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

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

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

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

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

 .در حال انفجار است گرانید

    کشف  ماندارانیا رایز ، شودی آنها تجربه م پرستشو  شیستا ینارهایخداوند در سم جالل زیشگفت انگ حضور

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

 .را کشف کرده اند شجاعتو  یروزیپ جیو مه دیعد جدبُ

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

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

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

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

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

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

   و معجزات عجایب آنها با مسح قدرتمند نشانه ها، میموعظه و تعل.ستپدر ا محبتاز قلب  یشیآنها نما خدمت

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

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

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

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

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

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

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

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

 .خواهد شد شاگردان یدر زندگ یروزیپ یبرا نانیاطم

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

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

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

 .دهد یاستفاده شما ارائه م یبرا گرانید

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

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

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

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

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

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

 .باشند
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 ادداشتی یبرا یخال یما جا.نوشته شده است  خالصه کردنو  کردن تأمل ،کردن  دیکتاب ها در مورد تاک نیبهتر

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

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

 

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

 باشند  گرانید میقادر به تعل

 

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

 ،ی در زندگ شرفتیپ یمفهوم برا نیا.می باشد  ، شده یزیبرنامه ر یریادگی یبرا ژهیو کردیرو کیکه .است

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

 .آموزش دهند گرانیبه د یرا به راحت
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 درس اول

 ست؟یدعا چ

  یمعرف
 

روین نیتر قدرتمند  
 

 نیبا ا.کند  یم یقادر مطلق مان را عمل یخدا یروین ، صحیح یدعا.در عصر حاضر است  روین نیترقدرتمند دعا

 . شود یم دهیدر نسل ما ، کم د صحیح یحال ، متاسفانه ، دعا

و تجربه  گرانیاز د دنینگرفته اند چگونه مطابق با کالم خدا ، دعا کنند ، بلکه دعا کردن را با شن ادی،  انیحیمس اکثر

 .گرفته اند ادیغلط ،  یآن ها با نمونه ها

به صورت گرد نشسته و مرتبط با مشکالتشان همه  . میچهارشنبه شب ها را داشت یجلسه دعا  ما ی،یسایکلرسم  طبق

باشد را  ستیبا یکردند جواب دعا م یو به ما آنچه که فکر م.کردند  یدعا م شانیو مشکالت دوستان و خانواده ها

از مشکالتمان را  یبعض دیبود که شا نیرهبرمان ا یران، نگ میکرد یدعا خم م یکه سرمان را برا یهنگام.گفتند  یم

ما . میدیشن یجواب ها م ی، همان مشکالت و همان خواسته را برا ندهیهفته آ. مییکه به خدا بگو میفراموش کرده ا

که  یتا زمان لدایدرباره سرطان خاله ه. میکرد یشدند صحبت م یکه بزرگ م ینوجوانان ، تا زمان یدرباره سرکش

 . میکرد یرد صحبت میبم

 یبرا یوقت جواب چیه تقریباً.هرهفته همانطور ادامه داشت  تقریباً ن،یبولت یسایدعا در کل یتقاضاها برا بخش

بودند و  یآن ها خسته کننده و منف. میدراز از رفتن به جلسات دعا منصرف شد انیو پس از سال میدینشن مانیدعاها

 . شد یبه نظر انجام نم یزیوجه ، چ چیه هو ب بود یهرکس یمشکالت موجود در زندگ رویمتمرکز  فقط

 میشمار کتاب مقدس ، خواه یب ینمونه ها قیاز طر.به دعا است  دیتازه و جد یمطالعه ، هدف ما نگاه نیا قیطر از

 . دعا کرد دیو چگونه با ستیآموخت که دعا چ
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 زنگ زده یها خیم 

کهنه  یها نتی، حذف کردن کاب میکرد یم دیکه با یکار نیاول .میکرد ی، آشپز خانه مان را باز ساز شیها پ سال

شود ،  یم یمیهمان طور که چوب قد.و سقف و کف خانه بود  یمیقد یوارهایاز د یبعض یخوان ها و حت شیو پ

درازا داشتند  سانتی متر دوازده ای دهشدند،  یم دهیکش رونیب دیکه با ییها خیاز م یشود و برخ یتر م سخت اریبس

 غیو ج غیج یاز آن ها سست شده بودند ، صدا یاستفاده شد ، و چون بعض بیرون کشیدنشان یاهرم بزرگ برا کی

 . در حال اعتراض کردن بودند یی( ، گو یدادند ) زنگ زدگ یم

 خیم نیاز ا یکیکه  دمیخدمت ، ناگهان در روح د یپرستش در ابتدا انیپروژه ، در م نیبعد ، پس از اتمام ا هفته

 "؟ ستیچ نیخداوندا ا " دمیپرس. دمیرا دوباره شن ریج ریج یصدا.شدن بود  دهیکش رونیزنگ زده در حال ب یها

بردن شان سخت است ، اما  نیاز ب. یدراز به غلط آموخته ا انیهستند که در سال ییزهایپاسخ داد ، آن ها چ خداوند

 !شوند دهیکش رونیب دیبا

 . میزنگ زده را در افکارمان درباره دعا امتحان کن یها خیم نیاز ا یبرخ دییایب

 

 ستندیها ن نیدعا ا 

 

 . ما ندارد یعمل کردن برا یبرا یاقیاشت چیکه ه ییالتماس خدا *

 یاقیکنند که اشت یرا التماس م ییخدا ییکنند که گو یدعا م یکنند ، مانند کسان یکه دعا م یاز کسان یاریبس

 رایشک دارند ، ز انجام رساندن آناو به  لیتواند عمل کند ، اما به تما یدانند که خدا م یآن ها م.عمل ندارد  یبرا

 .زیاد مهم نیستندآن ها 

 

  گفتن مشکالتمان به خدا *

که  میشنو یو بعد م.دانسته  یخدا از قبل آن ها را نم یی، گو ندیگو یکه افراد از مشکالتشان به خدا م میشنو یم

انجام  شانیتا برا دهند یرا م یانگار که به خدا نقشه ا.انجام دهد  شانیتا برا ندیگو یدارند به خدا م ازیآن چه را که ن

 . انجام دهد شانیهستند که برا دواریدهد و ام

 .شوند یبزرگ تر و بزرگ تر ممشکالت ، در فکر ما  میدعا ها را تکرار کن نیبه طور مداوم ا اگر
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 . میما چقدر با ارزش هست نکهیا یمتقاعد کردن خدا برا *

 شهیهم ایخداوندا مار ".شخص چقدر با ارزش است  کیکنند تا خدا را متقاعد کنند که  یاز افراد تالش م یاریبس

ما به .بوده  کویهمسر و مادر ن کیاو .گرفته است  میسال تعل ستیب یها برا کشنبهیاو در مدرسه .تو را دوست داشته

 .قرار می دهدشخص  ییکوینو  مانیامبنا را روی  نوع دعا کردن نیا ... میکن یو از تو درخواست م میدار ازیاو ن

 

  درباره رابطه ما با خدا گرانیمتقاعد کردن د *

  خودشان با خدا متقاعد کنند یرا به رابطه عال گرانیخواهند د یم ییکنند که گو یدعا م یطور یبرخ

 

  یمانیا یابراز شک و ب *

چقدر  میگفت یم گرانیدر همان حال که به د.بودند  یمانیا یما ، ابراز شک و ب یسنت یسایاز دعاها در کل یاریبس

 گرانیهمانطور که از د. میکرد یرا لعنت م میکه دوست داشت یافراد میداشت قتی، در حق هستندها بد  زیچ یلیخ

 یاریبس یمقدمه مکالمه هابرای مثال  میبود عاتیشا نآن دعا کنند ، درحال درست کرد ای نیا یکه برا میخواه یم

 ، " دیتا بدان میگو یرا فقط به شما م نیمن ا "این بود 

دعا کردن ، ساعت ها در  یبه جا. میدیبود که در اطراف مان د ریشر یشفاه ستی، ل میچه که ما دعا خواند آن

 !میگذراند دیشد ینگران

 

  صحیح یدعا یچگونگ
 

و  "درست" ینوع کی. میداررا ها  تیو موقع انیحیهمانطور که انواع مس تقریباً.از دعا وجود دارد  یادیز انواع

مختلف  یاست که ما در همه آن ها در زمان ها نیاراده خدا ا. ستین یگریبهتر از د یکی.ستین "غلط" گرید ینوع

  . میاو ، عمل کن تیمطابق با هدا

 . درباره دعا در کتاب مقدس استفاده شده است یاریبس کلمات
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 حرف زدن با خدا 

 

 یمانداریا مثل تواند یمسخن با خدا .است  یحیمسیک  یدر زندگسخن گفتن با خدا و  انینوع ب نیساده تر دعا

 .کند یکودکانه که نام پدر را از درونش ندا م مانیباشد با ا

 

 یا» یعنی «ابا ای» کندیشما فرستاد که ندا م یخدا روح پسرخود را در دلها د،یاما چونکه پسر هست 4:6 انیغالط

 «.پدر

 

 یزیدرخواست کردن چ ایو  دنیپرس 
 

 . است مانیها اقیو اشت لیو ابراز تما ازیمورد ن یبرکت ها ی، درخواست کردن از خدا برا دعا

  عیو حدود مرا وس  یداد یم  مرا برکت  که  کاش» : ، گفت استدعا نموده  لیاسرائ  یاز خدا  صیعْبِیو  ۱۰ :4 خیاول توار

او   به  خواست  را که  و خدا آنچه« . نشوم  تا محزون  یداشت یم  و مرا از بال نگاه بود یم  تو با من  و دست  یدیگردان یم

 .دیبخش

  میخداوند فرمود که بطلب یسیع

 «.افتی دیخواه د،یبه دعا طلب کن مانیا و هرآنچه با ۲۱:۲۲ یمت

 

تا کنون به اسم من  .به شما عطا خواهد کرد دیکه هرآنچه از پدر به اسم من طلب کن میگویبه شما م نیآم نیآم

 ۲3:۱6-۲4 b وحنای.شما کامل گردد یو خوش دیابیتا ب دیبطلب د،یطلب نکرد یزیچ

 

 استغاثه کردن 

که  میشو ی، آگاه م میکن یخدا استغاثه م در حضور یوقت کمک است  یکردن برا هیگر یبه معنا "استغاثه " کلمه

 . میکمک گرفتن وابسته به خدا هست یو برا میناتوان هست مانیازهاین افتیدر یبرا

 

تو را عطا  ،یرا که از اوطلب نمود یمسالت لیاسرائ یبرو و خدا یبه سالمت» :در جواب گفت یلیع

 ۱:۱۷ لیسموئ۱«.دیفرما
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 تضرع کردن 

 . است جدیتو  یتقاضا با فروتن یتضرع به معنا یدعا

باشند به حضور دشمنان خود مغلوب شوند اگر به  دهیکه به تو ورز یبهسبب گناه لیکه قوم تو اسرائ یهنگام و»

 ۸:33پادشاهان ۱ند،یخانه دعا و تضرع نما نیو نزد تو در ا ندیتو بازگشت نموده، اسم تو را اعتراف نما یسو

 

 کردن استدعا 

 . درخواست کردن است ، باشد ایالتماس کردن  ی، که به معنا استدعاتواند به شکل  یم دعا

خروج  تا وزغها را از من و قوم من دور کند د،ینزد خداوند دعا کن» :و هارون را خوانده، گفت یفرعون موس آنگاه

۸:۸a 

 

 شفاعت کردن 

 . است یگرید یشفاعت معموال دعا برای دعا

جان  نکهیخواهد نمود، به جهت ا میرا بازورآوران تقس متیخواهم داد و غن بیبزرگان نص انیاو را درم نیبنابرا

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

 ۵3:۱۲ ایاشع.نمود 

 عمل پرستش 

عمل  کیبخور دادن .شود  یم میتقد زیکتاب مکاشفه ، دعا نه تنها به عنوان بخور ذکر شده است بلکه با بخور ن در

 . است نیمقدس یدعاها انگریاست که نما یپرستش

و کاسه  یبربط شانیاز ا یکیبه حضور بره افتادند وهر  ریو چهار پ ستیو ب وانیچون کتاب را گرفت، آن چهارح و

 ۵:۸مکاشفه .است نیمقدس یپر از بخور دارند که دعاها نیزر یها

 

از دعاها ارزش  کیکدام !شوند یم رهیدر آسمان ذخ نیزر یدر کاسه ها نیمقدس یاست که دعاها زیانگ رتیح چه

که  ییبلکه دعاها. ستندین ها یو خودخواه ی، نگران اتیاز اشتباهات ، گناهان ، شکا یستیل دارند ؟ مسلماً ینگهدار

 .باشند یبود ، م بیصل یکه بر رو یخداوند ، هنگام یسیع یمانند دعا
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کردند و قرعه  میاو راتقس یپس جامه ها« .کنندیدانند چه م ینم راکهیز امرز،یرا ب نهایپدر ا یا» :گفت یسیع

 ۲3:34aلوقا .افکندند

 

 رهیدر آسمان ذخ یعمل پرستش کیبه عنوان  ستیبا یشدن بود م دیکه در حال شه یهنگام فانیاست یدعا مسلماً

  . شود

پس زانو زده، به « .ریخداوند، روح مرا بپذ یسیع یا» :کردند، او دعا نموده، گفت یرا سنگسارم فانیچون است و

 ۷:۵۹-6۰اعمال .دیرا گفت و خواب نیا« .ریمگ نهایگناه را بر ا نیخداوندا ا»آوازبلند ندا درداد که 

 

 خدمت 

 . اوست قوم یدعا کردن برا ،خدا  یبرا یقیحق اریخدمت بس کی

روز به روزه ومناجات در  شد، بلکه شبانه یجدا نم کلیگشته ازه وهیبه هشتاد و چهار سال بود که او ب بیقر و

 ۲:3۷لوقا .بودیعبادت مشغول م

 

  اپافراس نوشت یرسول درباره خدمت دعا پولس

خود  یشما دردعاها یبرا وستهیاست و پ حیو غالم مس از شما یکیکه  رساندیاپفراس به شما سالم م 4:۱۲ انیکولس

 .دیشو قنیاراده خدا کامل و مت یتا در تمام کندیجد و جهد م

 

 مشارکت با خدا 

 

 یداشت تا زمان یآمده و با آن ها قدم بر م نییروز پا یاو در خنک.دیمشارکت با خودش آفر یآدم و حوا را برا خدا

 . تا با خدا راه رفته و صحبت کنند داردانسان ها وجود  نیب یقیعم اقیاز آن روز تا بحال ، اشت.که گناه ظاهر شد 

به  زی، انسان ن دیگو یهمان طور که خدا به واسطه کالم و روحش با انسان سخن م دقیقاً.مشارکت با خداست  دعا

 . دیگو یواسطه دعا با خدا سخن م

 یبه معنایعنی  است  گریکدیو احساس با  اقیافکار ، اشت نیتر قیبه اشتراک گذاشتن عم یبه معنا "مشارکت "

 . باشد یداشتن مکالمه دوطرفه م
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کند  یو مشکالتش صحبت م نیکه بدون توقف درباره خودش ، کارش ، خانواده ، خانه ، ماش یتا بحال با فرد ایآ

، از  ی؟ بعد از مدت دیگذرد نخواسته ، حرف زده ا یاز آنچه که در فکر و احساسات شما م زیچ کی یو هرگز حت

 . دیکه چرا آنجا بوده ا دیپرس دیخودتان خواه

 یگذراندن وقت خود برا یخودمان را برا ستیما ل. میاز ما نسبت به خدا داشته ا یاریاست که بس یهمان روش نیا

که  میشو یکند ، متوجه م یم ییکه خدا شروع به پاسخگو یسپس ، هنگام. میطرفه قرار داده ا کیمکالمه  کی

با ما سخن  زیکه او ن میاو سخن گفته و اجازه ده اب دیمشارکت با خدا ، با یبرا. میکن یوقتمان تمام شده و فرار م

 . دیبگو

 

 انیپا یب ستیل کی 

تواند  یم زیما ن یدعاها یروش ها .ستندین کسانی زیدو دانه برف ن یدر تنوع است ، حت تینها یب ییما خدا یخدا

 . باشد انیپا یب

،  میزن ی، خدا را صدا م میکن یم هیخدا گر یبرا ییکه گو ییدعا انیدعا و ب یبرا زیشگفت انگ یکتاب ریمزام کتاب

 . باشد ی، م میکن ی، و دستانمان را به سمت خدا بلند م میمان یمنتظر خدا م

درست ، خدا را خوشنود  یتمام دعاها.وجود دارند  رهی، نجات ، نبرد ، اقتدار و غ مانی، ا اتحاد یبه نام دعا ییدعاها

 . کنند یم

 ۱۵:۸bامثال .اوست دهیراستان پسند یدعا اما

 

 مفهوم ساده کی 
 

 . میریساده از دعا را در نظر بگ اریمفهوم بس کی دییایب

 .است  تیقرار دادن اراده خدا در آن موقع تیجواب و در اولو دنیبه حضور خداوند ، شن تیوضع کیدعا بردن 

 . است نیزم یدعا آوردن اراده آسمان بر رو
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  زبان دعا دو
 

 عقل -روح  
 

 .با روح و عقل -رسول درباره دو زبان دعا نوشت  پولس

 

به روح  ست؟یپس مقصود چ .شود یلکن عقل من برخوردارنم کندیدعاکنم، روح من دعا م یاگر به زبان رایز

 ۱4:۱4-۱۵a انیقرنت۱.دعا خواهم نمود زیدعاخواهم کرد و به عقل ن

 

به  ایرا  یکیرا امتحان کرد و بعد آن  نیبه آن معناست که ا نیا ایآ.به روح دعا کرد و بعد به عقل دعا کرد  پولس

 معناست که او ابتدا به روح دعا کرد و بعد با عقل ؟ نیا

 که یدر حال. میشو یمتوقف م خود در عقل نجایدر ا غالباً، او درباره کاله خود نجات ما نوشت ، و  انیافسس در

 . درباره دعا کردن دارد یاریبس یزهایباب چ نیهم

 

 دیو بادعا والتماس تمام در هر وقت در روح دعا کن .دیروح را که کالم خداست بردار ریشمش و  خود نجاتکاله و

تا کالم به من عطا شود تا  زیمن ن یو برا .دیباش داریب نیبه اصرار و التماس تمام بجهت همه مقدس نیهم یوبرا

 یریتادر آن به دل کنمیم یگریلچیا رهایزنج درآن  یکه برا م،یاعالم نما یریرا به دل لیزبان سر انج یباگشادگ

 6:۱۷-۲۰ انیافسس.دگفتیبایکه م یبطور م،یسخن گو

 

و در روح  میو کالم خدا را با خود به همراه داشته باش میکاله خود نجات را به تن کن دیرسول گفت که ما با پولس

فکر ما از خداوند . ندارددر آن نقشی  زی، عقل ما ن میکن یکالم خدا را گرفته و در روح دعا م یوقتچرا ؟ . میدعا کن

 . میدر عقل دعا کن یبا شجاعت و درست میتوان یفکر ما روشن شده و سپس م کند  یم افتیمکاشفه در

، با  دیکه با یطورآن  میبتوان که ...مربوط داده شود  و شما گفته ، بتواند به من نیا تاکرد  یرا شخص موضوع نیاو ا

 .مییشجاعت سخن بگو
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 ماروح القدس در  

  و تضرع ضیف *

 یعنیو تضرع اشاره کرد  ضیآمدن روح القدس را نبوت کرد ، او به روح القدس به عنوان روح ف ایکرزکه  یوقت

 . نبود قشیکه ال یدعا و محبت

 ۱۲:۱۰a ایزکر. ختیو تضرعات را خواهم ر ضیروح ف میبر خاندان داود و بر ساکنان اورشل و

 

  بفهمیمتا  *

 : رسول نوشت پولس

اما انسان  .میبلکه آن روح که از خداست تا آنچه خدا به ما عطا فرموده است بدان م،یافتهایما روح جهان را ن کنیل

حکم آنها ازروح  رایز دیتواند فهم یکه نزد او جهالت است و آنها را نم رایز ردیپذ یروح خدا را نم امورینفسان

 ۲:۱۲، ۱4 انیقرنت۱.شودیم

 

 : رسول نوشت یوحنای

کند  یکه از خودتکلم نم رایخواهد کرد ز تیهدا یراست عیشما را به جم د،یآ یروح راست یعنیچون او  کنیول

 ۱6:۱3 وحنای.به شما خبرخواهدداد ندهیاست سخن خواهد گفت و از امور آ دهیبلکه به آنچه شن

 

  دعا در روح القدس *

 : میابی یم هودایکتاب  در

 ۱:۲۰ هودایاقدس خود بنا کرده و در روحالقدس عبادت نموده، مانیخود را به ا بان،یحب یا شما اما

  : نوشت پولس

 داریب نیبه اصرار و التماس تمام بجهت همه مقدس نیهم یوبرا دیبادعا والتماس تمام در هر وقت در روح دعا کن و

 6:۱۸NIV انیافسس.دیباش

 

 میدان یما م. ؟بله ممکن است  میبه زبان خودمان در روح دعا کن میتوان یما م ایآ :است  نیا دیآ یم شیکه پ یسوال

  .میده ی، انجام م میفهم یاما نم میشنو یو م میکه در حال دعا کردن هست یکار را هنگام نیکه ا
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دادم  یاز همکارانم بودم ، فرمان م یکیکه در حال دعا کردن با  یمن افتاد ، هنگام یاتفاق برا نیبار که ا نیاول یبرا

روبرو شده بوده  یدانستم که تا به حال با ورشکستگ ینم یعیمن بطور طب.برود  نیاو از ب یورشکستگ یخم هازکه 

وجود  یورشکستگ چیاگر ه "کردم ، یداشتم فکر م. میکردنگاه  گریکدیدعا کردنم تمام شد ، به  یوقت.است 

  . "یمن خبر دار یدانستم که تو از ورشکستگ یمن نم"بود که  نیجمله او ا نیاول."نداشته باشد چه

 

  روح القدس یایدعا و عطا *

 !شوند یکه آزادانه جار میده یروح القدس اجازه م یایو به عطا میکن یکه دعا م یقدرتمند است وقت اریبس نیا

که به صورت  میکن یدعا م ییزهایچ ی، برا میگذار یدر روح )به زبان ها ( وقت م دعا یکه برا یمعموال ، هنگام

 ای (دانشمعرفت ) زبان ها و ترجمه زبان ها ، کالم  هیطبه واسطه ع تواند یدانش م نیا. میاز آن ها خبر ندار یعیطب

 . شود یکالم حکمت جار

روح القدس است که در حال عمل کردن  یایعطا نی، ا میشو یو از آن مطلع م میندار یآگاه یزیکه از چ یهنگام

، پس  میا دهیآن موضوع را از خدا شن ی، و از آنجا که به صورت شخص میکه چگونه دعا کن میدان یم دقیقاً.است 

 . دهند ی، معجزات رخ م میکن یم ملع مانیا هیدر عط یوقت.باشد  یم یقو یعیما به طور فراطب مانیا

 

  ینشدن انیب یناله ها *

 : رسول نوشت پولس

لکن خود روح  م،یدان یدنمیبایکه م یبطور میکه آنچه دعا کن رایکند، ز یضعف ما را مددم زیروح ن نیهمچن و

 داندیو او که تفحص کننده دلهاست، فکر روح را م .کرد انیشود ب یکه نم ییبه ناله ها کندیما شفاعت م یبرا

 ۲۷ -  ۲6:۸ انیروم.کندیبرحسب اراده خدا شفاعت م نیمقدس یاو برا راکهیز

،  یاز نظر جسم نبوده است ؟ انشیافتاده است که آنقدر دردناک بوده که کالم ، قادر به ب تانیبرا یتابحال اتفاق ایآ

 یلیدر عمق آنجا ، تما. نیکف زم یبر رو یحت ای تانیزانوها یبر رو ایو  دیافتاده باش یصندل یفقط بر رو دیشا

که  دیشو ی، شما متوجه م یبعد از مدت.دردناک است  اریبس تانیکردنش برا انیدعا وجود دارد ، اما در کالم ب یبرا

است که  ییناله ها نیا.شما و خدا وجود داشته است  نیرابطه ب کی،  یدر فراتر از کلمات و فراتر از عقل انسان

 . دیکن ی، و سپس شما از عمق درونتان احساس آرامش م ردیگ یبرم روح القدس شما را در.کرد  انیب توانینم
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  زنده یشدن نهرها یجار *

  : درباره اش گفته است وحنایاست که  ماندارانیشدن روح القدس به واسطه ا یجار نیا

را گفت  نیاما ا« .خواهد شد یآب زنده جار یاز بطن او نهرها د،یگویآورد، چنانکه کتاب م مانیبه من ا کهیکس

 3۹a - ۷:3۸ وحنای...درباره روح

 

  دعا تیاهم
 

 ازیامت نیتر یعال 

ها برکات در جواب دعا.همراه دارند  به تیمسئول شهیها هم ازیاست ، و امت انیحیمس یدر زندگ ازیامت نیتر یعال دعا

خدا کنند  یاست که دعا م یآنان یبرا " زیهمه چ "، و  " یزیهر چ "، "هر آنچه  " یشوند ، و وعده ها یم یجار

بر عهده ماست  یبزرگ تیچه مسول،  و خودشان را به قومش داده است گرانیفرصت فوق العادة فرمان برکتش بر د

 .وجود دارد  میکن یما که دعا نم یو هم برا گرانید یهم برا یو چه ضرر بزرگ

 

 میخداوند گفت که دعا کن یسیع 

 . میدعا کن دیخداوند گفت که ما با یسیع

و پدر  ،به حجره خود داخل شو و در را بسته، پدر خود راکه در نهان است عبادت نما ،یتو چون عبادت کن کنیل

 6:6 یمت.خواهد داد پاداشتو، تو را آشکارا  نینهان ب

 

او از شاگردان و ما خواست که دعا . " یکن یهرگاه که دعا م"او گفت ،  " یاگر دعا کن "خداوند نگفت ،  یسیع

  .میکن

 کردند یمردان بزرگ دعا م 
 

 شع،ی، ال ایلی، ا ی، موس میابراه یوجود دارد که ما دعاها دلیلی کی به خاطردر کتاب مقدس ،  یاتفاق ای هیآ هر

    خداوند را ثبت  یسی، اپافراس، پولس و از همه مهم تر ع صیعْبِی ا،ی، نحم   یمنّس ونس،ی،  الی، دان ایارم ال،یزقح

 . میا کرده
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 دعا کرد هیاول یسایکل 

 

 . داشت یمهم اریبس گاهی، دعا جا هیاول یسایکل در

 ۱:۱4اعمال .بودندیدرعبادت و دعا مواظب م کدلیو برادران او به  یسیمادر ع میبا زنان و مر نهایا عیجم و

 

 ۲:4۲اعمال .نمودندیو شکستن نان و دعاها مواظبت م شانیرسوالن ومشارکت ا میدر تعل و

 

ملقب به مرقس آمد و در  یوحنایمادر میبه خانه مر افت،یرا در نیچون ا .داشتندیپطرس را در زندان نگاه م پس

 ۱۲ ، ۱۲:۵اعمال . کردندیجمع شده، دعا م یاریآنجا بس

 

و مناحم  یروانیق وسیو لوک جریبرنابا و شمعون ملقب به ن :ومعلم چند بودند ایبود انب هیکه در انطاک ییسایدر کل و

گذارده، روانه  شانیآنگاه روزه گرفته و دعا کرده ودستها بر ا .و سولس ترارخیت سیرودیه یبرادررضاع

 3 ، ۱3:۱اعمال .نمودند

 

 ؟ ستیدعا چ -خالصه 

 

گفتن مشکالتمان به  یبرا یزماندعا   ستیما ندارد ، ن یبه عمل کردن برا یکه عالقه ا ییکردن از خدا ییگدا دعا

متقاعد  یبرا یراه نطوریو هم. ستین یگرید ای با ارزش بودن ما و یمتقاعد کردن خدا برا یبرا یزمان. ستیخدا ن

 . ستینهم  میهست یما چقدر روحان نکهیبه ا گرانیکردن د

 کیجواب از او ، درست همانطور که با  دنیحرف زدن با او و شن یمشارکت با خدا ، برا یاست برا یزمان دعا

خودمان و  یها ازیآمدن به حضور او با ن یاست برا یدعا زمان. مییگو یدوست با ارزش و فوق العاده سخن م

 . گرانید

را داده است که در روح تا  ییتوانا نیاو به ما ا.با روح و با عقل  -دعا کردن فراهم کرده است  یدو راه برا خداوند

 . میدعا کن یتیانجام اراده او در هر موقع یبرا میتوان یما م نی، بنابرا میعقل مان آشکار شود ، دعا کن یکه برا یزمان

 . است مانداریا یبرا تیو هم مسئول ازیهم امت دعا
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 درس اول دوره کردن یبرا هایی پرسش

 

 ؟دیکن انیب تتانیاز موقع یبانیپشت یبرا ی( مفهوم دعا را با استفاده از حداقل دو منبع کتاب مقدس۱

 

 

 

 

 

که چگونه با  دیده حی؟ توض دیکن انیزبان دعا که توسط پولس رسول ذکر شده است را بدو  (۲

 شوند ؟ یم یجار گریکدی

 

 

 

 

 

 

 

 شما مهم است ؟ ی( چرا دعا برا3
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 درس دوم

 و اساس    هیپادرک 
 

خداوند  حیما در مس تیتواند دعا کند ، موقع یم یچه کس میبدان دی، با میبه طور موثر دعا کن میقبل از آنکه بتوان

 . ستیو اقتدار ما چ ستیچ

 تواند دعا کند ؟ یم یکس چه

 

دعا  بیصل یآن دزد بر رو .شده است  دهیشن شهیخداوند، به عنوان پسر خدا ، هم یسیبه ع مانیا یعنینجات ی دعا

 . کرد افتیرا در شیکرد و جواب دعا

به  نهیهرآ» :گفت یبه و یسیع« .ییکه به ملکوت خود آ یآور هنگام ادیخداوند، مرا به  یا» :گفت یسیبه ع پس

 ۲3:4۲-43لوقا «.بود یامروز با من در فردوس خواه میگویتو م

 

 . شد دهیشن شیدعا کرد و دعا ریباجگ آن

بر  ایخود زده گفت، خدا نهیآسمان بلند کند بلکه به س ینخواست چشمان خود را به سو ستادهیدور ا ریآن باجگ اما

 ۱۸:۱3لوقا .من گناهکار ترحم فرما

 

 ینگاه دییایب. میشو کیکه در دعا به خدا نزد میحق را دار نیما ا.فرزندان خداست  یبرا زیشگفت انگ یازیامت دعا

و اقتدار  تیموقع یو سپس به بررس میندازیطبق کتاب مقدس دعا کنند ، ب توانند یکه م یکسان یبه نمونه ها

 . پرداخت میخودمان خواه یخداداد

 از کتاب مقدس یینمونه ها
 

      را که نام او را بخوانند ، یخدا کسان.کند  ینم جادیا یتفاوت یمال تیموفق  چیزی رو تغییر نمی دهد ، چیه نژاد

    خدا  میکه راه خود را تقد یافراد.در اوست  اقشانیکه اشت یآنان ،سازند  یکه خود را فروتن م یآنان.شنود  یم

 . کنند یم



22 
 

  خدا قوم *

باشند، و از   حضور من  ، طالب شوند، و دعا کرده  اند متواضع شده  دهینام  من  اسم  به  که  من  و قوم ۱4 :۷ خیدوم توار

و  دیآمرز  را خواهم  شانیا  فرمود، و گناهان  خواهم  اجابت  از آسمان  من  آنگاه ند،ینما  بازگشت  شیبد خو  یها راه

 .ددا  را شفا خواهم  شانیا  نیزم

 

 که در خداوند شاد هستند یآنان *

 3۷:4 ریمزام.در خداوندتمتع ببر، پس مسالت دل تو را به تو خواهد داد و

 

 کنتد یکه به او توکل م یآنان *

 3۷:۵ ریمزام.توکل کن که آن را انجام خواهد داد یخود را به خداوند بسپار و بر و قیطر

 

 نانیمسک *

و گوش خود را  یاستوار نمودها را شانیدل ا ،یرا اجابت کردها نانیخداوندمسالت مسک یا ۱۰:۱۷ ریمزام

 ،یفراگرفتها

 

 تانبضاع یبو  رانیفق *

 6۹:33a ریمزام کندیرا مستجاب م رانیخداوند فق رایز

 ۱۰۲:۱۷ ریمزام.را خوار نشمرده است شانیا یتوجه نموده، و دعا نانیمسک یدعا به

 

  مارانیب *

 ۵:۱3a عقوبی.یبنما باشد، دعا ییبال یاز شما مبتال یکس اگر

 

  دگانیجفا د *

که نزدخداوند بهسبب  رایز .مصر خواهد بود نیدر زم وتیصبا هوهی یبرا یو شهادت یتیآن آ و ۱۹:۲۰ ایاشع

 شانیخواهد فرستاد و ا شانیا یبرا یکنندها تیاستغاثه خواهد نمود و او نجاتدهنده و حما شیجفاکنندگان خو

 .دیراخواهد رهان
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آورد و ناله  یبرم ادیفر د،ینگاه داشتها بیو شما آن را به فر دهاندیشما را درو یکه کشته ها ییمزد عمله ها نکیا

 ۵:4 عقوبی.است دهیرب الجنود رس یدروگران، به گوشها یها

 

  مانیتیو  زنان وهیب *

او را مستجاب  ادیبرآورد، البته فر ادیمن فر و او نزد ،یو هر گاه بر او ظلم کرد .دیظلم مکن یمیتی ای یزن وهیب بر

 ۲۲:۲۲-۲3خروج .خواهم فرمود

 

 محتاج حکمت *

 یکند و مالمت نم یکه هر کس را به سخاوت عطام ییمحتاج به حکمت باشد، سوال بکند از خدا یاز شما کس واگر

 ۱:۵ عقوبی.و به او داده خواهدشد دینما

 

  قتیحق ندگانیجو *

که  کردمیو در ساعت نهم درخانه خود دعا م ،بودمیدار م ساعت روزه نیا تا ن،یچهار روز قبل از ا» :گفت وسیلیکرن

تو مستجاب شد و صدقات تو در  یدعا وسیلیکرن یا" :و گفت ستادیمن با شیپ یبا لباس نوران یناگاه شخص

 3۰:۱۰-3۱ داعمالیگرد ادآوریحضورخدا 

 

 عادالن*

 ۱۵:۲۹امثال .شنودیعادالن را م یدور است، اما دعا رانیاز شر خداوند

 

  خداوند حیما در مس تیموقع

 

           دراز ، ما به عنوان انیسال یبرا. میخداوند را بدان حیدر مس تمانیموقع دیدرک چگونه دعا کردن ، ابتدا با یبرا

 میبه حضور او آمده ا تیو محکوم یارزش یبا احساس ب. میبه حضور خدا آمده ا "ریگناهکاران گم شده و فق "

 تیکه خدا به ما اهم میوجود نداشت که باور داشته باش یراه چیه ییکه گو میا دهید چارهیخودمان را آن چنان ب

 . ندیب ینم نگونهیخدا ما را ا. کند  یما عمل م قیشنود و از طر یدهد ، ما را م یم
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و در  میشده ا یداریگناه خر برده داریخداوند از بازار  حیمس لهی، اما به وسیمبود ریگناهکاران گم شده و فق ما

 نیخود را از ا دیبا میکن یدعا م یوقت. میکهانت ملوکانه ا کیو  دهیبرگز لهیقب کیما .مسیح خلقت تازه ای هستیم 

 . مینگاه کن تیموقع

 مانع است کی شهیگناه هم 
 

  بنا شده یمذبح ها *

در  کهیعنی جایی آن ها مجبور شدند که باغ عدن را .با خدا رابطه باز نداشتند  گریآدم و حوا گناه کردند ، د یوقت

پوشش آن ها  یخون را برا یقربان نیخدا اول.ترک کنند  بودند رارو در رو با خدا  یقادر به قدم زدن و گفتگو آن

 . انجام داد

را از حضور  شتنیو آدم و زنش خو د،یخرامینهار در باغ م مینس دنیکه در هنگام وز دندیآواز خداوند خدا را شن و

 :گفت «؟یکجا هست» :و خداوند خدا آدم راندا درداد و گفت .درختان باغ پنهان کردند انیخداوند خدا در م

 یو خداوند خدارختها برا« .خود را پنهان کردم سپ .انمیکه عر رایترسان گشتم، ز دم،یچون آوازت را در باغ شن»

 ۸:3-۱۰، ۲۱ شیدایپ.دیرا پوشان شانیآدم و زنش از پوست بساخت وا

 

مورد قبول واقع  یکی.کنند  یم میها به خداوند تقد یکه قربان میو قائن را دار لیفصل چهار ، داستان هاب شیدایپ در

 و قلب او با خدا راست نبود . برای خدا هدیه نیاورد یبا نیت درستقائن  چونچرا ؟.نه  یگریشد و د

 

 یبرا نیازمحصول زم یهایواقع شد که قائن هد ام،یو بعد از مرور ا .بود نیگله بان بود، و قائن کارکن زم لیهاب

او را  هیو هد لیو خداوند هاب .آورد یهایآنها هد هیو پ شینخست زادگان گله خو زازین لیو هاب .خداوند آورد

 4:۲۵- شیدایپ .او را منظور نداشت هیمنظورداشت، اما قائن و هد

 

، در طول  شهیاما هم.گناهان مختلف قرار داد یمختلف برا یها یبه وجود آمد و خدا قربان عتی، شر یموس قیطر از

 ختنیر قیاز طر -ها  یبه واسطه قربان تا زنان و مردان فراهم کرد یرا برا ی، خدا راه میقد مانی، در طول پ قیعهد عت

 .شوند کیبه او نزد بیع یب واناتیخون ح

  .بره موعود خداوند یعنیکامل  یقربان کی یبود برا یها نشانه ا یقربان تمام
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  شدند مقررکاهنان  *

کردند  یخدا م میمردم تقد یها را برا یآن ها قربان.خدا و انسان ها باشند  نیب یکاهنان را قرار داد تا رابط خداوند

وارد شود و  به قدس االقداس کباری یتوانست سال یبود که م یکاهن اعظم قرار داد ، کاهن کس یرا برا ییخدا جا.

مقبول ، از طرف مردم به  یها یکردن قربان میتوانست بعد از تقد یاو م.شود  کیتوانست به تخت رحمت نزد یم

 . حضور خدا وارد شود

 

 یو تخت رحمت را بر رو .میذراع ون کیو عرضش  م،یطولش دو ذراع و ن .خالص بساز یتخت رحمت را از طال و

تخت رحمت از  یودر آنجا با تو مالقات خواهم کرد و از باال .در تابوت بنه دهمیرا که به تو م یتابوت بگذارو شهادت

 ۲۵:۱۷، ۲۱-۲۲aخروج  گفت همبا تو سخن خوا باشند،یکه بر تابوت شهادت م یدو کروب انیم

 

 . خداوند که کاهن اعظم ماست یسیع یبود برا یکاهنان سمبل کار

 

 

 خداوند کاهن اعظم ما شد یسیع 

  ما یقربان *

گناهان ما شد و مجازات گناه را از  ینقص برا یکامل و ب یکشته شد ، او قربان بیصل یخداوند بر رو یسیع یوقت

 . برد نیب

بار مردن و  کیو چنانکه مردم را  .خود، گناه را محو سازد یمرتبه در اواخر عالم ظاهر شد تا به قربان کیاالن  لکن

 د،یرا رفع نما یاریشد تاگناهان بس یبار قربان کیچون  زین حیمس نیمقرر است، همچن افتنیبعد از آن جزا 

 ۹:۲6b-28a انیعبران

 

و بعد از آن منتظر است  .بهدست راست خدابنشست تا ابداالباد د،یگناهان گذران یبرا یقربان کیاو چون  لکن

 انیعبران.است تا ابداالباد دهیمقدسان را کامل گردان یقربان کیاز آنرو که به  .انداز او شوند یتادشمنانش پا

۱۲:۱۰-۱4 
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  کاهن اعظم ما *

تمام  یخداوند با خون خودش ، کاهن اعظم ما شد و راه را برا حیدهد که چطور مس ی، نشان م انیعبران رساله

 . ندیایباز کرد تا به حضور خدا ب ماندارانیا

 

شده، کفاره  نیو ام میکر یکهنها سیمشابه برادران خود شود تا در امور خدا رئ یدر هر امر ستیبایجهت م نیا از

 ۲:۱۷ انیعبران.گناهان قوم رابکند

 

 یعنیبزرگتر و کاملتر وناساخته شده بهدست  مهیباشد، به خ ندهیآ یکهنه نعمتها سیچون ظاهر شد تا رئ حیمس کنیل

 د،یبه خداگذران بیعیرا ب شتنیخو یکه به روح ازل حیخون مس اده،یچند مرتبه ز ایپس آ ست،یخلقت ن نیکه از ا

  ۹:۱۱، ۱4 انید؟عبرانییرا خدمت نما هزند یشما را از اعمال مرده طاهرنخواهد ساخت تا خدا ریضم

 

  راه ما *

 ۱4:6 وحنای.دیآ یمن نم لهینزد پدر جز به وس چکسیه .هستم اتیو ح یمن راه و راست» :بدو گفت یسیع

 

از قدس را  (خدمت کندتوانست  یکه کاهن م بود ییجا) وجود داشت که مکان مقدس  ینیسنگ پردهمعبد  در

حضور  نیب ییاز جدا ی، نماد پرده نیا.کرد  ی، جدا م (توانست وارد شود یکه فقط کاهن اعظم م ییجا ) االقداس

 بود کباریهرسال  پرده نیا قی، از طر اوردیتوانست به حضور خدا ب یکه کاهن اعظم را م یتنها راه.خدا و انسان بود 

 . پاره شد نییپرده از باال به پا یا یعیکشته شد ، به طور فراطب بیصل یخداوند بر رو یسیکه ع یا لحظه.

 

متزلزل  نیاز سر تا پا دو پاره شد و زم کلیکه ناگاه پرده ه .نمود میزده، روح را تسل حهیباز به آوازبلند ص یسیع

 ۵۰:۲۷-۵۱ ید،متیوسنگها شکافته گرد

 

 لهیخداوند به وس یسیع قیاز طر پرده لهی، هنوز به وس میریدر حضور خدا قرار بگ میتوان یکه ما م ی، راه امروزه

 یقربان گناهانمان یکه برا میندار یازین گرید. میکه تا روز کفاره منتظر بمان ستین یازین گریما د.روح القدس است 

که مانند  میدار ازیما فقط ن.گناهان ما وارد قدس االقداس بشود یراکه ب میو از او بخواه میبرداشته و به کاهن بده

 . میخالص وارد شو یو قلب مانیبا ا ق،یکاهنان عهد عت



27 
 

 میدار یریدل یسیبرادران، چونکه به خون ع یا پس .ستیگناهان ن یگرقربانیهست، د نهایکه آمرزش ا ییجا اما

نموده  ایجسم خود مه یعنیپرده  انیتازه و زنده که آن را بجهت ما از م قیازطر میتا به مکان اقدس داخل شو

و  دهیبد پاش ریخود را از ضم یدلها مان،یا نیقیپس به دل راست، در  م،یبزرگ را بر خانه خدا دار یاست، و کاهن

 ۱۸:۱۰-۲۲ انیعبران،مییایب کیخود را به آب پاک غسل داده، نزد یبدنها

 

 خداوند یسیع یبه واسطه قربان 
 

او . دیما طول خواهد کش یزندگ هیما شد ، به اندازه تمام بق یما انجام داد و قربان یخداوند برا یسیآنچه که ع درک

او از ما خلقت تازه .او مجازات گناهان ما را پرداخت کرد.او لعنت ما را بر خود گرفت .شرم ما را بر خود گرفت 

 . میاو ، وارد حضور خدا بشو دخترانبه عنوان پسران و  میتوان یما هم اکنون م !ساخت

 

  میشده ا یداریما خر *

 . میخدا را جالل بده میتوان یم نیبنابرا میشده ا یداریخر یگران یبه بها ما
 

که  رایز د؟یستیو از آن خود ن دیافتهایروحالقدس است که در شما است که از خدا  کلیکه بدن شما ه دیدان ینم ایآ

 6:۱۹-۲۰ انیقرنت۱.دیینما دیپس خدا را به بدن خودتمج د،یشد دهیخر یمتیبه ق

 

  ساخت دهیبرگز لهیقب کیاز ما  *

 . را به کهانت ملوکانه و پادشاهان مرتبط ساخت ماندارانیا پطرس
 

 ۲:۹پطرس ۱...دیکه ملک خاص خدا باشدهست یو کهانت ملوکانه وامت مقدس و قوم دهیبرگز لهیشما قب لکن

 

 . خداوند ما را پادشاهان و کهنه خدا و پدرش ساخت یسیرسول در کتاب مکاشفه نوشت که ع یوحنای

پادشاهان و کهنه پدر خود  و ما را ازگناهان ما به خون خود شست، و ما را نزد خدا و دینمایاو را که ما را محبت م مر

 ۱:۵b-6مکاشفه .نیآم .باد تا ابداالباد ییساخت، او را جالل وتوانا

 

 . مهم است میکه ما پادشاه و کاهن خوانده شده ا نیا
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 . کند یم یکاهن شفاعت و پادشاه حکمران

 .کند یشفاعت م وتقاضا و  ستدیا یمطلق م کین یناپاک و خدا یانسان ها نیکاهن  ب

 کند یدهد ( در خواست نم یکند ) فرمان م یم یکند و در دعا فرمانده یپادشاه در اقتدار دعا م کی

 

کهانت ما  یبرا یکاهن و نمونه ا کیسر داد ، به عنوان  یناراحت ادیفر میگناهان اورشل یخداوند برا یسیکه ع یوقت

 . عمل کرد

چند مرتبهخواستم فرزندان تو را جمع کنم، مثل  !وسنگسار کننده مرسالن خود ایقاتل انب م،یاورشل م،یاورشل یا»

 ۲3:3۷ یمت!دیونخواست کندیبال خود جمع م ریخود را ز یکه جوجه ها یمرغ

 

کرد و  یپادشاه عمل م کین ا، او به عنو "ساکن شو و خاموش باش "و گفت ،  ستادیکه در وسط طوفان ا یوقت

 .هستیم نیزم نیما که به عنوان پادشاهان ا یاست برا ینمونه ا

 

کامل  یکه باد ساکن شده، آرام« !ساکن شو و خاموش باش» :گفت ایداد و به در بیساعت اوبرخاسته، باد را نه در

 4:3۹مرقس .آمد دیپد

 

  میوارد شو رانهیدل میتوان یم *

 . میخداوند وارد قدس االقداس شو یسیبه واسطه خون ع رانهیدل دیکه با دیگو یبه ما م انیکتاب عبران سندهینو

 

 ۱۰:۱۹ انیعبران میتا به مکان اقدس داخل شو میدار یریدل یسیبرادران، چونکه به خون ع یا پس

 

 ؟ ستیما چ تیموقع 

 

 حیتوسط خون مس ه شدندی، حق دارد که به خاطر بازخر دارد یو اطاعت قدم بر م مانیکه در ا یمانداریا هر

و  یریاست که به ما گفته شده است که با دل لیدل نیبه هم.کاهن اعظم ما وارد حضور خدا شود  قیخداوند و از طر

  .میوارد شو مانیکامل ا نانیاطم
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 کیخود را به آب پاک غسل داده، نزد یو بدنها دهیبد پاش ریخود را از ضم یدلها مان،یا نیقیبه دل راست، در  پس

 ۱۰:۲۲ انیعبران،مییایب

 

که در وقت ضرورت )ما را( اعانت  میرا حاصل کن یضیو ف میابیتا رحمت ب مییایب ضیبه تخت ف کینزد یریبا دل پس

 4:۱6 انیعبران.کند

 

و  یریتوانند با دل یدهند که م یخداوند م حیمناسب و با ارزش را به خون مس گاهیهستند که جا ییها همان ها نیا

 . شوند کیدر دعا به او نزد نانیاطم

 

  خداوند یسیما در ع اقتدار

 

 :پرسند یم یاریبس

  "؟ میدعا کن دیخواهد در جهان است ، پس چرا با یکه م یاگر خدا حاکم است و قادر به انجام هر کار " 

 کند ؟ یمن رونی، همانطور که در آسمان انجام داد ، ب نیزم نیرا از ا ریخدا شر چرا

خدا را  میتوان ی، م میو دعا کن میکن هیگر یبه اندازه کاف ایوفادارانه و  ای، سخت ،  یاگر طوالن دیشایا می گویند 

 . ما کار کند یکه برا میمتقاعد کن

انجام دادنش  یما بتواند خدا را برا یدعاها دیرسد ، اما شا یبه نظر م لیم یعمل کردن ب ی، خدا برا یلیدال بهیا 

 متقاعد کند 

 کند ؟ یما حاکمانه عمل نم تیدر موقعچرا خدا  :یا می گویند 

انجام  میخواه یتا آنچه که م میکن یآور ادیبه او و  م،ییبگو در موردش مکرراً دیو با .داند یخدا آن را نم دیشا "یا

 . دهد
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 ؟ ستیخدا ک 

 

کند  یم ما آسان ، آرام و بدون درد  یکه همه کارها را برا یآسمان یپدربزرگ عال کیخدا  :نوشت گوتری یشرل

حاکم ستمگر  کی نیاو همچن .)چون پدر بزرگ ها نوه ها را تربیت نمی کنند بلکه فقط محبت می نمایند ( ستی، ن

 . ستیکند ، ن یکه ما را وحشت زده م ینیب شیقابل پ ریکه با قدرت و جالل خودسرانه و غ

، قادر مطلق ، حاکم  ینامتناه قتیطرف ، در حق کیاز . دیگو یحاکم و زنده م یدرباره خدا زیمقدس دو چ کتاب

است که  ییخدا قتی، در حق گرید یسازد است و از طرف یکه او را خوشنود م یو قادر به انجام هر کار ستهیو شا

و همراه آن ها  اوریشناساند که  یم ییخدا وانبه عن مانهیصم یکرده و خود را به روش کیخود را به انسان نزد

 .است

است که هم از  ییاو خدا قتیاما در حق.از هر دو  یبیبزرگ و نه ترکپدر کیحاکم مستبد است و نه  کینه  او

،  کیحال نزد نیباالتر از آن ها اما با آن ها ، دور و در ع اریبس.است و هم به آن ها متصل است  جدا تیبشر

 . قدرتمند است الح نیو در ع ی، دوست داشتن یحال دوست داشتن نیقدرتمند و در ع

 

  .منتشر شده است CLC press ،richmond  ، Virginia یحیمس میباال از تعال ینقل قول ها : توجه

کوچک است  اریکار بس نیانجام ا یمان برا یکه افکار انسان میفهم ی، م میکه خدا را درک کن میکن یم یسع یوقت

  !میتصور کن میاست که ما بتوان یزیاز آن چ شتریب اریخدا بس. میچند جنبه آن تمرکز کن یفقط رو میدار لیما تما

 

  سلطنت خداوند *

گونه  چیخدا مطلق است و تحت ه.خداوند است  تیعظمت حاکم انگریاست که ب یاصطالح نیا.حاکم است  خدا

 . عناصر موجود ، در محدوده سلطه اوست یتمام.قرار ندارد  یرونیب تیمحدود

او  یاو بر رو تیکه شخص ییها تیگذارد و محدود یخودش م یرا که خودش بر رو ییها تیفقط محدود خدا

که محبت کامل او را به خطر  یکار چیاو ه نیبه عنوان مثال ، خدا محبت کامل است و بنابرا.گذارد را داراست یم

 . دهد یانجام نم ندازدیب
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 ست؟یانسان ک 
 

 . ما انجام داده است یفوق العاده درباره خدا و انسان برا حیتوض کی داود

و تاج  یساختاز خدا کمتر  یاندکاو را  ؟ییآدم که از او تفقد نما یوبن ،یادآوریکه او را به  ستیانسان چ پس

 ،ینهاد یو یپا ریرا ز زیو همهچ ،یدست خودت مسلط نمود یاو را بر کارها .یجالل و اکرام را بر سراو گذارد

 یا .کندیم ریآبها س یرا، و هرچه بر راهها ایدر انیو ماه امرغان هو ،زیصحرا را ن میو بها ع،یگوسفندان و گاوان جم

 4:۸-۹ ریمزام!نیزم ینام تو در تمام داستیخداوند ما، چه مج هوهی

 

 کردخدا اقتدارش را به انسان واگذار  
 

 نیو ارواحش از آسمان به زم طانیکه ش یا ارهیدر همان سرا ، آن ها  دیخدا آدم و حوا را به شباهت خود آفر یوقت

سلطنت  دیبگذار "بود  نیگفت ا دنشانیکه درباره آدم و حوا بعد از آفر یزیچ نیاول. دیسقوط کرده بودند ، آفر

  ." کنند

 یو بر تمام میو پرندگان آسمان وبها ایدر انیتا بر ماه میما بساز هیآدم را بصورت ما و موافق شب» :خدا گفت و

او رابصورت خدا  .دیپس خدا آدم را بصورت خود آفر« .دیحکومت نما خزند،یم نیکه بر زم یو همه حشرات نیزم

 ۱:۲6-۲۷ شیدایپ.دیرا نر و ماده آفر شانیا .دیآفر

 

 یخود را بر رو تیاو حاکم.قادر مطلق و قدرتمند ، سلطنت خود را به انسان واگذار کرد  خدای،  نیزم یرو بر

 . به دستان انسان داد نیزم

بر  یزیچ چه. باشد یدرآوردن م یکردن ، تحت کنترل درآوردن ، فتح کردن و به بردگ عیمط یبه معنا تیحاکم

 دهیکش ی، فتح شود و به بردگ دیایبه کنترل درب ستیبا یخدا خلق شده بود م لهی، به وس تیکه در کامل ینیزم یرو

 . شیها ویو د طانیشود ؟ ش

 طانیش میانسان آن را تسل.را که به آن ها داده بود پس نگرفت  یآدم و حوا گناه کردند ، خداوند اقتدار یوقت یحت

 زیهمه چ نکهیداشت و با ا اریاقتدار در اخت نیا طانیبه مدت چهار هزار سال ، ش.جهان شد  نیا یخدا طانیکرد و ش

 . آن را به انسان واگذار کرده بود رای؟ ز چرا. وحشتناک شده بود ، اما خدا آن اقتدار را پس نگرفت
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 آدم آخر 
 

 نی، شروع به درک ا  میکن یمشده بود  دهیکه به شباهت خدا آفر بود چه کسی آدم اول نکهیشروع به درک ا یوقت

 . خداوند به عنوان آدم آخر آمد یسیما مهم است ع یبرا نیکه چرا ا میکن ینکته م

و ارواح او سلطنت  طانیاو خلق شده بود تا بر ش.قدم بردارد  نیزم نیا یشده بود تا با اقتدار بر رو دهیاول آفر آدم

 . شده بود تا با خدا مشارکت داشته باشد دهیاو آفر.کند 

قدم  نیزم نیا یخداوند آمد تا با اقتدار بر رو یسیع.انسان کامل  کی یعنیخداوند به عنوان آدم آخر آمد  یسیع

، به  بیع یب یقربان کیداشته باشد و به عنوان  تیدر کامل یزندگ کیکند ،  یستادگیا طانیش در مقابلبردارد ، تا 

 .ردیما بم یجا

 اتبخشیآدم آخر روح ح آدم نفس زنده گشت، اما یعنیمکتوب است که انسان اول  زین نیهمچن و ۱۵:4۵ انیقرنت۱

 .شد

 

او .عمل نکرد  نیزم یخود به عنوان پسر خدا بر رو مزایایخداوند ، با  یسیکه ع مینکته آگاه باش نیبه ا دیبا ما

انسان کامل ،  کی یعنیعمل کرد ،  نیزم یانسان بر رو کیخود را کنار گذاشته و به عنوان  اختیارات و مزایای

 . باشد نگونهیبود تا ا دهیآدم را آفر، آن که خدا  یانسان

 

 رفتیکرده، صورت غالم را پذ یخود راخال کنینشمرد، ل متیچون در صورت خدا بود، باخدا برابر بودن را غن که

را فروتن ساخت و تا به موت بلکه تا به موت  شتنیشد، خو افتیو چون در شکل انسان  ،و درشباهت مردمان شد

 ۲:6-۸ انیپیفل.دیگرد عیمط بیصل

 

آرامش  کیگفت که ساکن شو و خاموش باش ،  عتیو به عناصر طب ستادهیا قیقا یخداوند بر رو یسیع یوقت

 . بود تیبه وجود آمد که آن سلطنت و حاکم یمیعظ

 یعنی، به بدن خود  ماندارانیها را پس گرفت و به ا دیرا مغلوب کرده و کل طانیخداوند ، ش یسیع نیز مرگ  در

 . داد سایکل
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در  ییگشا نیدر آسمان بسته گردد و آنچه در زم یببند نیوآنچه بر زم ،سپارمیملکوت آسمان را به تو م یدهایوکل

 ۱6:۱۹ یمت.آسمان گشاده شود

 

خداوند  یسیع.جهنم در مقابلش مقابله نتوان کرد  یرا بنا خواهد کرد و دروازه ها سایخداوند گفت که او کل یسیع

در  میباز کن نیزم ی، در آسمان بسته خواهد شد و هر آنچه که بر رو میببند نیزم یگفت ، هر آنچه که بر رو

 . آسمان باز خواهد شد

 . کند یم فیرا در مرقس اقتدار واگذار شده توص نیخداوند ا یسیع

 

خاص مقرر  یرا به شغل یکیعازم سفر شده، خانه خود را واگذارد وخادمان خود را قدرت داده، هر  کهیکس مثل

 ۱3:34مرقس .داربماندیکه ب دیو دربان را امر فرما دینما

 

در آسمان خدا تمام . میکن یآزاد م نیزم یعمل کردن بر رو ی، قدرت و اقتدار خدا را برا میکن یما دعا م یوقت

 . ، داده است شماو  من، به  سایاو اقتدار را به کل نیزم یا بر روماقتدار را دارد ، ا

 . شود یخداوند هستند جار حیکه در مس یآنان قیاز طر ارهیس نیا یبر رو دیکه با یاقتدار

 

 اراده آزاد 

 

 کهییو از آنجا.داد  زیداد ، به آن ها اراده آزاد ن تیبه انسان اقتدار و حاکم نیزم یهمانطور که خدا بر رو درست

، حق  اراده.تجاوز نخواهد کرد زیکه به انسان داده است ، وارد نخواهد شد ، به اراده آزاد ما ن یخدا به منطقه اقتدار

 . از او داده شده بود ینافرمان ایاطاعت از خدا  نیبه آدم و حوا حق انتخاب ب.انتخاب ماست 

ما هم . میما حق انتخاب دار. ردیگ یآدم و حوا به تمام انسان ها داده شده است ، نم قیکه از طر یحق نیهرگز ا خدا

و  میاو را دوست داشته باش میتوان یم. مینداشته باش مانیبه او ا میتوان یو هم م میداشته باش مانیبه خدا ا میتوان یم

 یانتخاب ها. میبه او خدمت نکن میتوان یو م میبه او خدمت کن میوانت یم. میاو را دوست نداشته باش میتوان یم

افتد  یآن چه که اتفاق م تیمسئول.مربوط به خودمان است  میده یاز روز انجام م قهیکه هر دق ییمربوط به کارها

 . انتخاب ها با ماست نیا لیبه دل زین
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اتفاق  نی؟ چطور خدا توانست اجازه دهد که همچ شنویم یم ماندارانیسوال را از ا نیا کباری وقت هرچند

 . می، ما اجازه داد فتدیاتفاق ب نیاجازه نداد که ا خدا ؟ فتدیب یوحشتناک

شرارت تا .رسوخ کرده است  گریبه نسل د یشرارت از نسل. اوردیب یآزاد دیبا. اوردیب تیمحکوم دینبا قتیحق نیا

متعلق  نیزم نیاقتدار در ا.است  قتیاما کالم خدا هنوز حق.دفن شده است  قتیحق تقریباًشده است که  ریتکث یحد

و ارواح  طانیکه ش یتنها کار.اقتدار را داد یدهایلاو به ما ک.ما پس گرفت  یخداوند آن را برا یسیع.به ماست 

زمان .انجام دهند دهد که  یاست که انسان به آن ها اجازه م یانجام دهند همان کار نیزم یتوانند بر رو یم ریشر

شده مان ،  ایکردن به اقتدار اح دایتسلط پ یکه برا میریبگ ادی دیبا. میباش ریخداوند دل حیمس یسیآن است که در ع

 . میدعا کن

 در نام او 

 ما در. میخداوند در پدر دعا کن یسیبه نام ع دیبا شهیما هم نیبنابرا.خداوند است  یسیدر ع  کامالًما  جایگاهو  اقتدار

 یسیدر ع میهر چه که دار. میما هم ارث با او هست. میما در او محبوب هست. میشده هست رفتهیخداوند پذ یسیع

 . خداوند است

 

را که به  یزیو هر چ» .دیآ یمن نم لهینزد پدر جز به وس چکسیه .هستم اتیو ح یمن راه و راست» :بدو گفت یسیع

 ۱4:6، ۱3 وحنای .ابدیجا خواهم آورد تا پدر در پسر جالل  به دیاسم من سوال کن

 

  اساس ها دنیفهم - خالصه

 

که  یاما وقت.گفتگو با آن ها آمده بود  ی، براخنکی روزاو در .تا با او مشارکت داشته باشند  دیآدم و حوا را آفر خدا

شد و  طانیش میکه به آن ها واگذار کرده بود ، تسل یاقتدار.رفت  نیاز ب یرابطه عال نیآدم و حوا گناه کردند ، ا

 طانیو هر آنچه که در کنترل ش ارهیس نیخود را برگردانده و و ا یرو وانستت یخدا م.جهان شد  نیحاکم ا طانیش

 . کار را نکرد نیاست رها کند، اما او ا

 یخداوند اقتدار خداوند یسیع.از دست داده بود برگرداند  تیخداوند ، آمد تا آنچه را که بشر یسیخدا ، ع پسر

قدم برداشت که زنان  یاو در همان اقتدار.آمد  نیزم یخود را کنار گذاشت و به عنوان آدم دوم ) آدم آخر ( بر رو
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او ما قوم  یبه واسطه قربان.گناهان بشر را بپردازد  مجازاتمرد تا  بیصل یاو بر رو.خلق شده بودند  شیو مردان برا

 . او نام خود و اقتدار خود را به ما داد. میدر او ، ما پادشاهان و کاهنان شد. میاو و انتخاب شده در او شد دهیبرگز

 

 درس دوم دوره کردن یبرا هایی پرسش
 

 د؟یبه زبان ساده ، اقتدار ، اقتدار واگذار شده و اراده آزاد را شرح ده (۱

 

 

 

 

 

 

حق را دارند که به حضور خدا وارد شده و از او درخواست  نیا ماندارانی، تمام ا یبر چه اساس( ۲

 کنند ؟

 

 

 

 

 

از او  نکهیو همان برکت را در همان لحظه بدون ا ندیب یافراد را نم یازهای( چرا خدا خودش ن3

 دهد ؟ یبخواهند ، نم
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 درس سوم

 خداوند دعا کرد یسیع

  

آنچه  دی، با میانجام ده دیچه با نکهیدانستن ا یبرا.ماست  یحیمس یخداوند نمونه ما در هر قسمت از قدم ها یسیع

از او درخواست کردند .خداوند ، مردم به نزد او آمدند  یسیع ینیدر طول خدمت زم. میکه او انجام داد را مطالعه کن

 . آن ها را شفا داد یاو بدن ها.آزاد کرد  یاسارت بندگ ازآن ها را .آن ها را برآورده ساخت  یها ازیو او ن

 . او دعا کرد و به شاگردانش دعا کردن را آموخت.خداوند مرد دعا بود  یسیع

 

 را داد ازمندیافراد ن یخداوند جواب دعا یسیع

 

جواب  نیدر ا.مردم را داد یکه رفت ، جواب درخواست ها ییخود ، هرجا ینیخداوند در طول خدمت زم یسیع

 . میانداز یم یدعاها و پاسخ آن ها نگاه نیما فقط به چند مورد از ا.ما وجود دارد  یبرا یبزرگ قیها تشو

 

 خواهم یمن م 

 

 ."یمرا پاک ساز یتوان یم یاگر بخواه "خداوند آمد و گفت یسیبه سمت ع یجزام کی

 " خواهم یم"که گفت  ینشان داد وقت او قلب پدر را. "خواهم  یمن م :خداوند جالب است ،  یسیجواب ع چقدر

. 

ترحم  یسیع« !یمراطاهر ساز یتوانیم ،یاگر بخواه» :آمده، استدعا کرد وزانو زده، بدو گفت یو شیپ یابرص و

الفور برص  یو چون سخن گفت، ف« !طاهر شو .خواهمیم» :نموده، دست خودرا دراز کرد و او را لمس نموده، گفت

 4۰:۱-4۲مرقس .شده، پاک گشت لیاز او زا

 

 . خواهد یشفاست ، خدا هنوز م یما برا یدعا اگر
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 داشته باش مانیفقط ا 

 

 تیخداوند افتاد و از او با جد یسیع یپاهاه ب سهیکن سیکه رئ ی، هنگام میپاسخ دعا به شفا دار یبرا یگرید نمونه

شده  رید گرید "خبر ممکن آمد که  نیکرد ، بدتر یدرخواست م که یدر حال.دخترش التماس کرد  یزندگ یبرا

 ." است و دخترت مرده

و  میما دعا کرده ا یما ، وقت یاست برا یچه چالش بزرگ.داشته باش  مانیفقط ا "نترس"خداوند گفت ،  یسیع اما

 . میداشته باش مانیهنوز ا دیبا.رفته است  نیاز ب دمانیتمام ام

 

نموده،  اریافتاده، بدو التماس بس شیهایبر پا دینام آمد و چون او را بد رسیای سه،یکن یاز روسا یکیناگاه  که

که  گفتیاو هنوز سخن م« .کند ستیز افته،یو بر او دست گذار تاشفا  ایب .دهینفس دخترک من به آخر رس» :گفت

چون  یسیع «؟یدهیچه استاد را زحمت م یبرا گرید ،دخترت فوت شده» :آمده، گفتند سهیکن سیاز خانه رئ یبعض

و  عقوبیو جز پطرس و « !آور وبس مانیمترس ا» :گفت سهیکن سیدرساعت به رئ د،یرا که گفته بودند شن یسخن

 یجمع دند،یرس سهیکن سیپس چون به خانه رئ .ندیایرا اجازت نداد که از عقب اوب چکسیه عقوب،یبرادر وحنای

دختر  د؟یکنیم هیچرا غوغا و گر» :گفت شانیپس داخل شده، بد .نمودندیم اریو نوحه بس هیکه گر دید دهیشور

 قانیکرده، پدر و مادردختر را با رف رونیاو همه را ب کنیکردند ل هیسخر یبر و شانیا« .نمرده بلکه در خواب است

« .یقوم تایطل» :گفت یپس دست دختر را گرفته، به و .بود، داخل شد دهیکه دختر خواب ییبرداشته، بهجا شیخو

که دوازده ساله  رایز دیدر ساعت دختر برخاسته، خرام« .زیبرخ میگویدختر، تو را م یا» :است نیآن ا یکه معن

 ۲۲:۵-۲3، 3۵-4۲مرقس .متعجب شدند تینهایب شانیا .بود

 

 مانتیا مطابق 
 

 . خداوند را صدا بزنند یسینام ع دیدانستند که با یمرد کور م دو

و « !پسر داودا، بر ما ترحم کن» :در عقب او افتاده، گفتند ادکنانیدو کورفر رفت،یاز آن مکان م یسیچون ع و

« کرد؟ توانمیکار را م نیکه ا دیدار مانیا ایآ» :گفت شانیبد یسیع .چون به خانه درآمد، آن دوکور نزد او آمدند

درحال « .به شما بشود مانتانیبر وفق ا» :گفت ده،را لمس کر شانیدر ساعت چشمان ا« .خداوندا یبل» :گفتندش

 ۹:۲۷-3۰ یمت.ابدیاطالع ن یزنهار کس»که  دفرمودیرا به تاک شانیا یسیچشمانشان باز شد و ع
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 دیخواسته خود را مشخص کن 
 

زدند ،  ادیشد ، آن ها فر کیخداوند به آن ها نزد یسیع یوقت.کردند  یم ییو گدا ستادهیدو کور در کناره راه ا آن

آن ها  ای؟ آ"انجام دهم  تانیکه برا دیخواه یاز من چه م "خداوند پاسخ داد ،  یسیع . " خداوندا بر ما ترحم نما "

 شفا؟ یتقاضا ایپول داشتند  یتقاضا

 

که ناگاه دومرد کور کنار راه نشسته، چون  .آمدندیاز عقب او م اریبس یگروه رفتند،یم رونیب حایکه از ار یهنگام و

را  شانیو هرچند خلق ا« !خداوندا، پسرداودا، بر ما ترحم کن» :کرده، گفتند ادیدر گذر است، فر یسیکه ع دندیشن

 یسیپس ع« !خداوندا، پسر داودا، بر ما ترحم فرما» :گفتندیم ادکنانیفر شتریکه خاموش شوند، ب دادندیم بینه

« !چشمان ما بازگردد نکهیخداوندا، ا» :گفتند یبه و« شما کنم؟ یبرا دیخواهیچه م» :به آواز بلند گفت ستاده،یا

 ۲۹:۲۰-34 یمت.گشته، از عقب او روانه شدند نایرا لمس نمودکه در ساعت ب شانیترحم نموده، چشمان ا یسیپس ع

 

 یبه اندازه کاف که نیا با ، " دیاو را تنها بگذار !دیخاموش باش "گفتند ،  انشانیکه اطراف ی، هنگام دیکن توجه

ما .ما وجود دارد  یبرا قتینمونه ، دو حق نیدر ا.آن ها به درخواست خود ادامه دادند  درخواستشان مشخص نبود

 . میخود را مشخص کن ازین دیو با میبس است ، ادامه ده ندیگو یم گرانیکه د یزمان یبه درخواستمان حت دیبا

 

 زد بیرا نه وید 

 

خداوندا، بر پسر من رحم کن » :زانو زده، عرض کرد یآمده، نزد و شیپ یشخص دند،یچون به نزد جماعت رس و

و او را نزد شاگردان تو آوردم،  .افتدیمصروع و به شدت متالم است، چنانکه بارها در آتش و مکرر در آب م رایز

و تا چند متحمل  میبا شماباش یکج رفتار، تا به ک مانیایفرقه ب یا» :در جواب گفت یسیع« .نتوانستند او را شفا دهند

 .افتیشد و در ساعت، آن پسر شفا  رونیب یازو ویداده، د بیاو را نه یسیپس ع« .دیشما گردم؟ او را نزد من آور

 :را گفت شانیا یسیع م؟یکن رونیاو را ب میچرا ما نتوانست» :دندیآمده، در خلوت از اوپرس یسیاما شاگردان نزد ع

از  دیگفتیکوه م نیبد د،یداشتیم یبه قدر دانه خردل مانیاگر ا م،یگویبه شما م نهیهرآ رایز .شما یمانیایب بهسبب»

جنس جز به دعا و روزه  نیا کنیل .بود یبر شما محال نم یامر چیو ه شدیمنتقل شو، البته منتقل م نجابدانجایا

 ۱4:۱۷-۲۱ یمت«.رود ینم رونیب



39 
 

خداوند به آن ها علت را  یسیخداوند سوال کردند و ع یسیاز ع تیموقع نیدر ا مانشانیدر مورد کمبود ا شاگردان

 .گفت که دعا و روزه بود زیشان گفت ، و راه حل آن را ن یمانیا یب

 

  خداوند یسیع دعا گونه یزندگ

 

اگر . میخداوند انجام ده یسیع لهیبه وس دیبا میده یو هر آنچه که انجام م می، هر آنچه که هست میآنچه که دار هر

با خدا بگذراند ،  ییرا به تنها ییداشت که وقت ها ازیخدا و آدم آخر و آدم کامل ن گانهیخداوند ، پسر  یسیع

 . سپری کنیمبا خدا  ییتنهارا به  ییکه وقت ها میدار ازیما ن شتریچقدر ب

 یلوقا زندگ لیما در انج.خداوند باشد  یسیع یدعا ، مهم تر از دعاها یریادگیتواند در مطالعه  یم یزیچ چه

 . میکن یها مشاهده م لیانج گریاز د شتریخداوند را ب یسیع دعاگونه

 

 خود دعا کرد دیتعمدر  
 

که او دعا کرد و  میدان یکرد و فقط م ییبه ما گفته نشده است که او چه دعا.دعا کردش دیخداوند در تعم یسیع

 . خدا پاسخ داد

 

آسمان شکافته شد و روحالقدس به  کرد،یگرفته دعا م دیهم تعم یسیبودند وع افتهی دیقوم تعم یچون تمام اما

که به  یمن هست بیکه تو پسر حب دیاز آسمان دررس یو آواز .بر او نازل شد یمانند کبوتر ،یجسمان اتیه

 3:۲۱-۲۲لوقا .توخشنودم

 

 در صبح دعا کرد ییخداوند به تنها یسیع 

 

 .دعا کرد یانفراد یجا کیصبح در  لیخداوند در اوا یسیع

 .در آنجا به دعا مشغول شد ده،یرس یرانهایرفت و به و رونیببامدادان قبل از صبح برخاسته،  ۱:3۵ مرقس
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 دعا کرد ردیبگ میتصم نکهیقبل از ا 
 

 . کرد یدعا م ردیبگ یمهم میتصم نکهیخداوند قبل از ا یسیع

و چون روز شد،  .در آن روزها برفراز کوه برآمد تا عبادت کند وآن شب را در عبادت خدا به صبح آورد و

 6:۱۲-۱3لوقا .خواند زرسولیرا ن شانیرا انتخاب کرده، ا شانیدوازده نفر از ا دهیطلب شیشاگردان خود را پ

 

 متوقف شده و دعا کرد 

 .کرد یخداوند اغلب متوقف شده و دعا م یسیخواستند ، ع یشفا م یاریدر اطراف او بودند ، و بس تیجمع یوقت

 . داشت یمردم ، او را از دعا کردن باز نم ازین

 

و او به  ابند،یخود شفا  یجمع شدند تا کالم او رابشنوند و از مرضها اریبس یو گروه افتیشهرت  شتریخبر او ب کنیل

 ۵:۱۵-۱6لوقا .عزلت جسته، به عبادت مشغول شد ها رانهیو

 

 6:46مرقس .برآمد یرا مرخص نمود، بجهت عبادت به فراز کوه شانیا وچون

 

 قبل از معجزه دعا کرد 

قدم  نیدعا اول.دادند  تیغذا طلب کرده و آن را به شاگردان داده و آن ها به جمع ی، برکت خداوند را بر رو یسیع

 . نفر بود ۵۰۰۰ خوراک دادندر معجزه 

 

۱6:۹-۱۷ سپ هامود و نان جنپ نآی وس هب ،هتفرگ اری رگن نامسآیتس  هب و دومن هراپ ،هداد تکربار اهنآ ولوقا 

 ماندهیباق یو دوازده سبد پر از پاره ها .رشدندیپس همه خورده س .مردم گذارند شیشاگردان خود داد تاپ

 .برداشتند

 با شاگردان دعا کرد 

 . گرانیدعا کرد هم با د ییهم به تنها او

 ۹:۱۸aلوقا .وشاگردانش همراه او بودند کردیدعا م ییکه او به تنها یهنگام و
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 کودکان دعا کرد یبرا 
 

 .دعا کرد شانیکودکان دست گذاشته و برا یبر رو او

 ۱۹:۱3a یمت .نهاده، دعا کند شانیخود را بر ا یچند بچه کوچک را نزد او آوردند تادستها آنگاه

 

 دعا کردبرای شمعون با بردن نامش  
 

 . از شاگردان با بردن نامش دعا کرد یکی یبرا او

تو  یمن برا کنیخواست شما را چون گندم غربال کند، ل طانیش نکیشمعون، ا یشمعون، ا یا» :خداوند گفت پس

  3۱:۲۲-3۲لوقا «.برادران خود را استوار نما یکه تو بازگشت کن یتلف نشود و هنگام مانتیا دعا کردم تا

 

 کرده بود دایپ رییچهره او تغ 
 

 . کرده بود رییاو تغ یخداوند دعا کرد ، چهره و لباس ها یسیع یوقت کباری

 .برآمد تا دعا کند یرا برداشته برفراز کوه عقوبیو  وحنایبه هشت روز گذشته بود که پطرس و  بیکالم قر نیاز ا و

 ۹:۲۸-۲۹لوقا .و درخشان شد دیچهره او متبدل گشت و لباس اوسف اتیکرد ه یو چون دعام

 

 یشادمان یدعا 
 

 یسیبه ما گفته شده است که ع بلکهخداوند به ما گفته نشده است ،  یسیدرباره دعا کردن ع فقطکتاب لوقا  در

 . کرده است ییخداوند چه دعا

امور را  نیکه ا کنمیتو راسپاس م ن،یپدر مالک آسمان و زم یا» :در روح وجدنموده گفت یسیهمان ساعت، ع در

منظور نظرتو  نیپدر، چونکه همچن یایبل .یو بر کودکان مکشوف ساخت یداشت یوخردمندان مخف انیاز دانا

 ۱۰:۲۱لوقا «.افتاد
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  ما دعا کرد یخداوند برا یسیع

 

 نیزم یهمانطور که وقت او بر رو. دیگو یخداوند به ما م یسیع زیشگفت انگ ی، از دعا وحنای انجیل ۱۷فصل  کل

 . خواهند کرد ، دعا کرد پیرویکه او را  یآن زمان و آنان ماندارانیشاگردان ، ا یبود ، برا دنیرس انیدر حال به پا

 

 تو را جالل بدهم زیمرا جالل بده تا من ن 

پسر خود را  .است دهیپدر ساعت رس یا» :را گفت، چشمان خودرا به طرف آسمان بلند کرده، گفت نیچون ا یسیع

به آنها  یتا هرچه بدو دادها یقدرت دادها یهمچنانکه او را برهر بشر .تو را جالل دهد زیجالل بده تاپسرت ن

 یرا که فرستاد حیمس یسیو ع یقیواحد حق یاست که تو را خدا نیایجاودان اتیو ح .بخشد یجاودان اتیح

 ۱:۱۷-3 وحنای.بشناسند

 کارم را به کمال رساندم 

پدر مرا  یو االن توا .دمیتابکنم، بهکمال رسان یرا که به من سپرد یتو را جالل دادم و کار نیزم یبر رو من

 4:۱۷-۵ وحنای.جهان نزد تو داشتم نشیکه قبل از آفر ینزدخود جالل ده، به همان جالل

 

 اسم تو را ظاهر کرده ام 

و  یرا به من داد شانیاز آن تو بودند و ا .ظاهر ساختم یکه از جهان به من عطا کرد یتو را به آن مردمان اسم»

 6:۱۷-۷ وحنای.باشدیاز نزد تو م یو االن دانستند آنچه به من دادها .کالم تو را نگاه داشتند

 

 کالم تو را به آن ها داده ام 

دانستند که ازنزد  نیقی یقبول کردند و از رو شانیسپردم و ا شانیبد ،یرا که به من سپرد یکالم رایز ۱۷:۸ وحنای

 .یآوردند که تو مرافرستاد مانیآمدم و ا رونیتو ب

 

 کنم یآن ها دعا م یبرا 

که از آن تو  رایز ،یکه به من دادها یکسان یکنم، بلکه از برا یجهان سوال نم یو برا کنمیسوال م نهایبجهت ا من

 ۱۷:۹ وحنای.باشندیم
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 به نام خود آن ها را نگاه دار *

به  ،یرا که به من دادها نهایپدر قدوس ا یا .میآیدر جهان هستند و من نزدتو م نهایاما ا ستمیدر جهان ن نیاز ا بعد

را به اسم تو نگاه  شانیدر جهان بودم، من ا شانیکه با ا یمادام .میباشندچنانکه ما هست یکیتا  اسم خود نگاه دار

هالک نشد، مگر پسر هالکت تا کتاب تمام  شانیاز ا یکیکه  محفظ نمود یداشتم، و هر کس را که به من دادها

 ۱۱:۱۷-۱۲ وحنای.شود

 

 مرا کامل داشته باشند یتا خوش *

 شانیمن کالم تو را به ا .مرا در خود کامل داشته باشند یتا خوش میگویرا در جهان م نیو ا .میآیاما االن نزد تو م و

 ۱۷:۱3-۱4 وحنای.ستمیاز جهان ن زیهمچنانکه من ن ستند،یکه از جهان ن رایرادشمن داشت ز شانیدادم و جهان ا

 

  نگاه دار ریآن ها را از شر *

چنانکه من  ستندیاز جهان ن شانیا .یدار رنگاهیرا از شر شانیبلکه تا ا ،یرا از جهان ببر شانیکنم که ا ینم خواهش

 ۱۷:۱۵-۱6 وحنای.باشم یاز جهان نم

 

  فرما سیآن ها را تقد *

 ۱۷:۱۷-۱۹ایناش تسار هب اری دقتدوخیس امن. تسار وت ملاکی تسا. داتسرف ناهج رد ارم هکنانچمهی، ن نمیز وحنای

 .کرده شوند سیتقد ،یدر راست زین شانیتا ا کنمیم سیمن خود را تقد شانیو بجهت ا .را در جهان فرستادم شانیا

 

 !ما دعا کرد یاو برا 

را دعا کرد که او  ییآن ها یکرد ، و بعد برا دایآن زمان ادامه پ ماندارانیشاگردان و ا یخداوند برا یسیع یدعاها

بود ،  نیزم یکه بر رو یخداوند ، زمان یسیع !ما دعا کرد یاو برا ! میدر نظر گرفته شده ا زیما ن.خواهند کرد  پیروی

 . ما دعا کرد یبرا

 

  خواهند آورد مانیکه ا یآنان *

 مانیبه من ا شانیکالم ا لهیکه به وس زیآنها ن یبلکه برا کنم،یفقط سوال م نهایا یو نه برا» ۱۷:۲۰ وحنای

 .خواهندآورد
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  ماندارانیاتحاد ا یبرا *

آرد که تو  مانیباشند تا جهان ا کیدر ما زین شانیو من در تو، تا ا یپدر، در من هست یگردند چنانکه توا کیهمه  تا

 ۱۷:۲۱ وحنای.یمرا فرستاد

 

 ابندیکه جالل ب *

 ۱۷:۲۲ وحنای.میهست کیباشند چنانکه ما  کیدادم تا  شانیبه ا یرا که به من داد یمن جالل و

 

  که کامل شوند *

 یرا محبت نمود شانیو ا یکامل گردند و تا جهان بداندکه تو مرا فرستاد یکیو تو در من، تا در  شانیدر ا من

 ۱۷:۲3 وحنای.یچنانکه مرا محبت نمود

 

  میبا او باش یکه روز *

 نند،یبب یتا جالل مرا که به من دادها باشمیکه من م ییبا من باشند در جا یکه به من دادها یآنان خواهمیپدر م یا

 نهایو ا ،پدر عادل، جهان تو را نشناخت، اما من تو راشناختم یا .یجهان محبت نمود یاز بنا شیمرا پ راکهیز

 ۲4:۱۷-۲۵ وحنای.یشناختهاند که تو مرا فرستاد

 

  میپر از محبت او باشکه  *

در  زیباشد و من ن شانیدر ا یکه به من نمودها یتا آن محبت دیو خواهم شناسان دمیشناسان شانیاسم تو را به ا و

 ۱۷:۲6 وحنای«.باشم شانیا

 

 . رفتند یمانیخداوند و شاگردان بالفاصله به باغ جتس یسیزمان دعا ، ع نیاز ا بعد

بود که با شاگردان خود  یقدرون رفت ودر آنجا باغ یرا گفت، با شاگردان خود به آن طرف واد نیا یسیع چون

 ۱۸:۱ وحنای.به آن درآمد
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  کند یم دایاو ادامه پ یدعاها

 

 یمانیدر باغ جتس 
 

 نیا.دعا کند  دیدانست که با یبود و م یقیعم یشانیاو در اندوه و پر.خداوند با مرگ روبرو شده بود  یسیع

 . افتاد یکه چه اتفاق میدان یما م شتریب.خواست او بود که شاگردان با او دعا کنند ، اما آن ها دعا نکردند 

 

  وحناینقل قول  *

 . دعا کرد یشانیخداوند در رنج و پر یسیع

ساعت  نیامر تا ا نیلکن بجهت هم .ساعت رستگار کن نیپدر مرا از ا یا م؟یجان من مضطرب است و چه بگو االن

که جالل دادم و باز جالل خواهم  دیاز آسمان دررس ییناگاه صدا« !پدر اسم خود را جالل بده یا .دهامیرس

 ۲۷:۱۲-۲۸ وحنای.داد

 

  ینقل قول مت *

در  گرانیکه د خواستیخداوند ، م یسیع.دهد  یرا به ما نشان م یسیع یعد انسانبُزمان ،  نیاز ا ینقل قول مت

در  یداد حت یاراده خدا قرار م یاو ، او اراده خود را بر مبنا یانسانعد بُدر .اتحاد با او ، او را در دعا بلند کنند 

 . بیصل یمرگ بر رو

 

تا  دینیبنش نجایدر ا» :به شاگردان خود گفت ده،یبود رس یمانیبه جتس یکه مسم یبه موضع شانیبا ا یسیع آنگاه

 :گفت شانیپس بد .و دردناک شد نیغمگ تینهایرا برداشته، ب یو پطرس و دو پسر زبد« .من رفته، در آنجا دعا کنم

 36:۲6-3۸ یمت«.دیباش داریبا من ب دهمان نجایدر ا .الم مشرف به موت شده است تینفس من از غا»

 

 دعا نیاول

از من  الهیپ نیپدر من، اگر ممکن باشد ا یا» :درافتاد و دعا کرده، گفت یرفته، به رو شیپ یپس قدر ۲6:3۹ یمت

 «.نه به خواهش من، بلکه به اراداه تو کنیل ،بگذرد
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 ." نه به اراده من ، بلکه به اراده تو"،  خداوند دعا کرد یسیع 

 

 4۰:۲6-4۱ و ا ،هدمآ دوخ نادرگاشدزنیناش  باوخ رد اریتفا. تفگ سرطپ هبو: «آیا نچمهین منی تسناوتید یمت

جسم  کنیروح راغب است، ل !دیفتین شیتا در معرض آزما دیکن و دعا دیباش داریب د؟یباش داریساعت با من ب کی

 «.ناتوان

؟و سپس به آن  دیبمان داریساعت با من ب کی دیتوانست ینم ای، آ دی، پرس دیخداوند آن ها را در خواب د یسیع یوقت

 . و اراده خود را دنبال نکنند رندیکمتر در وسوسه قرار بگ رایدعا کنند ، ز دیها گفت که چرا با

 

 دوم یدعا 

از من بگذرد، آنچه  دنیبدون نوش الهیپ نیپدر من، اگر ممکن نباشد که ا یا» :رفته، بازدعا نموده، گفت گریبار د و

 ۲6:4۲ یمت«.اراده تواست بشود

 

 سوم یدعا 

او بار دوم به آن ها .و گذاشت که بخوابند  دید دهیبار دوم آمد و آن ها را خواب یخداوند برا یسیکه ع دیکن توجه

 . هشدار نداد

را ترک کرده، رفت و دفعه  شانیپس ا .شده بود نیسنگ شانیکه چشمان ا رایز افتیرا در خواب  شانیآمده، باز ا و

 ۲6:43-44 یمت.سوم به همان کالم دعا کرد

 

 . " اراده تو بشود "،  بار سوم دعا کرد یبرا یسیع

 

است که پسر  دهیالحال ساعت رس .دیواستراحت کن دیرا بخواب یمابق» :گفت شانینزد شاگردان آمده، بد آنگاه

 ۲6:4۵-46 یمت«!است کیمن نزد مکنندهیتسل نکیا .میبرو دیزیبرخ .شود میانسان بهدست گناهکاران تسل
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  نقل قول لوقا *

 . دهد یم نشان به ما را زمان نیا یاز دعا یواضح ریپزشک ، تصو یلوقا

کرد، چنانکه  غتردعایبل یپس به مجاهده افتاده به سع .نمودیم تیاز آسمان بر او ظاهر شده او را تقو یوفرشتها

 ۲۲:43-44لوقا .ختیریم نیعرق او مثل قطرات خون بود که بر زم

 

 بیصل یبر رو 

  را ببخش این هاپدر  *

 قیبه او از طر.دعا در کتاب مقدس است  نیبود فوق العاده تر بیصل یبر رو که یخداوند ، در حال یسیع یدعا

مخلوقات خودش به  لهیوسبه او ناسزا گفته بودند ، از او متنفر شده بودند ، و به .شده بود  انتیمخلوق خودش ، خ

نفر  کیتنها  نیاگر در تمام زم.شان آمده بود  جاتن یکشته شد که برا یکسان لهیاو به وس.شده بود  دهیکش بیصل

  بیصل طاقت فرسای در درد حالی کهحال ، در  نیو با ا.خداوند بود  یسیداشت ، آن ع دنینبخش یبرا یلیبود که دل

 . " ها را ببخش اینپدر  "، دعا کرد ،  در حال جان دادن بود 

 ۲3:34aلوقا «.کنندیدانند چه م ینم راکهیز امرز،یرا ب نهایپدر ا یا» :گفت یسیع

 

  آخر او ادیفر *

 میرا بگفت و جان را تسل نیا« .سپارمیتو روح خود را م یدستها پدر به یا» :به آواز بلند صدا زده گفت یسیع و

  ۲3:46لوقا .نمود

 

  کندشفاعت ما  یبراتا ابد زنده است تا او  
 

کند ، او در آسمان  یامروز ، او هنوز دعا م .کرد یما که مداوم دعا م ینمونه برا کی.خداوند مرد دعا بود  یسیع

 . ماست یدر حال شفاعت کردن برا

بخشد، چونکه دائم زنده است  تینهاینجات ب ند،ینزد خدا آ یو لهیرا که بوس یقادر است که آنان زیجهت ن نیا از

 ۷:۲۵ انیعبران.را بکند شانیتاشفاعت ا
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  ما یخداوند نمونه عال یسیع - خالصه

 

 یزندگ روزمندانهیچطور در دعا و اطاعت ، پاینکه  یبرا ینمونه ا و همچنینخداوند به عنوان فرمانده ارشد ما  یسیع

 نکهیا.دهد  یم یاز رابطه مان با پدر آسمان ینشیاو در دعاست ، و به ما ب یپر از منابع زندگ لیاناج.باشد  یم میکن

مان را آنطور  یما زندگ ایآ.چالش است کیما  یکرد برا ادع یتیو موقع طیخداوند ، پسر خدا ، در هر شرا یسیع

 ؟ میشو تیاز پدر هدا وستهیبه طور پ میخواه یم ای میکن یم یباشد ، زندگ دیبا میکن یکه فکر م

و به  میکه او را دنبال خواهند کرد ، دعا کرد که ما در محبت و اتحاد قدم بردار یآنان یما و برا یخداوند برا یسیع

 . بود میبا او خواه یشود که روز دهی، که جالل او در ما د میتکامل برس
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 درس سوم دوره کردن یبرا هایی پرسش
 

خداوند  یسیکردند ، چرا ع یکه طلب ترحم م ۲۰:۲۷ یکه در مت نای( در پاسخ به آن دو مرد ناب۱ 

 نیدرباره دعا کردن ، در ا یزیانجام دهد ؟چه چ شانیخواهند برا یکه چه م دیاز آن ها پرس

 ؟ دیگرفت ادیکتاب مقدس  اتیآ

 

 

خداوند آمد ، و گفت که  یسیآن مرد با فرزندش که صرع داشت نزد ع ی، وقت۱۷:۱4 یدر مت ( ۲

خداوند به شاگردان در  یسیکه ع یلیخداوند نتوانستند او را شفا دهند ، دال یسیشاگردان ع

درباره دعا در  یزیکار را انجام دهند چه بود ؟ چه چ نیآن ها نتوانستند ا نکهیا یخلوت داد برا

 د؟یموختاز کتاب مقدس آ اتین آیا

 

 

 

 

 نیاز ا یزیکه چه چ دیده حیداده و توضرا شرح خداوند  یسیع یاز دعاها گری( سه نمونه د3

درس  نیآموخته شده در ا قیاز حقاخود  دعاگونه یکه در زندگ یراتییتغ. دیگرفت ادینمونه ها 

.دیده حیکرد را توض دیخواه جادیا
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 درس چهارم

 ده میخداوندا دعا کردن را به ما تعل
 

 

 میخداوندا دعا کردن را به ما تعل "روز گفتند ،  کیدعاست ، و  یخداوند بر مبنا یسیع یکه زندگ دندید شاگردان

 . داشتند ازیکه آن ها به آن ن یزیوجود داشت ، چ یمتفاوت زیخداوند چ یسیع یدر زندگ. " ده

 

خداوندا دعا کردن را به ما » :گفت یاز شاگردانش به و یکیفارغ شد،  چون کردیدعا م یکه او در موضع یهنگام و

 ۱۱:۱لوقا .اموختیشاگردان خود را ب ییحینما، چنانکه  میتعل

 

 . قلب ما باشد یبه طور مداوم دعا دیبا نیا

 ." ده میخداوندا ، دعا کردن را به ما تعل"

 

  خداوند یدعا

 

 دینبا.استفاده کنند  شانیشاگردان که از آن در دعاها یفرم گرفتن دعا یبود برا یم ییالگو دیخداوند با یدعا

 قتیکه در حق دیتوجه کن.تکرار شده است  یو در مراسم مذهب.باشد ، همانطور که قرن ها بوده است  یتکرار

 .۱3-6:۹ یدر مت هیا پنج آیلوقا  در هیخداوند چقدر کوتاه بوده است ، فقط سه آ یسیع یدعا

 

اراده تو چنانکه  .دیایملکوت توب .نام تو مقدس باد ،یپدرما که در آسمان یداییگو دیهرگاه دعا کن» :گفت شانیبد

 زیکه ما ن رایو گناهان ما را ببخش ز .نان کفاف ما را روز به روز به ما بده .شود زکردهین نیدر آسمان است در زم

 ۱۱:۲-4لوقا «.ده ییرها ریاور، بلکه ما را از شریم شیو ما را در آزما .میبخشیهر قرضدار خود را م

 

اول قرار  هیآ ینوشته شده است ، اما ما فقط تمرکزمان را بر رو هیچند آ نیپر زرق و برق ا یاز کتاب ها یاریبس در

 . داد میخواه
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 "! دیی، بگو دیکن یدعا م یوقت " 

 

درخواست  لیم یب یخدا کیاز  یبه گونه ا دیکن هی، گر دیکن یدعا م یخداوند نگفت ، وقت یسیدعا ، ع نیا در

را در  دییبگو ةخداوند کلم یسیع . دیی، بگو دیکن یدعا م ی، وقت فرموداو . دیتقال کن ایو  دیالتماس کن ای،  دیکن یم

 . کند یاستفاده م زین یگرید یجا

 

افکنده شو و در دل خود شک نداشته باشد  ایشده، به در دمنتقلیکوه گو نیهرکه بد میگویبه شما م نهیکه هرآ رایز

 ۱۱:۲3مرقس .بدو عطا شود دیهرآنچه گو نهیشود، هرآ یدمیدارد که آنچه گو نیقیبلکه 

 

 : است نیدعا ا یکه مفهوم ساده ما برا دیداشته باش ادی به

 .است تیقرار دادن اراده خدا در آن موقع تیاو و اولو یصدا دنیبه حضور خداست ، شن تیموقع کیبردن  دعا

 . آورد یم نیدعا اراده آسمان را به زم

 

 " پدر ما در آسمان" 

  ما جایگاه *

به عنوان  دی، با مییآ یدر دعا به حضور خدا م یوقت.کرد  یادآوریشاگردان را به آن ها  جایگاهخداوند ،  یسیع

         خود ینیزم نیکه به سمت والد یعیعهد ماست که مانند فرزندان طب مزایای نیا. مییایمتعال ب یفرزندان خدا

 . میدوند ، به سمت او بدو یم
 

پدر  یایعنیکه به آن ابا  دیافتهایرا  یبلکه روح پسرخواندگ دیتا باز ترسان شو دیافتهایرا ن یآنرو که روح بندگ از

 ۱۵:۸-۱6 انیروم.میکه فرزندان خداهست دهدیما شهادت م یهمان روح برروحها .میکنیندا م

 

به حضور  دیما با.ما متفاوت است  ینیبا پدر زم کامالًکه او  می، و بدان میمان دعا کن یبه حضور پدر آسمان دیبا ما

 . دهند یم میتعل نگونهیا یبعض رایماست ، ز نیکه در ب یی، نه به حضور خدا میپدر خود در آسمان دعا کن
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 " نام تو مقدس باد" 
 

  رفتار ما *

 . داشته باشند یداد که در دعا چه رفتار ادیخداوند به شاگردان  یسیع سپس

 میده یما جالل را به او م. میشو یوارد حضور او نم یاحترام ی، اما با ب میما فرزندان محبوب خدا هست نکهیا با

داده شده ، با احترام و حرمت برخورد کردن ،  صی، تخص یکردن ، پاک ساز سیتقد یبه معنا " مقدس باد"

و جالل از  مینام او با گفتن کلمات تکر قدست یبرا.باشد یداشتن م ینگه داشتن و گرام زیکردن ، عز یقدردان

 . میگذار یاو وقت م یقلبمان برا

 

 "دیایتو ب یپادشاه "

 

 یآن را متوجه شوند ، برا نکهیبدون ا یاریبس.ما  ی، نه پادشاه " دیایتو ب یپادشاه " مییبگو دی، با میکن یدعا م یوقت

خدمت  کی یشغل بهتر و حت کیبزرگ تر ،  نیماش کیخانه بهتر ،  کی یکنند ، برا یخود دعا م یپادشاه یبنا

 ." دیایب داخ یپادشاه "خداوند گفت ،  یسیع.کنند  یبزرگتر دعا م

انجام شود  تیدر آن موقع نیزم یکه اراده او بر رو می، و سپس فرمان ده میبا خدا قرار ده اتحادخود را در  دیبا ما

 . ییفرمانروا کیپادشاهانه است ،  یدعا کی نیا

 

 Ercomehe   - ایب *

 . باشد یم نجایآمدن از آنجا به ا یبه معنا Ercomehe یونانی کلمه

 ". خدا مسئول است و هرچه بخواهد بشود ، خواهد شد "که  ستیمعنا ن نیا به

 ". خداوند یاما هر آنچه که اراده توست ا ...شود اگر  یخوب م "که ، ستیمعنا ن نیا به

 . که بودند ییکه هستند نه آنها دیرا بخوان یی، آن ها ی، به معنا یونانیدر زبان  " ایب :خداوند گفت یسیع یوقت

 ." ییآ یم نجایتو از آنجا به ا "،  یعنی
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  آب یراه رفتن بر رو *

 Ercomeheبیا  : آب راه رفت یبر رو حیمس یسیدر جواب ع پطرس

در ساعت پطرس « !ایب» :گفت« .میآب، نزد تو آ یمرا بفرما تا بر رو ییخداوندا، اگر تو» :در جواب او گفت پطرس

 ۱4:۲۸-۲۹ یمت.دیآ یسیآب روانه شد تا نزد ع یفرود شده، بررو یاز کشت

 

،  او ةحال ، در پاسخ به خواست نیا با.روند  یآب راه نم یدانست که انسان ها رو یاو م.بود  ریگیماه کی پطرس

 یعیبه فراطب یعیپطرس از منطقه طب. "ایب"پاسخ داد ،  یسی، ع" میایآب ب یخداوندا به من فرمان بده تا با تو بر رو"

 . آب راه رفت یحرکت کرد و بر رو

و بعد به  دنیکرد ، شروع به ترس یعیرفت ، او شروع به برگشتن به منطقه طب یآب راه م یاز آنکه پطرس بر رو بعد

 .غرق شدن

 

« .ابیخداوندا مرادر» :برآورده، گفت ادیترسان گشت و مشرف به غرق شده، فر د،ید دیچون باد را شد کنیل

 ۱4:3۰-3۱ یمت«؟یچرا شک آورد مان،یکما یا» :دست آورده، او رابگرفت و گفت درنگیب یسیع

 

شروع  یری، با دل میکن یحرکت م یعیمانند همان روز است ، همانطور که در دعا به منطقه فراطب برای ما نیز اغلب

و  میکن یم دنیشروع به ترس.که شک وارد شود  میده یاجازه م. میکن یم طیشرا دنی، اما بعد ، شروع به د میکن یم

کمکم کن که  -خداوندا نجاتم بده  "،  باشدپطرس  یمانند دعا دیما با یدر آن لحظه ، دعا. میخور یشکست م

" باور داشته باشم

 

  یوزباشی *

من آمده و او را  "خداوند گفت ،  یسیخداوند آمد و از او خواست تا خادمش را شفا دهد ، و ع یسینزد ع یوزباشی

تواند  یو او فقط با گفتن ، م دیایخداوند ب یسیع ستین یازیدانست که ن یم یباشوزیاما . "شفا خواهم داد 

 . خدمتکارش را شفا دهد
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خداوند، خادم من  یا» :آمد و بدو التماس نموده، گفت ینزد و یایوزباشیوارد کفرناحوم شد،  یسیچون ع و

در  یوزباشی« .من آمده، او را شفا خواهم داد» :بدو گفت یسیع« .و بشدت متالم است دهیمفلوج در خانه خواب

 .افتیبگو و خادم من صحت خواهد  یبلکه فقط سخن .ییمن آ رسقفیکه ز امیآن ن قیخداوندا، ال» :جواب گفت

در  یمانیا نیکه چن میگویبه شما م نهیهرآ» :ن خود گفتمتعجب شده، به همراها د،یسخن را شن نیچون ا یسیع

 ۵:۸-۸, ۱۰ یمت.افتهامیهم ن لیاسرائ

 

 یاو معن .هم تحت حکم خود دارم  یحکم هستم و سربازان ریداد ، همانطور که من ز حیدر ادامه توض یباش وزی

 . را استفاده کرد Ercomehe  او کلمه.اقتدار را درک کرده بود

 یگریو به د رودیبرو، م میگو یکیچون به  ،دست خود دارم ریرا ز انیهستم و سپاه رحکمیز یمرد زیکه من ن رایز

متعجب شده، به همراهان خود  د،یسخن را شن نیچون ا یسیع« .کندیو به غالم خود فالن کار را بکن، م دیآیم ،ایب

 ۸:۹-۱۰ یمت.افتهامین هم لیدر اسرائ یمانیا نیکه چن میگویبه شما م نهیهرآ» :گفت

 

  میاقتدار خداوند باش عیکه مط ی، تا زمان میبا اقتدار صحبت کردن و فرمان دادن را درک کن میتوان یهرگز نم ما

 

  فرمان کی - ایب *

Ercomehe دیایتو ب یپادشاه ".دعوت با اقتدار است  کی نیا.فرمان است  کیبلکه  ستین شنهادیپ کی! "

 .را به ما داده است یاقتدار نیخدا ، همچ .، نخواهد آمد  نیزم یبر رونشده داده  یکه فرمان یخدا تا زمان یپادشاه

است که خدا به آدم و حوا داده  یخداوند به شاگردان داده است ، بر اساس درک اقتدار یسیکه ع یینمونه دعا نیا

از اقتدار  یخداوند فقط قسمت یسیع همچنین نداشتخود نگه  یرا برا هیاز اقتدار را به آن ها نداد و بق یاو قسمت.بود 

 . کار کامل انجام داد کیاو .پس نگرفت  طانیرا از ش
 

 . " کرده شود زین نیاراده تو آنچنان که در آسمان است بر زم " 

 

اراده تو آنچنان که در ". خداوند است که به ما داده شده است  یسیع یاز نمونه دعا یقسمت فوق العاده ا نیا

 ؟ ستیچ نیزم ی؟اراده او بر رو ستیخدا در آسمان چ اراده. " کرده شود زین نیآسمان است بر زم
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  در آسمان *

وجود  یانتخاب چیه.در مورد آن وجود ندارد  یبحث چیه.اراده است و آن هم اراده خداست  کیآسمان تنها  در

گفتن به  نیوجود ندارد ، فقط بله و آم یبحث چیدر آسمان ، ه.شود  یانجام م یاراده خدا خودکار و با شاد.ندارد 

 . ستاراده خدا

 

  نیزم یبر رو *

 .، آن چنان که در آسمان است انجام شود نیزم یکه اراده خدا بر رو میفرمان بده دیخداوند فرمود که با یسیع

مانند  تیآدم و حوا گناه کردند ، آن ها اراده خود را بر خالف اراده خدا قرار دادند و از آن به بعد تمام بشر یوقت

 . همان را انجام دادند

 ازیشغل ن کیو  دیخانه جد کی،  دیجد نیماش کیخداوندا ما  ".که اراده ما بشود  میسال ها ، دعا کرد یبرا

 . میاراده مان بشود دعا کرد نکهیا یو برا میداشت ازیکه ن یمهم یزهایچ یعنی،  میبود ییزهایما به دنبال چ "میدار

 .مینیب یکننده ، بلکه به عنوان خداوند و پادشاه مان م ایخداوند را نه فقط به عنوان نجات دهنده و مه یسی، ع اکنون

 ."... خواهم یخداوندا ، من م "گفت ،  مینخواه گرید نی، بنابرا میکن یم میما اراده خود را به او تسل

 "کرده شود  زین نیخداوندا اراده تو آن چنان که در آسمان است بر زم "،  میی، نگو حیبدن مس یعنیکه ما ، یزمان تا

،  مانیخانواده ها یبرا میباش ی، پوشش میدار فهیما وظ ! یفوق العاده ا یچه دعا.تواند انجام شود  ی، اراده خدا نم

 . میکن یم یکه در آن زندگ یو کشور مانی، شهر ها گانمانیهمسا

است  نیتواند به منطقه اقتدار ما وارد شود ا یآن که او م لیدل.و نابود کردن آمده است  دنیکشتن ، دزد یبرا ریشر

که چگونه قدرت خدا را در  مینگرفته ا ادی. مییکه چه بگو مینگرفته ا ادی،  مینگرفته ا ادیکه ما دعا کردن را 

 . میآزاد کن مانیها تیموقع

هر  !شود  یتر م زیانگ جانی، دعا ه میکه چگونه اراده خدا را در منطقه اقتدارمان آزاد کن میدرک کن شتریچه ب هر

مان  طیدانست که چگونه اراده خدا را در مح میخواه شتری، ب میو در روح دعا کن میکالم خدا را بخوان شتریچه ب

 . میاعالم کن
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 ؟ ستیخدا چ یپادشاه

 

 . انجام داد الیکه دان ینبوت 

 

 نیتر اثرانجام مو یبرا. " دیایتو ب یپادشاه"،  مییبگو دیبا. میاعالم کن مانیها تیخدا را در موقع یپادشاه دیبا ما

 . ستیخدا چ یکه پادشاه میدرک کن دیموضوع ، با

 

 یو او را به حضور و دیرس امیاال میآسمان آمد و نزدقد یمثل پسر انسان با ابرها نکیو ا ستمیشب نگر یایدر رو و

سلطنت او  .ندیقومها و امتها و زبانها او را خدمت نما عیجم و سلطنت و جالل و ملکوت به او داده شد تا .آوردند

 افتیسلطنت را خواهند  یحضرت اعل مقدسان اما .نخواهد شد لیاست و ملکوت او زا زوال یو ب یجاودانسلطنت 

 یتمام ریکه ز یو ملکوت و سلطنت و حشمت مملکت .و مملکت را تا به ابد و تا ابداالباد متصرف خواهند بود

ممالک او  عیاست و جم یداده خواهد شد که ملکوت اوملکوت جاودان یآسمانهاست به قوم مقدسان حضرت اعل

 ۱3:۷-۱4, ۱۸, ۲۷ الیدان.نمود ندراعبادت و اطاعت خواه

 

 .کنند یم افتیهستند که آن را در نیمقدس نیاست و ا یابد،  یپادشاهکه  میریگ یم ادیما  الیاز دان

 

 دهنده انجام داد دیتعم ییحیکه  ینبوت 

 . است کیخدا نزد یدانست که پادشاه یم ییحی

 3:۲ یمت«.است کیملکوت آسمان نزد رایز د،یکن توبه»

 

 . آمد نیزم یخداوند بر رو یسیخدا با خدمت ع یپادشاه

خداوند به او جواب  یسیهمان است که درباره اش نبوت شده است ، ع یسیکه ع دیدر زندان پرس ییحی ی، وقت بعد

 . داد

و  گردندیم نایکه کوران ب دیاطالع ده د،یدهایو د دهیرا از آنچه شن ییحیو دیبرو» :گفت شانیدر جواب ا یسیع

 ۱۱:4-۵ یمت،شنوندیبشارت م رانیو فق شوندیابرصان طاهر و کران شنوا و مردگان زنده م ندویآیلنگان به رفتار م
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که پاک شد ، شنوا شدن کر ،  یآن مرد کور ، راه رفتن آن لنگ ، جذام یدرباره شفا ییخداوند شهادت ها یسیع

 . فرستاد وحنایخدا آمده است ، به  یکه پادشاه یبه عنوان اثبات لیزنده شدن مرده و موعظه انج

 

 خداوند گفت و انجام داد یسیع 
 

 اتیآ نیاز ا میتوان یما م.است ، اشاره کرد  یدعا که مرجع نیخدا به عالوه در ا یخداوند ، بارها به پادشاه یسیع

 . ستیخدا چ یکه پادشاه میبفهم

 

 خدا را بشارت داد یخداوند پادشاه یسیع *

و هر مرض و  نمودیداده، به بشارت ملکوت موعظه م میتعل شانیا سیدر همه شهرها و دهات گشته، در کنا یسیع و

 ۹:3۵ یمت.داد یرنج مردم را شفام

 

 . مردم همراه بود نیدر ب مارانیب یشفابشارت ملکوت خدا با 

 

  خدا آمده است یپادشاه *

 ۱۱:۲۰ملکوت خدا ناگهان بر شما آمده استلوقا  نهیهرآ کنم،یم رونیرا ب وهایهرگاه به انگشت خدا د کنیل

 

 . ما دانست نیخدا درب یاز پادشاه یرا نشانه ا ها ویاخراج دخداوند  یسیع

 

  و شاگردان یپادشاه *

 . خدا را موعظه کنند یخداوند دوازده شاگرد را فرستاد تا بشارت پادشاه یسیع

 د،یابرصان راطاهر ساز د،یرا شفا ده مارانیب .است کیکه ملکوت آسمان نزد دییموعظه کرده، گو د،یرویچون م و

 ۱۰:۷-۸a یمت.دیینما رونیرا ب وهاید د،یمردگان را زنده کن

 

 . ها بود ویو اخراج د زنده کردن مردگان،  انی، پاک کردن جزام مارانیب یخدا شامل شفا یپادشاه

 



58 
 

 هفتاد نفرفرستادن و  یپادشاه *

 . خداوند را موعظه کنند یخداوند هفتاد نفر را فرستاد تا بشارت پادشاه یسیع

و  یخود به هر شهر یرو شیرا جفت جفت پ شانیفرموده، ا نییتع زیرا ن گریامور، خداوند هفتاد نفر د نیبعد از ا و

 کیملکوت خدا به شمانزد دییگو شانیو بد دیآنجا راشفا ده ضانیو مر .آن داشت، فرستاد متیکه خود عز یموضع

 یحت د،ییشده بگو رونیآن شهرب یشما را قبول نکردند، به کوچه ها دویکه رفت یدر هر شهر کنیل .شده است

شده  کیکه ملکوت خدا به شما نزد دیرا بدان نیا کنیل .میافشانیکه از شهرشما بر ما نشسته است، بر شما م یخاک

 ۱:۱۰, ۹-۱۱لوقا .است

 

  :خداوند فرمود  یسیع

 ". خدا آمده است یکه پادشاه دیی، و بگو دیرا در آن جا شفا ده مارانیب". دیآ یخدا با شفا م یپادشاه

 

  زمان آخر ةنشان *

آنگاه انتها خواهد  ،شود یامتها شهادت عیبشارت ملکوت در تمام عالم موعظه خواهد شد تا بر جم نیبه ا و

 ۲4:۱4 یمت.دیرس

 

 . خواهد آمد انیخواهد شد و بعد پا موعظه یخدا به تمام جهان به عنوان شاهد یپادشاه

 

 خدا را موعظه کرد یپادشاه پسیلیف 
 

شدند ، و  یاخراج م وهاید - دندیو د دندیمعجزات را شن ، تیجمع.خدا را با اقتدار موعظه کرد  یپادشاه پسیلیف

 . افتندی یو لنگ ها شفا م نیمعلول

۵:۸-۸, ۱۲ اما فیسپل دلب هبی ا ،هدمآرد هرماس زایناش سم هب اریح م هظعومیدومن.  هب مدرم ویلدک  هباعمال 

از  دیکه ارواح پل رایز دند،یدیو م دندیشنیم گشت،یرا که از اوصادر م یگوش دادند، چون معجزات لپسیسخنان ف

 یدر آن شهر رو میعظ یو شاد .افتندییشفا م اریومفلوجان و لنگان بس شدندیم رونیکه داشتند نعره زده، ب یاریبس

 دیآوردند، مردان و زنان تعم مانیا داد،یم حیمس یسیکه به ملکوت خدا و نام ع لپسیچون به بشارت ف کنیل .نمود

 .افتندی

 . خدا بود یخداوند ، درباره پادشاه یسیع امیبعد از مرگ و ق لیانج ةموعظ نیاول
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 خدا یپادشاه دربارة ندهیآ پیشگویی 

 

سلطنت جهان از آنِ خداوند ما و  گفتند، یبلند در آسمان واقع شد که م یبنواخت که ناگاه صداها یا و فرشته

 ۱۱ :۱۵مکاشفه  .خواهد کرد یاو شد و تا ابداآلباد حکمران حیمس

 

 ! خداوند ما و مسح شدگان او خواهد بود یجهان ، پادشاه نیا یها یپادشاه

 

 بدون لغزش است یپادشاه نیا 

 

 افتند،ینجات ن دند،یسخن گفت روگردان نیکه از آنکه بر زم یاگر آنان رایدزیرو مگردان دیگویاز آنکه سخن م زنهار

را  نیکه آواز او در آن وقت زم م؟یروگردان دیگویاگر از او که از آسمان سخن م افتی میپس ما چگونه نجات خواه

قول  نیو ا« .دیجنبان زخواهمیرا نبلکه آسمان  نینه فقط زم گریمرتبه د کی»لکن االن وعده داده است که  ند،یجنبا

که  ییکه ساخته شد، تا آنها ییمثل آنها شود،یم دهیکه جنبان ییزهایچ لیاست از تبد گراشارهیمرتبه د کیاو 

تا به خشوع و  میاوریشکر بهجا ب م،یابی یم دیجنبانتوان  یرا که نم یپس چون ملکوت .ماند یشود باق ینم دهیجنبان

 ۲۵:۱۲-۲۸ انیعبران.میینما دهیپسندخدا را عبادت  تقوا

 یپادشاه دنیو د دنی، شن اتیبر تجرب یبه خدا که مبتن مانیا.شود  یباشد متزلزل م یبر دانش انسان یکه مبتن یمانیا

 که میدعا کن همانطور دیما با.شود  یشود ، متزلزل نم ی، معجزات ، و نشانه ها موعظه م عجایبخدا که با قدرت ، 

  : خداوند فرمود یسیع

 ". کرده شود زین نیاراده تو آنچنان که در آسمان است بر زم. دیایتو ب یپادشاه "

 

  ما نیدر ب یپادشاه

 

 ییزهاینشانه ها همان چ نیا !هستند  زیانگ جانی، و آن ها ه میخدا را مطالعه کرده ا یپادشاه یرونیب ینشانه ها ما

است  یدرون نطوریخدا هم یپادشاه.کند  یاستفاده م افتگانینجات به نجات ن امیرساندن پ یهستند که خدا برا

  .مانداریدرون ا.
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 ستین یدنید 

 . ماست نیکه روح است و در ب رای، ز ندیتواند بب ینم یخدا را کس یخداوند فرمود که پادشاه یسیع

 

          ملکوت خدا با مراقبت» :گفت شانیاو در جواب ا د،یآیم یکه ملکوت خدا ک دندیاز او پرس انیسیچون فر و

 ۱۷:۲۰-۲۱لوقا .شما است انیملکوت خدا در م نکیا رایز .فالن جاست ایو نخواهندگفت که در فالن  .دیآ ینم

 

 یوارد شدن پادشاه 

  خداوند آمد یسیشب نزد ع هنگام در موسیقودین

استاد  یا» :گفت یآمده، به و یسیاو در شب نزد ع .بود هودی ینام ازروسا موسیقودین انیسیاز فر یشخص و

 د،یبنما یینمایرا که تو م یتواند معجزات ینم چکسیه رایز یکه از جانب خدا آمدها یکه تو معلم هست میدانیم

از سر نومولود نشود،  یاگر کس میگویبه تو م نیآم نیآم» :در جواب اوگفت یسیع« .باشد یخدا با و نکهیجزا

شده باشد، مولود  ریکه پ یچگونه ممکن است که انسان» :بدو گفت موسیقودین« .دیتواند د یملکوت خدا را نم

 ۱:3-4 وحنای«داخل شکم مادر گشته، مولود شود؟ گریبار د شودکهیم ایگردد؟ آ

 

  یدوباره متولد شو دیتو با *

که داخل  ستیاز آب و روح مولود نگردد، ممکن ن یاگر کس میگو یم به تو نیآم ن،یآم» :در جواب گفت یسیع

عجب مدار که به  .آنچه از جسم مولود شد، جسم است و آنچه از روح مولود گشت روح است .ملکوت خدا شود

  ۵:3-۷ وحنای.دیشما از سر نو مولود گرد دیتوگفتم با

 

و فکر  در عقل خیلی ها  .تولد در روح یعنی میدوباره متولد بشو دی، با میخدا باش یاز پادشاه یقسمت نکهیا یبرا

، اما وارد  شان جانش را داده استگناهان یبرا کهپسر خداست  یسیع را انجام دادند و قبول دارند که دعااین  خود

روبرو  حیمس یسیبا ع یدر زندگ رییتغ کی اگرفته اند ، اما ب حیمس یبرا یفکر میآن ها تصم .قلمرو روح نشده اند

آنچه از جسم متولد شده است جسم است و  :خداوند فرمود  یسیع.آن ها دوباره در روح متولد نشده اند .نشده اند 

  : نوشتنیز رسول  پولس. آنچه از روح متولد شده روح است
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اما انسان  .میبلکه آن روح که از خداست تا آنچه خدا به ما عطا فرموده است بدان م،یافتهایما روح جهان را ن کنیل

حکم آنها ازروح  رایز دیتواند فهم یکه نزد او جهالت است و آنها را نم رایز ردیپذ یروح خدا را نم امور ینفسان

 ۱۲:۲, ۱4 انیقرنت۱.شودیم

 

      هستند ، تولد دوباره  سایصبح ها در کل کشنبهیکه در  ییاز آن ها یاریاست که بس زیغم انگ قتیحق کی نیا

حرف بزنند  یحیمس کیچگونه مانند  یدانند به صورت فکر یبزرگ شده اند و م یحیدر خانه مس یبعض.اند  افتهین

اند اما به صورت  وستهیپ یحیسازمان مس کیبه  گرید یبرخ.و عمل کنند ، اما هرگز تجربه تولد دوباره را نداشته اند 

 سایممکن است در کل.فوق العاده هستند یو گاه یخوب یآن ها انسان ها.خداوند برخورد نداشتند  یسیبا ع یشخص

 که  دعا نیمانند ا ییدعا.به عنوان نجات دهنده شان دعا نکرده اند  حیمس یسیع افتیدر یرهبر باشند ، اما هر گز برا

 :دعای نجات ست یعنی مکاشفه کالم خدا از

با  میخدا ، از روح القدس آبستن شده و از مر گانهی، پسر  یسیباور دارم که ع .هستم  گناهکارشخصی که  می دانم

پرداخت مجازات گناهان من  یکرد و با اراده خودش برا یگناه زندگ یدارم که ب مانیا.کره متولد شده است 

از مردگان برخواست و  و سه روز بعد گناهان بشر عذاب دید به دنیای مردگان رفت به خاطر. روی صلیب کشته شد

 یسیع.دوباره متولد شوم  دیدانم که با یم. بخشش و نجات را عطا کند گانیرا هیامروز زنده است که به من هد

تو را به . یو مرا نجات ده یشو و زندگی من خواهم که وارد قلب یاز تو م.کنم  یگناهانم توبه م یخداوند ، برا

 ! یلحظه نجات داد نیخداوند از تو متشکرم که مرا در ا یسیع. رمیپذ ینوان نجات دهنده خودم مع

 

 اگر. میداشته باش یحیمس یزندگ کیممکن است که  ریغ.میخدا را درون خود نداشته باش اتیکه ح یوقت

نجات را که سخنان ی حاال دعا نیدر فکرتان شده است ، هم دیباال باعث هرگونه شک و ترد یپاراگراف ها

 یاز پادشاه یشما قسمت نطوریو هم دیکه تولد دوباره دار یقین بدانید دیتوان یم نصورتیا در باالست تکرار کنید

  : نوشت انیدر کتاب روم پولس. دیخدا هست

 

 ۸:۱6 انیروم.میکه فرزندان خداهست دهدیما شهادت م یروح برروحها همان

رابطه درست  کیوارد و بعد   میرا انجام بده نجات یمگر آنکه دعا میشو دعاگونه یزندگ کیوارد  میتوان ینم ما

 . می شویم خدا  یبا خدا و وارد پادشاه
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 خدا یپادشاه 

 

که از در روح القدس است  یمطلق خدا و صلح و شاد یکیخدا ، ن یکه پادشاه میریگ یم ادی انیکتاب روم در

 . روح استاز بلکه  ستیجسم ن

 درروح یخوشو  شالوم(آرامش ، صلح )و  نیکی مطلقبلکه  ستیملکوت خدا اکل وشرب ن رایز ۱4:۱۷ انیروم

 .القدس

 

  مطلق یکین *

ما باشد  از اعمال نیک مطلق یکیتواند مرتبط به ن یمطلق ، نم یکین نیا.مطلق است  یکیما ، ن نیخدا در ب یپادشاه

 . مطلق ما مانند لته ملوث است یکی، ن دیگو یبه ما م ایاشع رایز

  64:6 ایاشع .باشدیوهمه اعمال عادله ما مانند لته ملوث م میما مثل شخص نجس شدها عیکه جم رایز

 

خداوند گناهان ما را  یسیع.شود  یبه حساب ما افزوده م ایشود  یمطلق خدا به ما منتسب م یکیلحظه نجات ، ن در

 . مطلق اوست یکی، ن میبه دنبال آن باش دیخدا که ما با یپادشاه. میمطلق او را داشته باش یکیبه خود گرفت ، تا ما ن

 

 6:33a یمت دیاو را بطلب مطلق یکیناول ملکوت خدا و  کنیل

 

  میکن یدعا م یوقت.مطلق اوست  یکیو ن تیمثبت خدا در تمام قدوس اتی، خصوص ستیمطلق فقط نبود گناه ن یکین

،  " دیایمطلق ب یکین "و در حال گفتن  میده یهمانطور که به ما فرمان داده شده است انجام م " دیایتو ب یپادشاه "

 . میهست

 ؟ میکه مقدس باش میدار لیتما ای؟ آ میمطلق بودن دار کیبه ن لیتما ایآ

رهبران   .باالست  ایهمان قدر باالست که در دن ساهایکه آمار طالق در کل مینیب ی، م میکن ینگاه م ساهایبه کل یوقت

کامل در  یاطاعت در نا میکه خدا را بشناس میدار لیتما ندیگو یکه م یآنان.شوند  یم ریبه خاطر زنا دستگ یمذهب

 میدار ازین یما به مکاشفه راست. میدار ازیمطلق ن یکیبه مکاشفه تقدس و ن ما.کنند یم یمقابل کالم خدا زندگ

 . " دیمقدس باش "ساده اش کرد ، او نوشت ،  اریپطرس رسول بس.
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مقدس » :مکتوب است رایز .دیمقدس باش رت،یهر س در زیمثل آن قدوس که شما را خوانده است، خود شما ن بلکه

 ۱:۱۵-۱6پطرس ۱«.که من قدوسم رایز دیباش

 

 یکین. "بکن و نکن ها  " مییگو یسخن نم یرونیب یقانون ستیما درباره ل. میمطلق باش کیخواهد که ما ن یم خدا

  ! دهد یم رییتغ رونیدهد ، از درون به ب یم رییآورد ، از جالل به جالل تغ یبه شباهت او در م ما را یقیمطلق حق

 

از جالل تاجالل به همان صورت متبدل  م،ینگریم نهیجالل خداوند را در آ نقابیهمه ما چون با چهره ب کنیل

  3:۱۸ انیقرنت۲.چنانکه از خداوند که روح است م،یشویم

 

 صلح ، آرامش *

مطلق وجود  یکیدرباره ن یا ژهیو اریبس زیچ کی.در روح القدس است  یمطلق و صلح و شاد یکیخدا ن یپادشاه

نرمال  وهیشود که م یصلح برقرار م ی، به طور ناگهان میکن یمطلق او را جستجو م یکیخدا و ن یپادشاه یوقت.دارد 

که  ستین یکار نیا. میش تالش کنیبرا میکه ما بتوان ستین یزیصلح چ.ماست  یروح القدس در زندگ یعادو 

 . پروسه است کی نیا.انجام شده باشد  شهیهم یو برا کباری

امش آر یزمان.پول در حسابشان داشته باشند ، آرامش خواهند داشت  یکه مقدار مشخص یکنند وقت یفکر م یاریبس

به  یدیجد تیکه موقع دیایب یآرامش زمان دیشا.همسرشان برطرف بشود  ایو  خواهند داشت که مشکل فرزندان

     ها آرامش  نیکدام از ا چیاما ه.کنند  افرتطرف کشور به آن طرف مس نی، بازنشسته بشوند ، از ا اورندیدست ب

 . آورد ینم

، آرامش  میده یمان قرار مه و شاهزاد خود یاو را خداوند زندگ یوقت.است  و آرامش خداوند شاهزاده صلح یسیع

ما را نگه  یها و ذهنها عقل است ، دل یکه آرامش خدا که فوق از تمام کندیم قیپولس ما را تشو.داشت  میخواه

 . خواهد داشت

و  .دیمسوالت خود را به خدا عرض کن یشکرگزار با صالت و دعا با زیبلکه در هرچ د،یمکن شهیاند زیچ چیه یبرا

 4:6-۷ انیپیفل.نگاه خواهد داشت یسیع حیشما را در مس یعقل است، دلها و ذهنها یخدا که فوق از تمام یسالمت
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 شادی *

،  میکن یاوقات حس م یکه گاه یسطح ی، آن خوشحال یشاد.است  یمطلق و صلح و شاد یکیخدا ن یپادشاه

  :نوشت ریداود در مزام. دیآ یاز اعماق درونمان م یشاد. ستین

دست راست تو لذتها تا  است و به یبه حضور تو کمال خوش .آموخت یرا به من خواه اتیح قیطر ۱6:۱۱ ریمزام

 !ابداالباد

 . شود یدر حضور خدا حاصل مطریق بودن از  یقیحق یشاد

 

  دهد یم میدعا را تعل خداوند یسیع -خالصه

 

خداوند شروع  یسی، ع اموزدیخداوند درخواست کردند که دعا کردن را به آن ها ب یسیشاگردان از ع نکهیاز ا بعد

 :، او گفت  میکن ییگدا ایدرخواست  دیاو نگفت که ما با. " اموزیدعا کردن را به ما ب ".کرددرباره دعا  میبه تعل

 ." دییبگو"

مشکالت و اراده خودمان  یبرا دیما نبا.! "، اراده خدا بشود ... دیایخدا ب یپادشاه "،  مییبه مشکالتمان بگو دیبا ما

 . اراده خدا یبلکه برا م،یدعا کن

جواب مشکالتمان  گریما د.کند  یاراده او را آسان تر م یماست ، دعا کردن برا نیخدا در ب یپادشاه نکهیا دانستن

با روح القدس همراه  دیما با.ما را پر کند  " دیخر ستیل "خواست که  میداد و از خدا نخواه میرا خودمان نخواه

 میخواه کیما در رابطه مان با خدا .ما برآورده خواهد شد  یهاازیکه ن میاعالم کن نیزم ی، و ارداه او را بر رو میباش

 یما مهم است برا یو از آن طرف هر آنچه که برا.ما مهم خواهد بود  یدارد برا تیاو اهم یکه برا یزیشد و هر چ

 هیکرد و بق میابتدا ملکوت را طلب خواه.خواهد شد  یما عمل یدر زندگ 6:33 یمت انجیل .او مهم خواهد بود 

 . خواهد شد دیزم
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 درس چهارم دوره کردن یبرا هایی پرسش
 

 ؟ دیسیرا بنو دیکن یدرک م فیتعر نی، و آنچه که از ا دیسیبنوبه صورت خالصه  دعا را فی( تعر۱

 

 

 ؟ دیخدا را نام ببر یپادشاه یرونیسه نشانه ب ( ۲

 

 

 

 ؟ دیخدا را نام ببر یپادشاه یعد درونسه بُ ( 3

 

 

 

 

خدا مرتبط باشد ؟ یتواند به پادشاه یکه دعا کردن چگونه م دیده حی( توض4
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 درس پنجم

 به همراه دارد را جیدعا نتا
 

 ییبه هنگام خطر تا دعاها یفور یاز دعاها. میکن افتیدر یشتریب جینتا میکن یدعا م یاست که وقت نیما ا خواسته

 میبدان میخواهی ، ما همه م میکن یدر اطراف مان م یاسیس ای یاجتماع یها تیموقع یبرا ایمان و  زانیعز یکه برا

 . میداشته باش یموثر تر یکه چگونه دعا

 . شود یدعاگونه ما م یباعث تحول در زندگ لیخداوند درباره دعا ، در سراسر انج یسیع میتعال

 

  اصرار -اصرار  - اصرار

 

 تیوضع کیاوقات ما در مورد  یگاه.دعا نشده است  شانیهرگز برا رایدعا ها جواب داده نشده اند ، ز یبعض

         کار را انجام نیوقت ا چی، اما در واقع ه میدر باره اش دعا کن میخواه یکه م مییگو یم ، میکن یصحبت م

 . مینکرده ا اصراردعا جواب داده نشده اند ، چون در آن ها  گرید یدر زمان ها. میده ینم

  : رسول نوشت پولس

 داریب نیبه اصرار و التماس تمام بجهت همه مقدس نیهم یبرا و دیالتماس تمام در هر وقت در روح دعا کن بادعا و و

 6:۱۸ انیافسس.دیباش

 

          دعا  مانند بلکه دائماً یآن ها ساکت نم.گماشته بود که هرگز آرام نبودند  وارید یرا بر رو ینگهبانان اءیاشع

 . کردند یم

 6:6۲-۷ ای لشروایم دیهد اهراصحرب نانابی مه بشره و زور ره هک ماهتشامگ وتیهش درک دنهاوخن توکس. ایاشع

را استوار کرده ، آن را در جهان محل  میتا اورشل دینده یو او را آرام !دیمتذکران خداوند خاموش مباش یا

 .بسازد حیتسب
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 داد میخداوند اصرار در دعا را تعل یسیع 
 

  میداد که در دعا اصرار کن میخداوند به ما تعل یسیع

دوست سه قرص نان به  یدایآمده بگو یداشته باشد و نصف شب نزد و یاز شما که دوست ستیک» :گفت شانیبد و

پس او از  .او گذارم شیندارم که پ یزیاز دوستان من از سفر بر من وارد شده وچ یکیمن قرض ده، چونکه 

 یاند نم من در رختخواب با من خفته یکه االن دربسته است و بچه ها رایمرا زحمت مده، ز دیاندرون در جواب گو

خواهد  لجاجتبجهت  کنیتا بدودهد، ل زدیبرنخ یهرچند به علت دوست میگو یبه شمام .وانم برخاست تا به تو دهمت

 ۵:۱۱-۸لوقا .برخاست و هرآنچه حاجت دارد، بدو خواهد داد

 

 دیروز و شب دعا کن 
 

  مینورز یو کاهل میشب و روز دعا کن دیگفت که با او

خود را که  دگانیخدا برگز ایو آ .دینورز یدعا کرد و کاهل شهیهم دیبا یم نکهیآورد در ا یمثل زین شانیا یبرا و

که به  میگویباشد؟ به شما م رغضبید شانیا ینخواهد کرد، اگرچه برا یدادرس کنند،یروز بدو استغاثه م شبانه

 ۱:۱۸, ۷-۸aلوقا .را خواهد کرد شانیا یدادرس یزود

 

 سه قدم در دعا 
 

  دی، بکوب بجویید،  دیکن درخواست .موفق را به ما داد  یدعا یسه قدم برا نطوریخداوند هم یسیع

 .شما بازکرده خواهد شد یکه برا دیبکوب ،افتی دیکه خواه بجویید ،که به شما داده خواهد شد دیکن درخواست»

است  یو کدام آدم .اوگشاده خواهد شد یکند و هرکه بکوبد برا افتیبطلبد در کهیوکس ابدیهرکه سوال کند،  رایز

بدو بخشد؟ پس هرگاه شما که  یمار خواهد یماه ااگریبدو دهد؟  یاز او خواهد و سنگ یاز شما که پسرش نان

 یزهایپدر شما که درآسمان است چ ادهیچقدر ز د،یدانیرا به اوالد خود م کوین یدادن بخشش ها د،یهست ریشر

 ۷:۷-۱۱ یمت!دیخواهد بخش کنندیکه از اوسوال م یرا به آنان کوین

 

 

 



68 
 

  کرد دیخواه افتیکه در دیبطلب *

مانند آن اشخاص  دقیقاً دیبا.درخواست هاست  یبه نزد او آمدن برا یبه خدا دارد به معنا ی، اشاره بر وابستگ دنیطلب

، انتظار  میطلب یم مانیبا ا یوقت "!خداوندا چشمانمان را بازکن  "،  گفتندی راه نشسته و م یکیکه در نزد نایناب

 . داشت میخواه افتیدر

 . کرد میخواه افتی، در میخداوند به ما قول داده است که اگر بطلب یسیع

 

  افتی دیکه خواه دییبجو *

،  میکن دایکه پ یکه ما را مجبور به جستجو ، تا زمان یتیفور کی، از  دیگو یامر هدفمند سخن م کیاز  " دییبجو"

که او را لمس کنم،  یلحظه ا :فشار داد و گفت  تیداشت و خود را به درون جمع یزیکه خون ر یآن زن.کند  یم

 .نمونه باشد نیتواند بهتر ی، م افتیشفا خواهم 

 . کردنش شود دایاز پ دیام نا نکهیمگر ا -اشد را داشته ب افتنشیرود ، مگر آنکه انتظار  ینم یزیدنبال چ یکس چیه

آن را جستجو  دی، با ستیدر کار ن یاراده خداست ، و به نظر جواب میکن یکه حس م میهست یزیبه دنبال چ یوقت

شامل  ممکن است نیهمچن نیا.باشد  یم زیموضوع ن نیکالم خدا در مورد ا شتریب یشامل جستجو نیا. میکن

  . شده استمان  یدگاز آشکار شدن جواب در زن مانعاست که  یمشکالت اطرافنواحی و  کردن جستجو

 . افتی می، خواه مییخداوند به ما وعده داد که اگر بجو یسیع

 

  شما باز خواهد شد یکه در به رو دیبکوب *

،  هیقینیاهل فزن .باشد  یم افتیبه پا پس زدن تا زمان در بی اعتناییدهد ،  یرا م دنیاصرار ورز دهی، ا دنیکوب

 . موضوع است نیا ینمونه برا نیبهتر

۲۵:۷-3۰ زا نز هک ورنآی و کرتخد هکی لپ حوری،تشادد نشب ار وا ربخ نوچی،د اپرب هدمآ روفیاهی  وامرقس 

 یسیع .کند رونیرا ازدخترش ب ویاستدعا نمود که د یپس از و .بود هیصور هیقینیاز اهل ف یونانیو او زن  .افتاد

آن زن « .ستین کویانداختن ن سگان شینان فرزندان راگرفتن و پ رایشوند ز ریبگذار اول فرزندان س» :را گفت یو

 ،را گفت یو« .خورندیسفره م ریفرزندان را از ز یپس خرده ها زیسگان ن رایخداوندا، ز یبل» :گفت یدر جواب و

شده و دختر را  رونیرا ب ویخانه خود رفت، دپس چون به « .شد رونیاز دخترت ب ویسخن برو که د نیبجهت ا»

 .افتی دهیبربستر خواب



69 
 

اعالم کالم  به معنی دنیکوب.است  "به خدا فشار آوردن  " یباشد ، به معنا یم دنیاصرار ورز ی، به معنا دنیکوب

، باز  میبکوب یوقت :خداوند دوباره فرمود  یسیع. باشد یم زیکند ، ن دایکه از عقل ما به روح مان انتقال پ یخدا تا زمان

 . خواهد شد

 دیما با. میکن افتیتا جواب را در میاستقامت داشته باش مانیدر دعا و ا دیبا. میشو میدر آستانه معجزه ، تسل دینبا ما

در . دیباش افتنیو منتظر  دییبجو. دیباش افتیو منتظر در دیبطلب مانیبا ا : میخداوند فرمود ، انجام ده یسیآنطور که ع

 . دیو منتظر باز شدن باش دیرا بکوب

 

  دیخلوت دعا کن در

 

 دی، دعا نکن دیبشو دهید نکهیا یبرا 
 

که نتیجه اش  دی، گوش کرده ا دیگو یسخن م شگونه ادعا یکه درباره زندگ یشخص یتا به حال به حرف ها ایآ

ساعت  کیمن هر روز حداقل " : ندیگو یم آن ها محتمالً ؟ دینداشته باش یدرون خود حس خوب در این باشد که

چرا به  یول !العاده است  قفو نیا. "دهم  یآن کار را انجام م " ای "دهم  یکار را انجام م نیمن ا "  ."کنم یدعا م

  ؟ ستیشان چ زهیانگ. ندیگو یم گرانید

 ییمنافع آن ها یبه حضور خدا برود ، برا یبا فروتن نکهیا یکند ، اما به جا یم ییبایز یاوقات شخص ، دعا یگاه

تنها  نیا. میقضاوت کن دیبلکه خودمان را با میرا بدان گرانید زهیکه انگ ستین یازین ما. کند یشنوند دعا م یکه م

 . داند یقلب شخص را م یواقع زهیخداست که انگ

که انسان به  راینگرد، ز یاو را ردکردهام، چونکه خداوند مثل انسان نم رایقامتش نظر منما ز یچهرهاش و بلند به

 ۱6:۷b لیسموئ۱«.نگردیو خداوند به دل م نگردیظاهر م

 

 . سخن گفت اکارانیر یخداوند درباره دعا یسیع

نماز  ستاده،یکوچهها ا یو گوشه ها سیخوش دارند که در کنا رایمباش ز اکارانیمانند ر ،یچون عبادت کن و»

 6:۵ یمت.نمودهاند لیاجر خود راتحص میگویبه شما م نهیهرآ .نندیرابب شانیگذارند تا مردم ا
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 یو انتقاد انسان ها نیتا خود را از تحس ،ی، حداقل تا حد میخداوند به ما گفت که در خلوت دعا کن یسیع

 . میاطرافمان حفظ کن

  دیدر را ببند *

و پدر  ،به حجره خود داخل شو و در را بسته، پدر خود راکه در نهان است عبادت نما ،یتو چون عبادت کن کنیل

 6:6 یمت.تو، تو را آشکارا جزا خواهد داد نینهان ب

 

  دیزیتکرار باطل بپره از

 

 .شوندیگفتن مستجاب م ادیکه بهسبب ز برندیگمان م شانیا رایز دیمانند امتها تکرار باطل مکن د،یچون عبادت کن و

 6:۷-۸ یمت.دیاز آنکه از او سوال کن شیپ داندیکه پدر شماحاجات شما را م رایز دیمباش شانیپس مثل ا

 

همه روزه  ای،  یمدت یبرا ایرا بارها و بارها  زیچ کی دینبا نطوریهم. میکالم را شعار بده دی، نبا یعنیباطل  تکرار

 . است یمانیا یو ب یباطل ، ابراز نگران یتکرار ها. می، تکرار کن میداشته باش مانیا نکهیبدون ا

 آنگاه دداشته باشوجود کننده  دیام نا یزی، ممکن است چ میپر از تنش هست یتیوضع انیدر م یاوقات ، وقت یگاه

کرده و شروع به  یریاز تکرار جلوگ دیزمان ها ، با نگونهیدر ا. میکه در حال تکرار کلمات هست میشو یمتوجه م

شود و  یما م دنیتکرار اعالم کالم خدا باعث شن رای، ز دادتوان به تکرار انجام  یکار را م نیا. میاعالم کالم خدا کن

 یبنا م مانیشدن ا یجار یخدا ، خودمان را برا یبا اعالم وعده ها.شود  یکالم خدا وارد روحمان م دنیاز شن مانیا

 . میکن

 داند یپدر شما از قبل م 

او تعجب آور  یشود ، برا یما م یمنتظره وارد زندگ ریغ یزیچ یوقت.داند  یما را م ازی، خدا ن میبطلب نکهیاز ا قبل

 . حرف زد زیمورد ن نیدر مورد تکرار باطل صحبت کرد ، در ا نکهیخداوند بالفاصله بعد از ا یسیع. ستین

 6:۸b یمت.دیاز آنکه از او سوال کن شیپ داندیکه پدر شماحاجات شما را م رایز
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 کند یم تیبا کاهنان بعل ضد ایلیا 

 . باشد یو کاهنان بعل م ایلیابین نمونه از تکرار باطل ، در تقابل  نیتریقو

 :گفتندیداده شده بود، گرفتند و آن راحاضر ساخته، نام بعل را از صبح تا ظهر خوانده، م شانیگاو را که به ا پس

 زیکه ساخته بودند، جست و خ یبر مذبح شانینبود و ا یجواب ایصدا  چیه کنیل« .بعل ما را جواب بده یا»

 دیشا !که او خداست رایز دیآوازبلند بخوان به» :را مسخره نموده، گفت شانیا ایلیو به وقت ظهر، ا .نمودندیم

به آواز  شانیو ا« !کرد داریاو را ب دیکه در خواب است و با دیاشای باشد،یدر سفر م ایبه خلوت رفته،  ایمتفکراست 

 شانیکه خون بر ا یبه حد ساختندیمجروح م زههایو ن غهایرا به ت شتنیو موافق عادت خود خو خواندندیبلند م

 ۲6:۱۸-۲۸پادشاهان ۱.شدیم یجار

بودند تا  دهیآن ها بدن خود را بر.برآورده بودند  ادیکرده بودند و تمام روز فر زیکاهنان بعل درباره مذبح جست و خ

 . جواب وجود نداشت یبرا یبعل چیشده بود ، اما ه یکه خون جار یحد

 یاو مذبح خداوند را دوباره بنا کرد ، و از آن ها خواست تا آب بر رو.شده بود  کیبه روش مخالف به خدا نزد ایلیا

و خودش را  دینپر نیینزد ، به باال و پا ادیشده گفت ، ) او فر کینزد ایلیا.شد سیخ یقربان نکهیتا ا زندیبر یقربان

 . شد ارائه یو آن قربان ...او گفت . هستند یمانیا یب یها نشانه ها نیا.مجروح نساخت ( 

 

را که خراب شده بود،  هوهیآمدند و مذبح  یقوم نزد و یو تمام« .دییاینزد من ب» :قوم گفت یبه تمام ایلیا آنگاه

 لینازل شده، گفته بود که نام تو اسرائ یکه کالم خداوندبر و عقوبی یشماره اسباط بن اموافقیلیو ا .نمود ریتعم

 شیکه گنجا یبنا کرد و گرداگرد مذبح خندق هوهینام  به یو به آن سنگها مذبح .خواهد بود، دوازده سنگ گرفت

 :پس گفت .گذاشت زمیداد و گاو را قطعه قطعه نموده، آن را بر ه بیرا ترت زمیو ه .بزر داشت، ساخت مانهیدو پ

بار » :و گفت«  د،یگربکنیبار د» :پس گفت« .دیزیبر زمیو ه یسوختن یچهار خم از آب پر کرده، آن را بر قربان»

 دنیو در وقت گذران .از آب پر گشت زیشد وخندق ن یو آب گرداگرد مذبح جار .و بار سوم کردند« .دیسوم بکن

امروز معلوم بشود که  ل،یو اسحاق و اسرائ میابراه یخدا هوه،ی یا» :آمده، گفت کینزد ینب یایلیا ،یعصر هیهد

 3۰:۱۸-36پادشاهان ۱.فرمان تو کردهام هکارها را ب نیو من بنده تو هستم و تمام ا یخدا هست لیتو دراسرائ

 

  او یدعا *

3۷:۱۸-3۹ ارم امرف تباجا ای دنوادخ! ا ات امرف تباجا ارمین وت هک دننادب موقیهوه تسه ادخی  وپادشاهان ۱

و  دیو سنگها و خاک را بلع زمیو ه یسوختن یافتاده، قربان هوهیآنگاه آتش « .یدیرا باز پس گردان شانیدل ا نکهیا
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 !اوخداست هوه،ی» :گفتند اده،خود افت یبه رو دندیرا د نیقوم چون ا یو تمام .دیسیآب را که در خندق بود، ل

 «!او خداست هوهی

 

  بردن موانع نیب از

 

 . داد میتعل زیشود ن یمان م یدعا دنیشن که مانعِ ییزهایداد ، او درباره چ یم میخداوند ، دعا را تعل یسیع یوقت

) آخر(  او به عنوان آدم دوم.و انجام شود ، پسر خدا بودنش نبود  دیخداوند توانست دعا کند ، بگو یسیع نکهیا لیدل

 نکهیا لیدل.انجام دادنش خلق شده بودند ، انجام داد  یرا که آدم و حوا برا یاو همان کار.عمل کرد  نیزم یبر رو

وجود  یمانع چیاو ه یدر دعاها.اش بود یاو در زندگ کامل یکشد ، به خاطر پا یاو باقدرت پاسخ داده م یدعاها

 . نداشت

          گناه ، و بعد متعجب  ی، حت میمختلف بشو یها تیموقع ریکه درگ میو بارها ، به خودمان اجازه داده ا بارها

  : رسول به ما هشدار داد پولس. دهد یکه چرا خدا جواب گناهان ما را نم میشو یم

 

 رایز .بکارد، همان را درو خواهد کرد یکه آنچه آدم رایز .توان کرد یاستهزاء نم خدا را د،یمده بیرا فر خود

خواهد  یجاودان اتیروح کارد از روح ح یجسم خود کارد، از جسم فساد را درو کند و هرکه برا یهرکه برا

 ۷:6-۸ انیغالط.دیدرو

 

 .میببر نیموانع ، وقت گذاشته و آن ها را از ب دنیفهم یبرا دی، با میدر دعا شو یزنان و مردان قدرتمندتر نکهیا یبرا

 

 یمانیا یب 
 

 یم یمت.انجام نداد  معجزه ای چیداشت ، اما ه یکامل مانیا نکهیخود برگشت ، با ا سرزمینخداوند به  یسیع یوقت

 . است مانیا بر خالف کامالً یمانیا یب.بود  افراد یمانیا یب لشیکه دل دیگو
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 نیاز کجا ا» :که متعجب شده، گفتند یداد، بقسم میتعل شانیا سهیرا در کن شانیآمد، ا شیچون به وطن خو و

و  ست؟ین ینام میمادرش مر ایباشد؟ و آ یپسر نجار نم نیا ایآ د؟یحکمت و معجزات را بهم رسان نیشخص چن

را از کجا بهم  همه نیپس ا باشند؟ یو همه خواهرانش نزد ما نم هودا؟یو شمعون و وسفیو  عقوبیبرادرانش 

« .شینباشد مگر در وطن و خانه خو حرمتیب ینب» :گفت شانیبد یسیع کنیل .و درباره او لغزش خوردند «د؟یرسان

 ۵4:۱3-۵۸ یمت.در آنجا ظاهر نساخت اریمعجزه بس شانیا یمانیا یبسبب  و به

 

  . "آور و بس مانیا"خداوند به او چه گفت ؟  یسی، ع "دخترت مرده  "گفتند که  سهیکن سیکه به رئ یوقت

 ." مانتیا مطابق"کردن بود چه گفت ؟ ییو در حال گدا ستادهیا هکه در کناره را نایخداوند به آن مرد ناب یسیع

 یمانیا یدر ب اگر ! دید ی، جالل خدا را خواه یداشته باش مانیچه گفت ؟ اگر ا لعازریا قبرخداوند به مرتا در  یسیع

 . میکن افتیرا در مانیجواب دعا ها میتوان ی، نم میکن یو شک زندگ

 

 یکند و مالمت نم یکه هر کس را به سخاوت عطام ییمحتاج به حکمت باشد، سوال بکند از خدا یاز شما کس واگر

 استیهرکه شک کند، مانند موج در رایسوال بکند و هرگز شک نکندز مانیلکن به ا .و به او داده خواهدشد دینما

 ۱:۵-۷ عقوبی.افتیخواهد  یزیخداوند چ ازشخص گمان نبرد که  نیچن رایز .شودیکه از بادرانده و متالطم م

 

 )شناخت و معرفت( کمبود دانش 
 

 .میخوان یم زیو هوشع ، چند عبارت چالش بر انگ اءیاشع یکتاب ها در

 ۵:۱3a ایاشع.شدهاند  ریقوم من بهسبب عدم معرفت اس نیبنابرا

 4:6aهوشع .من از عدم معرفت هالک شدهاند قوم

 

فقط  یقیحق مانی؟ ا میداشته باش مانیا میتوان ی، چطور م دیگو یچه م تیوضع کیکه کالم خدا درباره  میندان اگر

 . باشد یمطلق او م یکیبر شناخت خدا و ن یدانش  ، مبتن . بر کالم خدا باشد یتواند مبتن یم

 

که چون عدالت خدا را  رایز .معرفت یدارند لکن نه از رو رتیخدا غ یکه برا دهمیشهادت م شانیبجهت ا رایز

 ۱۰:۲-3 انیروم.عدالت خدا نگشتند عیعدالت خود را ثابت کنند، مط خواستندینشناخته، م
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 غرور و تظاهر 
 

 . آن مرد فروتن در تضاد دانست یآن مرد مغرور را با دعا یخداوند دعا یسیع

با خود دعا کرد که  نطوریبد ستادهیا یسیآن فر .رفتند تا عبادت کنند کلیبه ه ریباجگ یگریود یسیفر یکینفر  دو

هر هفته دو مرتبه  ر،یباجگ نیو نه مثل ا ستمیو ظالم و زناکار ن صیمردم حر ریکه مثل سا کنمیتو را شکر م ایخدا

 ینخواست چشمان خود را به سو ستادهیدور ا ریباجگ ناما آ .دهمیم کیده کنمیم دایو ازآنچه پ دارمیروزه م

شخص، عادل  نیکه ا میگو یبه شمام .بر من گناهکار ترحم فرما ایخود زده گفت، خدا نهیآسمان بلند کند بلکه به س

را  شتنیهرکه خود رابرافرازد، پست گردد و هرکس خو رایز گر،یکرده شده به خانه خود رفت به خالف آن د

 ۹:۱۸۱4 -لوقا «.ابدی یفروتن سازد، سرافراز

 

 .در تظاهر بود شانیآن ها دعا رایکار خواند ز ایرا ر انیسیخداوند ، کاتبان و فر یسیع

نماز را  ایر یو از رو دیبلع یرام وهزنانیب یخانه ها رایز اکار،یر انیسیکاتبان وفر یبر شماا یوا ۲3:۱4 یمت

 .افتی دیخواه دتریازآنرو عذاب شد ،دیکنیم لیطو

 

 ینابخشودگ 

 

استفاده و طرد  ء، سو تی، مورد آزار و اذ یهمه ما تا حد. میکن یم یناکامل ) ناقص ( زندگ کامالً ییایدر دن ما

اما آن ها  "، دیگو یم یکه کس میا دهیشن کباریچند وقت .و دروغ بهمان گفته شده است گی قرارگرفتیم شد

کس  چیه یعنیبخشش ندارد ) هب یارتباط چیباشد ه یدر واقع ، آنچه شخص مستحقش م". ستندیمستحق بخشش ن

انجام  ایدهد  یچه انجام م یگریشخص د نکهیما به بخشش را مشروط به ا ازیخدا هرگز ن.(  ستیمستحق بخشش ن

 . کنترل ما قرار داشته باشند ریشود که آن ها همچنان ز یباعث م تیموقع نیا.دهد  یدهد ، قرار نم ینم

است که  نیخواسته خدا ا.آسان تر کند  یاشخاص ای یشخص یرا برا نیکه خدا در تالش باشد که ا ستین نطوریا

 .میداشته باش یبهتر یزندگ میتوان ی، نم میادامه ده یکه به نابخشودگ یتا زمان.آسان تر کند ما  یهمگ یبراآن را 

تواند ما را از اسارت در آن ها  یکه م یتنها راه.دهد  یقرار م تیموقع ایما را در اسارت آن شخص  ینابخشودگ

  . میاست که آن ها را ببخش نیآزاد کند ، ا
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  دیشو دهیتا بخش دیببخش *

 میتوان یرا نم مانیوجود دارد ، جواب دعا ها یکه در قلبمان نابخشودگ یداد که تا زمان ادیخداوند به ما  یسیع

 . میکن افتیدر

که در آسمان  زیتاآنکه پدر شما ن دیبه شما خطا کرده باشد، او را ببخش یهرگاه کس د،یستیکه به دعا با یوقت و

شما را نخواهد  یرهایکه درآسمان است تقص زیپدر شما ن د،یاما هرگاه شما نبخش .شما را معاف دارد یایاست، خطا

 ۲۵:۱۱-۲6مرقس «.دیبخش

 

،  دیتوجه کن. میآن ها را ببخش زیما را ببخشند تا ما ن دیاست که آن ها با نیتوسط ما ، ا گرانید دنیتفکر غلط بخش

 . بر ما دارند یگفت اگر آن ها حق.میخود ستم کرده اخواهر در خداوند (  ای) خداوند نگفت ، اگر به برادر  یسیع

 

 شیخود را پ هیدارد، هد یکه برادرت بر تو حق دیخاطرت آ و آنجا به یخود را به قربانگاه ببر هیهرگاه هد پس

 ۵:۲3-۲4 یمت.خود رابگذران هیصلح نما و بعد آمده، هد شیقربانگاه واگذار و رفته، اول با برادرخو

 

او .داد  میدرباره دعا تعل شتریخداوند قرار داد و بالفاصله بعد از آن ب یاز دعا یخداوند ، بخشش را قسمت یسیع

 . را ببخش گرانی، ددعایت را بشنود خدا  یخواه ی، اگر م دیتوانست بگو ینم نیواضح تر از ا گرید
 

 شانیمردم را بد راتیهرگاه تقص رایز» .میبخشیخود را م زقرضدارانیما را ببخش چنانکه ما ن یقرض ها و

 یرهایپدر شما هم تقص د،یامرزیمردم را ن یرهایاما اگر تقص .دیخواهدآمرز زیشما، شما را ن یپدر آسمان د،یامرزیب

 ۱۲:6, ۱4-۱۵ یمت.دیشما را نخواهد آمرز

  هفت هفتاد بار *

او  است ؟ یکاف دنیهفت بار بخش ایآ :بود  نیخداوند ا یسیسوال او از ع.بزرگ شده بود  عتیقانون شر ریز پطرس

 . بود یعتیقانون شر کی دنیدر حال پرس

تا هفت  ایآ د؟یاو راآمرز دیبایخداوندا، چند مرتبه برادرم به من خطا ورزد، م» :پطرس نزد او آمده، گفت آنگاه

 ۱۸:۲۱-۲۲ یمت!تا هفت مرتبه، بلکه تا هفتاد هفت مرتبه میگو یتو را نم» :بدو گفت یسیع« مرتبه؟
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است بخشش حال که مداوم در  ای یسبک زندگ دیبود که آن ها با نیاز هفتاد هفت بار ، نشان از ا یسیع پاسخ

 . ممکن است ریغ میا دهیرا تا چهارصد و نود بار بخش یشخص نکهیا به خاطر سپردنِ. داشته باشند

 

  ریغالم شر *

 . کرد انیبخشش ب تیدرباره اهم یخداوند مثل یسیع

وچون شروع به حساب نمود،  .راماند که با غالمان خود اراده محاسبه داشت یآنجهت ملکوت آسمان پادشاه از

امر کردکه  شیآقا د،ینداشت که ادا نما یزیوچون چ .را نزد اوآوردند که ده هزار قنطار به او بدهکار بود یشخص

نهاده او را پرستش  نیپس آن غالم روبه زم .کننداوفروخته، طلب را وصول  ملکیاو را با زن و فرزندان و تمام ما

ترحم نموده، او را رها کرد  یآن غالم بر و یآنگاه آقا ".آقامرا مهلت ده تا همه را به تو ادا کنم یا" :نمود و گفت

طلب  ناریکه از او صدد افتیاز همقطاران خود را  یکیرفت،  رونیچون آن غالم ب کنیل .دیوقرض او را بخش

او افتاده، التماس  یهایپس آن همقطار بر پا "!طلب مرا ادا کن" :رافشرده، گفت شیاو را بگرفت و گلو .داشت

اما اوقبول نکرد بلکه رفته، او را در زندان انداخت تاقرض را  ".مرا مهلت ده تا همه را به تو رد کنم" :نموده، گفت

خود  یرفتند و آنچه شده بود به آقا شده، نیغمگ اریبس دند،یرا د عیوقا نیا یچون همقطاران و .ادا کند

تمام آن قرض را محض خواهش تو به تو  ایآ ر،یغالم شر یا" :گفت ده،یاو راطلب شیآنگاه موال .بازگفتند

او  یپس موال "چنانکه من بر تو رحم کردم؟ یالزم نبود که بر همقطار خود رحم کن زیرا ن اتویپس آ دم؟ینبخش

با شماعمل خواهد  زیمن ن یپدر آسمان نطوریبه هم .سپرد تا تمام قرض رابدهد ندرغضب شده، او را به جالدا

 ۲3:۱۸-3۵ یمت«.از شما برادر خودرا از دل نبخشد یکینمود، اگر هر 

 

 ؟ میرا ببخش گرانید میتوان یاست ، ما چطور نم دهیحال مان را بخش یتمام گناهان گذشته و افتادن ها خداوند

 

  دیگناه را بشکن موانع

 

خدا و مردان و زنان  نیب یساختند ، گناه به عنوان مانع یکه آدم و حوا خودشان را در باغ عدن از خدا مخف یوقت از

 . گناهکار قرار گرفت
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 یشما و خدا انیشما در م یایخطا کنیل .تا نشنود ین نینرهاند و گوش او سنگ تا ستیدست خداوند کوتاه ن هان

 ۵۹:۱-۲ ایاشع.است تا نشنود دهیپوشان او را از شما یشده است و گناهان شما رو لیشماحا

 

از بخشش و پاک شدن  دیکه با میما هست نیمجازات گناهان ما را پرداخت کرده است اما ا یخداوند بها یسیع

 نکهیاثبات ا به جهتدرباره دعا  زیادی یکتاب ها. میبهره ببر یکرده است ، به طرز درست ایگناهان مان که او مه

 ییتوانااما زنان و مردان .پاسخ دعاها هستند نوشته شده است افتیدر یبرا یمشهود به عنوان موانع یقیحقا ریموارد ز

خدا من را  و "به فرض مثال .خودشان از گناه ، به طور خاص گناهان خودشان دارند  حیتوج یبرا یفوق العاده ا

  : نوشت مانیسل.. ستین نگونهیاما ا."خواهد کرد یکند و از آن گناه چشم پوش یمن را درک م طیشرا

 

 ۱4:۱۲امثال .اما عاقبت آن، طرق موت است د،ینمایم میمستق یهست که به نظر آدم یراه

 

تواند در گناه حضور  یقدوس نم یخدا.ذات و کالم اوست  مخالف نیا.کند  یتواند از گناه چشم پوش ینم خدا

 . ستیو بخشش گناه ن کیاتومات یچشم پوش کیاو  ضیو ف.داشته باشد 

 

 ستیدر آن ز گریچگونه د م،یکه از گناه مرد یانیما !افزون گردد؟ حاشا ضیتا ف میدر گناه بمان ایآ م؟ییچه گو پس

 6:۱-۲ انیم؟رومیکن

 . شود یما م یشدن دعاها دهیمانع شن یما به هر شکل یدر زندگ گناه

 دیشو دهیو بخش دیاعتراف کن 

 

صادق بودن با خود و خدا و با نام بردن آن گناه و  لهی؟به وس میشو یمان خالص م یچگونه از شر گناه در زندگ ما

 نیا "،  مییبگو میتوان ینم. "... ینبود ، ول نیخوب ، منظورم ا ". میبهانه بساز میتوان یما نم.اعتراف کردنش به خدا 

با صداقت با گناهانمان روبرو شده و  دی، با پاکیشدن و پاک شدن از نا  دهیبخش یبرا  "... کوچک است زیچ کی

 . میآن ها را در حضور خدا اعتراف کن
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پاک  یو ما را از هر ناراست امرزدیو عادل است تا گناهان ما را ب نیاو ام م،یبه گناهان خود اعتراف کن اگر

 ۱:۹ وحنای۱.سازد

 

 ی، گناه نباشد ، بلکه ناش لیدل دیشا. میبگذار دلیل آنکشف  یرا برا یزمان دیما بدون جواب بماند ، با یدعاها اگر

 . اراده خدا باشد مطابقعدم درخواست   ای،  مانیا عدم استفاده ازاز کمبود دانش ، 

 

 جواب دعاها یبرا موانعحصارها و 
 

 ی نسلیخطایا *

، وقتی شخصی به خداوند عیسی  رده اندک دایانتقال پ گریبه نسل د یهستند که از نسل اسارت هایی ی نسلیخطاها

مسیح ایمان می آورد از همه آن اسارت های نسلی آزاد می شود اما اگر آن شخص ایماندار افکار خود را تجدید 

 نکند و باور نکند که مسیح خداوند او را آزاد کرده مطابق آن خطایای اجداد خود عمل خواهد کرد
 

نموده،  یرویپ را ریغ انیخدا شانیسخنان ابا نمودند برگشتند و ا نیا دنیخود که از شن نیشیپدران پ یایخطا به

« .بسته بودم شکستند شانیرا که با پدران ا یعهد هودایو خاندان  لیو خاندان اسرائ .آنها را عبادت نمودند

استغاثه  و نزد من .خواهم آورد شانیبر ا توانندرسترا که از آن ن ییمن بال نکیا» :دیگویم نیخداوندچن نیبنابرا

 ۱۰:۱۱-۱۱ ایارم.را اجابت نخواهم نمود  شانیخواهند کرد اما ا

 

 : نوشت داود

 66:۱۸ ریمزام.دیشن یخداوند مرا نم داشتم،یرا در دل خودمنظور م یبد اگر

 

  در قلب ییداشتن بت ها *

 . اول را داشته باشد یما جا یدر زندگ دیخدا با.مان مهم تر از خدا باشد ، بت است  یکه در زندگ یزیچ هر

 یرو شیرا پ شیدادند و سنگ مصادم گناه خو یخودجا یرا در دلها شیخو یاشخاص، بتها نیپسر انسان ا یا»

 ۱4:3 الیند؟حزقیاز من مسالت نما شانیا ایپس آ .خود نهادند
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 ریغ انی، قتل ، زنا ، قسم دروغ ، خدمت به خدا یدزد *

 انیخدا ایو آ د؟یسوزان یبعل بخور نم یو برا دیخور یو به دروغ قسم نم دیشو یو زنا و قتل نم یمرتکب دزد ایآ

است  یکه به اسم من مسم یخانها نیو داخل شده، به حضور من در ا د؟یینما ینم یرویپ دیشناس یرا که نم ریغ

 نیاز آنرو که تمام ا :دیگویپس حال خداوند م .میرجاسات سپرده شدها نیکه به گردن تمام ا دییگویو م دیستیایم

و شما را خواندم  دیدیبا آنکه من صبح زودبرخاسته، به شما تکلم نموده، سخن راندم امانشن دیاعمال را بجا آورد

آواز تضرع واستغاثه بلند منما و نزد من شفاعت  شانیقوم دعا مکن و به جهت ا نیا یپس تو برا .دیاما جواب نداد

 ۹:۷-۱۰, ۱3, ۱6 ایارم.که من تو را اجابت نخواهم نمود رایزمکن 

 

 . دیآن ها را نخواهم شن رایز.آن ها نکن  یدعا برا ای هیگر ایچه گفت ؟شفاعت  ایبه ارم خدا

کنند و بعد به  یم ریغ انی، قتل ، زنا، شهادت دروغ ، پرستش خدا یشود که دزد یم ییمربوط به آن ها "آن ها "

ما  "باشد که  نیتواند مانند ا یم نیا ایآ. " میکارها آزاد هست نیانجام ا یما برا "،  ندیگو یو م ندیآ یخانه خدا م

گفته ها  نیتوانند مانند ا یها م نیا "؟ دیما را خواهد بخش خداو  میگناه کن میتوان یم. عتینه شر میهست ضیف ریز

اما همگی این " کند یمرا درک م تیغلط است ، اما خدا موقع... دیگو یکه کتاب مقدس م دانم یم"باشند ، 

.جمالت ضد کالم خداست

 

 مغرور بودن *

  دیتکبر را نخواهد شن یصدا خدا

شنود و قادر مطلق برآن  یبطالت را نم خدا رایز د،ینما یکنند اما او اجابت نم یادمیفر رانیبهسبب تکبر شر پس

 ۱۲:3۵-۱3 وبیا.دیفرما یمالحظه نم

 

  گوش خود را بستن *

 . دیاو را نخواهد شن یصدا زی، خدا ن بنددیم ریفق ادیکه گوش خود را از فر هر

 ۲۱:۱3امثال .خواهد کرد و مستجاب نخواهد شد ادیفر زیاو ن بندد،یم ریفق ادیگوش خود را از فر هرکه
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 تمرد *

نافرمان را  یخدا صدا.است  یمانند گناه جادوگر نیگفت که ا اءیاشع.است  یجد اریبه کالم خدا گناه بس ینافرمان

 . دینخواهد شن

 ۱۵:۲3a لیسموئ۱ .است میو تراف یمثل بتپرست یاست وگردن کش یکه تمرد مثل گناه جادوگر رایز

 

 شیخو یبلکه دلها .ساختند نیسنگ دنیخودرا از شن یکرده، گوشها یاز گوش گرفتن ابا نمودند و سرکش شانیا اما

سلف فرستاده  یایبه روح خود به واسطه انب وتیصبا هوهیرا که  یو کالم عتیرا )مثل ( الماس سخت نمودند تاشر

 شانیپس واقع خواهد شد چنانکه او نداکرد و ا .شدصادر  وتیصبا هوهیاز جانب  یمیخشم عظ نیبود نشنوند، بنابرا

 ۷:۱۱-۱3 ایزکر.دیخواهند برآورد و من نخواهم شن ادیفر شانیا دیگویم وتیصبا هوهیهمچنان  دند،ینشن

 

 ۲۸:۹امثال .شودیاو هم مکروه م یبرگرداند، دعا عتیشر دنیگوش خود را از شن هرکه

 

  به همسر یاحترام یب *

پطرس .خداوند باشد  حیبدن مس یعنی سایخداوند و کل یسیع نیاز رابطه ب ینیزم ریتصو کی دیزن و شوهر با رابطه

 .نخواهد شد دهیشن مانیرابطه درست نباشد دعا ها نیاگر ا که صحبت کردموضوع  نیدرباره ا

 

چون  دیرا محترم دار شانیتر زنانه، وا فیچون با ظروف ضع د،یکن ستیز شانیشوهران، با فطانت با ا ینایهمچن و

 3:۷پطرس ۱.شما بازداشته نشود یهستند تا دعاها زین اتیح ضیبا شما وارث ف

 

 انیدر پا 

 

نشده باشد ، با  دهیبخشآن که  یتا زمان سرزنش کند ، علتوجود داشته باشد که وجدان ما ، ما را به آن  یزیچ اگر

توانند از هم جدا  یدارند و نم وندیبا هم پ مانیوجدان پاک و ا .بود  میقادر به دعا کردن نخواه و یقین ، نانیاطم

 . شوند

 ۱:۵ موتائوسیت۱.ایریب مانیصالح و ا ریحکم، محبت است ازدل پاک و ضم تیغا اما
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  دیدعا کردن مشتاق باش یبرا

 

 دیخداوند فرمود که دعا کن یسیع 

 

 . کرد قیدعا کردن تشو پیوستهخداوند ما را به  یسیع

محصول خود  یآور جمع یبرا یتا کارگران دییاز صاحب محصول درخواست نما دیشما با نیبنابرا  ۹:3۸ یمتّ

  «.بفرستد

 

 ۱۸:۱لوقا .کنند و هرگز دلسرد نشوند دعا شهیهم دیآورد تا نشان دهد که با یشاگردان مَثَل یبرا یسیع

 

 وستیکه به وقوع خواهد پ ییزهایچ نیا عیکه از جم دیآن شو ستهیتاشا دیباش داریدر هر وقت دعا کرده، ب پس

 ۲۱:36لوقا «.دیستیو در حضورپسر انسان با دیابینجات 

 

 کردند قیدعا تشو یرسوالن برا 

 

  قرار گرفته بودند تا رسوالن بتوانند خود را به دعا و خدمت کالم خدا بسپارند سایکل تی، در موقع هیاول نیخادم

 6:4اعمال «.سپرد میما خود را به عبادت وخدمت کالم خواه اما

 

 .میدعا کنتردید بدون خشم و  قدوسیتدر  شهیکه ما همست او یرسول گفت که آرزو پولس

دعا  و جدال برافراخته، در هر جا ظیمقدس را بدون غ یدارم که مردان، دست ها نیا یآرزو پس

 ۲:۸ موتائوسیت۱.کنند

 

 .خواه غالم و خواه آزاد افت،یآن را از خداوند خواهد پاداشکند،  کویهرکس که عمل ن دانندیو م6:۸ انیافسس

 

 . میدعا کن گریکدی یبرا دیگفت که ما با عقوبی
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مرد عادل در عمل، قوت  یدعا رایز د،یابیتا شفا  دیدعاکن گریکدی یو برا دیگناهان خود اعتراف کن گربهیکدی نزد

 ۵:۱6 عقوبی.دارد اریبس

 

 . میباش اریو هوش یگفت که در دعا جد پطرس

 4:۷پطرس ۱.دیباش اریدعا هش یو برا شیپس خرداند .است کینزد زیهمهچ یانتها لکن

 

 داود دعا کرد 
 

 . دعا کرده است میاو گفت که خود را تقد.داود است  یپر از دعاها ریمزام کتاب

 .می کنم و امّا من دعا کنند، یبه عوض محبّتِ من، با من مخالفت م 4 :۱۰۹ ریمزام

 

 دهد یدعا خدا را جالل م 

 : خداوند فرمود یسیع

 ۱4:۱3 وحنای.ابدیجا خواهم آورد تا پدر در پسر جالل  به دیرا که به اسم من سوال کن یزیهر چ و»

 

 کند یدعا خدا را خوشنود م 

 

 ۱۵:۸امثال .اوست دهیراستان پسند ینزد خداوند مکروه است، امادعا رانیشر یقربان

 

 دهد یو پاسخ م دهیخدا دعاها را شن 

 

 6۵:۲ ریمزام.بشرخواهند آمد ینزد تو تمام !یشنویمرا  که دعا  یا

 

 ۸6:۷ ریمزام.فرمود یکه مرا مستجاب خواه رایتو را خواهم خواند ز،  خود یروز تنگ در

 

 3:۱۲aپطرس ۱.شانیا یدعا یاو به سو یآنرو که چشمان خداوند بر عادالن است وگوشها از
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  به همراه دارد جیدعا نتا -خالصه 

 

او . میو بکوب میی، بجو میبطلب دیبا. میشب و روز دعا کن دیبا. میدر دعا اصرار بورز دیخداوند فرمود که ما با یسیع

را بارها و بارها دعا  زیچ کی دینبا. میدر خلوت دعا کن دی، بلکه با میشدن دعا کن دهید یبرا دیفرمود که نبا نیهمچن

 . ستین مانیدعا در ا نیداند ، ا یما را م ازیکه خدا ن ییاز آنجا رای، ز میکن

دعا  دی، نبا میا دهیکه نبخش ی، تا زمان میدار یقدم بر نم گرانیخداوند شرح داد که اگر در بخشش نسبت به د یسیع

 میبخشش بطلب میزده ا بیکه بهشان آس ییاز آن ها دیو با میزده اند ببخش بیرا که به ما آس ییآن ها دیما با. میکن

 . دارند یکه نسبت به ما احساس منف یآنان یعنی

    گناهان باعث نیتمام ا ر،یغ انی، زنا ، شهادت دروغ و خدمت خدا ی، دزد یدانش ، تکبر ، بد عدم،  یمانیا یب

  .ما بدون جواب بمانند یشوند که دعاها یم

 نیشود را از ب یکه مانع از ورود آزادانه ما به حضور خدا م یزیهرچ دی، ابتدا با مییآ یدر دعا به حضور خدا م یوقت

 . باشد مانیدر ا ییتواند دعا یما م یبعد دعا. میببر
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 درس پنجم دوره کردن یبرا هایی پرسش

 

 ؟ دیشرح ده نموده وموثر را ذکر  یدعا ی( سه قدم برا۱

 

 

 

 

 افتیاز دررا مان وجود دارد که ما  یدر زندگ یموانع ایو  حصارکه  میبفهم میتوان یچطورم (۲

 دارد ؟ یباز م مانیجواب دعا ها

 

 

 

 

 

تان شده است را نام  یباعث بروز مشکل در زندگ ، تانیدر دعاهاکه  یو مانع حصار( نام هر گونه 3

؟ستیآن ها چ ینقشه تان برا. دیببر
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 ششم درس

 موفق در دعا یزندگ کیوارد شدن به 
 

 یمعرف

 

را بارها  موتاوسیپولس به ت حتیما نص. میشده ا  بر مطالعه کالم خدا بود ، بزرگ دیکه تاک یی، در جا ساهایدر کل ما

 . میا دهیو بارها شن

 .انجام دهد یکه خجل نشود و کالم خدا رابخوب یعامل ،یکن که خود را مقبول خداساز یو سع ۲:۱۵ موتائوسیت۲

 

 .میارز، خدا را شکرگ میگرفت ادیسال ها  نیهر آنچه که در ا ی، و برا میخداوند مطالعه کرده ا دییتا افتیدر یبرا ما

روح القدس  ، میکند بلکه اجازه ده دایما اختصاص پ یعیفقط به فکر طب دی، نبا یقیکه مطالعه حق میدانست یاما نم

 . او باشد کاشفهما وابسته به م میدهنده ما باشد و تعل میتعل

 

  استخوان ها *

و  یدهد که هدفمند زندگ ی، به ما اجازه م یاستخوان بند.کرد  سهیبدن مقا یتوان با استخوان بند یکالم را م دانش

 دایسو و آن سو انتقال پ نیبه اتا هستند  ایکه منتظر امواج درهستیم  ییایدر عروس هایبدون آن مانند . میکن حرکت

 . کنند یم

     ادیرا  یزیچ یوقتاین است که  شده باشد  یدیآن تاک یبر رو میا دهیهرگز نشن ووجود دارد  که گرید یا هیآ

،  میفقط شنوندگان کالم باش دیما نبا :رسول گفت  عقوبی ! و همچنین عمل نماییم نیآن را تمر دی، با میریگ یم

 . کالم عمل کنندهبلکه 

 

کالم را بشنود و عمل نکند،  یاگر کس رایز .دهندیم بینه فقط شنوندگان که خود را فر دیکنندگان کالم باش لکن

و رفت و فور فراموش کرد که  ستیخود رانگر رایز .نگردیم نهیخود را در آ یعیرا ماند که صورت طب یشخص

 ۲۲:۱-۲4 عقوبی.بود یچطورشخص
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 ( گوشت ) جسم *

،  ییکوی، ن اقی، آرامش ، اشت یمحبت ، خوش.بدن ، اراده و احساسات مانند گوشت و خون هستند  سهیادامه مقا یبرا

 . بخش هستند نیهمه در ا ،نفس کنترل ، نجابت و  یوفادار

 

  روح *

در روح پرستش  دیپرستش است و ما با انیدعا ب. باشد یاز بدن وجود دارد که روح انسان م یگریبخش د نطوریهم

 .میکن

 

 رایپرستش خواهندکرد ز یپدر را به روح و راست یقیبلکه االن است که در آن پرستندگان حق دیآیم یساعت کنیل

 یبه روح و راست دیبایخدا روح است و هرکه او را پرستش کند م .پرستندگان خود را طالب است نیکه پدر مثل ا

 ۲3:4-۲4 وحنای«.بپرستد

 

  میکن یچگونه دعا م ما

 

در پدر و به واسطه پسر و در  دیما با. میآن را انجام ده دی، ما با ستین ی، کاف میفقط درباره دعا مطالعه کن نکهیا

  .میقدرت روح القدس دعا کن

 پدر یدر خدا 
 

  خداوند نمونه ما یسیع *

  خداوند در خدا به عنوان پدر دعا کرد یسیع

 .است دهیپدر ساعت رس یا» :را گفت، چشمان خودرا به طرف آسمان بلند کرده، گفت نیچون ا یسیع۱۷:۱ وحنای

 .تو را جالل دهد زیپسر خود را جالل بده تاپسرت ن

  کرد ادیاز خدا به عنوان پدر قدوس  او

به  ،یرا که به من دادها نهایپدر قدوس ا یا .میآیدر جهان هستند و من نزدتو م نهایاما ا ستمیدر جهان ن نیاز ا بعد

 ۱۷:۱۱ وحنای.میباشندچنانکه ما هست یکیاسم خود نگاه دار تا 
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  کرد ادیمطلق  کیاز خدا به عنوان پدر ن یو

 ۱۷:۲۵ وحنای.یشناختهاند که تو مرا فرستاد نهایو ا ،پدر عادل، جهان تو را نشناخت، اما من تو راشناختم یا

 

  میخدا را به عنوان پدرمان که در آسمان است ، خطاب کن دیخداوند فرمود که ما با یسیع

 6:۹ یمت.نام تو مقدس باد ،یپدر ما که در آسمان یا" :دیدعا کن نطوریشما به ا پس»

 

  خداوند دعا کردند یسیدر ع گرانید *

 ستین یقانون ایقاعده  کی نی، اما ا میپدر دعا کن یکه در نام خدا میشده ا قیچه به ما آموزش داده شده و تشو اگر

 . خداوند دعا کرد یسیدر لحظه مرگش ، در نام ع فانی، است میدان یم رایز.انجام شود  شهیهم دیکه با

 

 ۷:۵۹اعمال «.ریخداوند، روح مرا بپذ یسیع یا» :کردند، او دعا نموده، گفت یرا سنگسارم فانیچون است و

 

شان دعا  یدر نام پدر آسمان نکهیاز ا لیدل نیاند ، به هم دهیشان صدمه د ینیوجود دارند که از پدر زم ییها انسان

القدس  کند ، روح یخداوند رشد م یسیهمانطور که رابطه شان با ع .کند  یرا درک م نیخدا ا.ترسند  یکنند ، م

 . کند یکند و آن ها را وارد رابطه با او م یپر از محبت را آشکار م یپدر آسمان یعنیرا  قتیحق

 

 خداوند یسیدر نام ع 

 

ما در او به تکامل .خداوند است  یسیما در حضور خدا در ع تیموقع. میخداوند دعا کن یسیدر خدا و به نام ع دیبا ما

 . میرس یم

 وهیو م دیآور وهیو م دیو شما را مقرر کردم تا شما برو دمیبلکه من شما رابرگز د،یدیشما مرا برنگز۱۵:۱6 وحنای

 .به شما عطا کند دیشما بماند تا هرچه از پدر به اسم من طلب کن
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 به واسطه روح القدس 
 

به واسطه روح  دیحال ، دعا با نیباا.دعا کردن به نام روح القدس وجود ندارد  یدر کتاب مقدس برا یا نمونه

 . القدس و وابسته به او انجام شود

لکن خود روح  م،یدان ینم دیبایکه م یبطور میکه آنچه دعا کن رایکند، ز یضعف ما را مددم زیروح ن نیهمچن و

 ۸:۲6 انیروم.کرد انیشود ب یکه نم ییبه ناله ها کندیما شفاعت م یبرا

 

 . میدار یروح القدس دسترس لهیخداوند و به وس یسیپدر ، به واسطه ع یرسول گفت که ما به خدا پولس

 ۲:۱۸ انیافسس.میروح دخول دار کیاو هر دو نزد پدر در  لهیکه بوس رایز

 

  میشو کیبه خدا نزد صحیح طرز  برخورد با

 

 توبه 

 

 شهیهم دیبا نیا "گناهانمان ببخش  یما را برا " میدعا کن نگونهیداد که ا ادیخداوند به ما  یسی، ع ربانی یدعا در

 . روزمره ما باشد یاز دعاها یبخش

 

  داود *

 . ما شد یاز توبه برا یبا آن گناه روبرو شد ، نمونه ا یپادشاه گناه کرد و وقت داود

 .گناهانم را محو ساز شیبه حسب کثرت رافت خو .خدا به حسب رحمت خود بر من رحم فرما یا۵۱:۱ ریمزام

 

  پسر گم شده *

 .خود را دنبال کرد هکرده و را یپدرش نافرمان هیاو عل.توبه ، داستان پسر گم شده است  یداستان ها نیباتریاز ز یکی

 .ر را انجام دادکا نیگرفت که به نزد پدرش رفته و از او طلب بخشش کند و ا می، تصم یسرانجام در هنگام گرسنگ

کنم او مرا به  یفکر م "گفت ، ، آن پسر به خود  دیکش آغوشباز و پر از محبت به  یپدرش او را با دست ها یوقت
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اگر از خدا  . " ... م این را درک می کندپدربخشیده شوم ،  یفروتن با توانم یم .داند  یکه بد هستم ، بد نم یاندازه ا

 . میبه حضور او آمده و طلب بخشش کن یبا فروتن دی، با میدور شو

 

آن  ستهیشا گریپدر به آسمان و به حضور تو گناه کردهام، و د یو بدوخواهم گفتا رومینزد پدر خود م برخاسته

 .پدر خودمتوجه شد یدر ساعت برخاسته به سو .ریاز مزدوران خودبگ یکیکه پسر توخوانده شوم، مرا چون  ستمین

پسر  .دیبوس ده،یترحم نمود و دوان دوان آمده او را در آغوش خود کش ده،یاما هنوز دور بود که پدرش او را د

 کنیل .که پسر تو خوانده شوم ستمیآن ن قیال نیپدربه آسمان و به حضور تو گناه کردهام و بعد از ا یرا گفت، ا یو

بر  نیونعل دیبر دستش کن یو انگشتر دیرا از خانه آورده بدو بپوشان نیپدر به غالمان خود گفت، جامه بهتر

 ۱۸:۱۵-۲3لوقا .میینما یو شاد میتا بخور دیرا آورده ذبح کن یپروار گوسالهو  ش،یهایپا

او با آغوش باز ما را  "گناه کرده ام  "که  مییگو یو م مییآ یمان م یبه نزد پدر آسمان یو فروتن یبا سادگ یوقت

 . کند یمالقات م

 یفروتن 

 

نظر ، آرزوها ،  میتسل یبه معنا.باشد  یشدن و احترام گذاشتن به خدا م میتسل اینشان دادن حرمت،  یبه معنا یفروتن

نام او  اب میبدان نکهیو ا ستاو یشناختن اقتدار ، دانش و داور تیبه رسمگذاشتن و احترام  قیخدا از طر ماتیو تصم

 .مانیها ییتوانا ایو  جایگاهنه با دانش ،  میشو یم وارد

  شیبد خو  یها باشند، و از راه  حضور من  ، طالب شوند، و دعا کرده  اند متواضع شده  دهینام  من  اسم  به  که  من  قومو 

را شفا   شانیا  نیو زم دیآمرز  را خواهم  شانیا  فرمود، و گناهان  خواهم  اجابت  از آسمان  من  آنگاه ند،ینما  بازگشت

   ۷ :۱4 خیدوم توار .ادد  خواهم

 . میخودمان را در دعا به حضور خداوند فروتن کن دیبا ما

 

 اطاعت 

 . مربوط است اریبس مانیپاسخ دعاها افتیاظهار داشت که اطاعت ، به در وحنای

 .میینمایاوست، عمل م دهیو به آنچه پسند میداریاز آنجهت که احکام او رانگاه م م،ییپایاز او م م،یهرچه سوآل کن و

چنانکه به ما امر  م،ییرا محبت نما گریکدیو  میآور مانیا حیمس یسیاست حکم او که به اسم پسر اوع نیو ا

 3:۲۲ وحنای۱.فرمود
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 مانیا 

 

 . داشته باشند مانیکرد که ا یم قیآن ها را تشو پیوستهحال خدمت به افراد بود ،  خداوند در یسیع یوقت

 دمنتقلیکوه گو نیهرکه بد میگویبه شما م نهیکه هرآ رایز د،یآور مانیبه خدا ا» :گفت شانیدر جواب ا یسیع

هرآنچه  نهیشود، هرآ یدمیدارد که آنچه گو نیقیافکنده شو و در دل خود شک نداشته باشد بلکه  ایشده، به در

و به  دیافتهایکه آن را  دیبدان نیقی د،یکنیآنچه در عبادت سوال م میگویبه شما م نیبنابرا .بدو عطا شود دیگو

 ۲۲:۱۱-۲4مرقس .شماعطا خواهد شد

 

 .افتیکه در ساعت خادم او صحت « تو را عطاشود،  مانتیبرو، بر وفق ا» :گفت یوزباشیبه  یسیپس ع ۸:۱3 یمت

 

 توانمیکار را م نیکه ا دیدار مانیا ایآ» :گفت شانیبد یسیع .چون به خانه درآمد، آن دوکور نزد او آمدند و

 ۹:۲۸ یمت«.خداوندا یبل» :گفتندش« کرد؟

 

 ۵:36مرقس  . آور وبس مانیمترس ا» :گفت سهیکن سیدرساعت به رئ د،یرا که گفته بودند شن یچون سخن یسیع

 

 ۹:۲3مرقس «.است زممکنیچ مومن را همه ،یآر مانیا یتوان یاگر م» :راگفت یو یسیع

 

 ۸:4۸لوقا «.برو یتو را شفا داده است، به سالمت مانتیدختر خاطرجمع دار، ا یا» :را گفت یو

 

 . ممکن است ری، خشنود کردن خدا غ مانیا بدون

الزم است که  د،یهرکه تقرب به خدا جو رایاو محال است، ز یرضامند لیتحص مانیبدون ا کنیل ۱۱:6 انیعبران

 .دهدیخود را جزا م ندگانیاوهست و جو نکهیآورد بر ا مانیا
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  موفق یدعا یبرا ییها قدم

 

 خداوند حیدر مس یداریپا 

 

 .میکه در او باش میدرست کن یاز زندگ یسبک دیبا.خداوند است  حیدر مس یداریموفق ، پا یقدم در دعا نیاول

 . انجام خواهد شد مانی، برا میبطلب می، هر آنچه که بخواه میرا انجام ده نی، اگر ا فرمودخداوند  یسیع

 

 ۱۵:۷ وحنای.شما خواهد شد یکه برا دیدبطلبیو کالم من در شما بماند، آنچه خواه دیدر من بمان اگر

 

، به شباهت او در  میرا انجام ده نیاگر ا.دلمان را به ما خواهد داد  ی، او خواسته ها  مینیمان را در خدا بب یخوش اگر

 . ردیگ یاو قرار م تیشخص یما در راستا یآمد و خواسته ها میخواه

 

 3۷:4 ریمزام.در خداوندتمتع ببر، پس مسالت دل تو را به تو خواهد داد و

 

 درخواست کنیداراده او  طبق 

 

 افتی، در میطلب ی، آنچه را که م میدهد که اگر مطابق با اراده خدا بطلب یقول فوق العاده به ما م کیرسول  یوحنای

 . کرد میخواه

که هرچه  میو اگر دان .شنودیما را م م،ییکه هرچه برحسب اراده او سوال نما میدار یکه نزد و یریاست آن دل نیا و

 ۵:۱4-۱۵ وحنای۱.میابییم میکه آنچه از او درخواست کن میدانیپس م شنود،یما را م میسوال کن

 

،  میدرخواست کن یو نفسان یشخص یها زهینوشت که اگر بر خالف اراده خدا ، خودخواهانه و با انگ عقوبی

 . گرفت میرا نخواه مانیجواب دعاها

 4:3 عقوبی.دییدر لذات خود صرف نما تا دیکنیبد سوال م تیکه به ن نرویاز ا د،یابی ینم و دیکنیسوال م و
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 :گفت عقوبیمطابق با اراده اوست ؟  یزیکه چه چ میاست ، از کجا بدان نیا دیآ یم شیکه پ یمرحله ، سوال نیا در

 . میاز خدا بپرس دیبا

    کند و مالمت یکه هر کس را به سخاوت عطام ییمحتاج به حکمت باشد، سوال بکند از خدا یاز شما کس واگر

 ۱:۵ عقوبی.و به او داده خواهدشد دینما ینم

 

  اراده خدا دعا کرد یداود برا *

او .که از او خواهند آمد  ندهیآ ینوادگانش ، نسل ها یبلکه برا یکیزیخانه ف کیخانه اش دعا کرد اما نه  یبرا داود

 . او مطابق با آن کالم دعا کرد.بود گذاشت  دهیآنچه که از خدا شن یدعا را بر مبنا نیا

 

است، و خاندان بنده ات داود به حضور  لیاسرائ یخدا وت،یصبا هوهیاسم توتا به ابد معظم بماند، تا گفته شود که  و

بنا  یتو خانها یکه برا یبه بنده خوداعالن نموده، گفت ل،یاسرائ یخدا وت،یصبا هوهی یتوا رایز .بماند داریتو پا

 یتوخدا هست هوهیخداوند  یا و االن .دیدعا را نزد تو بگو نیبنده تو جرات کرده است که ا نیاخواهم نموده، بنابر

ن احسان فرموده، خاندان بنده خود را و اال .یرابه بنده خود وعده دادها ییکوین نیو کالم تو صدق است و ا

و خاندان بنده ات از برکت تو تا به  یگفتها هوهیخداوند یکه توا رایبرکت بده تا آنکه درحضورت تا به ابد بماند، ز

  ۷:۲6-۲۹ لیسموئ۲«.ابدمبارک خواهد بود

 

 قتیبه حق جهیآن در روحش دوباره دعا کرد ، بعد ، آن را اعالم کرد و در نت دییتا ی، و برا دیاراده خدا را شن داود

 . شد لیتبد

 

  کودک مرده را زنده کرد شعیال *

 . اوقات ناگفته مانده است یاریباشد اما در بس یجالب م یپاسخ دعا کی ریز نمونه

 

و چون داخل شد، در را بر هر دو  .است دهیکه طفل مرده و بر بستر او خواب دیبه خانه داخل شده، د شعیال پس

و چشم خود را بر چشم او و  یو برآمده بر طفل دراز شد و دهان خود را بردهان و .بست و نزد خداوند دعا نمود

طرف و  نیمرتبه ا کیو برگشته، درخانه  .دخم گشت و گوشت پسر گرم ش یدست خودرا بر دست او گذاشته، بر و
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خم شد که طفل هفت مرتبه عطسه کرد، پس طفل چشمان خود را باز  یبر و و برآمده، دیآن طرف بخرام

 3۲:4-3۵پادشاهان ۲.کرد

 

او  رایرا که خدا به او گفته بود انجام داد ز یاو کار.، دعا کرد و سپس به نزد کودک رفت  دهیرا شن ازیآن ن شعیال

بدن او گرم شد اما .کوک مرده ، دست گذاشت  یبررو او.توانست انجام دهد  ینم یعیکار را به صورت طب نیا

 .معجزه به طور کامل انجام شده بود

آنچه که از خداوند  دییتا افتیدر یاو احتماال برا.طرف ، آن طرف راه رفت  نیآمده به ا رونیاز اتاق ب شعیال سپس

بار دوم بر او  یبود و سپس به سمت کودک برگشته و برا یجنگ روحان ریاحتماال درگ ایکرد  یبود دعا م دهیشن

 . دست گذاشت و آن کودک ، چشمان خود را بازکرد

کرده بود  افتیکه در یابتدا دعا کرد و بعد به مکاشفه ا.وارد عمل شد  بلکه "...شد اگر  یخوب م "نگفت شعیال

 . عمل کرد

 یدعا در راست 
 

  کرده و به ما خواهد گفت تیما را هدا یگفت که روح راست وحنای

کند  یکه از خودتکلم نم رایخواهد کرد ز تیهدا یراست عیشما را به جم د،یآ یروح راست یعنیچون او  کنیول

 ۱6:۱3 وحنای.به شما خبرخواهدداد ندهیاست سخن خواهد گفت و از امور آ دهیبلکه به آنچه شن

 

  ثبات و قابل اعتماد یمعنا همچنین،  قتیحق یبرا یکلمه عبر. میبا خود و خدا صادق باش دیبا میکن یدعا م یوقت

 . دهد یم

 

 ۱4۵:۱۸ ریمزام.خوانندیم یکه او را به راست یخوانند، به آنان یکه او رام یاست به آنان کینزد خداوند
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 دیدر روح دعا کن 

 

 : رسول نوشت یهودای. میدعا در روح و دعا در عقل بحث کرد یعنی، درباره دو زبان دعا  کیدر درس  

 ۱:۲۰ هودایاقدس خود بنا کرده و در روحالقدس عبادت نموده، مانیخود را به ا بان،یحب یشماا اما

 

 ... میبا دعا و التماس در روح دعا کن پیوسته دیگفت که ما با ۱۸و  6:۱۷ انیپولس رسول در افسس 

 اظهار نظر به من داده شده باشد نیا دیشا . می، دعا کن  میریاول روح القدس را در نظر بگ نکهیبدون ا دیهرگز نبا ما

 

لکن خود روح  م،یدان یدنمیبایکه م یبطور میکه آنچه دعا کن رایکند، ز یضعف ما را مددم زیروح ن نیهمچن و

 ۸:۲6 انیروم.کرد انیشود ب یکه نم ییبه ناله ها کندیما شفاعت م یبرا

 

وارد روح ما  مانیکند ، ا یم دییروحش تا ایکالمش و  لهیرا به وس خواهد یم تیموقع نیخدا آنچه که در ا یوقت

 . میدعا کن نانیو اطم یریبا دل میتوان یشود و م یم

 3:۱۲ انیافسس.یو مانیبهسبب ا میجسارت و دخول بااعتماد دار یدر و که

 

 

 دیدعا کن اقیو اشت یبا دلگرم 

 

هر چه تو "از گفتن  دیما با. دیسرد بود ای، کاش گرم  دیگو یاو م.کند  یبه طور قاطع ولرم بودن ما را رد م خداوند

 . میدست بردار" .. یهر چه تو بخواه ایخداوندا  ییبگو

 

 .خلقت خداست یکه ابتدا قیو صد نیو شاهد ام نیآم دیگویرا م نیکه ا سیبنو هیدر الئودک یسایبه فرشته کل و»

نه گرم و نه  یعنی یلهذا چون فاتر هست .اگرمی یکاشکه سرد بود .یکه نه سرد و نه گرم هست دانمیاعمال تو را م

 3:۱4-۱6مکاشفه .خواهم کرد یسرد، تو را از دهان خود ق
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 یبن خدا به. میشناخته و آن را دنبال کن دیبا زی، و آنچه را که به ما داده است را ن میخدا و کالم او رابشناس دیبا ما

 . شدند یشده و صاحبش م نیوارد آن زم دیبا. دندیجنگ یم شیبرا دیوعده را داد ، اما آنها با نیسرزم لیاسرائ

 

 دیدعا کن شهیهم 
 

چگونه ممکن است ؟چگونه  نیا.دعا کنند  شهیهم دینوشت ، گفت که آن ها با یکیتسالون یسایپولس به کل یوقت

 ؟ میدعا کن شهی، هم یروزمره زندگ یها تیعالوه بر انجام مسئول میتوان یمن و شما م

 میده یو بعد اجازه م میده یهر روزه انجام م یدعا یبرا یدر دعا و با زمان بند یسبک زندگ جادیکار را با ا نیا ما

 ۵:۱۷ کانیتسالون۱.دیدعا کن شهیهم . که روح ما در طول روز به دعا ادامه دهد

 

  کردند یوقفه دعا م یب *

هر چه  یاوک "آن ها نگفتند ،  .کردند یوقفه دعا م یاو ب یبرا ماندارانیا گریپطرس به زندان انداخته شد ، د یوقت

 ۱۲:۵اعمال .داشتندیپطرس را در زندان نگاه م پس ". در دستان خداست زیکه کنترل همه چ میدان یکه بشود ، م

 

  وقفه یدل و ب یتمام، باقوت  *

 . کرد یآور ادی مانیرا برا ایلیپر شور ا یاو دعا میوقفه دعا کن یب دیگفت ، ما با عقوبیکه  یهنگام

مرد عادل در عمل، قوت  یدعا رایز د،یابیتا شفا  دیدعاکن گریکدی یو برا دیگناهان خود اعتراف کن گربهیکدی نزد

 ۵:۱6-۱۷a عقوبی.دل دعا کرد که باران نبارد یبود صاحب حواس مثل ما و به تمام یمرد اسیال .دارد اریبس

 

 یداریپا *

او زمان گذاشتن  یکه نوشت ، برا ییخدمت بزرگ ، و با کتاب ها نی، با ا مطمئناً . کرد یدعا م تیبا جد پولس

  ". کنم یدعا م با جد و جهدشما  یبرا پیوسته "کلمات را نوشت ، نیحال ا نیا با لیدعا راحت نبود و یبرا

 کندیخود جد و جهد م یشما دردعاها یبرا وستهیاست و پ حیاز شماو غالم مس یکیکه  رساندیبه شما سالم م اپفراس

 4:۱۲ انیکولس.دیشو قنیاراده خدا کامل و مت یتا در تمام
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  جد و جهد *

نبرد با  ایچالش و  یبرا اریکوشش بس ای یتالش ، انرژ یکه به معنا.استفاده کرد  "جد و جهد"از کلمه  پولس

 مانند این     ییخواست به فرض مثال دعاها ینم بودن را ولرم چگونهیپولس ه.باشد  یمقابله کردن م یبرا وقدرت 

 . ستندینبرد بود و هم قطارانش را التماس کرد که با او در دعا با استقامت با کیپولس در ."اگر اراده توست  دیشا "

 

من نزد  یو به محبت روح )القدس (، برا حیمس یسیبرادران، از شما التماس دارم که بخاطر خداوند ما ع یلکنا

 ۱۵:3۰ انید،رومیخدا در دعاها جد وجهدکن

 

  مشقت *

کتاب مقدس استفاده  دیجد ینسخه ها یترجمه ها گریاز د شتریب king James که در نسخه ستیکلمه ا مشقت

زن ، رنج بردن و کار و زحمت یک  مانیمشقت در درد زا یکلمه ترجمه شده مشقت ، عالوه بر معن .شده است 

 دیکش یم رنجمشقت و که او در دعا  شتنو ماندارانیبه ا انیپولس رسول درکتاب غالط.باشد  یو سخت م یطوالن

      گرانید یبرا مانیدعا کردن به اندازه درد زا یاست که به معنا یا هیتنها آ نیا. ردیدر آن ها شکل بگ حیتا مس

 . نوشته شده است ماندارانیا یباشد که برا یم

 4:۱۹ انیغالط.در شما بسته شود حیشما باز درد زه دارم تاصورت مس یفرزندان من که برا یا

 

مشقت در دعا به مفهوم . کند یم دایآمدن نوزاد ادامه پ ایدرد تا زمان به دن نیشود ، ا یشروع م مانیدرد زا یوقت

 . باشد یدر جنگ روح م یروزیتا پ،  دادن با شدت زیادادامه 

 

 دنیطلب *

 . با تمام دل بطلبند دیقومش نبوت کرد که آن ها با یبرا یموس.میخدا را با تمام دل بطلب دیبا ما

 

جان  یدل و به تمام یکه او را به تمام یبشرط .افتی یاو را خواه ،یخود را بطلب یخدا هوهیاگر از آنجا  کنیل

 4:۲۹ هیتثن.ییخود تفحص نما
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 : را گفت نیهم هم ایارم

و  دیطلب دیو مراخواه .کردو من شما را اجابت خواهم نمود دیخواند و آمده، نزد من تضرع خواه دیمراخواه و

 ۲۹:۱۲-۱3 ایارم.افتی دیمرا خواه د،ییدل خودجستجو نما یچون مرا به تمام

 

 :بود موافقبا آن ها  هم داود

 ۱۱۹:۲ ریمزام.طلبندیدل او را م یو به تمام کنند یکه شهادات او را حفظ م یآنان حال به خوشا

 

  و روزه دعا

 

 ؟ میریروزه بگ دیبا ایآ 
 

  ؟ ستیبه آن ن یازیاست ن ضیو در عصر حاضر که عصر ف قیاست متعلق به عهد عت یعمل کیروزه گرفتن  ایآ

 او نگفت اگر.خداوند فرمود که شاگردان روزه خواهند گرفت  یسیع

 

 ۵:3۵لوقا «.گرفته شود، آنگاه در آن روزها روزه خواهند داشت شانیکه داماد از ا دیآیم یامیا بلکه

 

  تاستآن دو  لیخداوند به شاگردان فرمود که دل یسیکردند ، ع یرا که صرع داشت رها نم یها آن پسر وید وقتی

 ۲۰:۱۷-۲۱ یمت.رود ینم رونیب روزهو  دعاجنس جز به  نیا کنیل .شما یمانیایبهسبب ب» :را گفت شانیا یسیع

 

 روزه یغلط برا یها زهیانگ 

 . کند یم فینوع اشتباه را توص نیا اءیاشع. میریما را بشنود، روزه بگ یصدا میخدا را وادار کن نکهیا یبرا دینبا ما

 شیشما درروز روزه خو نکیا .یو ندانست میدیرا رنجان شیخو یو جانها یدیو ند میچرا روزه داشت :(ندیگو یوم)

و به لطمه  دیریگیبه جهت نزاع و مخاصمه روزه م نکیا .دیینمایخود ظلم م یو برعمله ها دیابییخود را م یخوش

 3:۵۸-4 ایاشع.دیبشنوان نییعل یکه آواز خود رادر اعل دیریگ یامروز روزه نم» .دیزنیشرارت م

 

 . میری، روزه بگ ستیمان ن لیمان مطابق م یاز زندگ ییکه قسمت ها یوقت دینبا ما
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 روزه منتخب خدا 

 

 . داد حیرا توض کند یکه او را خوشنود م یروزه ا خدا

و مظلومان را  دیرا بازکن وغی یو گره ها دییشرارت را بگشا یکه بندها ستین نیا پسندمیکه من م یروزها مگر

رانده شده را به  رانیو فق یینما میکه نان خود را به گرسنگان تقس ستین نیمگر ا د؟یرابشکن وغیو هر  دیآزاد ساز

 یباشند مخف یکه از گوشت توم یو خود را از آنان یاو رابپوشان ینیو چون برهنه را بب یاوریخانه خود ب

 ۵۸:6-۷ ای؟اشعینساز

 

 چهار نوع روزه 

 

 : نوع روزه در کتاب مقدس ذکر شده است چهار

 

 ) تعیین نوع خوراک ( بخشی  ةروز *

 . بدون گوشت و شراب یروزه ا.بود  ذیلذ ی، نخوردن غذاها الیدان روزه

نخوردم و گوشت و شراب به دهانم داخل نشد و تا  ذیخوراک لذ .سه هفته تمام ماتم گرفتم الیمن دان امیآن ا در

  ۱۰:۲-3 الیدان.ننمودم نیرا تده شتنیآن سه هفته خو یانقضا

 

 ()نرمال عادی ةروز *

 یطوالنهای روزه  یبرا نیا.(  یدنی) نوش دیخور یم وهیمو فقط آب و آب دیخور یاست که غذا نم یروزه ا نیا

 . است و عادی ، نرمال مدت

 خداوند یسیع

روزه ، به ما  نیدر طول ا.شد و در آنجا چهل روز روزه گرفت  تیهدا ابانیروح القدس به ب لهیخداوند به وس یسیع

 . نخورد یزیگفته شده است که او چ

او را  سیومدت چهل روز ابل .برد ابانیپر از روحالقدس بوده، از اردن مراجعت کرد و روح او را به ب یسیع اما

 4:۱-۲لوقا .دیچون تمام شد، آخر گرسنه گرد .نخورد یزیچ امیو درآن ا نمودیتجربه م
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  یعیفراطب ةروز *

،  میکن تیاز آن ها تبع میبتوان شهیکه ما هم ییها ییها الگو نیاما ا.گفته شده است  یعیما درباره دو روزه فراطب به

 . ستندین

 ایلیا

چهل  یدنیشد و به قوت آن خوراک و نوش یداده م یعیمتفاوت بود که به او خوراک فوق طب یبه قدر ایلیا روزه

 . روزه را ادامه داد نیروز و شب ا

 

 ۵:۱۹-۸ و زیر باوخ ،هدش زارد جدرا تخردید. ا ویکن اهتشرفی و هب ،هدرک سمل ار وای تفگ: «خربیزپادشاهان ۱

و  دیپس خورد و آشام .از آب بود یداغ و کوزها یگهاینان بر ر ینزد سرش قرص نکیو چون نگاه کرد، ا« .وبخور

تو  یکه راه برا رایبخور ز و زیبرخ» :برگشته، او را لمس کرد وگفت گریوفرشته خداوند بار د .دیخواب گریبار د

که کوه خدا  بیو به قوت آن خوراک، چهل روز و چهل شب تا حور دیپس برخاسته، خورد و نوش« .است ادهیز

 .باشد، رفت

 یموس

 .روزه گرفت و خدا به او ده فرمان را داد، کوه  یچهل شبانه روز در باال یموس

آنگاه  رم،یرا که خداوند با شما بست، بگ یعهد یها لوح یعنیسنگ  یها لوح که من به کوه برآمدم تا یهنگام

 ۹:۹ هیتثن.دمینه نان خوردم و نه آب نوش ،چهل روز وچهل شب در کوه ماندم

 

چهل روز و شب  یبرا یکردند ، موس یچیرا پرستش کردند و از ده فرمان سرپ ییگوساله طال لیاسرائ یقوم بن یوقت

 . به دعا و روزه پرداخت گرید

 

سبب  به دم،ینه نان خوردم و نه آب نوش ، درافتادم یمثل دفعه اول، چهل روز وچهل شب به حضور خداوند به رو و

 ۹:۱۸ هیتثن.دیآورد جانیعمل نموده، خشم او را به ه که در نظر خداوند ستهیهمه گناهان شما که کرده و کار ناشا

 

 . باشد یتعداد روز روزه نم یبرا ییدر حضور جالل خدا انجام شد و الگو یروز روزه موس هشتاد
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  کامل ةروز *

 . شود یخورده نم یدنیغذا و نوش چیکشد ، و ه یطول م یمعموال مدت کوتاه  کامل روزه

 نوایمردم ن

را آغازکردند  کاملمردم روزه .چهل روز شهر نابود خواهد شد  یبود که ط نیاو ا امیآمد ، پ نوایبه ن ونسی یوقت

 .و شهر را نابود نساخت دهیخدا توبه آن ها را د.

و گاوان  میمردمان و بها»ندا دردادند وامرفرموده، گفتند که  نوایپادشاه واکابرش فرمان دادند تا در ن و

شوند و نزدخدا بشدت استغاثه  دهیبه پالس پوش میو مردمان و بها .نخورند و نچرند و آب ننوشند یزیوگوسفندان چ

خدا برگشته،  دیبداند که شا ستیک .دینما زگشتکه در دست او است با یو هرکس از راه بدخود و از ظلم ندینما

که از راه زشت  دیرا د شانیپس چون خدا اعمال ا« .میهالک نشو تا دیشود و از حدت خشم خود رجوع نما مانیپش

وآن را بعمل  دیگرد مانیبرساند پش شانیکه گفته بود که به ا ییخود بازگشت نمودند، آنگاه خدا از بال

 ۷:3-۱۰ ونسی.اوردین

 

 شوشن انیهودیاستر ملکه و تمام 

هم  زانشیکه او و کن رندیسه روز روزه بگ دیشده است ، گفت که همه با دیکه قومش تهد دیاستر ملکه از شن یوقت

 . زمان روزه ، به حضور پادشاه خواهد رفت بعد ازو  کنند یکار را م نیا

 

 دیمخور یزیروز چ من روزه گرفته، سه شبانه یجمع کن و برا شوندیم افتیرا که در شوشن  هودی یبرو و تمام» که

طور، نزد پادشاه داخل خواهم شد، اگرچه  نیو به هم .داشت میروزه خواه نیهمچن زانمیباکن زیو من ن دیاشامیو م

 4:۱6استِر «.و اگر هالک شدم، هالک شدم .خالف حکم است

 

 پولس

 . گرفت کامل ةروز نیز خداوند روبرو شد ، او یسیپولس در راه دمشق با ع یوقت

 .دیاشامینخورد و ن یزیبوده، چ نایو سه روز ناب۹:۹ اعمال
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 روزه نتیجه و ثمرات 

 

  شوند یم اخراجها  وید *

 «.رود ینم رونیجنس جز به دعا و روزه ب نیا کنیل۱۷:۲۱ یمت

 

 افتند یاتفاق نم عمومی یایبال *

که گفته  ییکه از راه زشت خود بازگشت نمودند، آنگاه خدا از بال دیرا د شانیاعمال اپس چون خدا  3:۱۰ ونسی

 .اوردیوآن را بعمل ن دیگرد مانیبرساند پش شانیبود که به ا

 

  دیآ یم ایو رو دید *

او فاز بر کمر خود داشت، و  یاز طال یملبس به کتان که کمربند یکه ناگاه مرد دمیچشمان خود را برافراشته د و

مانند رنگ برنج  شیهایآتش و بازوها و پا یمانند برق و چشمانش مثل شعله ها یو یجسد او مثل زبرجد ورو

 6.۵:۱۰ الیدان.بود یمیگروه عظ یو آواز کالم او مثل صدا یقلیص

 

  شود یم لیتکبر به اطاعت تبد *

             بر ام نهیبه س میودعا دمیرنجانیجان خود را به روزه م .دمیپوشیپالس م بودندیم ماریب شانیاما من چون ا و

 3۵:۱3 ریمزام.گشت یم

 

 دیآ یم یروحان یداریب *

باشند، و از   حضور من  ، طالب شوند، و دعا کرده  اند متواضع شده  دهینام  من  اسم  به  که  من  و قوم  ۱4 :۷ خیدوم توار

و  دیآمرز  را خواهم  شانیا  فرمود، و گناهان  خواهم  اجابت  از آسمان  من  آنگاه ند،ینما  بازگشت  شیبد خو  یها راه

  .ادد  را شفا خواهم  شانیا  نیزم
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 ؟ میریروزه بگ دیبا ایآ 

 

،  مینیب یکه در کتاب مقدس درباره روزه م ثمراتی؟با تمام  میریروزه بگ دیبا ایآ م،یمان برگرد یبه سوال اصل دییایب

 . میریخداوند به ما فرمود که در خلوت روزه بگ یسیع ؟ میریچرا روزه نگ

 

دهند تا در نظر مردم  یرمییرا تغ شیکه صورت خو رایز دیترشرو مباش اکارانیمانند ر د،یچون روزهدار اما»

کن و  نیسر خود را تده ،یتوچون روزهدار کنیل .افتهاندیاجر خود را  میگویبه شما م نهیهرآ .ندیروزهدار نما

تو، تو  نیو پدر نهان ب ،بلکه در حضور پدرت که در نهان است ،ییتا در نظر مردم روزهدار ننما یخود را بشو یرو

 ۱6:6-۱۸ یمت.را آشکارا جزا خواهد داد

 

 روزه یبرا یعمل یقدم ها

 : عبارتند از میبدان آن ها را دیکه ما با یعمل مورد چند
 

 . است یضرور نیا - دیآب بخور دیتوان یکه م ییتاجا .۱

 

 وهیمو آب ریآب ، ش. دیبه عمل آمده نخور یغذاها. دیتازه بخور وهیسبک مانند م ی، غذاها بخشی ةروز یبرا .۲

 . ریخته و بنوشید آب دیگر نصف  مرکبات ( و مخلوط ) مشخصاً یها وهیمآبنصف لیوان  دیتوان یم. دیبنوش

 

         عهدتو  یسرسپردگ کیاز آنجاکه روزه .شود  یروزه تان چقدر طول بکشد به شما و خدا مربوط م نکهیا .3

غروب آفتاب تا  کیاز  ایو  دیشروع کن ییوعده غذا کیاست که با  نیکار ا نیبهتر. دیریباشد آن را ساده نگ یم

 . دیکن شتری، و بعد زمان آن را ب یغروب آفتاب بعد

 

 .جامد شکسته شود مهین یو غذاها وهیآب م دنیبه صورت آرام آرام و با نوش دیروزه بلند مدت با کی .4
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  موفق در دعا یزندگ کیوارد شدن به  -خالصه 

 

 شتریب نیا. میدر او بمان دیبا. میدهخدا را رشد  یشناخت شخص یسبک زندگ دیموفق ، با یدعا کیانجام  یبرا

کند ، چگونه  یکه او چگونه فکر م دیفهم میبا گذشت زمان ، خواه.دراز است  انیسال یدوست برا کیداشتن  هیشب

، به همان اندازه  میدر او بمان شتریهر چه ب .مختلف چگونه است یها تیکند و عکس العمل او در موقع یاحساس م

 . میدانست که چگونه مطابق با اراده او از او درخواست کن میخواه

شناخت خدا  یرا برا گرانید همچنینبدهند و  تیاهم انشانیاطراف ازیاست که به ن نیا خودقوم خواست خدا از 

است که او  ییاو مشتاق آن ها.دعا کنند  پیوستهو  راسخ،  یخواهد که قومش بدون توقف ، جد یماو  مشتاق کنند.

 . کنند یاراده او تالش م یکنند و برا یطلبند ، به او خدمت م یرا م

 . ی او کنیمروح و خداوندرا مطیع جسم و نفس مان  مهیا نموده تا ثمراتشابزار فوق العاده روزه را با تمام  خدا
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 درس ششم دوره کردن یبرا هایی پرسش

 

 ؟ دی؟هر کدام را به طور مختصر شرح ده ستیموفق چ یدعا یچهار قدم مهم برا (۱

 

 

 

 

 

 ؟ دیروزه را ذکر کن ثمرات (۲

 

 

 

 

 

 

(  ی) واقع ی؟هدف ها دیروزه خود را آغاز کن دیخواه ی، چگونه م دیروزه نگرفته ا اگر قبالً( 3

 ؟ ستیشما چ
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 درس هفتم

  مانیا یصدا

  مفهوم

 

دعا کردن را درک  مانیبا ا دیکار ، با نیانجام ا یبرا. میدعا کن مانیبا ا دیما جواب داده شود با یدعاها نکهیا یبرا

 . میباش مانیکرده و قوم ا

بار ذکر  یو س ستیاز دو شیب " مانیا "ذکر شده است و کلمه  دیبار در عهد جد یاز صد و س شیب "باور  " کلمه

  : او فرمود. واکنش نشان داد مانیا دربارهاش بار ها و بارها  ینیخداوند در خدمت زم یسیع. شده است

  " تو را شفا داد مانتیا "

  " مانتیمطابق با ا "

  " است میتو عظ مانیزن ، ا یا "

  ".. یو در دل خود شک نکن یداشته باش مانیاگر ا"

  " داشته باش مانیبه خدا ا"

 

  : فرمود نیهمچن او

  " مانمانیکم ا یا"

  " ؟ یچرا شک کرد "

  " تیمانیا یب لیبه دل "

  " ؟ دیهست مانیا یب نقدریچرا ا "

  " کجاست ؟ مانتیا "

  ". دیفتیخود ن مانیشما دعا کردم ، تا از ا یمن برا " :به شاگردان فرمود  او

در روح القدس ،  دینجات مان ، تعم یعنی میکن یم افتیدر مانی، آن را با ا میکن یم افتیکه ما از خدا در یزیهرچ

 . حکمت یعیو کالم فراطب (دانش)معرفت  یعیمطلق ، شفاها ، برکات ، کالم فراطب یکین
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 دیگو یسخن م مانیا 

 

 ؟ دیگو یاما چه م - دیگو یسخن م کالم

  : رسول نوشت پولس

کالم نزد تو و در دهانت و در قلب تو است » نکهیا د؟یگویلکن چه م ....دیگویسخن م نطوریبد مانیعدالت ا لکن

 6:۱۰- ۸ انیروم«.میکنیکه به آن وعظ م مانیکالم ا نیایعنی

 

که کالم خدا را  میداشته باش مانیباور داشته و ا دیما پاسخ داده شود ، با یکند تا دعاها یم انی، کالم خدا را ب مانیا

  ؟ ستیدرست چ مانیآورد ، ا یسوال را به وجود م نیموضوع ا نیا .میشناس یاو را م یو صدا میدان یم

 . میشده ا دهیکه چگونه آفر میبدان دی، با میکن دایسوال را پ نیجواب ا نکهیاز ا قبل

 

  میهست چه کسی ما

 

 جسم، نفس و روح 

  : میشده ا لیاز سه قسمت تشک ما
 

  استخوان ها ، گوشت و خون مان : جسم

  ما ، اراده ما ، احساسات ما افکار : نفس

  ما یما و هست اتیح : روح
 

 . گفت که جسم بدون روح مرده است عقوبی

 ۲:۲6 عقوبی.مرده است زیبدون اعمال ن مانیا نیبدن بدون روح مرده است، همچن راچنانکهیز

 

به نفس از روح  میتوان یکالم خدا ، م لهیبه وس : دیگو یدر ارتباط با نفس و روح نوشته و م انیکتاب عبران سندهینو

 . مییبگو
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دودم و فرورونده تا جدا کند نفس وروح و  ریکالم خدا زنده و مقتدر و برنده تر است ازهر شمش رایز4:۱۲ انیعبران

 قلب است، یتهایافکار و ن زیمفاصل و مغز را و مم

 

 . کند سیدعا کرد که خدا ما را در روح ، نفس و جسم تقد انیکیدر کتاب تسالون پولس

محفوظ باشد در وقت  بیعیشما را بالکل مقدس گرداناد و روح و نفس و بدن شما تمام ب ،یسالمت یخود خدا اما

 ۵:۲3 کانیتسالون۱.حیمس یسیآمدن خداوند ماع

 

 تولد در روح 

 

که با نفس مان خدا را  میکن یاز ما تالش م یاریبس. میما در روح دوباره متولد شده ا.ما با خدا در روح است  رابطه

در روح متولد شده و در روح به حضور خدا  دیما با. ستین ریانجام پذ نیا. میو دعا کن می، او را بپرست میخدمت کن

 . میوارد شو

 

داخل  گریبار د شودکهیم ایشده باشد، مولود گردد؟ آ ریکه پ یچگونه ممکن است که انسان» :بدو گفت موسیقودین

از آب و روح مولود  یاگر کس میگو یبه توم نیآم ن،یآم» :در جواب گفت یسیع« شکم مادر گشته، مولود شود؟

جسم است و آنچه از روح مولود گشت  ،آنچه از جسم مولود شد .که داخل ملکوت خدا شود ستینگردد، ممکن ن

 4:3-6 وحنای.روح است

 

 . میبه حضور او وارد شو میتوان یکند که خدا روح است ، و ما فقط در روح م یما آشکار م یبرا وحنای

 رایپرستش خواهندکرد ز یپدر را به روح و راست یقیبلکه االن است که در آن پرستندگان حق دیآیم یساعت کنیل

 یبه روح و راست دیبایخدا روح است و هرکه او را پرستش کند م .پرستندگان خود را طالب است نیکه پدر مثل ا

 ۲3:4-۲4 وحنای«.بپرستد
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  تازه یخلقت *

 . میتازه شو یدر روح ، خلقت دیبا ما

تازه شده  زیهمهچ نکیکهنه درگذشت، ا یزهایچ ،است یباشد، خلقت تازها حیدر مس یاگر کس پس ۵:۱۷ انیقرنت۲

 .است

 روح با خدا کی 

 

در روح انجام  دی، با میده یخدا انجام م یبرا ایکه با خدا  یکار. میشوروح  کیبا خدا  دیواسطه تولد تازه ، با به

 . میز دعا کنیدر روح ن دی، با میدعا کن یعیفقط با فکر طب میتوان یما موثر واقع شود ، نم یدعاها نکهیا یبرا.شود 

 6:۱۷ انیقرنت۱است روح کی ونددیپ با خداوند که یکس لکن

 

 . میخدا را ، در روح خدمت کن دیبا زیکه پولس رسول ، خدا را در روح خدمت کرد ، ما ن همانطور

 ۱:۹a انیروم.کنم یپسرش خدمت م لیرا به روح خود در انج که او ییخدا رایز

 

به حضورش  مانیکه با ا میخدا را خوشنود کن میتوان یم یکند که ، ما تنها زمان یآشکار م انیکتاب عبران سندهینو

 . میوارد شو

الزم است که  د،یهرکه تقرب به خدا جو رایاو محال است، ز یرضامند لیتحص مانیبدون ا کنیل ۱۱:6 انیعبران

 .دهدیخود را جزا م ندگانیاوهست و جو نکهیآورد بر ا مانیا

 

  یعیو فرا طب یعیطب مانیا

 

 یعیطب مانیا 
 

 ای دهیا کیشخص ، اعتماد به نفس یک  ای، ارزش  قتیحق اعتماد به نفس در،  مانیکه ا دیگو یلغت م فرهنگ

 یم یصندل یبر رو ینمونه ، وقت یبرا.باشد ینفس مان م هیدر ناح یعیطب ییتوانا کی مانیا .باشد یم زیچ کی
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، آن  ها نی، اما ا میکن یعمل م یعیطب مانیدر ا پیوستهاکثر ما .دارد  ینگه م شیکه ما را بر رو میدار مانی، ا مینینش

 . ندستیکند ن یکه خدا در کتاب مقدس آشکار م یمانیا

 

 یعیفراطب مانیا 

استوار در  مانیا یبر مبنا بلکه،  ردیگ یقرار نم یشدن لمسی و حسو شواهد  یمنطق لیدال یبر رو یعیفراطب مانیا

، باور داشتن و عمل به کالم  یعیفراطب مانیا.از روح ماست نه از فکر ما  یعیفراطب مانیا .باشد یخدا و کالم او م

 . کردنش است دایپ لیبر دل یسوال بردن و سع ریخدا بدون ز

 

 مرددفکر  

 نیا.کرد  فیکند ، را توص یکند و بعد شروع به شک کردن م یدرخواست م مانیرا که با ا یشخص عقوبی

که از باد  استیاو مانند موج در.شود  یم جا به جاناتمام  یا رهیدر دا یمانیا یداشتن به ب مانیاست که از ا یشخص

 . می روداین سو وآن سو رانده و 

 

 یکند و مالمت نم یکه هر کس را به سخاوت عطام ییمحتاج به حکمت باشد، سوال بکند از خدا یاز شما کس واگر

 استیهرکه شک کند، مانند موج در رایسوال بکند و هرگز شک نکندز مانیلکن به ا .و به او داده خواهدشد دینما

 ۵:۱-6 عقوبی.شودیکه از بادرانده و متالطم م

 

 سوق مشکوک بودن ، ایو  میتصم عدم یشک به معنا.است  یعیشک عملکرد فکر طب.است  مانیمقابل انقطه  شک

که اغلب  نانیداشتن کمبود اطمتردید داشتن و شکاک بودن ، ،  بعید به نظر رسیدن،  ینانیاطم یب ایو  یمانیا یبه ب

 . باشد یم نانیاطم یکند و کم یرا دنبال م یهدف یب

و هم در  مانیزمان هم در ا کیدر  میتوان یما نم. میو هم در شک عمل کن مانیزمان هم در ا کیدر  میتوان ینم ما

 . هستند گریکدیمقابل  کامالًآن ها .میعمل کن ینگران
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 شک لیدال 

 . نمودداده و حل  صیآن ها را تشخ توان یوجود دارد که م استشک نبرد با که در  یشخص یبرا یاصل لیدل سه

 

 ( نانینفس ) اطم اعتماد بهکمبود  

 نیا اعتماد به نفس یدر مورد کم زیچ نیخطرناک تر.باشد  یماعتماد به نفس شک ، کمبود  یاصل لیاز دال یکی

 "گونه هستم  نیبزرگ شده ام ، من ا نگونهیمن ا ". میانجام ده شیبرا میتوان ینم یکار چیه میاست که ما فکر کن

 . شود یم دهیاست که اغلب شن یزیچ

 یمنف ریتصو یبرا ییجا چیمکاشفه خلقت تازه ، ه. میروح شده ا کیما با خدا . میدر نجات ، ما خلقت تازه هست اما

 .، خدا ما را دوست داشت میکه ما درگناه مرده بود یزمان یحت : دیگو یرسول م پولس. گذارد ینم یاز خود باق

و درد آور بوده اند را  یکه منف ییزهای، تمام چ دیشا .ما را محبت نکرده باشند  دیپدر و مادرمان آن گونه که با دیشا

 . به ما گفته اند ، اما خدا مارا دوست داشت

 

مرده  ایکه در خطا زیخود که باما نمود، ما را ن میمحبت عظ تیثیدولتمند است، از ح ت،یخدا که در رحمان کنیل

 حیدر مس یآسمان یهایو در جا دیزانیو با او برخ .دیافتهاینجات  ضیکه محض ف رایز د،یزنده گردان حیبامس میبود

 4:۲-6 انیافسس.دینشان یسیع

 

 . دهد یخواند را به ما م یو سرود م کند یم یکه شاد یاز خدا در حال یفوق العاده ا ریتصو ینب یایصفن

 ینمود و در محبت خود آرام ارخواهدیبس یاو بر تو شاد .و نجات خواهد داد راستیتو قد انیدر م تیخدا هوهی

 3:۱۷ ایصفن.خواهد نمود یو با سرودها بر تو شاد افتیخواهد

 

 کمبود، با  چه هویتی داریمخداوند  حیدر مس نکهیبه کالم خدا درباره ا مانیما با مطالعه کردن ، اعالم کردن و ا

 . میکن یمبارزه م اعتماد به نفس
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  گناه *

ما  م،یکن یرا مخف آن دارمانیکه از وجدان ب میگناه است که ما تالش کرده ا نیا.شک ،گناه است  یبعد لیدل

داند که  یروح ما م.است  یکیندارد ، اما روح ما با خدا  یکه از نظر خدا مشکل میافکار خودمان را متقاعد کرده ا

 . میانم یبه شک م فکر غلط مان ، دو با متقاعد کردن.گناه است 

 

6:۱-۸ نکل ا هبینام زدنکن کش زگره و دنکب لاوسیار رد جوم دننام ،دنک کش هکرهیتسا  و هدنارداب زا هک عقوبی

مرد دودل در تمام رفتار خود  .افتیخواهد  یزیشخص گمان نبرد که از خداوند چ نیچن رایز .شودیمتالطم م

 .است داریناپا

 

  : که میخوان یاول پادشاهان م در

 ند،یسلوک نما یجان خود در حضور من به راست یدل و به تمام یرا حفظ نموده، به تمام شیتو راه خو اگرپسران

 ۲:4bپادشاهان ۱.مفقود نخواهد شد ند،یبنش لیاسرائ یبر کرس کهیکه از تو کس نیقی

 

 . کردند یجان در حضور خدا سلوک م یدل ) روح ( و به تمام یبه تمام یدر راست دیها با آن

 دهیبعد بخش. میداده و آن را اعتراف کن صیگناه را تشخ دی، با هیناح نیورود به ا یدادن به شک ، برا انیپا یبرا

 . شود یشده ، پاک م

 

پاک  یو ما را از هر ناراست امرزدیو عادل است تا گناهان ما را ب نیاو ام م،یبه گناهان خود اعتراف کن اگر

 ۱:۹ وحنای۱.سازد

 

  یناراست *

کنند که اگر  یاحساس م یاریبس. یناراست یعنیاست  عیشا اریاست که امروزه بس یشک ، مشکل لیدل نیسوم

به فرض مثال ، فقط  ."شود  یکه در جامعه گفته م یدروغ ها" ای،  ، درست است  ندیبگو "کوچک یدروغ ها"

 .دفاع کنند یاز احساسات کس ایبرود ،  شیکارها راحت تر پ نکهیا یبرا
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توانند  یچون آن ها ناراست هستند ، نم. ندیگو یکند که همه به او دروغ م ی، فکر م دیگو یکه دروغ م یکس

  چون کالم .شود  یم دهیکش زیبه خدا ن یحت یاعتماد یب نیا.قدم بردارد  یدر راست یداشته باشند که کس نانیاطم

که به خدا  ندیآن ها فکر کنند و بگو دیشا.هستند  نناتوا زیاعتماد به کالم خدا ن ی، برا ستیآن ها قابل اعتماد ن

 یخدا درباره دروغ چه احساس نکهیپادشاه ا مانیسل . توانند ینم تشانیشخص لیبه دل تیدر واقع یاعتماد دارند ول

 : داد حیدارد را توض

چشمان متکبر و زبان  .مکروه است یکه نزد جان و زیاست که خداوند از آنها نفرت دارد، بلکه هفت چ زیچ شش

 ۱6:6-۱۷امثال .زدیریرا م گناهیکه خون ب ییدروغگو، ودستها

 

 . میخدا بشو نیسرسپرده ، صادق و فرزندان راست دی، با هیناح نیوارد شدن به ا یتوقف در شک برا یبرا

 

به تمام  دیبا شکستن عادت دروغ گفتن با نطوریهم. میده یکار را با اعتراف گناهانمان در گذشته انجام م نیا ما

شود به  یما م یباعث شرمندگ عیکار چقدر سر نیا نکهیا. می، اعتراف کن میکه گفته ا یبه اشخاص دمانیگناهان جد

 . می، فکر کن میحرف بزن نکهیدهد که قبل از ا یم ادیما 

 

مرد عادل در عمل، قوت  یدعا رایز د،یابیتا شفا  دیدعاکن گریکدی یو برا دیگناهان خود اعتراف کن گربهیکدی نزد

 ۵:۱6 عقوبی.دارد اریبس

 

 است راستیبر  ی، مبتن صحیح مانیا 
 

  : نوشت وشعی . میابی یرا در کتاب مقدس م " یبا راست "و بارها کلمه  بارها

 ۲4:۱4a وشعی.دییعبادت نما یراستو او را به خلوص و  د،یبترس هوهیاالن از  پس

 

  : نوشت ینب لیسموئ

شما کرده  یکه برا یمیعظ یو در کارها دییدل خود عبادت نما یبه تمام یراستو او را به  دیاز خداوند بترس کنیل

 ۱۲:۲4 لیسموئ۱.دیاست، تفکر کن
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  : پادشاه نوشت مانیسل

 نمود،یبا تو رفتار م میو عدالت و قلب سل یراستتو با بنده ات، پدرم داود، هرگاه در حضور تو با » :گفت مانیسل

 3:6aپادشاهان ۱.ینمودیم میاحسان عظ

 

  : پادشاه دعا کرد یایحزق

ام و آنچه در  و به دل کامل سلوک نموده راستیدر که چگونه به حضور تو  یآور ادیب نکهیخداوند مسالت ا یا»

 ۲۰:3aپادشاهان ۲«.تو پسند بوده است، بجا آوردهامنظر 

 

  : رسول نوشت یوحنای

 3:۱۸ وحنای۱.یراستنه درکالم و زبان بلکه در عمل و  میجا آر فرزندان، محبت را به یا

 

 . شود یانجام م مانیا لهیکار خدا فقط به وس

 

 داکردنیپ یبرا ."شود  یعدالت مشخص م انیکه در پا "که افراد باور داشته اند  میقرار گرفته ا ییها تیدر موقع ما

توانست  یکردند که پول ، م ی، احساس م شانیدر خدمت ها یدروغ گفته اند ، حت ازشانیپول و برآورده شدن ن

  : پادشاه نوشت داود. باشد یخوب لیدل

 33:4 ریمزام.است راستیدر او  یکارها عیاست و جم میکالم خداوند مستق رایز

 

و  یدر راست .است تا ابداالباد داریآنها پا .نیام یو ضیفرا عیو انصاف است و جم یراست شیها دست یکارها

 ۷:۱۱۱-۸ ریمزام.استقامت کرده شده
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 خدا مانیااز نوع  یمانیا

 

است از  یطومار.دهد  یبه ما م ۱۱ باب انیدر عبران مانیا بارهآور در رتیفصل ح کی انیکتاب عبران سندهینو

خواهد فصل ، کامل ن نیخواندن او بدون وقت گذاشتن هیچ مطالعه ای درباره ایمان . قیوفادار در عهد عت نیمقدس

 . بود

 مفهوم 
 

  .میریگ یم ادیرا  مانی، مفهوم ا انیکتاب عبران در

قدما شهادت  یبرا ن،یکه به ا رایز .دهیناد یزهایداشته شده است و برهان چ دیام یزهایاعتماد بر چ مان،یا پس

 یدنیناد یزهایازچ یدنید یزهایآنکه چ یحت د،یکه عالمها به کلمه خدامرتب گرد میدهایفهم مانیبه ا .داده شد

 ۱:۱۱-3 انیعبران.ساخته شد

 

شرح  گونه نیرا ا مانیا نیدر ادامه او ا .داشته باشند راخدا ایمان  در واقع داد که میخداوند به شاگردان تعل یسیع

 . دییکوه بگو نیو به ا دیداشته باش مانیداد که اگر شک نداشته ، بلکه ا

 دمنتقلیکوه گو نیهرکه بد میگویبه شما م نهیکه هرآ رایز د،یآور مانیبه خدا ا» :گفت شانیدر جواب ا یسیع

هرآنچه  نهیشود، هرآ یدمیدارد که آنچه گو نیقیافکنده شو و در دل خود شک نداشته باشد بلکه  ایشده، به در

و به  دیافتهایکه آن را  دیبدان نیقی د،یکنیآنچه در عبادت سوال م میگویبه شما م نیبنابرا .بدو عطا شود دیگو

 ۲۲:۱۱-۲4مرقس .شماعطا خواهد شد

 

 دهد یکه خدا م یمانیا 
 

 . ستیتکبر ن یبرا ییجا چیخدا به ما داده شده است و ه لهیبه وس یقیحق مانیا

 ۲:۸ انیبلکه بخشش خداست،افسس ستیاز شمان نیو ا مانیا لهیبوس د،یافتهاینجات  ضیکه محض ف رایز

 

 دیاست مکن ستهیبلندتر ازآنچه شا یکه فکرها میگویاز شما را م یکیکه به من عطا شده است، هر یضیبه آن ف رایز

 ۱۲:3 انیروم.که خدا به هر کس قسمت فرموده است مانیبه اندازه آن بهره ا د،ییبلکه به اعتدال فکرنما
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 میداشته ا ازیآنچه که ما ن ایتواند رشد کند  یم مانیا ایدهد ، آ یم مانیا زانیم کی یکه خدا به هر کس ییآن جا از

 داده است ؟ما بار به  کیرا خدا 

 

 به اندازه دانه خردل یمانیا *

دانه خردل  ییسپس او توانا. نیزم یدانه بر رو نیکوچک تر یعنیساخت  هیرا به دانه خردل شب مانیخداوند ا یسیع

 .داد میدر رشد کردن را تعل

 یبه قدر دانه خردل مانیاگر ا م،یگویبه شما م نهیهرآ رایز .شما یمانیا یسبب ب به» :را گفت شانیا یسیع

 ۱۷:۲۰ یمت. شدیمنتقل شو، البته منتقل م بدانجا نجایاز ا دیگفتیکوه م نیبد د،یداشتیم

 

 . دوباره درباره دانه خردل صحبت کرد او

چون کاشته شد،  کنیل .باشد ینیزم یتخمها نیکارند، کوچکتر نیکه آن را بر زم یاست که وقت یدانه خردل مثل

 انهیآش توانندیم هاشیسا ریچنانکه مرغان هوا ز آورد،یبزرگ م یو شاخه ها گرددیبقول م عیو بزرگتر از جم دیرویم

 3۱:4-3۲مرقس «.رندیگ

 

  کند یما رشد م مانیرسول نوشت که ا پولس

 میافزوده خواه تیشما بحسب قانون خود بغا انی، در م شما افزون شود مانیکه چون ا میدار دیام یول

 ۱۰:۱۵ انیقرنت۲.شد

 

  : دارند و دعا کردند ازین یشتریب مانیمتوجه شدند که ا رسوالن

 ۱۷:۵bلوقا .کن ادیما راز مانیا»

 

 . میخود را بنا کن مانیا میتوان یرسول گفت که م یهودای

 ۱:۲۰ هودایاقدس خود بنا کرده و در روحالقدس عبادت نموده، مانیخود را به ا بان،یحب یشماا اما
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مانند دانه خردل رشد  یمدت زمان کیدر .خواهد شد  ی، قو میمان ، همان قدر که اجازه بده یما در زندگ مانیا

 . خواهد کرد

 

  دینه ام مانیا *

 مانیبه ا دیاگر ام.انجام خواهد داد  ندهیدر آ یزمان کیاست که خدا در  یزیباور داشتن چ دیام . ستین مانی، ا دیام

ما را از امروز  " این ، .... ندهیدر آ یوقت کیدارد ، خدا قرار است که  یکردن باز م افتیاز دررا نشود ، ما  لیتبد

 " دارد یکردن باز م افتیدر

 ." ارمغان می آوردرا به  نتایج مانیو اسکو یا صحنه را مرتب و تنظیم می کند  دیام ":شده است  گفته

 

  نه دانش مانیا *

که  میبا افکارمان توافق کن میتوان یم یعنی میبا تفکرمان به توافق برس میتوان یبه واسطه دانش م.خوب است  دانش

، دانش به تجربه  مانیبه واسطه ا.دهد  ینم رییما را تغ ی، هرگز زندگ مانیاما دانش بدون ا.آن کالم درست است 

  : رسول نوشت پولس. شود یم لیتبد

آنچه  یعنیخطور نکرد،  یو بهخاطر انسان دینشن یو گوش دیند یرا که چشم ییزهایچ» :چنانکه مکتوب است بلکه

که نزد او جهالت  رایز ردیپذ یروح خدا را نم امور یاما انسان نفسان« .کرده است ایدوستداران خود مه یخدا برا

 ۲:۹, ۱4 انیقرنت۱.شود یحکم آنها ازروح م رایز دیتواند فهم یاست و آنها را نم

 

 به واسطه کالم مانیا 
 

 مانیا.بر کالم خداست  یمبتن یقیحق مانیا. دیآ یکالم خدا به وجود م دنیشن قیاز طر مانیگفت که ا پولس

 کالم خداست که ضد  میشنو یم ایو  مینیب یکه ما م یزیهر چ مافوقداند که کالم خدا  ی، م یقیحق

 .از کالم خدا دنیاست و شن دنیاز شن مانیلهذا ا۱۰:۱۷ انیروم

 

که  یکسان خداوند ، درباره یسیع.باشد  یروح م هیو درک در ناح دنی، د دنیما با شن یقلب رفتارطرز  قیاز طر مانیا

 . فهمند صحبت کرد یشنوند و نم ی، نم نندیب ینم
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 یشنوند و نم یو شنوا هستند ونم نندیب یکه نگرانند و نم میگو یبه مثلها سخن م نهایجهت با ا نیا از ۱3:۱3 یمت

 .فهمند

 

 کند یکه غلبه م یمانیا 
 

 . غلبه خواهد کرد ایبر دن رایمهم است ز اریبس مانیا

 مانیرا مغلوب ساخته است، ا ایکه دن یو غلبها ،ابدییغلبه م ایآنچه از خدا مولود شده است، بر دن رایز

 ۵:4 وحنای۱.ماست

 

 ما مانیاو به وجود آورنده  مؤلف 
 

 . ماست مانیا یخداوند ابتدا و انتها یسیع

 یاو موضوع بود، ب شیکه پ یکه بجهت آن خوش مینگران باش یسیع یعنی مانیو کامل کننده ا شوایپ یبه سو و

 ۱۲:۲ انیعبران.و بهدست راست تخت خدا نشسته است دیگرد بیشمرده، متحمل صل زیرا ناچ یحرمت

 

 شما کجاست ؟ مانیا 
 

  در حال غرق شدن بود قیشد و قا طوفان

شما  مانیا» :گفت شانیپس به ا .آمد دیپد یداد تا ساکن گشت و آرام بیبرخاسته باد وتالطم آب را نه پس

 ۲4:۸ ۲۵-لوقا  کجاست؟
 

که طوفان شد ،  یبا آن ها بود اما باز هم وقت قیاو در قا.روند  یخداوند به آن ها گفته بود که به آن طرف م یسیع

 "،  دیپرس یم دیخداوند باز هم با یسیع ". میشو یاستاد ، استاد ، ما هالک م ". دندیرا د یعیطب یایآن ها فقط دن

بر کالم خدا و در روح مان  یمبتن دیما با مانیا" ؟ یعیفراطب یایدن ایاست  یعیطب یایدر دن ایآ، شما کجاست مانیا

 . و زبان ما باشد

که به آن وعظ  مانیکالم ا نیایعنیکالم نزد تو و در دهانت و در قلب تو است » نکهیا د؟یگویچه م لکن

 ۱۰:۸ انیروم«.میکنیم
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 مانیا هیعط 
 

شخص خاص ،  کی یبه واسطه کالم حکمت برا شهیاز روح القدس است که هم یعیفراطب هیعط کی مانیا هیعط

 نیقدرت روح القدس است که به ما ا یایاز عطا یکی مانیا هیعط.شود  یم یخاص جار تیموقع ایزمان خاص و 

 . میشفا بشو یایانجام معجزات و عطا هیدهد تا وارد عط یاجازه را م

 

 ؟! مانیدشمنان ا 

  میبجنگ دیما با *

دارد که  نیاشاره بر ا دقیقاً "جنگ "کلمه .بجنگدرا  مانیا یکویکرد تا جنگ ن قیرا تشو موتاوسیرسول ، ت پولس

 . وجود دارند مانیا یبرا یدشمنان

در  یکرد کویو اعتراف ن یآن دعوت شد یرا که برا یجاودان اتیرابکن و بدست آور آن ح مانیا یکویجنگ ن و

 6:۱۲ موتائوسیت۱.اریحضورگواهان بس

 

  پنجگانهحواس  *

، اگر  ...و  میکن یو لمس م میشنو ی، م مینیب یاعتماد به آن چه م.هستند  مانیدشمنان ا نیتر یما قوپنجگانه  حواس

 . از اعتماد به کالم خدا باشد ، ما را مغلوب خواهد کرد شتریب

که باور  ییکالم آن ها. می دهدانجام خواهد  ، دیگو یکالمش مدر خدا آنچه را که .است  قتیخدا حق کالم

 رییپرداخت نشده ، کالم خدا را تغ یقبض هادیدن  ایکنم  یکه هنوز در بدنم حس م یعالئم :برای مثال ندارند 

  : باره نوشت نیپولس در ا.نخواهد داد 

 

بلکه خدا  !حاشا سازد؟یامانت خدا را باطل م شانیایمانیا یب اینداشتند؟ آ مانیا یاگر بعض مییکه چه بگو رایز

 3:3-4a انیروم.راستگو باشد و هر انسان دروغگو

 

 

 



119 
 

  یمانیا یب *

شود که کالم به  یفقط باعث م.دهد  رییتواند کالم خدا را تغ یاست اما باز هم نم یدشمن قدرتمند یمانیا یب

 آناست و از  دهیناد یزهایچبه باور  مانیگفت که ا انیکتاب عبران سندهینو .نشود لیمان تبد یدر زندگ قتیحق

  !به عنوان نمونه نام برد را نوح

 

که  ینوح چون درباره امور مانیبه ا .دهیناد یزهایداشته شده است و برهان چ دیام یزهایاعتماد بر چ مان،یا پس

را ملزم  ایبجهت اهل خانه خود بساخت و به آن، دن یایبود، خداترس شده، کشت افتهینشده، الهام  دهیتا آن وقت د

 ۱:۱۱, ۷ انیعبران.دیاست گرد مانیکه از ا یساخته، وارث آن عدالت

 

 . ستندین یدنیکه د یزهایربط داد به چ ار مانیا نطوریرسول هم پولس

 یاست، زمان یدنیکه آنچه د رایز ،یدنیناد یزهایبلکه به چ ،یدنید یزهایبه چ میکن یکه ما نظر نم یحال در

 4:۱۸ انیقرنت۲.یجاودان یدنیاست و ناد

 

  شک *

، تا  نمیتا نب "او گفت ، .(  مانیبه ا یمانیا یکند ) از ب دایانتقال پ یعیبه فراطب یعیتوانست از منطقه طب یبه سخت توما

  ". نخواهم آورد مانیلمس نکنم ، ا

 

بدو  گریپس شاگردان د .نبود شانیآمد با ا یسیکه ع یوقت گفتند،یاز آن دوازده بود و او را توام م یکیتوما که  اما

 یو انگشت خود را در جا نمیرا نب خهایم یتا در دو دستش جا» :گفت شانیبد« .میدهایخداوند راد» :گفتند

و بعد از هشت روز باز شاگردان با توما « .آوردنخواهم  مانیننهم، ا شیو دست خود را بر پهلو خهانگذارمیم

پس به توما « .سالم بر شماباد» :گفت ستاده،یا انیآمد و در م یسیجمع بودند و درها بسته بود که ناگاه ع یدرخانها

مباش  مانیایمن بگذار و ب یو بر پهلو اوریو دست خود راب نیمرا بب یو دستها اوریب نجایانگشت خود را به ا» :گفت

 دنمیتوما، بعد از د یا» :گفت یسیع« .من یخدا یخداوند من وا یا» :گفت یتوما در جواب و« .دار مانیا لکهب

 ۲4:۲۰-۲۹ وحنای«.آورند مانیا دهیکه ند یخوشابحال آنان ؟یآورد مانیا
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او  .میانجام ده دیآن چه که نبا یشد برا ی، نمونه ا اوردیب مانیا نکهیو لمس کردن قبل از ا دنید یتوما برا خواسته

خداوند ، ادامه داد اما در تمام  یسیبه خدمت خود به ع ، شود دیشود و شه لیکه رسول انج یاز آن زمان تا زمان

 . شود یم ادیشکاک  ی، هنوز از او به عنوان توما خیطول تار

 

  کالم ی، اتحاد و دعا مانیا یدعا

 

و چگونه عمل  ستیچ مانیا نکهیمطالعه ا یاست که برا لیدل نیبه هم.باشد  مانیبر ا یمبتن دیموثر بودن ، دعا با یبرا

 . میوقت گذاشته ا کند یم

 مانیا یدعا 
 

دعا در کتاب مقدس ذکر شده  نینمونه از ا کیتنها .شود  یم ماری، باعث نجات ب مانیا یگفت که دعا عقوبی

دقت داشته باشد که ممکن است گناه .کند  یبه دعا دارد ، طلب دعا م ازیکه ن یتوجه داشته باشد ، که شخص.است 

 یدعا یهستند که برا یمحل یسای، رهبران کل نجایدر ا خیمشامنظور از .شود دهیبخش دیباشد و آن گناه با ریدرگ زین

 . ندیآ یم مانیا

 

و او را به نام خداوند به روغن  ندیدعا نما شیرا طلب کند تا برا سایکل مشایخباشد،  ماریاز شما ب یهرگاه کس و

و اگر گناه کرده  د،یزانیوخداوند او را خواهد برخ دیشما را شفا خواهد بخش ضیمر مان،یا یو دعا .کنند نیتده

 ۱4:۵-۱۵ عقوبی.خواهد شد دهیباشد، از او آمرز

 

 یبر مبنا نطوریو هم.شود  یدعا م مانیست و با اخدا یبر وعده ها یمبتن کامالًاست که  یی؟دعا ستیچ مانیا یدعا

که  یشود ، روح القدس به عنوان شاهد یانجام م مانیا یدعا یوقت. باشد یکه در اتحاد هستند م شتریب ایدو نفر و 

از روح  مانیا.است  طیشرا ایتر از عالئم و  یما واقع یکالم خدا برا قتیحق.کار انجام داده است وجود دارد  نیا

 . میشو روزیتا پ میدر کالم خدا بمان مانیبا ا دی، با دیآ یم مانیا نیکه ا یاز لحظه ا.ماست نه از فکر
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 قدرت اتحاد 
 

 رندیگ یاتحاد قرار می شان در دعا مانیدر اتحاد باهم در ا که ی، هنگاماز دو  شتریب ایو  مانداریدو اقدرت و اقتدار 

 . شود یچند برابر م

و  .را نفروخته شانیا شان،یاگر صخره ا .ساختندیو دو نفرده هزار را منهزم م .کردینفر هزار را تعاقب م کی چگونه

 3۲:3۰ هیتثن.ننموده بود میرا تسل شانیخداوند، ا

 

 اتحاد یدعاها 
 

 . باشد یاز خدا باهم م دنیخداوند درباره متحد شدن و طلب یسیع میتعل یاتحاد بر مبنا یدعا

ازجانب پدر من که  نهیدرباره هرچه که بخواهند متفق شوند، هرآ نیهر گاه دو نفر از شما در زم میگویبه شما م باز

 انیسه نفر به اسم من جمع شوند، آنجا درم ایکه دو  ییجا رایز .کرده خواهد شد شانیا یدر آسمان است برا

 ۱۹:۱۸-۲۰ یمت«.حاضرم شانیا

 

و سپس در اتحاد  ستیکه جواب دعا مطابق با کالم خدا چ میبدان دی، با میآگاه باش تیاز آن موقع دیاتحاد ، با یبرا

 . میاتحاد داشته باش یکه درخواستش را نگفته است دعا یبا کس میتوان یبه عنوان مثال ما نم. میبطلب

 

  مانیدعاها یتمرکز بر رو *

 .متمرکز بر اهداف مشخص است  مانیباشد که دعاها نیاتحاد ا یدعا دیفوا نیاز بزرگ تر یکیاست  ممکن

 ! پسر داود به ما رحم کن یخداوندا ا "زدند ،  یم ادیکه فر دیاوریب ادیرا به گدایان نابینا 

  "انجام دهم ؟ یچه کار تانیبرا دیخواه یاز من م" داد ؟ یخداوند چه پاسخ یسیع

 بود ؟ قسمت در کدام مانیا ؟ رندیخواستند شفا بگ یم یا شغل ؟ یاخواستند ؟می پول  اآن ه ایآ

قرار  جهیحداکثر نت یمان بر رو مانیشود که تمرکز ا یباعث م نیا رایمشخص باشد ، ز مانیدرخواست ها دیبا ما

 . ردیبگ
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  دیببر نیرا از ب یمانیا یشک و ب *

 رونیشکاک را بافراد آن کودک را از مرگ زنده کند ،  نکهیآمد ، قبل از ا روسیایخداوند به خانه  یسیع یوقت

 .کرد

3۹:۵-4۲ سپ دب ،هدش لخادیناش تفگ: «رگ و اغوغ ارچیه مینکی؟د تسا باوخ رد هکلب هدرمن رتخد. »مرقس 

که  ییبرداشته، بهجا شیخو قانیکرده، پدر و مادردختر را با رف رونیاو همه را ب کنیکردند ل هیسخر یبر و شانیا

 یا» :است نیآن ا یکه معن« .یقوم تایطل» :گفت یپس دست دختر را گرفته، به و .بود، داخل شد دهیدختر خواب

متعجب  تینهایب شانیا .که دوازده ساله بود رایز دیدر ساعت دختر برخاسته، خرام« .زیبرخ میگویدختر، تو را م

 .شدند

 

 کردن دعا یکدیگر با *

 یزمان نیا.( اندکه دعا نشده اند ) درخواست نشده  رایاز دعاها پاسخ داده نشده اند ز یکه بعض میذکر کرد شتریپ

ی کالماز کالم خدا ، ،  میکن یصحبت م تیوضع کیما در مورد . میاتحاد دقت نکن یافتد که ما در دعا یاتفاق م

در . میریپذ ی، و نحوه دعا کردن را م میکن یشود ( را اعالم م یم مربوط تی) به آن موقع کند یبا آن صدق م که

انجام  آن میکه باور دار یمانیباهم در اتحاد ا دی، با میریگ یقرار م گریکدیکه در اتحاد با اراده خدا و با  یلحظه ا

 . میریخواهد شد ، قرار بگ

در .کنند  یدر اتحاد دعا م یهمگ ایهر دو و  بلکه متحد شود یگریکند و د یدعا م یکیکه  ستیمفهوم ن نیبه ا نیا

 . میدر اتحاد باشند ندار ایگوش کنند  گرانیکند و د یدعا را رهبر یکیکه ،  نیاز ا یکتاب مقدس نمونه ا

 

 کالم خدا یدعا 
 

  کالم خدا زنده است *

 . و زنده است مقتدرکه کالم خدا  دیگو یم انیکتاب عبران سندهینو

دودم و فرورونده تا جدا کند نفس وروح و  ریکالم خدا زنده و مقتدر و برنده تر است ازهر شمش رایز4:۱۲ انیعبران

 قلب است، یتهایافکار و ن زیمفاصل و مغز را و مم
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 . کند تا آن را به انجام برساند یم یبانه دیگفت که خدا بر کالم خود د ینب یایارم

 ۱:۱۲ ایارم«.تا آن رابه انجام رسانم کنمیم یبان دهیکه من بر کالم خود د رایز یدید کوین» :مرا گفت خداوند

 

  راه حل یدعا *

و به  میمشکالت را متوقف کن یبراکردن دعا  یی است  که ما بایدراه ها نیاز قدرتمند تر یکیکالم خدا ،  یدعا

 . میدعا کنرا  آن مشکل آن راه حل یجا

 . دهد یافتد ، به ما م یم یشود ، چه اتفاق یم یکالم خدا جار یوقت نکهیاز ا یعال نشیب ینب اءیاشع

نخواهدبرگشت بلکه آنچه را که خواستم بجا  ثمر ینزد من ب .کالم من که از دهانم صادر گردد خواهد بود همچنان

 ۵۵:۱۱ ایاشع.دیآنچه آن را فرستادم کامران خواهدگرد یخواهدآورد و برا

 

 . دیفرستاده شده است خواهد رس شیبه آنچه که برا.گردد  یبر نم بی ثمرخدا  کالم

شود را  یخدا که مربوط به آن موضوع م یوعده ها دی، با انجام می دهیم راکالم  یدعا یتیموقع کیدر  یوقت

 نیا ةاستفاد ی، برا ی که وعده های خدا را در یک مجموعه به صورت کتاب جمع آوری کردندیکتاب ها. میداکنیپ

صورت  نی، در ا میسیبنو ییخدا را در جا یوعده هاکه خودمان هم خوب است  یلیخ.هستند  یعال بسیار روش

تنها . میو دعا کن میرا ببند مانیچشم ها دی) خدا هرگز نگفت که ما با. میاز آن ها استفاده کن میتوان یدعا م یبرا

قرار خدا  یبر رو را تمرکزمان میتوان یحال م نیبستن چشم ها اجتناب از پرت شدن حواس است و در ا یبرا لیدل

 .دهیم

 

  شفا یبرا *

دکتر به ما چه گفته  نکهیا ای،  میدار یکه چه حس وحشتناک مییکه به خدا بگو ستین یازی، ن میدار ازیبه شفا ن اگر

دعا  نیبه ا هیشب یزیچ دیما با یدعابلکه  میکه انجام نشده است و قرار است انجام ده ییدرباره کارها ایاست ، 

  :باشد

سبب گناهان  مامجروح و به یرهایسبب تقص خداوند به یسیکه ع دیفرما یخداوندا ، از تو متشکرم که کالم تو م"

" میافتیاو ماشفا  یآمد و از زخمها یما بر و یسالمت بیوتاد .دیما کوفته گرد
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 یو جراحات مرا شفا خواه دیخواهم رسان تیبه تو عاف :که  یگفته ا ایکه به واسطه ارم کنم یتو را شکر م خداوندا"

" . داد

و تندرست باشم ، چنانکه جان من  ابیاست که در هر وجه کام نیمن ا یاز تو متشکرم که خواست تو برا خداوندا"

" کنم یشده اعالم م افتیحاال در نیکامل خود را هم یدارم و شفا مانیا.است ابیکام

  ۱:۲ وحنای3     ۵3:۵ ایاشع     3۰:۱۷ ایارم

 

  زانمانیعز یبرا *

آن ها کجا  مییکه به او بگو ستین یازی، باز هم ن ستندین کیکه به خداوند نزد میداشته باش یزانیاست عز ممکن

 . کالم یدعا لهی؟به وس میآن ها دعا کن یچگونه برا.کنند  یهستند و چه م

 

پندارند،  یرمیتاخ یچنانکه بعض یینما ینم ریتاخ تو در وعده خود دیفرما یکنم که کالم تو م یپدر تو را شکر م"

".ندیهالک گردد بلکه همه به توبه گرا یخواهد که کس یچون نم دینما یبلکه بر شما تحمل م

آورم ، من و اهل خانه ام نجات  مانیا حیمس یسیکه اگر به خداوند ع یکنم که وعده داده ا یرا شکرت م تو"

" .افتی میخواه

هم شود از آن  ری، چون پ مینمائ تیبرود ترب دیکه با یاگر ما طفلمان را در راه که دیفرما ی، کالم تو م پدر"

" .دیانحراف نخواهد ورز

  ۲۲:6 امثال       ۱6:3۱ اعمال      3:۹پطرس ۲

 

  یمال یها یبده یبرا *

کارتان  زیم یخود را به همراه دسته چک تان با هم بر رو یپرداخت یکه قبض ها دیدر نظر داشته باش دیتوان یم شما

 . دیو شروع به دعا کردن کن دیآن ها بگذار یقرا داده ، دست بر رو

 

که خواهند آمد ، تو مهلت پرداخت آن ها و مقدار  ییهستند و قبض ها نجایکه ا یپرداخت یپدر تو تمام قبض ها"

من  یها را به مخزن ده یک ها یتمام : دیفرما یخداوند که کالم تو م یاز تو متشکرم ا.یدان یم زیآن ها را ن

آسمان  یروزنه ها ایکه آ دییامتحان نما نطوریمرا به ا دیگو یم وتیصبا هوهیو  تا در خانه من خوراک باشد دیاوریب
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 یم وتیصبا هوهیآن نخواهد بود؟ و  شیکه گنجا ختیبر شما نخواهم ر یشمانخواهم گشاد و چنان برکت یرا برا

 .نشود بارینسازد و مو شما در صحرا ب عیشما را ضا نیخورنده را به جهت شما منع خواهم نمود تا ثمرات زم :دیگو

 

و تندرست  ابیکه من در هر وجه کام یکه تو آرزو کرده ا یخدا ، که تو فرموده ا یفوق العاده است ا چقدر"

" .است ابیباشم ، چنانکه جان من کام



".نخواهم بود زیچ چیمحتاج به ه .ی، توشبان من هست دیفرما ی، کالم تو م پدر"

 3:۱۰-۱۱   3یانحو ۱:۲    مازمیر ۲3:۱ یمالک

 

  مانیا یصدا -خالصه 
 

اما  میداشت مانی، ا میدوباره متولد بشو نکهیقبل از ا. میما در روح دوباره متولد شده ا. میجسم ، نفس و روح هست ما

  بر آنچه که کالم خدا  یما مبتن مانیا.است  یعیما فراطب مانیو ا میخدا هست یحال در پادشاه.بود  یعیطب هیدر ناح

از خودمان  یمنف ریبا تصو ستیقرار ن گریما د. میشاهد هست انباشد ، نه آن چه که در اطراف م یم دیفرما یم

 یداد که گناه و ناراست میاجازه نخواه گرید. مینی، بب ندیب یما قرار است خودمان را آن طور که خدا م. میکن یزندگ

 . وارد کند را شک، مان  یدر زندگ

داشته  یمانیا دیما با. میداشته باش مانیبه کالم خدا ا دیما با. میکن نیکه خدا به ما داده است را تمر یمانیا دیبا ما

و  میما قرار است که در کالم خدا دعا کن .میدر اتحاد دعا کن گرانیدر دعا ، با د دیما با.است  روزیکه پ میباش

 ! میداد را تجربه کن واهدما انجام خ یکه خدا برا یزیشگفت انگ یکارها
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 درس هفتم دوره کردن یبرا هایی پرسش

 

ما از  مانیا ایکه آ دیفهم می، از کجا خواه میشده ا لیکه ما از جسم ، نفس و روح تشک ییاز آنجا( ۱

 از روح ؟ اینفس ) فکر ، اراده و احساس ( است  هیناح

 

 

 

 

 

 ؟ دیخداست ( را با استفاده از کلمات ساده خود شرح ده مانیا هیکه شب یمانیخدا ) ا مانیا ( ۲

 

 

 

 

 

 

 

 ؟ ستیاتحاد چ یو دعا مانیا یمنظور از دعا( 3
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 درس هشتم

 دعا کردن در اقتدار

  مفهوم

 

انجام دهد که خود او از ما  مانیبرا میخواه یرا م یما از خدا کار رایما جواب داده نشده اند ز یاز دعاها یاریبس

و  یزندگ ایدن نیهمانطور که آدم و حوا خلق شده بودند تا در ا دیما با . میخواسته است که آن را انجام ده

که دعا ، محدود به  میکرده ا افتیفهم را در نیا.ما  میکن یو حکمران یزندگ ایدن نیکنند ، در ا یحکمران

دعا ، گوش  یبخش ها نیاز مهمتر یکیشود ( اما  یخواست نشود ، پاسخ داده نمدرخواست کردن است ) اگر در

 یو به جهان هست میبده ی، چه فرمان میانجام ده یچه کار دیگو ی، خدا به ما م میکن یگوش م ی.وقت کردن است 

 . مییچه بگو

وجود دارند ،  ینظام یهستند که در زندگ یان عناصرمها ه نی، گوش کردن و اطاعت کردن است .ا دنی، طلب دعا

و سپس اطاعت  میشنو ی، ما م دهدی و او فرمان م میانجام ده یچه کار میپرس یکه ما از فرمانده م ییجا یعنی

 . میکن یم

آموخت  میدرس خواه نی.در ا میرا که خدا به او واگذار کرد را مطالعه کرد یدرس دو ، خلقت انسان و اقتدار در

 ی، به سمت زندگ ماندارانیخواست خداست که ا نیا. میکن یعمل دعاگونه خود یاقتدار را در زندگ نیکه چگونه ا

      حرکت  در اقتدار به طور کامل تحت کنترل او که گرددی م یدر اقتدار حرکت کنند .او به دنبال زنان و مردان

 کنند.می 

 یعمل یقدم ها 
 

 یدر دعاها تواندی که خدا م یکرد .افراد میحرکت در اقتدار را کشف خواه یبرا یعمل یدرس ، قدم ها نیا در

  : هستند ریاستفاده کند شامل افراد ز از آنان مقتدر

  یشخص التیاز تما یخال یظروف

  خدمت دارند یفروتن برا یکه قلب یآنان
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 : باشند یم ریز یها نهیدر اقتدار شامل گز یدعاها

 . باشد یروح القدس م یایاز خدا به واسطه عطا دنیبر شن یمبتن

  . شود یروح القدس داده م لهیکه به وس مانیا هیپر قدرت به واسطه عط انیب

 

خوب  " مثال یبرا : نیستروش  نیا بهباشد ، هرگز  یفرمانده م کیکه مانند  ییقدرتمند ، موثر و دعا یدعاها

به  بلکه داشت . میخواه ییسایکل کین کیما پ رایبارد ، زنباران  کشنبهیروز  ای کاش ". "بشود  نطوریاگر ا ستین

، باران را  ایلی.ا خوب باشد کشنبهیکه هوا در روز  همد یفرمان م خداوند حیمس یسینام عدر"اینصورت می باشد :  

 . خدا بود اقتدار روحدر مسیر  کامالًکرد ، او  ینم دنیگفت باران شروع به بار یکه او نم یمتوقف کرد و تا زمان

 

 ام ستادهیا یکه به حضور و لیاسرائ یخدا هوه،ی اتیبه ح»که از ساکنان جلعاد بود، به اخاب گفت:  یتشب یایلیا و

 ۱۷:۱پادشاهان ۱«سالها شبنم و باران جز به کالم من نخواهدبود. نیقسم که درا

 

  زمان گفت نیرسول مرتبط با ا عقوبی

. دیدل دعا کرد که باران نبارد و تا مدت سه سال و شش ماه نبار یبود صاحب حواس مثل ما و به تمام یمرد اسیال

 ۵:۱۷-۱۸ عقوبی.دیانیثمر خود رارو نیو زم دیو بازدعا کرد و آسمان بار

 

" کالم من نخواهد بودبه باران جز  " .با اقتدار آن را اعالم کرد و او دعا کرد

 

  خداوند نمونه ما یسیع

 

 یسیما باشد .ع یالگو دیبا شهیآدم دوم ) آدم آخر ( هم یعنیخداوند  یسی، ع میده یکه انجام م یهر کار در

،  مییبگو میتوان یانجام دادنش خلق شده بود را انجام داد .در واقع م یرا که آدم برا یهر کار نیزم یخداوند بر رو

به واسطه نام او و قدرت روح القدس  میتوان یما م "!میده مانجا میتوان یم زیخداوند انجام داد ، ما ن یسیاگر ع "

  .میانجام ده
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 بود افتهیاز روح القدس قوت  
 

 : دیگو یانجام نداد .لوقا به ما م یمعجزه ا چی، ه دیایو روح القدس بر او ب ردیبگ دیتعم نکهیخداوند قبل از ا یسیع
 

 دادیم میتعل شانیا سی. و اودر کناافتیشهرت  یآن نواح یبرگشت وخبر او در تمام لیبه قوت روح، به جل یسیع و

و بحسب دستور خود در روز سبت به  دیبود، رس افتهیکه پرورش  یی. و به ناصره جاکردندیم میو همه او را تعظ

 افتیرا  یبدو دادند و چون کتاب راگشود، موضع ار ینب ایاشع فهیتالوت برخاست. آنگاه صح یدرآمده، برا سهیکن

را بشارت دهم و مرا فرستاد، تاشکسته  رانیکه مرا مسح کرد تا فق رایروح خداوند بر من است، ز»که مکتوب است 

را، آزاد سازم، و از  دگانیموعظه کنم و تاکوب ،یینایو کوران را به ب یرا به رستگار رانیدالن را شفا بخشم و اس

 ۱4:4-۱۹لوقا «خداوند موعظه کنم. دهیندسسال پ
 

 . میابیاز روح القدس قوت ب دیبا زین ما

 

 اقتدار داد ماندارانیبه ا 

 ی، جسم انسان ، خلقت ، عناصر و حت یماریها ، مرض ، ب وی، بر د نیزم یخداوند , در طول خدمتش بر رو یسیع

  :او فرمود وحنایبا کتاب  مطابق. اقتدار را به ما داده است نیمرگ اقتدار داشت .او ا

 

خواهد کرد و  زیاو ن کنمیرا که من م ییآرد، کارها مانیهرکه به من ا میگو یبه شمام نیآم نیآم۱4:۱۲ وحنای

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

 

  : او فرمود ،یبا کتاب مت مطابق

مفت  د،یافتهای. مفت دیینما رونیرا ب وهاید د،یمردگان را زنده کن د،یابرصان راطاهر ساز د،یرا شفا ده مارانیب

 ۱۰:۸ ی.متدیبده

 

  : با کتاب لوقا ، او فرمود مطابق

به شما ضرر هرگزنخواهد  یزیو چ دیکن مالیقوت دشمن را پا یکه ماران و عقربها و تمام بخشمیشما راقوت م نکیا

 ۱۰:۱۹.لوقا دیرسان
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به ما  یعنی ماندارانیا یعنی پیروانش، از آدم و حوا گرفته بود را پس گرفته و به  طانیرا که ش یخداوند اقتدار یسیع

 . داده است

 

  وهایبر د *

 . اقتدار داشت وهایخداوند بر د یسیع

را گفت:  شانیا "گرازان ما را بفرست. ةدر گل ،یکن رونیهرگاه ما را ب"استدعا نموده، گفتند:  یاز و وهاید

جسته، در  ایبه در یآن گرازان از بلند ةهم الفوریکه ف دندیگرازان گرد ةشده، داخل گل رونیدر حال ب "!دیبرو"

 3۱:۸-3۲ یآب هالک شدند.مت
 

ها باشد ، او ویباشد ، به آن ها دقت کند ( مراقب د وهای)حواسش به د خداوند از خدا درخواست نکرد که یسیع

  " دیبرو "گفت : 

 

  مرضو  یماریبر  ب *

 . خداوند آمده و پاک شد یسیبه نزد ع یامجذ شخص

ترحم  یسیع« !یمراطاهر ساز یتوانیم ،یاگر بخواه»آمده، استدعا کرد وزانو زده، بدو گفت:  یو شیپ یابرص و

 4۰:۱-4۱مرقس «!. طاهر شوخواهمیم»نموده، دست خودرا دراز کرد و او را لمس نموده، گفت: 

 "طاهر شو "خداوند از خدا درخواست نکرد که او را شفا دهد ، او فرمود : یسیع

 

  بر جسم انسان *

 . شد کیخداوند نزد یسیبا دست خشک شده به ع یمرد

 ده،یباغضب گردان شانیپس چشمان خود را بر ا« !ستیبا انیدر م»بدان مرد دست خشک گفت:  پس 3:3, ۵مرقس 

 حیپس دراز کرده، دستش صح« !دست خود رادراز کن»محزون بود، به آن مرد گفت:  شانیا یکه از سنگدل رایز

  گشت.

 یمرد را به صورت نینشان دهد و ا پادشاهانه عمل کیخداوند از خدا درخواست کند که  یسیکه ع مینیب یهم نم باز

 " دست خود را دراز کن "شفا دهد .او فرمود:  یعیفرا طب
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  بر خلقت *

 . از خلقت ، اقتدار داشت یبه عنوان بخش ریخداوند بر درخت انج یسیع

به بعد  نیاز ا». پس آن را گفت: افتین چینزد آن آمد و جز برگ بر آن ه ده،ید ریدرخت انج کیدر کناره راه  و

 ۲۱:۱۹ یمت !دیخشک ریکه در ساعت درخت انج« !نشود تا به ابد بر تو وهیم

 

 طبیعت بر عناصر *

 . فرمان داد و آن ها اطاعت کردند ایخداوند به باد و در یسیع

بر  یگشت. و او در موخر کشت یکه برم یبقسم خوردیم یآمد وامواج بر کشت دیاز باد پد میعظ یناگاه طوفان که

در ساعت  «م؟یکه هالک شو ستین یتو را باک ایاستاد، آ یا»کرده گفتند:  داریخفته بود. پس اورا ب یبالش

 دیکامل پد یکه باد ساکن شده، آرام« !شساکن شو و خاموش با»گفت:  ایداد و به در بیاوبرخاسته، باد را نه

 3۷:4-3۹آمد.مرقس 

 

  بر مرگ *

 . و اقتدار مرگ را به دست گرفت ستادهیا لعازریقبر ا یخداوند جلو یسیع

 او به یآمد ورو رونیبه کفن بسته ب یدر حال آن مرده دست و پا.« ایب رونیب لعازر،یا یا»آوازبلند ندا کرد:  به

  43:۱۱ -44  b وحنای«برود. دیو بگذار دیاو را باز کن»گفت:  شانیبد یسیبود. ع دهیچیپ یدستمال

 

  اقتدار یصدا

 

که کلمات  دی.توجه کرد میریاقتدار را در نظر بگ یصدا دی.حاال با میرا مطالعه کرد مانیا یصدا، ما  قبلیدرس  در

  باال چقدر کوتاه بودند ؟ یخداوند در نمونه ها یسیع

       ".آورد یثمر نخواه تا ابد گریتو د " ،  "دست خود را دراز کن  "،  "طاهر شو  " ، "برو  "خداوند فرمود :  یسیع

 . " ! ایب رونیب لعازریا "،    "ساکن شو و خاموش باش  "
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 یوزباشی 

"تافیبگو و خادم من صحت خواهد  یفقط سخن"خداوند آمد ، گفت ،  یسینزد ع یوزباشی یوقت

بگو و خادم من صحت  ی. بلکه فقط سخنییمن آ رسقفیکه ز امیآن ن قیخداوندا، ال»در جواب گفت:  یوزباشی

برو،  میگو یکیدست خود دارم، چون به  ریرا ز انیهستم و سپاه رحکمیز یمرد زیکه من ن رای. زافتیخواهد 

متعجب شده،  د،یسخن را شن نیچون ا یسیع.« کندیو به غالم خود فالن کار را بکن، م دیآیم ا،یب یگریو به د رودیم

 ۸:۸-۱۰ ی.متافتهامیهم ن لیدر اسرائ یمانیا نیکه چن میگویبه شما م نهیهرآ»به همراهان خود گفت: 

 

بود .به  یگریحکم کس د ریز زیکه او ن رایداده بود ، ز صیخداوند بود را تشخ یسیرا که در ع یاقتدار یوزباشی آن

 " را انجام بده نیا " " ایب " "برو  ":  دیتوجه کن یوزباشیکوتاه  یمثال ها

 

 دیکنمختصر اعالم  

 . وجود ندارد یمالحظه کردن چیوجود ندارد .ه یحیتوض چیاقتدار کوتاه است .ه یصدا

 : دیداشته باش ادیرا به  گفته های عیسی خداوند

گمان  شانیا رای( ز .. کلمات ، تکرار مکرر کلمات ، و ریتکث) دیمانند امتها تکرار باطل مکن د،یچون عبادت کن و

از  شیپ داندیکه پدر شماحاجات شما را م رایز دیمباش شانی. پس مثل اشوندیگفتن مستجاب م ادیکه بهسبب ز برندیم

 ۷:6-۸ (Amp) یمت .دیآنکه از او سوال کن

 

 کلماتتان کم باشد *

  : میخوان یجامعه م درکتاب

 نیخدا در آسمان است و تو بر زم رایبه حضور خدا نشتابد ز یگفتن سخن یمنما و دلت برا لیدهان خود تعج با

 ۵:۲.جامعه سخنانت کم باشدپس  یهست

 

  یکتاب مقدس ینمونه ها *

 . کند که در مختصر بودن ،نمونه است یم ییدعا الیدان
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 ریخاطر خودت تاخ من به یخدا یا !خداوند استماع نموده، به عمل آور یا !امرزیب خداوند یا !خداوند بشنو یا

 ۹:۱۹ الیدان.«باشندیم یکه شهر تو و قوم تو به اسم تو مسم رایمنماز

 

 . مختصر بودند یزیداشت که به طور شگفت انگ ییدعاها زین یموس
 

و دشمنانت پراکنده شوند و مبغضانت از حضور تو  زیخداوند برخ یا: »گفتیم یموس شد،یچون تابوت روانه م و

 3۵:۱۰-36رجوع نما .اعداد  لیخداوند نزد هزاران هزار اسرائ یا: »گفتیم آمد،یو چون فرود م« منهزم گردند.

 

 . کند یاست که کودک را از زنده م ایلیا یمختصر ، دعا یاز نمونه دعاها گرید یکی

 

من، مسالت  یخدا هوه،ی یا»را سه مرتبه بر پسر دراز کرده، نزد خداوند استغاثه نموده، گفت:  شتنیخو آنگاه

برگشت که زنده  یرا اجابت نمود وجان پسر به و ایلیو خداوند آواز ا« برگردد. یپسر به و نیجان ا نکهیا

 ۲۱:۱۷-۲۲پادشاهان ۱شد.

 

 شود یبا کاهنان بعل روبرو م ایلیا 
 

درک کرده  کامالًبود که اقتدار را  یمرد ایلی.ا میبا کاهنان بعل در درس پنج بحث کرد ایلیدرباره رو به رو شدن ا ما

 هیزنند ، گر یم ادیپرند ، فر یم نییدر حال تماشا کردن کاهنان بعل بود که تمام روز باال و پا لیاسرائ یبود . قوم بن

 . فتادین یاتفاق چیکه ه دندید انیپا درسازند ، و  یکنند و خود را مجروح م یم

،  دینپر نیینزد ، باال و پا ادی....او فر "گفت"آمده و  کیرا آماده کرد ، نزد یمذبح و قربان ایلیا نکهیاز ا بعد

 . درآن وقت دعا کردکوتاه را درخواست نکرد ، خود را مجروح نکرد و فقط شصت و چهار کلمه 

 

 ل،یو اسحاق و اسرائ میابراه یخدا هوه،ی یا»آمده، گفت:  کینزد ینب یایلیا ،یعصر هیهد دنیدر وقت گذران و

کارها را به فرمان تو کردهام. مرا  نیو من بنده تو هستم و تمام ا یخدا هست لیامروز معلوم بشود که تو دراسرائ

را باز پس  شانیدل ا نکهیو ا یخدا هست هوهیقوم بدانند که تو نیمرا اجابت فرما تا ا !خداوند یا اجابت فرما

و آب را که در خندق بود،  دیو سنگها و خاک را بلع زمیو ه یسوختن یافتاده، قربان هوهیآنگاه آتش .« یدیگردان

 36:۱۸-3۸پادشاهان ۱.دیسیل
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  تواند استفاده کند ؟ یم یاز چه کس خدا

 

 شخص فروتن 

شناخت .سپس به صحرا  یبزرگ شده بود .او ثروت و اقتدار را م ( فرعون ) نوه فرعون دخترِ به عنوان پسرِ یموس

داشت. او طاعون را بر مصر آورد .او  یدر اقتدار قدم برم کامالً یو خدا در بوته آتش بر او ظاهر شد .موس ختهیگر

کوه با خدا سخن گفت .او آن قدر به خدا  یکرد و در باال یسرخ را باز کرد ، در صحرا از سنگ آب جار یایدر

خود را باالتر از  نکهیا یبرا یلیود که دلب یجز معدود افراد یبود که چهره اش دگرگون شده بود .موس کینزد

  : میخوان یبداند ، داشت .اما در کتاب اعداد م گرانید

 ۱۲:3.اعداد نندیزم یکه در رو یمردمان عیاز جم شتریبود، ب میحل اریمرد بس یموس و

 

 . قدم بردارد یعیو فراطب میعظ یفروتن بود خدا به او اجازه داد که در اقتدار یموس چون
 

 خادم 

  : خداوند فرمود یسیع

بزرگ گردد، خادم شماباشد. و هرکه  خواهدیشما م انینخواهد بود، بلکه هرکه در م نیشما چن انیدر م کنیل

 ۲6:۲۰-۲۷ یشما مقدم بود، غالم شما باشد.مت انیدر م خواهدیم

 

 خداوند  حیمس شاگردان 
 

وحشتناک و  انتیکه با آن خ ی، پسر خدا ، کس یسیکه ع یپاک شرکت کرده بودند ، در حال دیع نیها در آخر آن

که  نیرا ، با ا هودای یپاها یخداوند حت یسیشاگردان را شست .ع یپاها ، می شودشدنش مواجه  دهیکش بیبه صل

 . خواهد کرد ، شست انتیدانست به او خ یم

چرا وقت خود را اما  کندو مرگ  شی، آماده آزما ی، هم احساس یخود را هم از نظر فکر ستیبا یخداوند م یسیع

 آن ها گذاشت ؟ یشستن پا یدر آن شب برا

انجام داد  زیما ن یبرا آن ها و مطمئناً ینمونه برا کیکار را به عنوان  نیسوال ما را پاسخ داد .او ا نیخداوند ا یسیع

 . میخدمت کن گریبه همد دیبا زی.ما ن کردند یخدمت م گریکدیبه  دیشاگردان با
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از شام  رود،یرا بهدست او داده است و از نزد خدا آمده و بهجانب خدا م زیکه پدر همهچ دانستیم نکهیبا ا یسیع

شروع کرد به شستن  خته،یگرفته، به کمر بست. پس آب در لگن ر یکرد ودستمال رونیبرخاست و جامه خود را ب

را شست، رخت خودرا گرفته،  شانیا یهایکه بر کمر داشت. و چون پا یآنها با دستمال دنیشاگردان وخشکان یهایپا

 رایز دییگویو خوب م دیخوان یوآقا م خداوندآنچه به شما کردم؟ شما مرا  دیدیافهمیآ»گفت:  شانیباز بنشست و بد

را  گریکدی یهایواجب است که پا زیشما را شستم، بر شما ن یهایهستم. پس اگر من که آقا و معلم هستم، پا نیکه چن

 3:۱3-۵, ۱۲-۱۵ وحنای.دیبکن زیدادم تا چنانکه من با شما کردم، شما ن یبه شما نمونها رایز. دییبشو

 

  است در دسترسبرای ما نیز  

 اطرافرا در  ایهاله یا   خیالکتاب مقدس ،  شخصیت هایکه هنگام خواندن مطالب مربوط به  میدار لیما تما

چرا که  میکن یکار خوددار نیاز انجام ا دی.ما با میکن ینگاه م بتیما به آن ها با احترام و ه. میقرار ده عیافراد و وقا

.خدا  باز می دارد،  میداده اند را ما در حال انجامش هست امکه آن ها انج ییکارها میتصور کن میبتوان نکهیما را از ا

 شانیو شکست ها میعظ یها یروزیما باشند .ما درباره پ یبرا ییداده تا نمونه ها قراررا در کتاب مقدس  عیوقا نیا

 . مینیببکنند ،  یمانند خودمان که در قوت خدا عمل م ییآن ها را انسان ها میتوان یم نی، بنابرا میخوان یم

نوشت و گفت که ذات او  یکننده ا قیکلمات تشو عقوبیحال  نیمردان خدا بود ، و با ا نیاز قدرتمندتر یکی ایلیا

 . بود یکیبا ما 

 a ۵:۱۷ عقوبیدل دعا کرد که باران نبارد... یبود صاحب حواس مثل ما و به تمام یمرد اسیال

 

 ظروف آماده 
 

 ییکویهر عمل ن یمالک خود و مستعد برا یبرا دیخودمان را به عنوان ظروف عزت ، مقدس و مف میتوان یم ما

 . میآماده کن

ذلت.  یبرا نهایعزت و ا یاما آنها برا ز،ین یو گل یبلکه چوب باشد،یدر خانه بزرگ نه فقطظروف طال و نقره م اما

 یمالک خود ومستعد برا یطاهر سازد، ظرف عزت خواهد بود مقدس و نافع برا نهایرا از ا شتنیخو یپس اگرکس

 ۲۰:۲-۲۱ موتائوسیت۲.کویهر عمل ن
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  خداوند یسیدعا در نام ع قدرت

 

 نام ها عیباالتر از جم ینام 
 

 . نام هاست عیخداوند باالتر از جم یسیع نام

 نی. از ادیگرد عیمط بیرا فروتن ساخت و تا به موت بلکه تا به موت صل شتنیشد، خو افتیچون در شکل انسان  و

هر  یسی. تا به نام عدینامها است، بدو بخش عیرا که فوق از جم یسرافراز نمود و نام تیاو را بغا زیجهت خدا ن

خداوند است  ح،یمس یسیاقرار کندکه ع یو هر زبان ،است خم شود نیزم ریوز نیاز آنچه در آسمان و بر زم ییزانو

 ۸:۲-۱۱ انیپیپدر.فل یدخدایتمج یبرا

 

 اقتدار در نام او 
 

 . خداوند به شاگردان داد ، استفاده از نام او بود یسیکه ع یاقتدار

 ابدی دیآورده، تعم مانی. هرکه ادیموعظه کن لیرا به انج قیخال عیوجم دیدر تمام عالم برو»گفت:  شانیبد پس

خواهد بود که به نام من  ماندارانیهمراه ا اتیآ نیبر او حکم خواهد شد. و ا اوردین مانیو اما هرکه ا ابدینجات 

نرساند  شانیبد یبخورندضرر یرا بردارند و اگر زهر قاتل رهاتازه حرف زنند و ما یکنند و به زبانها رونیرا ب وهاید

  ۱۵:۱6-۱۸مرقس .«افتیگذارند شفا خواهند  ضانیو هرگاه دستها بر مر

 دیدر نام او بطلب 

  میدر نام او بطلب دیبا ما

 وهیو م دیآور وهیو م دیو شما را مقرر کردم تا شما برو دمیبلکه من شما رابرگز د،یدیشما مرا برنگز۱۵:۱6 وحنای

 به شما عطا کند. دیشما بماند تا هرچه از پدر به اسم من طلب کن

 

به اسم من طلب  یزی. اگرچابدیجا خواهم آورد تا پدر در پسر جالل  به دیرا که به اسم من سوال کن یزیهر چ و«

 ۱3:۱4-۱4 وحنایمن آن را بهجا خواهم آورد. دیکن
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 در نام او معجزه انجام شد 
 

 . خداوند بود یسیخداوند نزد پدر انجام دادند در نام ع یسیکه شاگردان بعد بازگشت ع یمعجزه ا نیاول

که  بردندیرا که لنگ مادرزاد بود م یناگاه مرد. رفتندیم کلیبا هم به ه وحنایدر ساعت نهم، وقت نماز، پطرس و  و

صدقه بخواهد. آن شخص  کلیگذاشتند تا از روندگان به ه ینام داردم لیکه جم کلیاو را هرروزه بر آن در ه

 کین یبر و وحنایخواست. اما پطرس با  دقهداخل شوند، ص کلیبه ه خواهندیکه م دیراد وحنایچون پطرس و 

. آنگاه پطرس گفت: ردیبگ یزیچ شانینظرافکنده، منتظر بود که از ا شانیپس بر ا« نگر.به ما ب»گفت:  سته،ینگر

و دست راستش « !و بخرام زیبرخ یناصر حیمس یسی. به نام عدهمیاماآنچه دارم به تو م ست،یمرا طال و نقره ن»

خرامان و  شانیو با ا دیوخرام ستادیاو قوت گرفت و برجسته با یو ساقها هایکه در ساعت پا دیزانیراگرفته او را برخ

 ۱:3-۸شد.اعمال  کلیداخل ه انیوخدا را حمدگو زکنانیجست و خ

 

او از خدا درخواست نکرد تا  "بلند شو و راه برو  حیمس یسیدر نام ع "،  دیکه پطرس فرمان داد توجه کن یاقتدار به

 . او را شفا دهد

 

 دیرا در نام او انجام ده یهرکار 

 .میانجام ده یِ خداوندسینام ع دررا  یهر کار دیباما 

 .دیاو شکر کن لهیپدر را بوس یوخدا دیخداوند بکن یسیدرقول و فعل، همه را به نام ع دیو آنچه کن3:۱۷ انیکولس

 

  نبرد یدعاها

 

 دهد ، انجام داد. ی، پدر انجام م دیرا که د یخداوند فرمود که او فقط کار یسیع

بدو نشان خواهد داد تا  نیو اعمال بزرگتر از ا دینمایبدو م کندیو هرآنچه خود م داردیکه پدر پسر را دوست م رایز

 ۵:۱۹ وحنای.دییشما تعجب نما
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را انجام  یفقط کار دیدارد ، ما با ازیبه آن ن داًیکه شد یکرده و جهان ایما مه یکه خدا برا یمیانجام اقتدار عظ یبرا

      هرچه که مانع از دانستن اراده او دی.با میخود را کنار بزن یشخص التیتما دی.ما با دیگو یکه پدر به ما م میده

 . میخداوند در قدرت روح القدس عمل کرد ، عمل کن یسیهمانطور که ع دیبا زین ما. میشود را کنار بگذار یم

 . میکند ، باش یاعالم م یکه اراده خدا را به جهان هست یمانیا یصدا دی، ما با مانیا در

 

 سه هشدار 

 : میداشته باش ادیبه  دیهشدار وجود دارد که ما با سه

 .میکه انجام ده دیگو یرا که ضد کالم نوشته شده اش باشد را به ما نم یخدا هرگز کار( ۱

 . تواند خودش را رد کند ی، خداست و خدا هرگز نم کلمه

 در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود وکلمه خدا بود.۱:۱ وحنای

 

 . میکه انجام ده دیگو یمان باشد را به ما نم یرا که باعث جالل و منفعت شخص یخدا هرگز کار(۲

 عمل              کیخداوند فقط با  یسیبود .ع نیهم قاًیخداوند آورد ، دق یسیبه ع طانیکه ش ییاز وسوسه ها یکی

 نیا ییکرده و فرمانروا یریشدنش جلوگ دهیکش بیتوانست از به صل یتوانست ثابت کند که پسر خداست .او ممی 

 . آوردشود به دست  یقربان نکهیرا بدون ا ایدن

 

 ریخود را به ز ،یاگر پسرخدا هست»گفت:  یبرپا داشته، به و کلیاو را به شهر مقدس برد و برکنگره ه سیابل آنگاه

به  تیمبادا پا رند،یخود برگ یمکتوب است که فرشتگان خود را درباره تو فرمان دهد تاتو را بهدستها رایانداز، ز

 ۵:4-6 یمت«خورد. یسنگ

 . میندازیو اراده آزاد او را به خطر ب میاقتدار خود قرار ده ریرا ز یگریخدا هرگز به ما نخواهد گفت که فرد د( 3

 تحت سلطه خودرا تحت کنترل دارند ،  اشخاصکه  ییوهایمواقع ، خداوند به ما اجازه خواهد داد که د یدر بعض

 .قرار دهیم
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 . افتینخواهد  الیجهنم بر آن است یدروازه ها 

 

را ذکر کرد ، گفت که  " سایکل "بار کلمه  نیاول یخداوند برا یسیکه ع ی.وقت میهست ریشر یروهایدر جنگ با ن ما

خداوند فرمود  یسیباشد .ع یحاکمان جهنم م ،دروازه ها  نی.منظور از ا افتینخواهد  الیجهنم برآن است یدروازه ها

 . نخواهند شد روزیاو پ یسایبر کل ریشر یروهایکه ن

نخواهد  الیو ابواب جهنم بر آن است کنمیخود را بنا م یسایصخره کل نیپطرس و بر ا ییکه تو میگویتو را م زیمن ن و

 ۱6:۱۸ ی.متافتی

 

 بستن و باز کردن 
 

  داد کردن را بازن و خداوند به ما قدرت بست یسیع

در  ییگشا نیدر آسمان بسته گردد و آنچه در زم یببند نیوآنچه بر زم سپارم،یملکوت آسمان را به تو م یدهایوکل

 ۱6:۱۹ یآسمان گشاده شود.مت

 

که خدا ما را  ییدر جااست مشخص  تیموقع کیها بر وید حکمرانی ایو  طانیمحدود کردن ش یبه معنا بستن

 . میآن مرد زورآور را ببند دی.ما با میریقرار بگ یجنگ روحانآن  کرده است تا در تیهدا

 

بتواند  یاست. و چگونه کس دهیملکوت خدا برشما رس نهیهرآ کنم،یرا اخراج م وهایهرگاه من به روح خداد کنیل

و اسباب او را غارت کند، مگر آنکه اول آن زورآور را ببندد و پس خانه او را تاراج  دیزورآور درآ یدرخانه شخص

 ۲۸:۱۲-۲۹ یکند؟مت

 

 . داد یخداوند درباره بستن و باز کردن به ما نمونه ا یسیع

توانست راست  یشده ابد نم یو منحن داشتیکه مدت هجده سال روح ضعف م یزن نکیا و ۱۱:۱3-۱۲, ۱6لوقا 

که  یزن نیو ا« زن از ضعف خودخالص شو. یا»را خوانده گفت:  یو دیاو را د یسیدر آنجا بود. چون ع ستد،یبا

بند رها  نیسبت از ا زاو را در رو ستیبا یاو رامدت هجده سال تا به حال بسته بود، نم طانیاست و ش میدختر ابراه

 «نمود؟
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 نیاز اقتدار ، توسط خدا داده شده است .در ا ییبه ما قلمروها میکن یم یکه زندگ یی، در جا ماندارانیعنوان ا به

خدا  ییقدرت و توانا میتوان یمقتدر ، م یدعاها لهیقلمروها ، اقتدار باز کردن و بستن به ما داده شده است .به وس

 . میرا آزاد کن نیزم یعمل بر رو یبرا

 

 و فرمانروایان ریاسات هیگرفتن عل یکشت 

 

 . میریگ یم یجهنم کشت یروهای.بلکه با ن ستیکه جنگ ما با انسان ها ن میداشته باش ادیبه  شهیهم دیبا ما

ظلمت و  نیو قدرتها وجهان داران ا استهایبلکه با ر ستیگرفتن با خون و جسم ن یکه ما را کشت رایز6:۱۲ انیافسس

 .یآسمان یهایشرارت در جا یروحان یبا فوجها

 

 قلعه هادژ و  منهدم کردن 

 

روح هستند و  یها اسلحه ها نیخداوند و کالم خداست .ا یسیخداوند ، خون ع یسیجنگ ما ، نام ع یها اسلحه

 . باشند یقدرتمند م اریبس

را که خود  یو هر بلند االتیها، که خ انهدام قلعه یبلکه نزد خدا قادر است برا ستین یاسلحه جنگ ما جسمان رایز

 ۱۰:4-۵ انیقرنت۲.میسازیم ریاس حیرا به اطاعت مس یوهر فکر میافکنیم ریبه ز افرازد،یرا به خالف معرفت خدا م

 

 قدرتزور و با  یگرفتن پادشاه 

 

 !دیایتو ب یپادشاه "،  مییو اقتدار بگو یریبا دل دی.ما با میببر شیخدا را پ یزورمندانه پادشاه دی، با مانیدعاها در

آسمان و  یهستند ، که پادشاه یپادشاه یها دعاها نیا "شود . انجام زین نیاراده تو آنچنان که در آسمان است بر زم

 . میریگ یبه دست م زور و قدرترا با  یکه پادشاه میهست یزورمندانآورد .ما  یم نیزم یاراده او را بر رو

 .ندیربا یآن را به زورم زورمندانو  شودیتا االن، ملکوت آسمان محبور م ددهندهیتعم ییحی امیو از ا ۱۱:۱۲ یمت
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 خداوند منتظر است یسیع 
 

  : کرد ییشگویداود پ،  ریمزام در

 ۱۱۰:۱ ریمزام«انداز تو سازم. یتا دشمنانت را پا نیبهدست راست من بنش»به خداوند من گفت:  هوهی

 

 . که داود گفته است را ثبت کرده اند یخداوند درباره کلمات یسیع ینقل قول ها ی، مرقس و لوقا همگ یمت

انداز  یتا دشمنان تو راپا نیخداوند به خداوند من گفت بهدست راست من بنش د،یگویخود داود در کتاب زبور م و

 ۲۰:4۲-43تو سازم؟لوقا 

 

به  گرینفر د  ۳۰۰۰موعظه خود را انجام داد و  نیشد ، پطرس اول یجار کاستیاز آنکه روح القدس در روز پنط بعد

 . (۳۶و۲:۳۴سخنان ، داود را نقل قول کرد .) اعمال  نیزموعظه پطرس  نیشدند .در ا هاضاف سایکل

 . داود را نقل قول کرد ییگو شیپ نیا انیکتاب عبران سندهینو

 

 ۱۰:۱3 انیانداز او شوند.عبران یبعد از آن منتظر است تادشمنانش پا و

 

  شد.چرا ؟ معطوف قتیحق نیبار توجه ما به ا شش

که او از ما  میکن یدرک م زیرا ن نیا ایکند ، اما آ یما در آسمان شفاعت م یخداوند برا یسیکه ع میدان یم ما

 . ( رندیقرار بگ شیپاها ریانداز او شوند ) در ز ی.او منتظر است دشمنانش پا میرا انجام ده یانتظار دارد تا کار
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  دعا کردن در اقتدار -خالصه 

 
 

 "!تمام شد "زد ،  ادیبلند فر یخداوند با صدا یسی، ع بیصل یبر رو

 گناهان بشر را پرداخت کرد . یخداوند بها یسیع 

 آزاد کرد . عتیخون خود ، ما را از لعنت شر ختنیخداوند با ر یسیع

 کرد . دیخداوند اقتدار ما را باز خر یسیع 

 ! میاو کن ندازا یخداوند انتظار دارد تا دشمنانش را پا یسیحاال ع

 او نام خود را به ما داد .او قدرت روح القدس را به ما داده است . 

 ،  او به ما اقتدار داده است 

 . میاوریب نیزم یخدا را بر رو یبه واسطه دعاها ، مقتدرانه پادشاه تا !به ما دارد  یبستگ نیحاال ا
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 درس هشتم دوره کردن یبرا هایی پرسش

 

شفا دادن  یکه برا ستین یازیخداوند گفت که ن یسیبه ع یوزباشی، چرا آن  ۸:۸ ی( در مت۱

چگونه  نیکلمه او را شفا دهد ؟ در عصر حاضر ا کیتواند فقط با  یبلکه م دیایخادمش به خانه او ب

 ما باشد ؟ یتواند برا یم ینمونه ا

 

 

 

 

 

 

 

 هستند ؟ ییچه نوع دعاها" ابیو شفا ب زیبرخ"و  " ایب"و  "برو  "( کلمات ۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کند ؟ یم تیمقتدرانه ) زورمندانه( هدا یدعا کیکه خدا شما را به  دیفهم ی( چگونه م3
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 درس نهم

 خدا یقلب ادیفر
 

  یمعرف

 

 الیخواند ، آشکار است .حزق یشفاعت م یقومش را برا کهی خدا ، در حال یقلب ادیسراسر کتاب مقدس ، فر در

  : سدینو یکند ، م ینم دایرا پ یاست که شفاعت کند اما کس یفرد ینوشت که خدا در جستجو

تا آن را  ستدیبه حضور من در شکاف با نیزم یو برا دیرابنا نما واریکه د دمیرا طلب یکس شانیا انیمن در م و

 ۲۲:3۰ الی.حزقافتمیرا ن یاما کس م،یخراب ننما

 

.او گفت که اگر خود را فروتن سازند ، از  میخوان یشفاعت قومش م یرا برا فریاد قلبی خدا،  خیکتاب توار در

 . آن ها را شفا دهد نیتواند زم یشرارت خود برگردند و دعا کنند ، م

 شیبد خو یشده اندمتواضع شوند، و دعا کرده، طالب حضور من باشند، و از راهها دهیقوم من که به اسم من نام و

راشفا  شانیا نیو زم دیرا خواهم آمرز شانیآنگاه من از آسمان اجابت خواهم فرمود، وگناهان ا ند،یبازگشت نما

 ۷:۱4 خیتوار۲خواهم داد.

 

  ! کردند ؟ دعا یم دیاست اما کارگر کم .آن ها چه با اریخداوند به شاگردان فرمود که محصول بس یسیع

حصاد خود  یتا عمله ها برا دیاست و عمله کم. پس ازصاحب حصاد درخواست کن اریحصاد بس»گفت:  شانیبد پس

 ۱۰:۲.لوقا دینما رونیب

 

اقتدار اغلب  یدعاها وجود دارد .دعاها گرینسبت به انواع د "شفاعت  "در مورد یشتریب اتیکتاب مقدس آ در

 . باشد ی، م ندیآ یکه به واسطه شفاعت به وجود م یعیبر دانش فراطب یمبتن

خانواده اش دعا  یباشد .سر خانواده برا یشوند که درباره شفاعت م یآغاز م وبیدعا ، با کتاب ا ینمونه ها نیاول

 یسیمردم و کشورشان دعا کردند .شبانان شفاعت کردند .ع یکه مردان و زنان خدا بودند ، برا یکرد .رهبران
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به دعا  دیهستند با حیکه همراهان مس یهمچون زنان و مردان زیخداوند شفاعت کرد .رسوالن شفاعت کردند .ما ن

 . می)شبانان( ادامه ده حیو رهبران بدن مس ی، رهبران حکومت مانیخانواده ها یکردن برا

 

 مفهوم شفاعت 
 

باشد .شفاعت  یآن فرد قرار دادن ، م یخود را در جا یبه حضور خدا رفتن و حت یگریفرد د یبرا یبه معنا شفاعت

ها و  یتوان نگران یم یکه حتست با خدا کینزد اری.از داشتن رابطه بس دیآ یاز اعماق وجودمان بر م یقیحق

 گرانید یکرده و قوت خود را در زندگ تیرابطه حس کرد که بعد از آن ، خداوند هدا نیخدا را در ا یخواسته ها

 . کند یآزاد م

         نوشت : Wilson mambole. باشد یمانداریعمل کاهنانه هر ا دیشده است .و با ایجادانسان ها  یبرا شفاعت

خود  یها ازی.آن ها ن رندیگ یبه شفاعت دارند ، قرار م ازیکه ن یخدا و فرد ، گروه و افراد نیشفاعت کنندگان ب "

را  گرانیکنند .آن ها درد د یدعا م شانیدانند و برا یخود م یگروه را آرام ایشخص  یرا فراموش کرده و آرام

شفاعت کنندگان  یبرند .وقت یدعا کنند لذت م گرانید ازین یکه برا نیکنند .آن ها از ا یهمچون درد خود حس م

 یوجود دارد .قلب آن ها از درون قوت روحان یاریسب یدر حال دعا کردن هستند در قلب شان شاد گرانید یبرا

تواند اسرار و نقشه  یهستند که خدا م یخدا از آن ها خوشنود است .شفاعت کنندگان ، زنان و مردان .ابندی یم

 ." ملت دارد را به آن ها آشکار کند کی و سایکل کیخانواده ،  کی یکه برا شیها

 ,Nairobiکلمه ،  هیدعا و نشر لهی.انتشار به وس" عمیق ترین مفهوم دعا -مالقات با خدا  "از شده بر گرفته }

Kenya, Africa.  } 
 

 شفاعت یعمل یقدم ها 

 

 . دیداشته باش ادیرا به  یهنگام شفاعت خوب است که شش قدم اساس در

 . دیهدف دعا نکن یمشخص باشد ، ب تانیدعا (۱

شما را در  یدعا ، دعاها نگونهی.ا دیکن دایشوند را پ یدعاها مرتبط م نیدر ا ازیخدا را که با ن یوعده ها (۲

 . دهد یاراده خدا قرار م یراستا
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 شما دعا کند قیروح القدس از طر دیبگذار (3

بر  یمطلق مبتن یکیندارند .ن یزیچ چی.آن ها از خود ه دیشخص قرار نده ییکویبر ن یخود را مبتن یدعا (4

 دیساس جالل و رحمت خدا شفاعت کنبر ا شهیخداوند است .هم حیفرد ، در مس تیموقع

 ینم      .خدا هرگز به اراده آزاد افراد تجاوز دیکنترل کن میافراد را در دعا کردن و گرفتن تصم دینکن یسع (۵

 . دیعمل کن نطوریهم دیبا زیکند و شما ن

 . دیو عقب نکش دیکن یستادگیا (6

 

 طانی( ش ی) استراتژ نقشه 
 

دارد تا  یحمله کند .او سعبا ترفند کند ،  یم تیکه خدا هدا یکه به سمت شفاعت یماندارینقشه دارد به هر ا طانیش

را به راه  کلیساییکند و رهبران  یم جادیشفاعت کنندگان ا یرا که برا یکند و احساس یآنچه که خدا آشکار م

شان  یو رهبر تیداده و موقع بیفر اکند منحرف کند.او تالش خواهد کرد تا شفاعت کنندگان ر یم تیخدا هدا

مستمر در مقابل رفتار محکوم کننده  دیبا عیشف کی. اوردیب آن ها را تحت کنترل خود در یرا از آن خود کند و حت

 . خواهد او را کنترل کنند ، از خود محافظت کند یکه م یروح ای، قضاوت و 

 

  درباره شفاعت یکتاب مقدس یها نمونه

 

 . است یکتاب مقدس یچگونه شفاعت کردن ، مطالعه نمونه ها یریادگی یراه ها نیاز بهتر یکی
 

 . کند یما شفاعت م یخداوند برا یسیع 

 . ماست ینمونه برا نیبهتر شهیخداوند هم یسیع

  کاهن اعظم ما *

           انسان و خدا قرار نیخداوند ( بودند .آن ها ب حیمس یسی)ع از آن شفاعت کننده یریتصو قیعهد عت کاهنان

 گرانید یاز دعا برا یخداوند کاهن اعظم ما و نمونه ا یسیگناهان قوم بگذرانند .ع یها برا یگرفتند تا قربان یم

 . کند یاو همچنان زنده است و شفاعت م رایاست ، ز
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 بخشد، چونکه دائم زنده است تا تینهاینجات ب ند،ینزد خدا آ یو لهیرا که بوس یقادر است که آنان زیجهت ن نیا از

 ۷:۲۵ انیرا بکند.عبران شانیشفاعت ا

 

 ما عیشف ایمدافع  *

 کیکند ، او  یکند و به خاطر فرد ، بحث م ی، درخواست م دیگو یمدافع سخن م کیکه  دیگو یلغت م فرهنگ

 . ماست یاز آن ، برا شتریها و ب نیخداوند تمام ا یسیمدافع است .ع کیو  بانیپشت

 یسیع یعنینزد پدر  میدار یعیکند، شف یگناه یو اگر کس د؛یتاگناه نکن سمینویرا به شما م نیفرزندان من، ا یا

 ۲:۱ وحنای۱عادل. حیمس

 

  فریاد قلبی خدا انیب *

 یسیاست که ع یزمان یباشد .اول یوند مفریاد قلبی خداکه نشان دهنده  میخداوند ما دو نمونه دار یسیواسطه ع به

 . کرد هیگر میمردم اورشل یخداوند برا

چند کرت خواستم اطفال تو را جمع  ،یخودهست نیو سنگسار کننده مرسل ایکه قاتل انب میاورشل یا م،یاورشل یا

 ۱3:34.لوقا دیو نخواست ردیگیخود م یبالها ریرا ز شیخو یکنم، چنانکه مرغ جوجه ها

 . " دیو شما نخواست "، آن ها را کنترل نکرد. مشیخداوند با آن محبت عظ یسیع یکه حت دیداشته باش توجه

 

 . بود بیصل یبود که بر رو یخداوند زمان یسیع مینمونه عظ نیدوم

۲3:33-34a  و عضوم هب نوچی م رس هساک ار نآ هکیوگیدن سری،دند  ،راکاطخ ود نآ اب اجنآ رد اروایکی  ربلوقا 

دانند چه  ینم راکهیز امرز،یرا ب نهایپدر ا یا»گفت:  یسیبر چپ او مصلوب کردند. ع یگریطرف راست و د

 .«کنندیم

 

را کشته و  امبرانیپ میخداوند بود .مردم اورشل یسیداشت ، آن فرد ، ع نمودنبود که حق محکوم  یفرد ایدر دن اگر

چتر حفاظت خود نگه دارد  ریبود که آن ها را ز نیخداوند ا یسیها سنگ انداخته بودند ، اما تنها خواسته ع یبر نب

  " پدر آن ها را ببخش "بود  نیاو ا ی، دعا دندیکش بیاو را به صل یوقت یحت
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 یکه خدا به ما برا یزیچ دی. شا میفتین طانیش ی، در دام ابزارها میکن یشفاعت م یمهم است که وقت اریبس نیا

 یبلکه از آن دانش برا میقضاوت و محکوم کن دی، ما نبا ستیمهم ن نیبد باشد ، اما ا اریدهد بس یشفاعت نشان م

 . میشفاعت استفاده کن

 شفاعت کرد وبیا 

 

 . بود عیشف کی زین وبیا نکهی، و ا دیآ یکتاب در کتاب مقدس به حساب م نیتر یمیقد وبیا

کردند ، از او انتقاد کرده و  یآمد ، دوستانش نزد او آمدند اما آن ها در مورد او بد فکر م وبیها بر ا بتیمص یوقت

محکوم  یخارج شدند اما برا یرا بفهمند .آن ها از نگران یاتفاقات وحشتناک نیچن لیتالش کردند که با فکر خود دل

 .کردن در آن جا ماندند

 نزدو  ، و بعد خود را فروتن ساخته اورندیب یسوختن هی، خدا به آن ها فرمود که هد دیرس انیبه پا شیآزما زمان وقتی

 . آن ها شفاعت کند ی( بروند و از او درخواست کنند که برا وبیکه از او انتقاد کرده اند ) ا یکس

 

 شتنیبه جهت خو یسوختن یرفته، قربان وبیو نزد بنده من ا دیریخود بگ یحال هفت گوساله وهفت قوچ برا پس

پاداش حماقت  که او را مستجاب خواهم فرمود، مبادا راینمود، ز به جهت شما دعا خواهد وبیو بندهام ا دیبگذران

و بلدد  یمانیت فازیپس ال.« دینگفت وبیا مشما را به شما برسانم چونکه درباره من آنچه راست است مثل بندها

رامستجاب  وبیامر فرموده بود عمل نمودند و خداوند ا شانیکه خداوند به ا یرفته، به نوع یو صوفرنعمات یشوح

دو چندان  وبیاو را دور ساخت وخداوند به ا بتیاصحاب خود دعا کرد خداوند مص یبرا وبیفرمود. و چون ا

 ۸:4۲-۱۰ وبی.افرمودعطا  داشته بود شیآنچه پ

 

  نمونه ما *

سخت  یبا زمان ها یخانواده اش شفاعت کرد .وقت یباشد .او برا یم عیشف کینمونه فوق العاده از  کی وبیا

  : مدت او نوشت نی.در ا دیخدا را نتوانست بفهمد ، همچنان عقب نکش یمواجه شده و کارها

 

 ۱3:۱۵ وبیراه خود را به حضور او ثابت خواهم ساخت.ا کنی. لدیاو انتظارخواهم کش ی، برا مرا بکشد اگرچه
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 شفاعتبرای آنها و  دهیآن ها را بخشاما ایوب کردند ،  او را متهم اش ، یزمان زندگ نیدوستان او در بدتر نکهیا با

 .برابر به او پس داد کرد. و هر آنچه که او از دست داده بود را خدا دو

او  ی: وقت دیفرما یحال کالم خدا م نیبا اولی  دیکند ، دوستانش را نبخش افتیدر میبرکات عظ نکهیا یبرا وبیا

رسند  یبه ما م یزمان میرا که از دست داده بود ، برگرداند .برکات عظ ییزهایدوستانش دعا کرد خدا به او چ یبرا

 . میشفاعت کن شانیاو بر میکرده اند ببخش یرا که در حق ما بد ییکه ما آن ها

 

 شفاعت کرد میابراه 

 

 . آمد میرا نابود کند ، اول به نزد ابراه  و عَمُوره  گرفت که سُدُوم میکه خدا تصم یوقت

بزرگ و  یامت نهیهرآ میدارم؟ و حال آنکه از ابراه یمخف میازابراه انجام می دهمآنچه من  ایآ»خداوند گفت:  و

 ۱۷:۱۸-۱۸ شیدای.پافتیجهان از او برکت خواهند  یامت ها عیخواهد آمد، وجم دیزورآور پد

 

 . خداوند سوال خود را پاسخ داد سپس

 ند،یخداوند را حفظ نما قیکه فرزندان و اهل خانه خود را بعد از خود امر خواهد فرمود تا طر شناسمیاو را م رایز

چونکه »پس خداوند گفت: « برساند. یگفته است، به و میو عدالت و انصاف را بجاآورند، تا خداوند آنچه به ابراه

 یادیفر نیموافق ا نمیتا بب شومیازل مگران، اکنون ن اریسب شانیا یایشده است، و خطا ادیسدوم و عموره ز ادیفر

 ۱۹:۱۸-۲۱ شیدایپ«اال خواهم دانست. و بالتمام کرده اند ده،یکه به من رس

 

کرد ، چهل و پنج نفر چطور ، چهل  یرا که در آن پنجاه عادل باشد هالک خواه یشهر ایآ "شفاعت کرد  میابراه

  " به خاطر ده نفر آن را هالک نخواهم کرد "خدا موافقت کرد  وده نفر ؟ ینفر برا ستینفر ، ب ینفر ، س

          انسان اجازه داد تا در اقتداریک سخن گفت ؟ در واقع او به  میشهر را نابود کند با ابراه نکهیخدا قبل از ا چرا

فقط ده انسان آن معیار بر مبنای آن معیار از بین نرود که که شهر را تعیین کند  معیاریاش عمل کرده و  یخداداد

 . مینیب یرا در کالم فرشته م میشفاعت ابراه تیاهم مابود .   عادل

 ۱۹:۲۲a شیدایپ«توانم کرد. ینم چیه ،یکه تا تو بدانجا نرس رایفرار کن، ز یبزود جا بدان
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  نمونه ما *

انتخاب داشت و  کیجنگ کرده بودند .لوط  میو لوط جدا بشوند ، قوم لوط با قوم ابراه میها قبل از آنکه ابراه سال

که  یکند .اتفاق یشهر گناه ، زندگ یعنی  و عَمُوره  سُدُومخود برداشت .بعد لوط انتخاب کرد که در  یرا برا نیبهتر

 ایرا در نظر گرفت  نیا میابراه ایخودش بود .اما آ ماتیصمت جهیخودش بود .نت ری، تقص فتدیلوط ب یقرار بود برا

 شفاعت کرد ؟ گریشهر د افراد دو ریلوط و سا یبرا

 

 شفاعت کرد یموس 

 

طال از گوساله  کیکوه با خدا بود .آن ها  یدر باال ی، موس شدندگناه وحشتناک  کیمرتکب  لیقوم اسرائ یوقت

 . پرستش کردند شانیساخته و افتاده او به عنوان خدا

 گریکه خدا د دیکن دقت) تو  قوم  نیا  که رایبرو، ز پایین،  شده  روانه: » گفت  یموس  خداوند به ۱۰  - ۷: 3۲خروج 

  که  یقیطر  از آن  یزود  و به۸اند.   فاسد شده ، یا آورده  رونیمصر ب  نیاز زم  که( . آن ها را قوم خود خطاب نکرد

و  ، کرده  سجده  اند، و نزد آن ساخته  شتنیخو  یبرا  شده  ختهیر ةگوسال ، دهیورز  ، انحراف ام امر فرموده  شانیبد

و ۹«  اند. آورده  رونیمصر ب  نیتو را از زم  که باشند یتو م  انیخدا  نیا  لیاسرائ  یا  که ندیگو یم ، دهیگذران  یقربان

بر   من  تا خشممرا بگذار   و اکنون۱۰.  باشند یم  گردنکش  قوم  نکیو ا  ام دهیرا د  قوم  نیا: « گفت یموس  خداوند به

  .« ساخت  خواهم  میعظ  و تو را قوم  کنم  را هالک  شانیا ، شده  مشتعل  شانیا

 

 ؟" مرا بگذار"چرا خدا گفت  "اکنون مرا بگذار آن ها را هالک سازم  "

و هر آن چه که در  نیزم نیا یو به آن ها قدرت تسلط بر رو دهیخدا ، انسان را به شباهت خود آفر یهدف ابد در

، با اقتدار  عیشف کیبه عنوان  ی.موسنمود  یریقومش جلوگ یاز نابود یموس واسطهداده بود .خدا به را آن است 

 .دعا کند لیقوم اسرائ یبرا آمده بود تا  که وقتی تنها نگذاشت، خدا را  شیخداداد

 

  یموس یقلب ادیفر *

  نام مرا از کتابت محو کن ( ۱
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فریاد ما بود . شتریزمان فراتر از فهم ب نیدر ا یرا نابود کند .درد و رنج موس لیخواهد قوم اسرائ یگفته بود که م خدا

  " نام مرا از کتابت محو کن یآن ها را ببخش یتوان یاگر نم "او چه بود ؟ قلبی

 3۲:3۲خروج «محو ساز. ،یا نه مرا از دفترت که نوشته و اگر یآمرز یرام شانیهرگاه گناه ا االن

 

  " میآ یشما نم انیکه درم رایز "زنده بمانند اما بعد گفت :  لیموافقت کرد که مردم اسرائ خدا

مبادا تو را در  ،یچونکه قوم گردن کش هست م،یآ یشما نم انیکه در م رایو.... ز فرستمیتو م یرو شیپ یا فرشته و

 33:۲a-3bخروج «راه هالک سازم. نیب

 

  " رها کن نجایمارا ا "( ۲

 نجایپس ما را درا "بود  نیا یموس فریاد قلبیحضور او با آن ها نخواهد بود ،  گریگفت که د یخدا به موس یوقت

 . داد یبدون حضور خدا ادامه نم ی! موس "رها کن 

 33:۱۵مبر.خروج  نجایما را از ا د،یایتون یهر گاه رو»عرض کرد:  یو به

 

  نمونه ما *

 یبودند آن ها در هر فرصت در جدال و کشمکشاو  یماست ! قوم با رهبر یبرا یزیچه نمونه شگفت انگ یموس

از  خواهد آن ها را نابود کند ! یبه مرگ کردند .حاال خدا گفته بود که م دیرا تهد یموس یکردند .حت یم تیشکا

 داد. یخدا قرار م دهیرا قوم برگز یموس، نسل تصمیم  نیا آورد . یبه وجود م دیجد ی، خدا ملت ینسل موس

 یاز خدا و رهبر دنیشن یاو را برا ییقوم گناهکار توانا یشدند .نابود یفرزندان او و فرزندان فرزندانش ، قوم خدا م

 . حق با او بود یتیکرد که در هر موقع یکرد. ثابت م یم دییاو تا

قوم شفاعت کرد ، و به خاطر شفاعت او خدا به قوم اجازه داد که زنده  یبرا یها ، موس نیتمام ا رفتنیپذ یبه جا اما

 . بمانند

 الیحزق ات اعالم شدةاتهام 

وجود نداشت .خداوند  یکس چیدر شکاف بود ، اما ه ستادنیشفاعت و ا یبرا ی، خدا به دنبال مرد الیزمان حزق در

اعالم کرد ، که تمام آن  بود رادوران ما  شبیه اریبس که لیقوم اسرائ هیرا عل یوحشتناک اتهامات،  الیحزق قیاز طر

 . جمع بندی کرده ایمجا  نیرا در ااتهامات 
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شد. و باران در  یکه طاهر نخواه یهست ینیپسر انسان او را بگو: تو زم یا»کالم خداوند بر من نازل شده، گفت:  و

 ۲3:۲۲-۲4 الی.حزقدینخواهد بار روز غضب بر تو

 

 ءایانب توطئه *

 سی. و گنجها و نفاخورندیدرد، جانها را م یغران که شکار رام ریمثل ش شانی. اباشدیم انشیآن در م یایانب فتنه

 ۲۲:۲۵ الی.حزقسازندیم ادیز انشیرا در م زنان وهیبرند. و ب یرام

 

فرق  پاکنجس و  انیدر م و چیزهای مقدس را بی حرمت می کنند،  دهیمخالفت ورز عتیکاهنان به شر *

 . نگذاشتند

 

 ینم زیمقدس تم ریمقدس وغ انی. و در مسازندیموقوفات مرا حالل م ده،یمن مخالفت ورز عتیبه شر کاهنانش

 شانیا انیو من در م پوشانندیمن م یگذارند. و چشمان خود را ازسبت ها ینجس وطاهر فرق نم انیدهند و در م

 ۲۲:۲6 الی.حزقدهامیگرد حرمتیب

 

  مانند گرگ یاسیرهبران س *

 ۲۲:۲۷ الیسود ناحق ببرند.حزق تا ندینمایو جانها را هالک م زندیریمانند گرگان درنده خون م سرورانش

 

 . کنند یم یریو فالگ نندیب یباطل م یاهایرو ایانب *

که  ندیگویتفال دروغ زده، م شانیا یوبرا نندیبیباطل م یاهایرا به گل مالط اندود نموده، رو شانیا شیایانب و

  ۲۲:۲۸ الیتکلم ننموده.حزق هوهیگفته است با آنکه  نیچن هوهیخداوند

 

  دندیقوم شرارت ورز *

را به  بانیجفانموده، غر نانیو مسک رانیغصب کردهاند. و بر فق گررایکدیبه شدت ظلم نموده و مال  نیقوم زم و

 ۲۲:۲۹ الیمظلوم ساختهاند.حزق یانصافیب
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  گردد یم انسان کیخدا به دنبال  *

تا آن را  ستدیبه حضور من در شکاف با نیزم یو برا دیرابنا نما واریکه د دمیرا طلب یکس شانیا انیمن در م و

را به آتش  شانیو ا ام ختهیر شانی: خشم خود را برادیگویم هوهی. پس خداوند افتمیرا ن یاما کس م،یخراب ننما

 ۲۲:3۰-3۱ الیحزق.«ام هواردآورد شانیرا بر سر ا شانیا قیهالک ساخته، طر شیغضب خو

 

، خدا  الیشفاعت کرد .اما در زمان حزق لیاسرائ یبن یبرا یشفاعت کرد .موس  و عَمُوره  سُدُوم یشهر ها یبرا میابراه

نبود .خدا هنوز به دنبال  یکس چی.اما ه ستدیبا نشیسرزم یبود که شفاعت کند که در شکاف برا انسان کیبه دنبال 

       ها و شبانانشان و رهبران  ی، نب شانیسای، کل زانشانیکه در شکاف عز یافراد یبرا . شفاعت کنندگان است 

  . ستندیشان با یاسیس

 

  ما تیو مسئول ازیامت - شفاعت

 

 یرهبران روحان یبرا 
 

صدمات زیادی  تواند یم طانیشمی کند سقوط  رهبر کی وقتیکه  یی.از آنجا میدعا کن لیانج نیخادم یبرا دیبا ما

 . میخود دعا کن یرهبران روحان یبه طور مستمر برا دی. ما با تر است  یآن ها قو بر علیه جنگرا وارد کند پس 

 

  رانهیخدمت دل یبرا *

رهبرانمان  یهمان دعا را برا دی.ما با دیسخن بگو یریافسس خواست که دعا کنند تا او با دل ماندارانیاز ا پولس

 . داشته باشیم

 6:۱۹ انیم،افسسیاعالم نما یریرا به دل لیزبان سر انج یتا کالم به من عطا شود تا باگشادگ زیمن ن یبرا و

 

  باز یدرها یبرا *

 ستهیو تا از مردم ناشا ابدیآن ها جالل  نیشود و در ب یخواست که دعا کنند تا کالم خدا جار انیکیاز تسالون او

 .مان است یرهبران روحان یدعا کردن برا گریراه د کی نیآزاد شود .ا ریشر
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و تا از مردم  ز؛یشما ن انیدر م ابدچنانکهیشود و جالل  یتاکالم خداوند جار دیما دعا کن یبرادران، برا یا خالصه

 3:۱-۲a انیکیتسالون۲...میبره ریشر ستهیناشا

 

 سربلندی زندگی کردنبا  *

دعا هنوز  نی، ا تا با وجدانی نیکو و با سرافرازی زندگی کننداز آن ها خواست که دعا کنند  انیکتاب عبران سندهینو

 . امروزه ما باشد یدعا دیبا

 یاز هر جهت با سربلند میخواه یکه وجدانمان پاک است و م میمطمئن رایز د،یما دعا کن یبرا ۱3:۱۸ انیعبران

 .میکن یزندگ

 

  ما تیمسئول *

از ما  تیبود و در گناه افتاده بود وجود داشت .مردم درباره آن وضع حیاز بدن مس یکه عضو یدرباره رهبر خبری

     چگونه  دمیصحبت کردم .پرس هیقض نیشده بودند .با خداوند درباره ا دیام .آن ها ضربه خورده و نا دندیپرس یم

از  . "شما نگاهتان به او بوده  "من و آن ها داشت . یاجواب بر هی؟خداوند فقط  میافراد کمک کن نیبه ا میتوان یم

که خداوند آن  یاز زمان یاریبس یسال ها ؟ دیاو دعا کرد یبار برا کی، اما هر چند وقت  دیکرده ا افتیدر اریاو بس

 دناز ب یکه عضو یرهبران یبرا میدار فهیما وظگذرد ، اما من هرگز آن را فراموش نکردم . یکالم را به من گفت م

 . میدعا کن هستند ، حیمس

 یاسیرهبران س یبرا 

 

 . میکن یزندگ آسودگیو  یدر آرام میتوان یم نی، بنابرا میمان دعا کن یاسیرهبران س یبرا دیبا ما

مردم  ةهم یرا برا ها یکه مومنان درخواستها، دعاها، شفاعتها و شکرگزار کنم یسفارش م ز،چیاز هر شیپ ن،یبنابرا

را در کمال  یا آرام و آسوده یزندگ میصاحبمنصبان، تا بتوان ةحاکمان و هم برای جملهاز آن۲جا آورند،   به

همگان نجات  خواهد یکه م4ما خداست   ةدهند نجات ةدیدو پسن کوین نای کهچرا3.  میو وقار بگذران یندارید

 4  - ۱: ۲ موتائوسیگردند. اول ت لینا قتیو به معرفت حق ابندی
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داشته  ییکه در حکومت هستند توانا ییاز آن ها شتریب تواند یشود م یقومش م یبرا ییکه وارد رابطه دعا یفرد

 . دهد یقومش گوش م یباشد .خدا به صدا

قوم خودبفرستم،  انیرا بخورد و اگر وبا در م نیرا ببندم تا باران نبارد و اگر امر کنم که ملخ، حاصل زم اگرآسمان

 شیبد خو یشده اندمتواضع شوند، و دعا کرده، طالب حضور من باشند، و از راهها دهیو قوم من که به اسم من نام

راشفا  شانیا نیو زم دیرا خواهم آمرز شانیوگناهان ا ود،آنگاه من از آسمان اجابت خواهم فرم ند،یبازگشت نما

 ۱3:۷-۱4 خیتوار۲خواهم داد.

 

 میکن یم یکه در آن زندگ یشهر یبرا 

 

 . آورد یبه بار م آرامیما  یبرا نیکه ا رایز میدعا کن میکن یم یکه در آن زندگ یشهر صلح و آرامی یبرا دیبا ما

که در  رایز دیینزد خداوند مسالت نما شیو برا دیام بطلب فرستاده یریآن شهر را که شما را به آن به اس یسالمت و

 ۲۹:۷ ایخواهد بود.ارم یآن شما را سالمت یسالمت

 

 دهند یکه ما را جفا م یآنان یبرا 

 

 . میا دهیبخش قتاًیکه آن ها را حق میفهم ی، م میکن یکه باعث آزار ما شده اند دعا م یآنان یبرا یوقت

که از شما  یو به آنان دیلعن کنندگان خود برکت بطلب یو برا دییکه دشمنان خود را محبت نما میگویبه شما م امامن

 ۵:44 ید،متیرکنیخ یو به هرکه به شما فحش دهد و جفا رساند، دعا دینفرت کنند، احسان کن

 

 حصاد امت ها یبرا 

 

ما به  یحصاد فرستاد .وقت یکارگران دعا کنند و سپس آن ها را برا یخداوند به شاگردان فرمود که برا یسیع

 . آورد یما جواب را م قی، بارها خدا از طر میکن یم ازین کی یشروع به شفاعت برا یصورت جد

حصاد خود  یتا عمله ها برا دیاست و عمله کم. پس ازصاحب حصاد درخواست کن اریحصاد بس»گفت:  شانیبد پس

 ۱۰:۲.لوقا دینما رونیب
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 ۲:۸ ری.مزامدیرا ملک تو خواهم گردان نیزم یتو خواهم داد. و اقصا راثیرا به م من درخواست کن و امت ها از

 

 لیاسرائ یبرا 

 

 .باشد ، وجود دارد یکه درباره آن ها م یاهداف عیتسر یخدا و برا دهیقوم برگز یمتصل به دعا برا یخاص برکت

 تیامن تیها برج انیباشند!  در م شیباشد که دوستدارانت در آسا: »دیدعا کن میصلح و سالمت اورشل یبرا

 6:۱۲۲-۷ ری.مزام«صلح و سالمت! ت،یباروها انیحکمفرما باشد، و در م

 

 مانمانینو ا یبرا 
 

 . می، دعا کن میکن یم تیخداوند هدا حیمس یسیکه به سمت ع یکسان یبرا دیبا

 روز که شبانه م؛یکه به حضور خدا درباره شما دار یایهمه خوش نینمود بهسبب ا میبه خدا توان یچه شکرگزار رایز

 ۹:3-۱۰ کانیتسالون۱.میکمال رسان شما را به مانیو نقص ا میتا شما را روبرو مالقات کن میکنیشمار دعا م یب

 

 نیمقدس یتمام یبرا 
 

 . میهستند ، دعا کن ایکه در سراسر دن یافتگانیتمام نجات  یبرا دیبا

 داریب نیبه اصرار و التماس تمام بجهت همه مقدس نیهم یوبرا دیبادعا والتماس تمام در هر وقت در روح دعا کن و

 6:۱۸ انی.افسسدیباش

 

 گریکدی یبرا 

دعا  گریکدی یکه به گناهان خود اعتراف کرده و برا میبشو گرانیبا د یکند تا وارد رابطه ا یم قیما را تشو عقوبی

 . میکن

مرد عادل در عمل، قوت  یدعا رایز د،یابیتا شفا  دیدعاکن گریکدی یو برا دیگناهان خود اعتراف کن گربهیکدی نزد

 ۵:۱6 عقوبیدارد. اریبس
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 مارانیب یبرا 

 

و او را به نام خداوند به روغن  ندیدعا نما شیرا طلب کند تا برا سایکل مشایخباشد،  ماریاز شما ب یهرگاه کس و

و اگر گناه کرده  د،یزانیوخداوند او را خواهد برخ دیشما را شفا خواهد بخش ضیمر مان،یا یکنند. و دعا نیتده

 ۱4:۵-۱۵ عقوبیخواهد شد. دهیباشد، از او آمرز

 

 دچار شده اند ییکه به خطا یکسان یبرا 

 

 . میآن ها دعا کن یبرا دیافتند ، با یکه م یکسان یبرا یفقط دلسوز یا قضاوت و انتقاد کردن و یجا به

. دیشخص را به روح تواضع اصالح کن نیچن دیهست یگرفتارشود، شما که روحان ییبه خطا یبرادران، اگر کس یاماا

 عتینوع شر نیو بد دیرا متحمل شو گریکدی نیسنگ ی. بارهایدر تجربه افت زیو خود رامالحظه کن که مبادا تو ن

 ۱:6-۲ انی.غالطدیجا آر را به حیمس

 

 که در زندان هستند یآنان یبرا 

 

فراتر از  نی.ا میاوریبه خاطر ب میبا آن ها در بند هست طوری که انگار مارا  انیزندان دیکه با میخوان یم انیعبران در

 . است یعاد یدعا کی

 ۱3:3 انی.عبراندیدر جسم هست زیومظلومان را چون شما ن شان،یمثل همزندان ا دیرا بخاطر آر رانیاس

 

 خودمان یبرا 
 

 . داد میرا برکت خواه گرانید زی، ما ن میابیما برکت ب یوقت رای، ز ستین یخودخواه میخودمان دعا کن یبرا نکهیا

کاش که مرا برکت می دادی و حدود مرا وسیع میگردانیدی و » یبِیص از خدای اسرائیل استدعا نموده گفت: و

و خدا آنچه را که خواست به او « دست تو با من می بود و مرا از بال نگاه می داشتی تا محزون نشوم.

 4:۱۰ خیتوار۱بخشید.
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  فریاد قلبی خدا -خالصه 

 

او را  شتریاست که همه او را بشناسند. هرچه ب نیتمام مردان ، زنان و کودکان را دوست دارد .خواسته او ا خدا

 .کرد میافراد اطراف مان درک خواه یاو را برا فریاد قلبی، همان قدر  میکن یشناخته و با او وقت سپر

که تنها  الیو حزق ی، موس میشود .با ابراه یکتاب ، کتاب مقدس آغاز م نیتر یمیقد یعنی وبیبا کتاب ا شفاعت

کند .او کاهن اعظم ، مدافع و  یما شفاعت م یخداوند برا یسیکند .امروزه ع یم دایهستند ادامه پ یچند اسم از اسام

 . ماست یالگو نیبهتر

 ریین و کشورشان تغ، شهر ، استا هی، همسا سای، دوستان ، کل شانیخانواده ها یمردان و زنان خدا به شفاعت برا ازین

و  میاند ، باش ستادهیقوم گناهکار ا یکه در شکاف برا یعانیو شف فریاد قلبی خداجواب  دیبا ینکرده است .ما همگ

 . میکن یجار شانیها یقدرت خدا را در زندگ

      که در اطراف مان ییازهاین یدر همه وقت و برا میداشته باش یانتظار نکهیشفاعت ، بدون ا یبرا دیبا شهیهم ما

 یبه افراد یعنیخداوند است ،  حیبدن مس یخدا برا یها یخواندگ نیاز بزرگتر یکی نی.ا میزمان بگذار مینیب یم

، و  دیدر روح القدس دعا کنبه زبان ها آن ها  ی.برا مینشان شفاعت کیو برا میبده تیکه در اطراف مان هستند ، اهم

 . دیتان دعا کن یعیبه زبان طب ، کند یم نتتایبعد همان طور که خدا هدا
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 درس نهم دوره کردن یبرا هایی پرسش

 

 ؟ دیکن انیمفهوم شفاعت را با استفاده از کلمات ساده خود ب (۱

 

 

 

 

 

 ؟ دیشفاعت را نام ببر یبرا یشش قدم عمل (۲

 

 

 

 

 

 

کالم  ی.وعده ها دیکند را نام ببر یم تیشفاعت آن هدا یکه خداوند شما را برا ناحیه ایسه (  3

؟ دیرا نام ببر دیستیبر آن ها با دیتوان یخدا را که م
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 درس دهم

"دیاگر در من بمان"
 

  : خداوند فرمود یسیع

 ۱۵:۷ وحنایشما خواهد شد. یکه برا دیدبطلبیو کالم من در شما بماند، آنچه خواه دیدر من بمان اگر

 

،  میاز او طلب کن یزیچ نکهیقبل از ا مشروط است .ما کامالًماست ، اما  یخدا در مورد دعاها یهمان وعده عال نیا

    انیوعده فوق العاده خدا به پا نیکه با ا هیآ نیبه عقب برگشته و به ا دیئایو کالم او درما بماند .ب میدر او بمان دیبا

 . میندازیب ینگاه رسد، یم

 

اگر در  زیشما ن نیآورد اگر در تاک نماند، همچن وهیتواند م یو من در شما. همچنانکه شاخه از خودنم دیمن بمان در

 چیکه جدا از من ه رایز آوردیم اریبس وهیو من در او، م ماندی. من تاک هستم و شماشاخهها. آنکه در من مدیمن نمان

و آنها را جمع کرده، در آتش  خشکدیو م شودیته مانداخ رونیدر من نماند، مثل شاخه ب ی. اگر کسدکردیتوان ینم

شما خواهد  یکه برا دیدبطلبیو کالم من در شما بماند، آنچه خواه دی. اگر در من بمانشودیو سوخته م اندازندیم

 4:۱۵-۷ وحنایشد.

 

 شود ؟ یامر چگونه محقق م نیبه طور روزمره ، او  ؟ میمان یخداوند م یسیچگونه در ع واقعاً

 

  در او ماندن

 

که قوم  ییآن گوساله طال یعنیدوست خدا بود .بعد از آن گناه وحشتناک  یشناخت .موس یخدا را م یموس

انجام داد وجود  یکه موس ییاز کارها یریادگی یبرا یاریبس یزهایساختند و آن را پرستش کردند ، چ لیاسرائ

 . بود که فراتر از درک ما بود ینبود بلکه درد و رنج تیرفتار او نسبت به قوم محکوم. دارد
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   خواست از  یخدا م رایآن ها بماند ، ز نیرا ترک کرد .خدا نتوانست ب لیگناه ، جالل خدا اردوگاه اسرائ لیدل به

 . مخالف است کامالًبا ذات او  نیتواند با گناه سازش کند .ا ینکرده است .خدا نم ریی.خدا تغ آن ها استفاده کند

   که آن ها چه ستیمهم ن خود گناهان ما را پوشانده است ؟ ضیداده است که خدا با ف بیانسان خود را فر چقدر

  : خداوند فرمود یسی.ع ستیدرست ن نیمانند قبل خواهد شد .ا زیو همه چ دیکنند ، خدا آدم ها را خواهد بخش یم

 

 گریو د چسبدیم یکی ابهیمحبت، و  یگرینفرت دارد و با د یکیاز  ای رایتواند کرد، ز یدو آقا را خدمت نم چکسیه

  6:۲4 ی.متشماردیم ریرا حق

 

 ایب رونیاز اردوگاه ب 
 

 خیمه یکار را انجام داد.او از نظر جسمان نیهم زین یخاطر گناه قوم ، خدا از آن ها جدا شده بود ، و بالفاصله موس به

قوم را دوست نداشت ،  نکهیا یاز گناه باشد .او برا یخود را از اردوگاه انتقال داد .او به خود اجازه نداد تا قسمت

.او جابجا شد تا بتواند با خدا به صورت  خود را به خاطر آن ها به خطر انداخته بود یابد یاو زندگجابجا نشد 

  . آزادانه صحبت کند

 

به  بود، یم هوهیلشکرگاه، دور از اردو زد. و واقع شد که هرکه طالب  رونیخود را برداشته، آن را ب مهیخ یموس و

ستون ابر نازل شده، به در  شد،یداخل م مهیبه خ ی. و چون موسرفتیم رونیاجتماع که خارج لشکرگاه بود، ب مهیخ

که با دوست خود  یمثل شخص گفت،یروبرو سخن م یوس. وخداوند با مگفتیسخن م یو خدا با موس ستاد،یایم مهیخ

 33:۷a, 9, 11a.خروج دیسخن گو

 

           یگناه جدا شده است .خدا به دنبال افراد لیبه دل ساهایافراد ، خدمت ها و کل یاری، جالل خدا از بس امروزه

 کیرابطه نزد کیاست که با او وارد  ی.او به دنبال افراد ندیایب رونیاز اردوگاه ب یمانند موس قاًیگردد که دق یم

که دعا کنند و او را بپرستند .او به دنبال  یست ، کسانیاست که درک کنند او ک یخواهند شد .او به دنبال افراد

 .مسابقه، موانع را کنار گذاشته اند نیانجام ا یاست که برا یکسان
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دور  چدیپیرا که ما را سخت م یهر بار گران وگناه م،یابر شاهدان را گرداگرد خود دار نیچن زیچونکه ما ن نیبنابرا

 یعنی مانیو کامل کننده ا شوایپ یو به سو م،یما مقرر شده است بدو یرو شیکه پ دانیو باصبر در آن م میبکن

و  دیگرد بیمتحمل صل شمرده، زیرا ناچ یحرمتیموضوع بود، ب او شیکه پ یکه بجهت آن خوش مینگران باش یسیع

 دیبود که از گناهکاران به اوپد یمخالفت نیدر او که متحمل چن دیبهدست راست تخت خدا نشسته است. پس تفکر کن

. هنوز در جهاد با گناه تا به حدخون مقاومت دیخود ضعف کرده، خسته شو یآمد، مبادا در جانها

 ۱:۱۲-4 انید،عبرانینکردها

 

 پرداخت شود دیکه با ییبها 
 

 . میروح شد کیتولد تازه ، ما با خدا  در

 6:۱۷ انیقرنت۱است کروحی ونددیبا خداوندپ کهیکس لکن

 

رسول نوشت که ما  پولس . میاست که در او بمان نیو آن ا میپرداخت کن ییبها دیشدن با خدا با یکیدر روح  یبرا

 . میشد یآن ها جدا م نیآمده و از ب رونیب دیبا

۱6:6-۱۷ و هیلک ز ؟تقفاوم هچ اهتب اب ار ادخیار هامشیلک ادخی حی میشابی،د  هک تفگ ادخ هکنانچ« رد انیقرنت۲

پس « قوم من خواهند بود. شانیخواهم بود، و ا شانیا یراه خواهم رفت و خدا شانیساکن خواهم بود و در ا شانیا

 تا من شما را مقبول بدارم دیمکنرا لمس  زناپاکیو چ دیو جدا شو دییآ رونیب شانیا انیاز م: »دیگویخداوند م

 

 شیدر دعا و در ستا ماندن

 

،  میستیبا ایحال کلمات مان کم باشد ؟آ نیو در ع میدعا کن پیوستهبه طور  میتوان ی؟چگونه م ستیدعا چ یالگو

 ؟ میدعا کن یخواه یخداوندا به ما نشان بده که تو چگونه م ؟ میچشمان مان را ببند ای میزانو بزن
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 یکیزیف تیموقع 

 

 میتوان ی.م میشکم دراز بکش یبر رو ای می، زانو بزن می، قدم بزن میستیبا میتوان ی.م ستیما مهم ن یکیزیف تیموقع

.       مینیبنش یصندل یمان بر رو یکیالکترون لهیبا وس زیدر کنار م میتوان ی.م میباز نگه دار ای میچشمان مان را ببند

 میتوان ی.م میدر سکوت دعا کن میتوان ی.م میبلند دعا کن یبا صدا میتوان ی.م میوارد خلوت گاه مان بشو میتوان یم

 . میدعا کن یقیدقا یبرا ایساعت ها و  یبرا

که امروز درست  یزیشما درست نباشد .چ یبرا دیمن درست است ، شا یکه برا یزیتنوع است ! چ ی، خدا خدا

 یگرید تیشفاعت مناسب باشد و موقع ی( برا یکیزی)حالت ف یتیموقع کی دیفردا درست نباشد .شا دیاست ، شا

 . جنگ کیوارد شدن به  یبرا

که فقط در  دی( .اگر عادت کرده ا دی!) خودتان را محدود نکن" دیریقفس بسته قرار بگ کی"که در دینده اجازه

 کیتراف پشتکه  ی، شما وقت فوق العاده خود را زمان دیدعا کن یگریهر زمان د ای زیهر چ ایخلوت گاهتان و 

 پس از این زمان ها برای دعا استفاده کنید .  دیده ی، هدر م دیکردن خانه هست زیدر حال تم ایو  هستید

روحمان  بر که میبه جسممان اجازه ده میتوان یاما نم میمهم است که با تمام دل دعا کن یما زمان یکیزیف تیموقع

 . کند یحکمران

 دیبه حضور او وارد شو 

 

الگو ، با  کیبه عنوان  گرید یبه عبارت  میکن ی، در همان لحظه پرستش را شروع م میشو یکه وارد دعا م یوقت

 . داد حیوارد شدن به حضور خدا را توض قهی.داود طرمیشو یحضور او مصحن و پرستش وارد 

 ۱۰۰:4 ری!مزامدیو نام او را متبارک خوان دیی! او را حمدگوحیاو با تسب یو به صحنها دییایاو باحمد ب یدروازه ها به

 

 میتوان یم ی.حتی او وارد شویمبه صحن ها حیبا تسب ای، و  میکن شکرگزاریدروازه ها مانده و  یدر جلو میتوان یم

 یها ی.دادخواه میوارد تخت رحمت او شو میتوان یم میده ینام او را برکت م ی، و وقت میشووارد قدس االقداس 

ما  یما و خواسته ها یها ازی، ن میشو یم تشکه وارد پرس یزمان یو حت میکن یم شکرگزاریکه  یما ، در حال
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 یشود و وقت یما فراموش م یها ازی، تمام ن میشو یوارد تخت رحمت آسمان م یهمچنان در ذهن ما هستند ، اما وقت

 . میکن یخود او پرستش م یبرا کامالً میکن یپرستش م

 تواند وارد شود ینم یگناه چی، اما در حضور او ه میوارد حضور او بشو میتوان ی، م میداشته باش لیتما قتاًیحق اگر

،  یبعد یمطالعه بخش ها ی؟برا میپرست یچگونه او را م ؟ میجالل ده او را چگونه ؟ میکن شکرگزاری چگونه

 . دیاموزی، جالل و پرستش را ب شکرگزاریبا تجربه و  شود  کیروحتان به خدا نزد دیاجازه ده

 

 شکرگزاری 

 

باشد ابراز  یآنچه که انجام داده است م یاز خدا برا ی، ابراز سپاس گذار یابراز قدردان ،تشکر کردن  : شکرگزاری

 یراه شکرگزاریداده است . ماندارانیا ریاست که به ما و سا یو برکات منفعتتمام  یبرا مانداریاز قلب ا یخوشحال

 . در او ماندن است یبرا

بلکه همیشه باید شکرگزار  مینکن یداناز خدا قدر گرید بعد شکرگزاری که ستین نیا یبه معنا کردن شکرگزاری

 دیو پرستش را فراموش نکن شکرگزاری، یی را گرفتید دعا جواب یوقت "گفت :  یم یناشناس مانداریا کی. باشیم

  : رسول نوشت پولس "!  است ستادهیکه مغلوب شده است ، بر در قلب شخص ناسپاس ا ی.دشمن

 ۹:۱۵ انیقرنت۲ما الکالم او شکر باد. یعطا یرا برا خدا

 

  : که نوشت یوقت دیکن شکرگزاریداود  با

 ۱۱۸:۱ ریو رحمت او تا ابداالباداست.مزام کوستیکه ن رایز دییرا حمد گو خداوند

 ۱۰۷:۸ ریآدم.مزام یبا بن یو بیعج یسبب کارها و به ندیسبب رحمتش تشکرنما خداوند را به پس

 

           سخت قرار یها شیکه در آزما ی.وقت نمائیم خدا ، او را شکر  ضیبا ف میتوان یغم و اندوه م یزمان ها در

  : .پطرس رسول نوشت میخداوند را جالل ده یسیع میتوان یم میریگ یم
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تا  د،یگوناگون محزون شدها یاز راه ضرورت در تجربه ها یهرچند در حال، اندک د،یینمایدر آن وجد م و

 افتیو جالل و اکرام  حیتسب یباآزموده شدن در آتش، گرانبهاتر است، برا یفان یشما که از طال مانیا شیآزما

 6:۱-۷پطرس ۱.حیمس یسیظهورع نیشود در ح

 

 نیاز بهتر یکیبخشد . یم عیما را تسر یپاسخ به دعاها شکرگزاریکند. یپر م مانیو ا نانیما را با اطم یارزگشکر

 . شما به خداست یبه عنوان دعا ری، خواندن مزام شکرگزاریوقت گذاشتن در  یراه ها برا

 

 ستایش 
 

باشد .به  یم توصیف او ای دی، تمج دیی، ابراز تاکردن  ستایش اوست . ستایشدر خدا ماندن ،  یبرا گریراه د کی

 . باشد یم زیانجام داده است ن خداوندکه  ییکارها یجالل دادن او برا نطوریکردن و هم دیتمج ایبلند کردن  یمعنا

 یحال ، با داود برا دیئایخدا بود .بکننده  ستایشاو خود  رایخدا چقدر مهم است ز ستایشبود که  دهیفهم داود

 : میخواندن خدا زمان بگذار حیتسب

 

 ۱3۵:۱ ری!مزامدیبخوان حیبندگان خداوند تسب ی! ادیبخوان حینام خداوند را تسب اه،یهللو

 

 34:۱ ریاو دائم بر زبان من خواهدبود.مزام حیرا در هر وقت متبارک خواهم گفت. تسب خداوند

 

 ۱۱۵:۱۸ ری!مزاماهیخواند، از االن و تا ابداالباد. هللو میرا متبارک خواه اهیما  کنیل

 

آدم. و او را در مجمع قوم متعال  یاو با بن بیعج یسبب کارها و به ندیسبب رحمتش تشکرنما خداوند را به پس

 ۱۰۷:3۱-3۲ ری.مزامندیبگو حیاو را تسب خیبخوانند و درمجلس مشا

 

 6۹:34 ریجنبد.مزام یو آنچه در آنهام زیبخوانند. آبها ن حیاو را تسب نیوزم آسمان

 

 



166 
 

 ! دیبخوان حی! خداوند را از آسمان تسباهیهللو

 !دیبخوان حیاو راتسب نییعل یدر اعل

 .دیبخوان حیهمه فرشتگانش او را تسب یا

 .دیبخوان حیاو او را تسب یهمه لشکرها یا

 .دیبخوان حیآفتاب و ماه او را تسب یا

 .دیبخوان حیهمه ستارگان نور او را تسب یا

 د،یبخوان حیفلک االفالک او را تسب یا

 دیبخوان حی. نام خداوند را تسبدییکه فوق آسمانها ییآبها یا و

 ۱:۱4۸-۵ ریشدند.مزام دهیکه او امر فرمود پس آفر رایز

 

 .دیبخوان حی! خدا را در قدس او تسباهیهللو

 !دیبخوان حیراتسبدر فلک قوت او، او 

 .دیبخوان حیاوتسب میعظ یاو را بهسبب کارها

 .دیبخوان حیاو را به حسب کثرت عظمتش تسب

 .دیبخوان حیاو را به آواز کرنا تسب

 .دیبخوان حیاو را با بربط و عود تسب

 .دیبخوان حیاورا با دف و رقص تسب

 .دیبخوان حیتسب یاو را با ذوات اوتار و ن

 .دیبخوان حیبلندآواز تسب یاو را با صنجها

 ۱:۱۵۰-۵ ریدمزامیبخوان حیخوش صدا تسب یاو را با صنجها

 

 پرستش 
 

است که ما وارد حضور کامل او  یاست .پرستش زمان نیزم یممکن بر رو رتبة نیتر یماندن در او در عال پرستش

 . شود یبه تخت رحمت ملکوت خدا وارد م پرستش. میشو یم
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در  میو تکر یروح درون در عمق فروتن میبه خداست .پرستش ، تعظ مینگرش و اعمال تکر یپرستش ، به معنا کلمه

 . دیآ یخدا م یبرا یپر از محبت و قدردان یاز قلب یقیحضور اوست .پرستش حق

، صفات و عزت  میپرست یخدا را م ی.وقت میکن یم میخدا را تکر ی، ارزش و مقام واال میپرست یخدا را م یوقت

  : که نوشت یهنگام میریگ یاتحاد قرار م این .با داود در میکن یم مینام او را تکر یواال

 

. دیینما ریاو دائم بر زبان من خواهدبود. خداوندرا با من تکب حیرا در هر وقت متبارک خواهم گفت. تسب خداوند

 ۱:34, 3 ری.مزاممیگربرافرازیکدینام او را با 

 

 ۱4۸:۱3 ریو آسمان.مزام نینام او تنهامتعال است و جالل او فوق زم رایبخوانند، ز حیخداوند را تسب نام

 

 !یکه جالل خود را فوق آسمانها گذاردها ن،یزم یاست نام تودر تمام دیخداوند ما، چه مج هوهی یا ۸:۱ ریمزام

 

کرد ، را  دیخود ما را بازخر ی، او که با خون گران بها یسیخداوند ع میتوان یباشد .م نیریش اریتواند بس یم پرستش

  : مییو بگو میمان با افتادن در حضور او ملحق شو یآسمان زبانیبه م میتوان ی، م میپرست یاو را م ی.وقت میجالل ده

 

 ۵:۱۲b.مکاشفه ابدیو اکرام وجالل و برکت را ب ییاست بره ذبح شده که قوت و دولت و حکمت و توانا مستحق

 

! در میخدا تمرکز کن یبر عظمت و بزرگ میتوان ی. در سکوت ، ممیخدا را بپرست میتوان یبدون کلمات ، م یحت

  : میخوان یم وبیا

 3۷:۱4 وبیخدا تامل کن.ا بیو دراعمال عج ستیرا استماع نما. با نیا وبیا یا»

 

،  ایخروشان در یاز عظمت کوه ها ، موج ها میتوان ی.م میاو بپرست نشیآفر یها یشگفت یخدا را برا میتوان یم

سرود فوق  نیاست ا ییبایز دی. چه تمجمیشوکنند ، شگفت زده  یم نیآسمان که شب را تزئ یازدحام ستاره ها

 : العاده
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  من یخداوند خدا یا

  تو هستم میعظ یها یدر شگفت یوقت

  کنم یکه ساخته دستان توست نظر م یجهان به

  نمیب یرا م ستارگان

  شنوم یرعد و برق را م یصدا

  داده شده است شیکه در سراسر جهان نما یقدرت

 یخدا تو نجات دهنده من هست یخواند ، ا یروح من م پس

 . است میاست ، صنعت دستان تو چه عظ میدستان تو چه عظ صنعت

 . است  Wilson mamboleo نوشته "مفهوم دعا  نیتر قیعم -مالقات با خدا " از کتاببخش هایی و پرستش باال ،  شکرگزاری

 

  ستایشدعا و  قدرت

 

 . میانجام ده پیوستهوجود دارد که به ما فرمان داده شده است  زیچ دو

  : خداوند فرمود یسیع. بستائیمخدا را پیوسته  (۲و  میدعا کنبی وقفه  (۱

 ۱۸:۱b.لوقا دینورز یدعا کرد و کاهل شهیهم دیبا یم

 ۲۱:36a دلوقایباش داریدر هر وقت دعا کرده، ب پس

  : نوشت پولس

 ۱:۹b انیکنم،روم یم ادیشما را  وستهیشاهد است که چگونه پ مرا

 

 ۲:۱3a کانیتسالون۱.میکنیدائم خدا را شکر م زیما ن نجهتیازا و

 

 ۱:3b موتائوسیت۲کنم،یم ادیخود تو را شبانهروز  یدائم در دعاها چونکه

 

 ۱:۱۱a انیکیتسالون۲. میکن یم بجهت شما دعا وستهیهم پ نیا یبرا و
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 حیاست اراده خدادر حق شما در مس نیکه ا دیشاکر باش ی. در هر امردیکندعا  شهیهم. دیشادمان باش وستهیپ

 ۵:۱6-۱۸ کانیتسالون۱.یسیع

 

 باشند ؟ یکی نکهیمگر ا میزمان با هم انجام ده دو کار را هم میتوان یم چگونه

که ما بر  یزمان یکند و حت یتر کار م عیبدن مان سر سمی، متابول میما گفته شده است که اگر هر صبح ورزش کن به

ورزش بعد از  حتی آن منفعت های افتیبه در ی که انجام دادیمآن ورزش به خاطر، بدن ما  مینشسته ا یصندل یرو

دعا و پرستش کنار  یرا برا یمه دار را در روح ما دارد .اگر زمانادا ریهمان تاث نیز دهد .دعا و پرستش یادامه م

 . دهد ی، روح ما به دعا و پرستش در تمام طول روز ادامه م میبگذار

 

 ستلشکر رو به روبا سه  طهوشافای 

 

مقابله با او آمده بودند و  یماست .پادشاهان سه ملت برا یاز قدرت دعا و پرستش برا ینمونه فوق العاده ا یهوشافاط

 . خدا رفته ، روزه گرفت و دعا کرد یبه جستجو یهوشافاطبود .اما  یا دکنندهیناام تیموقع یعیاز نظر طب

 

  او دعا کرد *

 انیدر م هوشافاطیبه روزه اعالن کرد. و  هودای یو در طلب خداوند جزم نمود و در تمام دیبترس هوشافاطی پس

 ایپدران، ما آ یخدا هوه،ی یا»و گفت:  ستاد،یبا دیصحن جد یرو شیدر خانه خداوند، پ م،یواورشل هودایجماعت 

و در دست تو قوت و جبروت است و  ؟یینما ینمممالک امتها سلطنت  عیتو بر جم ایو آ یستیتو در آسمان خدا ن

 لیرا از حضور قوم خود اسرائ نیزم نیکه سکنه ا یستیما ن یتو خدا ایکه با تومقاومت تواند نمود. آ ستین یکس

 یبرا یدر آن ساکن شده، مقدس شانیو ا ؟یتا ابداالباد دادها میابراه شیدوست خو تیاخراج نموده، آن را به ذر

 نیا یرو شیبر ما عارض شود و ما پ یاقحطیوبا  ایقصاص  ای ریشمش ایکه بال  ینینموده، گفتند: ح بنااسم تو در آن 

 م،ییخود نزد تواستغاثه نما یو در وقت تنگ م،یستیاست ( با میخانه مق نیکه اسم تو در ا رایتو )ز یرو شیخانه و پ

که از مصر  یرا وقت لیکه اسرائ ر،یعمون و موآب و اهل کوه سع یبن نکیآنگاه اجابت فرموده، نجات بده. و االن ا

 نکیرا هالک نساختند. ا شانیودند و ااجتناب نم شانیکه به آنها داخل شوند، بلکه ازا یاجازت نداد آمدند رونیب

اخراج  ،یتا ما را از ملک تو که آن را به تصرف ما دادها ندیآیم نکهیبه ا رسانند،یمکافات آن را به ما م شانیا
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 ند،یآیکه بر ما م یمیگروه عظ نیکه ما را به مقابل ا رایکرد؟ ز یحکم نخواه شانیبر ا تو ایما آ یخدا یند. اینما

 3:۲۰, ۵-۱۲ خیتوار۲ «.تو است یاما چشمان ما به سو میچه بکن میدان یو ما نم ستین یقوت چیه

 

کرده بود آغاز کرد ، او  ییخدا که بود و چه کارها نکهی.او با شناساندن ا دیتوجه کن هوشافاطی یروند دعا به

 ". می، از تو اطاعت کرد میرا زنده گذاشت نیساکن نیا ی.وقت یرا به ما داد نیسرزم نیخداوندا تو ا "کرد ،  قیتصد

  ". توست ی، اما چشمان ما به سو میکن چه میدان یما نم "داد . انیاعتراف صادقانه پا کی او با

 

  خدا پاسخ داد *

 . پاسخ داد لیحزئیبه واسطه  خداوند

 شانیبلکه از آن خداست. فردا به نزد ا ستیکه جنگ از آن شما ن رایز دیترسان و هراسان مباش میگروه عظ نیازا

 دیخواه لیروئی ابانیدر برابر ب یواد یرا در انتها شانیبرخواهند آمد و ا صیبه فراز ص شانیا نکی. ادییفرود آ

و نجات خداوند را که با شما خواهد بودمشاهده  دیستی. بادییوقت بر شما نخواهد بود که جنگ نما نی. دراافتی

خداوند همراه شما خواهد  دویرو رونیب شانیو فردا به مقابل ا دیترسان وهراسان مباش میو اورشل هودای ی. ادیینما

 ۱۵:۲۰b۱۷- خیتوار۲«بود.

 

 ( دی) در مواضع خود مستقر شو دیستیبا *

 یدر چه مواضع هیاو و بق ". دی، و نجات خداوند را که با شما خواهد بود را مشاهده کن دیستیبا "گفت ، لییحزی

ستایش را کردند ، سپس بلند شده و خدا  یخم کرده و خداوند را پرستش م نیبودند ؟آن ها سر خود را به سمت زم

 . نمودند

 

افتادند و خداوند را سجده  به حضور خداوند میو ساکنان اورشل هودای یافتاد و تمام نیرو به زم هوشافاطی پس

 حیبلند تسب اریرا به آواز بس لیاسرائ یخدا هوهیبرخاسته،  انیقورح یو از بن انیقهات یازبن انینمودند. و الو

 ۱۸:۲۰-۱۹ خیتوار۲خواندند.
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 . دیاوریب مانیبه خداوند ا *

 بیآوردن ترغ مانیکالم خدا را اعالم کرد . او مشکل را دوباره تکرار نکرد .او مردم را به ا یهوشافاطروز بعد  صبح

 . ارتش فرستاد یکردند را به جلو یکه پرستش م ییخواندند و آن ها یرا که سرود م ییکرد و آن ها

 

 ۲۰:۲۰-۲۱ و ب هب ،هتساخرب نادادمابینابا ب عوقتینور ب نوچ و دنتفرینور می،دنتفر یطافاشوه ابیداتس و خیتوار۲

او  یایشد و به انب دیو استوارخواه دیآور مانیخود ا یخدا هوهی! بر میو سکنه اورشل هودای یدایمرا بشنو»گفت: 

مسلحان رفته،  یرو شیکرد تا پ نیمع ار یو بعد از مشورت کردن با قوم بعض« شد. دیخواه ابیکه کام دیآور مانیا

که رحمت او تا  رایز دییخداوند را حمد گو ندیخوانند و گو حیراتسب تیقدوس نتیو ز ندیخداوند بسرا یبرا

 ابداالباد است.

 

  دیو او را بپرست دیخداوند سرود بخوان یبرا *

 تیقدوس ییبایز ستایش یرا برا یسرود و افراد خواندن یرا برا افرادیاو با قوم مشورت کرد ،  هنگامی که و

  : گفتند یرفته و م لشکرکرد و آن ها به نزد  نییتع خداوند

  ". است یکه رحمت او ابد رای، ز دیکن دیخداوند را تمج"

لشکر دشمن ، و  ضد دشمن قرار داد  به دام و کمینیخداوند کردند ، خدا  ستایششروع به سرود خواندن و  یوقت

 . قرار گرفته و خود را نابود ساختند گریکدی یرو در رو

  دشمن خود را مغلوب ساخت *

که بر  ریعمون و موآب و سکنه جبل سع یو حمد گفتن شروع نمودند، خداوند به ضد بن دنییسرا به شانیچون ا و

 ریعمون و موآب بر سکنه جبل سع یکه بن رایمنکسر شدند. ز شانیگذاشت و ا نیهجوم آوده بودند، کم هودای

 کار هالکت امداد را به گریکدیفارغ شدند،  ریرا نابود و هالک ساختند، و چون از ساکنان سع شانیبرخاسته، ا

افتاده،  نیها برزم الشه نکیآن گروه نظر انداختند، ا یوبه سو دندیرس ابانیبانگاه ب دهیبه د هودایکردند. و چون 

 ۲۲:۲۰-۲4 خیتوار۲بود. افتهین ییرها یو احد
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 و کاهنان بعل ایلیا 

 

 یرا هنگام ایلیا یدعا ایرا سوزاند ، آشکار شد .آ ایلیا یکه آتش از آسمان نازل شده و قربان ی، وقت یمیعظ قدرت

 ؟ دیدار ادیکه با کاهنان بعل در جدال بود را به 

و من بنده تو هستم و  یخدا هست لیامروز معلوم بشود که تو دراسرائ ل،یو اسحاق و اسرائ میابراه یخدا هوه،ی یا»

 هوهیقوم بدانند که تو نیخداوند! مرا اجابت فرما تا ا یکارها را به فرمان تو کردهام. مرا اجابت فرماا نیتمام ا

 36:۱۸b3۷-پادشاهان ۱.«یدیرا باز پس گردان شانیدل ا نکهیو ا یخدا هست

 

 یدارد.او سخن یکرد که با او در اطاعت قدم بر م یآور ادیآغاز کرد و به خدا  ستیخدا ک نکهیبا شناساندن ا ایلیا

درباره نازل شدن آتش و  نطوریدرباره کاهنان بعل که ضد او بودند ، نگفت. او درباره مشکل دعا نکرد .او هم

 یدعا ایلیها آگاه است .ا نیاز تمام ا کامالًخدا  دانست یمداشت که  یمانیا ایلیدعا نکرد. ا زین یسوخته شدن قربان

 .ساده باال را انجام داد و خدا به آن دعا پاسخ داد

 

 یاز شکم ماه شکرگزاری 

 

که تا  ییدعاها ترین قلبصمیم و از  نیاز صادقانه تر یکی دیدعا با نیبود .ا یکه در شکم ماه میرا دار ونسی یدعا

از  ) نمود یفرستاده بود ق شیکه خدا برا ینی، او را در سرزم یدعا کرد و ماه ونسیباشد . میبخوان میتوانست یبحال م

 . قدرت است شینما کی نی.اانداخت( رونیدهان خود ب

خودخداوند را خواندم و مرا مستجاب  یدر تنگ»خود دعا نمود و گفت:  یخدا هوهینزد  یاز شکم ماه ونسی و

مرا  لهایوس یانداخت اهایدر دل در یکه مرا به ژرف رای. زیدیتضرع نمودم و آواز مرا شن هیفرمود. ازشکم هاو

قدس  کلیه کنیچشم توانداخته شدم. ل شیتو بر من گذشت. و من گفتم از پ یو موجها زابهایخ عیاحاطه نمود. جم

 انیشد. به بن دهیچیبسر من پ ای. آبها مرا تا بهجان احاطه نمود و لجه دورمرا گرفت و علف دردیتو را باز خواهم د

. یمرااز حفره برآورد اتیح میخدا هوهی یخود تا به ابد مرا درگرفت. اما توا یبه بندها نیکوهها فرود رفتم و زم

که  ی. آناندیقدست رس کلیمن نزدتو به ه یآوردم و دعا ادیشد، خداوند را ب تابیدر اندرونم ب منچون جان 
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خواهم  یتو قربان ی. اما من به آواز تشکر براندینمایرا ترک م شیخو یاحسان ها دارند،یدروغ را منظور م لیاباط

 ۱:۲-۹ ونسی.«تو به آنچه نذر کردم وفا خواهم نمود. نجات از آن خداوند اس د،یگذران

 

 "میخدا هوهی یا تو "ادامه داد  نگونهیا و "خداوند را خواندم  "گونه آغاز کرد  نیخود را ا یکه او دعا دیدقت کن

 معبد کنیچشم تو انداخته شدم ل شیاز پ "اعالم کرد . یجمله نبوت کیبود  یدر شکم ماه که یدر حال یاو حت

خواهم  یتو قربان یاما من به آواز تشکر برا "گفت :  یماه ماز درون شک نی.همچن "دیقدس تو را باز هم خواهم د

  ". دیگذران

 

  می نمودستایش دل خداوند را  از بلکه نمی کردهای خشک مذهبی داود دعا 
 

مختلف  یاو با فتح کردن کشورها از بین ببردرا  )جولیات( کوچک و ناشناخته چوپان ، بزرگ شد تا آن غول پسر

بود که  یبود.داود مرد خداوندقدرت  خدا و قطعاً ستایشداود پر از  یشد.زندگ لیپادشاه اسرائ نکهیادامه داد تا ا

 . میپوشش ده نجایم چند نمونه را در ایتوان یط مو دعاست .فق دیخدا او را دوست داشت .کتاب مزمور پر از تمج

 

 بشالوم بر ضد او بلند شدآ یوقت *

و مرا از  خوانمیجالل من و فرازنده سر من. به آواز خود نزدخداوند م ،یخداوند گرداگرد من سپر هست یتوا کنیل

 تیخداوند مرا تقو رایز دارشدمیبه خواب رفتم و ب ده،ی. ساله. و اما من خسبدینمایکوه مقدس خوداجابت م

 3:3-۵ ری.مزامدهدیم

 

 خوانم مرا اجابت کن یتو را م یوقت *

مرا  ی. بر من کرم فرموده، دعایمرا وسعت داد یعدالت من، چون بخوانم مرا مستجاب فرما. در تنگ یخدا یا

 4:۱ ریبشنو.مزام
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 به سخنان من گوش بده *

 رایتوجه کن ز ادمیمن، به آواز فر یپادشاه و خدا یخداوند، به سخنان من گوش بده! درتفکر من تامل فرما! ا یا

 کنمیخود را( نزد توآراسته م یبامدادان )دعا د؛یشن یخداوند صبحگاهان آواز مراخواه یکنم. ا یکه نزد تو دعام

 ۱:۵-3 ری.مزامکشمیو انتظار م

 

  مرا نجات بده *

 ۷:۱ ری. ازهمه تعاقب کنندگانم مرا نجات ده و برهان.مزامبرمیمن، در تو پناه م یخدا هوهی یا

 

  مگذار خجالت زده شوم *

. پس مگذار که خجل بشوم و دارمیمن بر تو توکل م یخدا یافرازم. ا یتو جان خود رابرم یخداوند بسو یا

خجل  کنندیم انتیخ سببیکه ب ینخواهد شد. آنان کشدخجلیهرکه انتظار تو م ی. بلندیدشمنانم بر من فخر نما

خود  یده. مرا به راست میرا به من تعل شیخو یو راهها اموزیخود را به من ب یها قیخداوندطر ی. ادیخواهند گرد

 ۱:۲۵-۵ ریروز منتظر تو بودهام.مزام ی. تمامینجات من هست یتو خدا رایده ز میسالک گردان و مرا تعل

 

 ریمرانجات بده. گوش خود را به من فراگ شیخداوند بر تو توکل دارم پس خجل نشوم تا به ابد. در عدالت خو یا

صخره وقلعه من تو  رای. زیده یباش تا مرا خالص نیحص یو خانها یقو یصخرها میبرهان. برا یو مرا به زود

 ۱:3۱-3 ریفرما.مزام یورهبر تی. بهخاطر نام خود مرا هدایهست

 

  دیمرا شن ادیفر *

. و مرااز چاه هالکت برآورد و از گل لجن دیمرا شن ادیشده، فر لیوبه من ما دهام،یخداوند کش یبرا اریبس انتظار

ما را.  یحمد خدا یعنیتازه در دهانم گذارد  ی. وسروددیرا مستحکم گردان میرا برصخره گذاشته، قدمها میهایو پا

 ۱:4۰-3 ریکرد.مزام خواهندترسان شده، برخداوند توکل  نندیرا ب نیچون ا یاریبس

  جان من تشنه خداوند است *

تو دارد. جان من  یبرا دیشد اقیخدا جان من اشت یدارد، همچنانا اقیآب شدت اشت ینهرها یآهو برا چنانکه

 ۱:4۲-۲ ریو به حضور خدا حاضر شوم.مزام میایب یکه ک ،یح یتشنه خداست تشنه خدا
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  کنبر من رحم  *

۵۷:۱-3 ای ز !امرف محر نم رب ،امرف محر نم رب ادخیار م هانپ وت رد مناجی،درب اسرد ویه اهلابی  هانپ وت ریمزام

. از آسمان کندیتمام م میرا برا زیکه همهچ ییآواز خواهم داد، نزد خدا یتعال یبگذرد. نزدخدا ایبال نیتا ا برمیم

خودرا خواهد  یکند، ساله. خدا رحمت و راستیتعاقب کننده سخت من مالمت م رای. زدیخواهد رهانفرستاده، مرا 

 فرستاد.

 

  خالصی دهمرا  *

ده و برهان. گوش خود را  یخداوند پناه بردهام، پس تا به ابد خجل نخواهم شد. به عدالت خودمرا خالص یتوا در

من صخره سکونت باش تا همه وقت داخل آن شوم. تو به نجات من امر  یو مرا نجات ده. برا ریبه من فراگ

 ۷۱:۱-3 ری.مزامیصخره و قلعه من تو هست رایز ،یفرمودها

 

 خداوند هیسا ریشدن ز ساکن

 

 میکن یو حضور قدس االقداس او زندگ مشارکتدر  ی.وقت میشو ی، پرستندگان او م میخداوند بمان حیدر مس یوقت

 . میشو یساکن م نیآن متعال تر هیسا ری، در ز

 ۹۱:۱ ریقادرمطلق ساکن خواهد بود.مزام هیسا رینشسته است، ز یدر ستر حضرت اعل آنکه

 

 میشو یخداوند متعال ساکن م هیسا ری، ز میشو ی، نزد تخت رحمت او خم م یپرستش یزندگ کیدر  یوقت

 . شود یما م او خواست خواستکه  نجاستی.ا لذت می بریماو  ازکه  نجاستیا

 

 4۰:۸ ریمزام«تو در اندرون دل من است. عتیو شر دارمیمن رغبت م یخدا یبجا آوردن اراده توا در

 3۷:4 ریدر خداوندتمتع ببر، پس مسالت دل تو را به تو خواهد داد.مزام و

 

 لیاو تبد یما به خواسته ها یما از خواسته ها التی، تما میدار یمیو با او مشارکت صم میکه در او مانده ا یدرحال

 . دهد یشده دل ما را به ما م لیو او خواسته تبد میکن یاز او درخواست م یشود .سپس ما به سادگ یم
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 ؟ فرمودخداوند چه  یسیع

 ۱۵:۷ وحنایشما خواهد شد. یکه برا دیدبطلبیو کالم من در شما بماند، آنچه خواه دیدر من بمان اگر

 
 

 دیاگر در من بمان - خالصه

 

 میاز اردوگاه خارج شو دیئای.بای  یعال تیچه مسئول -از آن ماست  یفوق العاده ا ازیمردان و زنان خدا ، چه امت یا

 دئیایب . میریبگ ادیکردن در صبح ، ظهر و شب را  شکرگزاری دئیایب . میوارد حضور خدا بشو شتریو ب شتریب دئیایب

به شباهت  شتریو ب شتریتا ب میریبگ ادیرا  نزد پاهای او دنپرستش کر دئیایب . میاموزیبدون توقف باو را  نمودن دیتمج

 دئیایب .میکن یعمل نیزم یاراده او را بر رو دئیایب!  میقرار ده یروزیپ تیخود را در موقع دئیایب . میکن دایپ رییاو تغ

 !  آوریم نیزم رویآسمان را 
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 درس دهم دوره کردن یبرا هایی پرسش

 

 ؟ ستیورود به دعا چ یالگو( ۱

 

 

 

 

 قرار دهد یروزیپ تیگفت که خود را در موقع هوشافاطیخدا به  ۲۰: ۱۸ خیدر دوم توار (۲

 چه کرد ؟ هوشافاطی

 

 

 

 

 ؟ میبه نظر شما خدا چرا فرموده است که بدون توقف دعا و پرستش کن (3

 

 

 

 

؟ دیسیخود را از دعا بنو فیتعر( 4
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 آموزش کامل یسر کی
 

 مطالعه،  مطالعه یها گروه، کشنبهی مدارس لیانج ، مدارس لیانج ، مراکز آموزش یبرا یعال

 ی شخص

 یاری،بس میدان یکالم خدا را نم نکهیا لیما به دل .۶:۴ عدم دانش هالک شدند لیمن به دل قوم م،یخوان یهوشع م در

مجموعه  نیا.میداشته باش مانیبهشان ا میتوان ینم م،یشناس یرا که نم ییزهایما چ.میخور یاز زمان ها شکست م

 .میکن یخدا زندگ یدر پادشاه قدرتو هم  یهم از نظر سالمت میبه وجود آمده تا ما بتوان یآموزش

با این  یدهنده زندگ رییو تغ قدرتمند ،یادیمجموعه بن نیا.میباش ماندارانیا یو معجزه کننده برا یقو یبدن دیبا ما

و معرفتِ تّامِ  مانیا یگانگیتا همه به ۱3  ح،یجسد مس یبنا یکار خدمت، برا به جهت ن،یمقدّس لیتکم یبرا هدف

 ۱3  - ۱۲ :4 انیافسس .میبرس حیمس یپسر خدا و به انسانِ کامل، به اندازة قامت پُر

 .دهند یم را انجام عیسیِ خداوندکه کار  یماندارانیا تمام یبرا و 

 

 : می کنیم هیتوص کار نیا به جهتموضوعات را  نیبه شما خواندن ا ما

 .میهست چه کسی حیدر مس نکهیدانستن ا : خلقت تازه شمایل

نیکی مطلق مکاشفه  نیا .ستیدوباره متولد شدن چ یمعنا.میا خلق شده هدفی چه یکه ما برا دیکن کشف

 خداوند حِیمس شباهتبه  یبودن برا یو ناکاف یگیفروما ت،یمحکوم را از شکست در افکار گناه آلود، ماندارانی،ا

 .کند یآزاد م شدن

 

 .میباش روزمندیپ کیداده و  انیچگونگه به شکست پا :مانداریا اقتدار

قدم  دیجد دلیری کیدر .بشر فاش کرد یهدف جاودانه خود را برا، سلطنت کنند دیکه خدا گفت بگذار یهنگام

 .بود یخواه روزیخود پ یروزانه و خدمت یدر زندگ ریو و ارواح شر طانیتو در مقابل ش.زد یخواه
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 .روح القدس هیهد قیاز طر :طبیعی فرا یزندگ

القدس را  حرو عطایایتا نحوه عملکرد هر نه  کند یکمک م.کندی بر قرار م یمیو صم دیروح القدس رابطه جد با

 .دیرا شعله ور ساز ایهدا نی،ا دیکن یفوق العاده ،مشتاقانه آرزو م یاز زندگ یدیجد یبا ورود به زندگ. دیکشف کن

 

 .فوق العاده داشتن یزندگ کی :مانیا

وقت آن .دیخدا قدرتمند رفتار کن یبرا دیتوان یچگونه م.دیحرکت کن مانیدر قلمرو ا دیتوان یکه چگونه م دیاموزیب

 انیفوق العاده و نشان دادن عظمت خدا به جهان یقدم برداشتن در قلمروها یخود را برا مانیا مانداران،یاست که ا

 .بکار ببرند

 

 .خدا یو خدمت قدرت شفا بخش افتیدر : شفا دادن یخدا برا نیقوان

و شاگردان  خداوند حِیخدمت مس .کند یو خدمت شفا آماده م افتیدر یرا برا مانیا محکم کالم، هیپا داشتن

 .دهد یشفا به ما م یبرا ییامروز الگو
 

 خدا شدن ةپرستند : و پرستش شیستا

عظمت کتاب  انیو ب جانیرا به ه ماندارانیا.کند یو پرستش آماده م شیستا یجاودانه خدا را براو  یابد هدف

 .میدر حضور خداوند را داشته باش یمیآموزد که چگونه پرستش صم یبه ما م.کند یم تیمقدس هدا

 

 حضور خدا  : جالل

 نیا.ابدی یم یاو در اطراف ما تجل.میجالل خدا را تجربه کن میتوان یم !می کنیم یزندگ یزیچه روز شگفت انگ در

 .دیاموزیب و دیتجربه کن آن را دیتوان یو چگونه م ستیجالل چ
 

 .به جهان دنیرس یخدا برا نقشة : بشارت معجزه

 یو معجزات شفا را در زندگ و نشانه ها عجایب میتوان یدر کتاب اعمال رسوالن هستند م که یمانند کسان زین ما

 .میاز برداشت محصول زمان آخر شو یم،قسمتیده یکه م یبا معجزه بشارت میتوان یما م.میخود تجربه کن
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 ( نیزم یبر رو ی)آوردن ارادة پدرآسمان .آورد یم نیآسمان را به زم :دعا

دعا کردن  شفاعت، قیاز طر.دیانجام ده نیزم یاراده خدا را در آسمان ،بر رو دیتوان یکه چگونه م دیکن کشف

 .دیده رییجهان را تغ یخودتان و حت یزندگ یتوان یم ، اتحادو  مانیا یدعا ،مطابق کالم
 

 در کتاب اعمال رسوالن :سایکل یروزیپ

 کتاب نیدر ا.جهنم بر آن غلبه نخواهد کرد یخود را بنا خواهم کرد و دروازه ها یسایمن کل فرمود عیسیِ خداوند

 دیتجد یبرا ییالگو نیادر عمل است و بنابر هیاول یسایداستان کل که چگونه کتاب اعمال رسوالن، دید دی،خواه

 .امروز است یسایکل یو نشانه ها برا عجایب
 

 .نیها و معلم ن،شبانیها، مبشر یرسوالن،نب :ی خدمت یایهدا

خدمت  یمردان خدا را برا سایدر کل دیبا ایهدا نیکه چگونه ا دیکشف کن.دیبخش ییایبه انسان ها هدا عیسیِ خداوند

 .ابدیرا در تانیخدا در زندگ نقشة.آماده کند
 

 قیاز عهد عت :یزندگ یبرا ییالگو

ها و  یقربان ، ادیاع ح،یها در مورد آمدن مس ییشگویپ.شود یمطالعه زنده م نیخداوند در ا یادیو بن یغن قیحقا

 .دهند یخدا را نشان م یابد نقشة،همه  قیمعجزات عهد عت
 

 لیگ سیال و جو یا : کتاب سندگانینو

 .خداوند حِیمس یسیع  در نام !سلطه داشتن یبرا هدف

 بیبر فر یروزیپ

 

 مطالعه یراهنماها

 کردن به جالل رخنه

 از شرارت یآزاد

 .دانلود در دسترس هستند یدفترچه راهنماها ،کتاب ها و راهنماها مطالعه برا تمام

www.gillministries.com 


