ شفا يايعطا گريد فرد و معجزات هيعط يگريد و ، دارد مانيا هيعط فرد كي ايآ

 در كردن عمل واسطه به را هيعط آن كه هستند يكسان ، هستند خدمت يايمزا افتيدر ازمندين هك يافراد اي فرد

 يايعطا كه است بهتر" !  دارم را هيعط آن اي هيعط نيا من " ، گفتن يجا به .كنند يم افتيدر القدس روح يايعطا

 القدس روح يايعطا نه تمام در يكس هر يبرا و زمان هر در گرانيد به خدمت آماده و ميكن درك را القدس روح

  . ميباش
  

  ديده رشد را "مانيا يها عضله" 
 

 اما .داشت خواهد خود دسترس در را القدس روح يايعطا تمام ، باشد افتهي ديتعم القدس روح در كه يشخص اگر

 اي و متوقف او در القدس روح شدن يجار است ممكن ، اش يشخص يزندگ در گناه اي غلط ميتعل خاطر به

  . باشد شده خاموش
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 او يزندگ در القدس روح يايعطا ، كند يم القدس روح شدن آشكار در خود تيمز انجام به شروع او كه يهنگام

  . كرد خواهند رشد

 كه ميكن يم فكر نيا به شروع بعد و ." كند يم عمل شفا يايعطا در واقعا شخص آن" ، مييگو يم اوقات يگاه

 ميبرا كه كنم يم خواست در ها آن از "پس " ندارم را هيعط آن من " كه غلط فكر نيا با . "دارند شفا هيعط ها آن"

  . "كنند دعا

   اند، كرده حركت يخاص هيعط سمت به و اند كرده نيتمر شما از شتريب را مانشانيا ها آن كه است نيا قتيحق

  . است تر يقو شما از قسمت آن در " شان يروحان عضالت" نيا بنابر

  

  معج در 
 و ها زبان هيعط يكي به ، كنند يم دايپ عمل اجازه روح يايعطا و شوند يم جمع هم با سايكل يعني حيمس بدن يوقت

  . مكاشفه هيعط يگريد به و شود يم داده نبوت يكس به اي ، شود يم داده آن ترجمه يگريد به

 نبوت دادن در را مانشيا كه يفرد اما .شوند يجار هم با همه تا ، كند يم ميتقس بدن ياعضا نيب را ايعطا خدا

 ، ميكن يم كردن فكر به شروع دوباره ما نيبنابرا . كند افتيدر تر عيسر را نبوت هيعط تواند يم ، است كرده نيتمر

  .")ندارم نبوت هيعط من .( دارد نبوت هيعط او يوا"

 كرده افتيدر را القدس روح ديتعم كه يدارمانيا واسطه به توانند يم القدس روح يايعطا تمام ، ديباش داشته ادي به

  . كنند عمل ، است داده شدن يجار اجازه القدس روح به كه يكس و است

  

  جهينت در 

  

  .يبرافروز است تو بر من يدستها گذاشتن لهيبوس كه را خدا يعطا آن كه آورم يتوم اديب لهذا1:6 موتائوسيت٢

  

 مسح خادم كي .دارد وجود يگذار دست لهيوس به القدس وحر يايعطا عملكرد شدن آزاد اي انتقال كي اغلب

 تا ديبخواه او از .كند يم عمل سخاوتمندانه يصورت به القدس روح يايعطا در كه يكس ، ديابيب را مانداريا اي شده

  . شوند آشكار آزادانه شما خدمت و يزندگ در ايعطا نيا تا كند يگذار دست شما يرو بر
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  : نوشت پولس

  د،يبگرد استوار شما كه برسانم شما به يروحان ينعمت تا نميبب را شما كه دارم اقياشت اريبس رايز1:11 انيروم

  

  . است بشارت يبرا ، سايكل يعني حيمس بدن يبنا و خدمت در يمهم ابزار القدس روح يايعطا

  

  . ديدار نگه "ور شعله " را ايعطا نيا دائما *

  . ندشو اثر يب اي خاموش دينده اجازه *

  . ديباش تان يزندگ در كردنشان عمل منتظر *

   .ديكن آزاد كاملشان شدن آشكار و يتجل يبرا مانيا با روزه همه را ايعطا *
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  زدهميس درس كردن دوره يبرا ييها پرسش
  

 ريسا تمام كه يحال در ، شوند يم خطاب جمع صورت به "ايعطا" چرا ؟ هستند چه شفا يايعطا )١

  ؟ هستند مفرد ايعطا

  

  

  

  ؟ كند يم عمل شفا يايعطا با چگونه )دانش ( معرفت كالم هيعط  ) ٢

  

  

  

  

 شما كه را روح يايعطا ، حاال ؟ است كرده انتخاب شما يبرا خدا را روح يايعطا از كي كدام )٣

  ؟ ديكن ذكر را ديا كرده عمل آن در بار كي حداقل

  

  

  

  

  

     د؟يكن ور شعله تان يزندگ در كه ديدار ازين شما را القدس روح يايعطا از كي كدام) ۴
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   آموزش كامليك سري
  

 مطالعه ، مطالعه يها ،گروه كشنبهي مدارس ليانج ، مدارس ليانج ، آموزش مراكز يبرا يعال

   يشخص

 ياري،بس ميدان ينم را خدا كالم هنكيا ليدل به ما  ۶:۴ شدند هالك دانش عدم ليدل به من قوم م،يخوان يم هوشع در

 مجموعه نيا.ميباش داشته مانيا بهشان ميتوان ينم م،يشناس ينم كه را ييزهايچ ما.ميخور يم شكست ها زمان از

  .ميكن يزندگ خدا يپادشاه در قدرت هم و يسالمت نظر از هم ميبتوان ما تا آمده وجود به يآموزش

 نيا با يزندگ دهنده رييتغ و قدرتمند ،ياديبن مجموعه نيا.ميباش ماندارانيا يبرا كننده معجزه و يقو يبدن ديبا ما

 تّامِ معرفت و مانيا يگانگي به همه تا13  ح،يمس جسد يبنا يبرا خدمت، كار جهت به ن،يمقدس ليتكم يبرا هدف

  13  - 12: 4 انيافسس. ميبرس حيمس يپر قامت اندازة به كامل، انسانِ به و خدا پسر

  .دهند يم انجام را خداوند يِسيع كار كه يماندارانيا تمام يابر و 

  

   :ميكن يم هيتوص كار نيا جهت به را موضوعات نيا خواندن شما به ما

  .ميهست يكس چه خداوند حِيمس در نكهيا دانستن : تازه خلقت ليشما

 مطلق يكين مكاشفه نيا. ستيچ شدن متولد دوباره يمعنا.ميا شده خلق يهدف چه يبرا ما كه ديكن كشف

 خداوند حِيمس شباهت به يبرا بودن يناكاف و يگيفروما ت،يمحكوم آلود، گناه افكار در شكست از را مانداراني،ا

  .كند يم آزاد شدن

  

  .ميباش روزمنديپ كي و داده انيپا شكست به چگونگه: مانداريا اقتدار

 قدم ديجد يريدل كي در.كرد فاش بشر يبرا ار خود جاودانه هدف كنند، سلطنت ديبگذار گفت خدا كه يهنگام

  .بود يخواه روزيپ خود يخدمت و روزانه يزندگ در ريشر ارواح و و طانيش مقابل در تو.زد يخواه
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  .القدس روح هيهد قيطر از: يعيطب فرا يزندگ

 را القدس روح يايعطا نه هر عملكرد نحوه تا كند يم كمك.كند يم قرار بر يميصم و ديجد رابطه القدس روح با

  .ديساز ور شعله را ايهدا ني،ا ديكن يم آرزو ،مشتاقانه العاده فوق يزندگ از يديجد يزندگ به ورود با .ديكن كشف
  

  .داشتن العاده فوق يزندگ كي: مانيا

 نآ وقت.ديكن رفتار قدرتمند خدا يبرا ديتوان يم چگونه.ديكن حركت مانيا قلمرو در ديتوان يم چگونه كه دياموزيب

 انيجهان به خدا عظمت دادن نشان و العاده فوق يقلمروها در برداشتن قدم يبرا را خود مانيا مانداران،يا كه است

  .ببرند بكار
  

  .خدا يبخش شفا قدرت خدمت و افتيدر  :دادن شفا يبرا خدا نيقوان

 شاگردان و خداوند حِيمس خدمت. كند يم آماده شفا خدمت و افتيدر يبرا را مانيا كالم، محكم هيپا داشتن

  .دهد يم ما به شفا يبرا ييالگو امروز
  

  شدن خدا پرستندة : پرستش و شيستا

 كتاب عظمت انيب و جانيه به را ماندارانيا.كند يم آماده پرستش و شيستا يبرا را خدا جاودانه و يابد هدف

  .ميباش داشته ار خداوند حضور در يميصم پرستش چگونه كه آموزد يم ما به.كند يم تيهدا مقدس
  

  خدا حضور :  جالل

 نيا.ابدي يم يتجل ما اطراف در او.ميكن تجربه را خدا جالل ميتوان يم! ميكن يم يزندگ يزيانگ شگفت روز چه در

  .دياموزيب و ديكن تجربه را آن ديتوان يم چگونه و ستيچ جالل
  

  .جهان به دنيرس يبرا خدا نقشة: بشارت معجزه

 يزندگ در را شفا معجزات و ها نشانه و بيعجا ميتوان يم هستند رسوالن اعمال كتاب در كه يكسان مانند زين ما

  .ميشو آخر زمان محصول برداشت از يم،قسمتيده يم كه يبشارت معجزه با ميتوان يم ما.ميكن تجربه خود
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  .آورد يم نيزم به را آسمان: دعا

 كردن دعا شفاعت، قيطر از.ديده انجام نيزم يرو ر،ب آسمان در را خدا اراده ديتوان يم چگونه كه ديكن كشف

  .ديده رييتغ را جهان يحت و خودتان يزندگ يتوان يم ، اتحاد و مانيا يدعا كالم، مطابق

  

  رسوالن اعمال كتاب در: سايكل يروزيپ

 كتاب نيا در.كرد نخواهد غلبه آن بر جهنم يها دروازه و كرد خواهم بنا را خود يسايكل من فرمود خداوند يِسيع

 ديتجد يبرا ييالگو نيبنابرا و است عمل در هياول يسايكل داستان رسوالن، اعمال كتاب چگونه كه ديد دي،خواه

  .است امروز يسايكل يبرا ها نشانه و بيعجا
  

  .نيمعلم و ها ن،شبانيمبشر ها، يرسوالن،نب : يخدمت يايهدا

 خدمت يبرا را خدا مردان سايكل در ديبا ايهدا نيا چگونه كه ديكن كشف.ديبخش ييايهدا ها انسان به خداوند يِسيع

  .ابديدر را تانيزندگ در خدا نقشة.كند آماده

  قيعت عهد از: يزندگ يبرا ييالگو

 يقربان ، ادياع خداوند، حِيمس آمدن مورد در ها ييشگويپ.شود يم زنده مطالعه نيا در خداوند ياديبن و يغن قيحقا

  .دهند يم نشان را خدا يابد نقشة ،همه قيعت عهد معجزات و ها
  

  ليگ سيجو و ال يا : كتاب سندگانينو
  .خداوند حِيمس يسيع  نام در ! داشتن سلطه يبرا هدف

  بيفر بر يروزيپ

  

  مطالعه يراهنماها
  جالل به كردن رخنه

  شرارت از يآزاد

  .هستند دسترس در دانلود يبرا مطالعه راهنماها و ها ،كتاب راهنماها دفترچه تمام

www.gillministries.com  


