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   سندهيدرباره نو

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

دن  يرسالت  هايسفر هشتاد كشور  به جمع  ايبه  موعظه  م  شيب   يتيو  و  نفر  از طر  ها ونيلياز صد هزار  و    وي راد  قي نفر 

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

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

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

 در حال انفجار است.  گرانيد

انگ  حضور      كشف   ماندارانيا   رايز  ،  شودي  آنها تجربه م  پرستشو    شيستا  ينارها يخداوند در سم  جالل  زيشگفت 

 ،   مانداريآنها درباره اقتدار ا   مياز تعال  يرويبا پ  ياريبس  خدا شوند.  يميو صم  يواقع  پرستنده هايكه چگونه    كنندي  م

 را كشف كرده اند.  شجاعتو  يروز يپ ج يو مه دي عد جدبُ

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

  عطاياي   نهتمام    يبه صورت فوق العاده ا   توانندي  آموخته اند كه م  ياريبس  شوند.خدمت فوق العاده خداوند خود  

 روزمره و خدمات خود بكار ببرند.  ي روح القدس را در زندگ

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

دانشگاه مس  اتياله مبتن  است.  ي ويژنح ياز  به طور كامل  آنها  ع  بر كالم خدا،  يخدمت  بر  و    يِ خداوند سيمتمركز 

 . مي شودآموزش داده  ، و در قدرت روح القدس راسخ  مانيا

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

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

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

   

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

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

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

اقتدار    ن يا در مورد  قدرتمند  بر زندگ   ي،تسلط   ماندار يا   ك يمطالعه     اد يهر دانش آموز خواهد داشت.آنها    يدوباره 

مبارزات   رنديگي  م تمام  در  و  بگذارند  كنار  را  باخت  چگونه  ا  يروز يپ  يزندگ   ،  كه  كنند.  شروع  با    ماندارانيرا 

مطالعه باعث جسارت و    ني .ارنديگي  م  زه يهستند انگ  يچه كس  ح يخداوند مس  يِسيدر ع  نكهيدرباره ا  د يمكاشفه جد

  .خواهد شد شاگردان يدر زندگ  يروز يپ يبرا نانياطم

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

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

ب ا  رونيفكر شما  وارد خواهد شد.  به روح شما  و  ا  يطرح كلكتاب    نيآمده  انتقال  هنگام  را  به    قيحقا  نيمطالب 

  .دهد  ياستفاده شما ارائه م  يبرا گرانيد

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

  .كند يساز  ريتصورا خود   يغن اتيكار حذف نكرده است تا معلم تجرب ني قادر به ارتباط با آنها هستند را از ا

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

  .ميپر از قوت روح القدس باش  ديبا  شهيم،هميكني م سي تدر كه ي زمان  اي  ميحال مطالعه هست

برا   ن يا مقدس  يگروه   ا ي  يمطالعات شخص  يمطالعه    ار يبس  يخانگ   يها   و گروه   كشنبهي مدارس    ،  ،مدارس كتاب 

و هم    يعال است كه هم معلم  ها   ليدر طول دوره تحص  شاگرداست.مهم  ا  يينسخه  را داشته    ني از  دفترچه راهنما 

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

ا با    ني.امي ها و نظرات شما قرار داده  ،بررس  يبرا   عي مرجع سر  ستميس  كيقالب  به شما در    يطراح  ي  و  شده است 

  پولس به تيموتائوس نوشت : .كندي  كمك م  ديگر سطوح افتني

  

بسپار كه مورد اعتماد و   يبه كسان  يا  دهياز من شن  ياريرا كه در حضور شاهدان بس  يسخنان  و. 2:2  موتاؤسيدوم ت

  باشند   گرانيد ميقادر به تعل

  

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

ر  يريادگي  يبرا  ژهيو  كرديرو   كياست.كه   باشد    ،  شده  يز يبرنامه  برا  ني.امي  زندگ   شرفتيپ  يمفهوم    ، ي  در 

دوره    نيا  توانندي  م  كتاب  ن يا با استفاده از    يقبل  انيشده است.دانشجو  يطراح  شاگردان    ندهيآ   سيها و تدر  خدمت

  آموزش دهند.  گرانيبه د يرا به راحت
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  فهرست مطالب 
  

  9  …..........................................................................…………...... ….............................................................................................................. ..............................................................................……………  خداوندا، من ايمان دارم درس اول :         
  ايمان چيست ؟                          

    ستد ين مانيكه ا  ييزهايچ                                 
  

  

  24  ….……............................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................………...…….... خدا يعال ينمونه ها درس دوم :         
  ما  مانيپدر ا - ميابراه                          

  مان يفرمانده بزرگ ا - يموس                                   

  مانيقهرمانان ا                                   

  

  

  38 …………………………….................................................................................................... ............................................................................................................................. ........................................................................................................................……....…  مانيشالودة ا درس سوم :         
  م يدار يتيچه هو حيما در مس                          

  شدن حيهم شكل مس                                  

  به سمت اقدام  و عمل نمودن حركت كردن                                 

  ما  ياز رهبراصل يروي پ                                 

  
  

  52 ……….……......…......................................................................................................................................................................................................................................................................................................  …… مان يا يشش اصل اساسدرس چهارم :     
  متعلق به ماست يزيچه چ ميبدان                          

  !  ديدرخواست كن                                 

  د يكن افتيو در ديداشته باش  مانيا                                 

  مانيسخنِ ا                                 

  مان يدر ا يداريپا                                 
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  65 ………..…..…...........................................................................................................................................................................................................................................................    كه مدام در حال رشد است  ي مانيادرس پنجم :        
  مان ياز ا زانيم كي                           

  شما كجاست؟ مانيا                                 

  جنگ در افكار ما                                

  

  78  …..........................………................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……………......  ماني ا تي تقودرس ششم  :       
  رسد  يبه نظر م  ف يضع مانيا يوقت                          

  ديشو يم يقو  مانيبا ا                                 

  مان يتوأم  با ا يزندگ  اتيخصوص                                

  

  

  91 …..........................................……………….........................................................................................................................................…...........................................................................................................................................................……………...... مانيدشمنان ادرس هفتم :        
  تحت كنترل درآوردن احساسات با كالم خدا                           

  تحت كنترل درآوردن اعمال با كالم خدا                                 

  ما  يمغلوب ساختن دشمنان شخص                                

  

  

  107 …......................…...........................................................................................................................................................................................................................................................................................……………......  م يآب  قدم بزن ي، رو  ايبدرس هشتم :        
  آب  يراه رفتن رو                          

  خدا  مانياز نوع ا ي ماناي –داشتن جسارت                           

  كند  يخدا كه كوه ها را جا به جا م مانياز نوع ا يمانيا                          

  خدا مان ياز نوع ا ي مانياز ا يينمونه ها                          

  ما  مانيا ي ريو به كارگ يآزادساز                          

  

  

"عهيماوراء الطب يدر قلمرو يجهت زندگ به ماني ا "كتاب  آيات كتاب مقدس  

  مي باشد جديد و   ترجمه قديم برگرفته از 

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

  خداوندا ، من ايمان دارم 

 
   

  عطا فرموده ايمان    ميزانخدا به هر يك از ما به يك    نوشتايمان انجيلي تماماً  از جانب خدا مي آيد ، پولس رسول  

ا  .است   ،    نيبا  آنحال  شده    يماني ا   از  داده  ما  به  كنيمكه  مي  استفاده  بستگ  اين  چقدر  ما  خود  ما   دارد.  يبه            به 

  رشد كند. مانمانيا اجازه دهيم   پس بايدشود   يداده م ي اريبس يها فرصت

  ي ن ياز قوان  يكي  و رو به رشد است.  زنده  يمانيكند ، ا  يم  خشنودكه خدا را    يمانيآموخت ، ا  ميهمانطور كه خواه

اجرا   به  و    گذاشتهكه خداوند  قانون كاشت  است.  دروي ،  درو خواهيم كرد.محصول  را  همان  بكاريم   پس       هرچه 

ا  ميكن  يمطالعه م  مانيا  درباره  با همي  كه وقت  داشت  را  نانياطماين  توان    يم رشد    ماني،  پيدا   ما  و همچنين تغيير 

اين امكان وجود دارد كه چالشي   باشيم    كه  ايمان راه رفتن با    ازجايي  و ما ايمان را درو مي كنيم.در هر    خواهد كرد

روابط    حوزهما ممكن است در    هاي رو به روي  چالشبراي ما بوجود آيد تا با عملكرد بيشتري از ايمان راه رويم.  

  . ي را به عمل بگذاريمشتري ب مانيا  دياز ما با   كي ، هر  هباشد.اما هر روز ي ماسالمت اي ي، احساسات ، امور مال  يشخص

  

  مداد فرما بي ايماني مرا ا

  

  :و عيسي خداوند به او فرمود آورد. ي خداوندسيعنزد پدرش او را به  بود كه ديو زده  يپسر

  ممكن است. زيچمومن را همه  ، يآر مانيا يتواني را گفت، اگر م  يو  يسيع 9: 23مرقس  ليانج

  

پدر ترسناك    ي اينبرا  ديچقدر با  .ابديپسرش شفا    كه  خواست  يمدلش  پدر چقدر    نيكه ا  ميتصور كن  ميتوان  يما م

  دارد. ياو بستگ  مانيفرزندش به ا  يكه بهبوده باشد وقتي فهميد بود

  

مرا   يمانياي خداوند، ب  يا آورمي م مانيكنان گفت، ا هيبرآورده، گر اديدر ساعت پدر طفل فر 9: 24مرقس  ليانج

  امداد فرما. 
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   يسيو ع "داشته باشم شتريب  دارم كه آن را اجيدارم ، اما من احت مانيمن ا"زد:  ادياو فر انجام داد. يپدر كار درست  نيا

داد.خداوند   شفا  را  ،    همينطور   د يبا  هم   ما  اديفر  پسرش  ا   ي ا"باشد  تا  من كمك كن  به   ، داشته    ي شتريب  مانيپدر 

  "باشم!

ك   دقيقاً اينهمانطور  بايد  ا  ه  است  داشت    مان يپدر  همينطور  نيز  ما  ابراي  ما  ي بخش  مان ي،          افت يدر  ي برا  ست.از 

با   يوعده ها  باش  مانيا  ديخدا  الطبيعه  دنياياست كه    مان يا  ن يا  .ميداشته    ما كند.  يم   ي ماعيطب  دنيايرا وارد    ماوراء 

  .ميكن يم افتياز خدا در مانيا  به وسيلهبه بعد  از لحظه نجات  را  زيهمه چ

  

  چيست ؟ ايمان 
  

  است.  يعيطب ماني ا  يك ني ا ما را نگه خواهد داشت. ي كه صندل مي دار ايمان،  مينينش يم  يصندل يرو  يوقت

ي  مانيدر مورد ا   بلكه     ،  يع يطب  مانيا   ة اين نوع از ايمان نيست يعني دربار  در اين كتاب چيزي كه ما مطالعه مي كنيم

  .مي باشدكه در قلمرو روح ايمان خداست   و نوع  از جنس

كه    ي مانيا  ،كند    ي م  افتيكند و از خدا در   ي كه با خدا ارتباط برقرار م  يمانيا   ،   جريان داردما و خدا    ني كه بي  مانيا

  .كند ي عمل م  خدا يعيطب يدر حوزه روح ، در قدرت ماورا 

  

  تعريف 

  

  :  دارائه مي دهرا  مانيا  فيتعر به ما يانكتاب عبران سندهينو

  است.  دهيناد يزهايچ برهانشده و   داشته ديام يزهايچاعتماد بر   مان،يا اكنون  11: 1 انيعبران

  

با   و عبري  كلمات  فرهنگ لغتمطابق    "چيز "كلمه  ،      )  The Strong’s Concordance(  كتاب مقدس  يوناني 

  ك ي ماده ،    كي  -دارد    حقيقي  موجوديتكه    يزيآن چ  -است    استوار  وو اساس    هيپا  كه  آنچه"    ي شدهمعن  اينطور 

 "است. يموجود واقع 
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  : كتاب مقدس  Amplified ترجمة ورژن مطابق 

برهان چيزهاي حقيقي است كه با پنج حس   ماني... ا  مي دار   ديكه به آن ام  ييزهاياست ... از چ  ضامن  مانيااكنون  

  . خود درك نمي كنيم

  

  :  گويد يم Moffat ترجمه

  .ميمتقاعد شو مينيب  يو به آنچه نم ميداشته باش نانياطم مي دوارياست كه به آنچه ام ني ا  يبه معنا مانيااكنون 

  

 يقينكامل ،    اطميناناعتقاد بدون چون و چرا به خدا ...  ":    كند  يم   فيتوص  نيرا چن  مانيا    Webster  فرهنگ لغت

  "دارند.  ايمانخود  ني كودكان معموالً به والد ، به همان صورتي كه  توكل اي

داشتن    اعتقاد  ماني.امي باشد  دي گو  يمكه  دهد و آنچه    يانجام م كه او  ، به آنچه  انكار به خدا  رقابليغ  ياعتقاد  مانيا

  . ديآن را درك كن ديكن يسع  اي بپرسيد  به كالم خداست ، بدون آنكه  كردن و عمل

  

  خوانيم: در مزمور ما مي 

  است.  داريخداوند كالم تو تا ابداآلباد در آسمانها پا يا  119: 89 ريمزام

  

  منبع ايمان از كجاست؟ 

  * يك هديه از جانب خدا 

  است از جانب خدا  يا  هي هد،  نجات  به جهت مانيا

  

  بلكه بخشش خداست، ستياز شما ن نيو ا مانيا  لةيوسبه د،ياافتهينجات  ضيكه محض ف   رايز  2: 8 انيافسس

  م يبدوز ي سيع يعني مانيو چشمان خود را بر قهرمان و مظهر كامل ا   12: 2 انيعبران

  

  * از شنيدن كالم پديد مي آيد

  از كالم خدا. دنياست و شن دنياز شن مانيلهذا ا 10: 17 انيروم
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  پديد مي آيد چشم به هم زدن ك ي در  يالحظه  ك يدر  مانيا

آن    ،  مي شنو  يم  ا ي،    زماني كه داريم آن را مي خوانيم  يا تعمق مي كنيم رديگ  يكه روح خدا كالم خدا را م  يهنگام

     به وجود   ماني، ا  شود  يم  قتيحقبه عنوان يك  ما    يكالم خدا برا  يوقت.د  كن  يم  مشتعلرا مانند آتش در روح ما  

  . ديآ يم

  

شفا يافته    ي خداوندس يع  از زخم هاي":  فرمايد    ياما كالم خدا م   ".ديشما سرطان دار "،    ديدكتر ممكن است بگو 

ا".ايد از ، كالم خدا    مان يدر لحظه  تر  لبه    ريشمش  تيز  و روح را    افكار(  نفْس كه    استدو  احساسات)         از هم جدا ، 

  ، روح كنترل   ماني، اما در لحظه ا  "ديشما سرطان دار"  كه    رد يدكتر را بپذ  ي ما ممكن است گفته ها  فكر   كند    يم

نت  مانيا آنگاه  اوضاع را در دست مي گيرد. به  را در  يو قدرت شفابخش  رسد  يم  جهيما  را      كرده  افتيخدا  و آن 

  . كند يمآشكار 
  

  مان يا يمبان
  

  بر اساس شناخت خدا * 

  شناخت خدا خواهد بود.  اساس بر  شهيهم حقيقي مانيا

در گذشته به   ياگر شخص  ست.نيكودهد    يكه وعده را م  شخصيفقط به اندازه صداقت    و وعده اي  ارزش هر قول

نم  ما   ، گفته  دروغ  باش  مي توان  يما  حق  اوكه    ميمطمئن  م  قتياكنون  نم  .دي گو  ي را  دروغ  هرگز  خدا         . ديگو   ياما 

درك    بهتررا    ن يما ا   !  هم ندارد  يست و استاندارد باالتر او   يبر پاك  ياو مبتنكالم    است.  راست  شهياو هم  ي وعده ها

  .ميشناس ياو را م  بيشترشخصاً  وقتي  ميكن يم

  

  دانيال مي نويسد :   

  ) خواهند كرد. ميعظ ي ، (كارهاشده  يقو  شناسنديرا م شيخو ي خدا كهي اما آنان  11: 32 اليدان

  

كارهاي  و    شويم  رومنديشود ما ن  يكه باعث م  يمانيا  ،كند    خشنودكه خدا را    ميداشته باش  يمانيا  ميخواه  ي اگر م

  .ميبگذران ندهپرست يك  زمان خود را در حضور او به عنوان د ي، با ميانجام ده عظيم
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از اعتبار كالم او    م يتوان  يم آنگاه  ،    مياو را بشناس  تيو شخص  م يشو  "دوست خدا"،    مي كه ما ، مانند ابراه  يهنگام

در    پرستنده وقت به عنوان  سپري كردن   با  كه  داشت    حقيقي  ي مانيتوان ا  ي با خدا نم  يميبدون رابطه صم  .ميآگاه باش

  شود. ياو حاصل م   عظيم حضور  

  

  * بر اساس راستي كالم 

د  چ يه ن  يگريكتاب  مهم  مقدس  كتاب  اندازه  مقدس  ستيبه  كتاب  ا  حقيقيكلمات    شامل.  است.    ني خداوند 

و    ، درك   ميكن  ي شروع به مطالعه كالم خدا م  وقتي.  است    حيات است. كالم خدا روح و   يط يما در هر شرا  ي راهنما

  .ما مي شود  مانيا باعث رشد  ما نوشته شده است ،  ي برا كالم او كه فهم

  

  :  م يخوان يم دوم تيموتائوسر د

  ييدر پارسا تيو اصالح و ترب بيو تأد ميتعل يكتب مقدّس الهام خداست و برا  يتمام 17  -  16:  3 موتائوسيدوم ت

  گردد.  ز يتجه كويهر كار ن براي كمال  سودمند است،  تا مرد خدا به

  

  : كند يآن را واضح تر م  Amplifiedترجمة 

گناه ،    نسبت به  مالمتو    سرزنش ،    آموزش   يبرا   مفيد  و   ،  اوست الهام    نَفَس خداست و به وسيله   مقدسكتاب    همه

،    فكرمقدس مطابق با خواست و    يزندگ يعني(   نيكي مطلق  به جهت  تيدر اطاعت و ترب  پرورشاصالح خطا و   يبرا

   آراسته بشود. كويبجهت هر عمل ن مستعد ) تا مرد خدا كامل و كامالً خدا ، هدف و عمل

  

انگ  گرانيكه ما از جانب د  يهنگام ام  مي شنو  يخدا م  زياز قدرت شگفت    ي اتفاق  نيچن  يوقت  .شود  يم  پديدار   د ي، 

براي خودمان  آن را در كالم او    ياما وقت باشد.  وابسته  ديگو   يبه ما م   يك نفرآنچه    بر پايهما    دي، ممكن است ام  فتديب

كنيم  مي  م  مشاهده  با شخص  مينيب  ي و  ام  تيكه چگونه  آن   ، دارد  ا  ديخدا مطابقت    مان يا   شود.  ي م  ليتبد  ماني به 

  اشعياي نبي نوشت :  بر اساس كالم خداوند استوار خواهد بود. شهيهم حقيقي

  

  را كه  آنچه بلكه نخواهد برگشت  ثمري ب صادر گردد خواهد بود. نزد من از دهانم  كه من كالم  همچنان  55: 11 اياشع

  . ديخواهد گرد كامران را فرستادم  آن آنچه  يبجا خواهد آورد و برا خواستم
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  مان يصفات ا

  ستداباعث خشنودي خ مانيا *

  او محال است، ي رضامند ليتحص مانيبدون ا كنيل 11:  6  انيعبران ما در كتاب عبرانيان مي خوانيم :

  

محافظت      ،خداوند    ياست كه قدرت شفابخش  مانيا  ني. ا   را حاصل مي كندو نجات      ياست كه رستگار   مانيا   ن يا

  مان يدر ا  دي، با  ميكن  خشنودخدا را    ميكند. ما اگر بخواه  يم  افتياو را در   يعيفوق طب  توشه  و  راهنمايي و هدايت  ،

اگر    .ميده  نجاما  مانيبا ا  مي دهمي  را كه انجام    ي ، هر كار  ميكن  عمل  ماني، با ا   مي قدم بردار  ماني، در ا  ميكن  يزندگ

  .ميخدا را جلب كن  خشنودي ميتوان يدر ما ساكن شود ، نم شك مي، اگر اجازه ده ميترس يم
  

، وقت  يبه نظر م  كيتار  زيهمه چ  يوقت با  ستين  يديام  چ يرسد ه  يبه نظر م  يرسد  بتوان  ميبرس  ييبه جا  دي،    م يكه 

  : مييبگو  وبي ا همراه با 

  13:  15 وبيا د يكش او انتظار خواهم ي مرا بكشد، برا اگرچه

  13: 16 وبيا خواهد شد نجات  من ي برا زين نيا

  

شناخت. او    يخود را از دست داده بود ، اما هنوز خدا را م  كاميابي  ودوستانش    ،خانواده اش    ،  شزيهمه چ  وبيا

الزم است.    مان ي، اات  در قلمرو معجز  يزندگ   يكند. برا  يم   خشنودخدا را    حقيقي  مانياداشت.  مانيهنوز به خدا ا 

  .مي كند افتيدر راكرده است   مهياما  يخود برا   بازخريد عظيمآنچه كه خداوند در  هر   مانيا

  

  *ايمان يك انتخاب است

ا  كي داشتن    مانيا ي  س يبه ع  ايماناست.    (متمسك شدن)  به چنگ گرفتن  اي   برداشتن  يبه معنا  مانيانتخاب است. 

  مان يا  م يتوان  ي . ما ممتمسك شويم  ،    دي گو  ي هر آنچه كه كتاب مقدس م  ي او برا  به  است كه   ني ا  يبه معنا  خداوند 

كه او شفا دهنده ما است ، و او    ه باشيمداشت  مان يا  ميتوان  ي . ما م هستماست ، و او    نجات دهندهكه او    ه باشيمداشت

كه    م يدان  ي. ما م  ادامه دارد و ادامه دارد  ستيل  ني... ا  و  ماسترهاننده  كه او    ه باشيمداشت  مانيا  ميتوان  ي. ما مهست

كه    ديتواند بگو  يم    شخص كي  انتخاب ماست به عنوان مثال،  ني . اميداشته باش  ميتوان يم  ،  ه باشيمداشت  مانياهرچه 

  و شفا را دريافت نخواهد كرد . شد خواهد نطوريا  او  يامروز است ، و برا  شفا براي  ماعتقاد ندار  من
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 د :شو ي سوال شروع م كي با  53: 1 اي. اشعميانتخاب دار   كيما 

  "ما را باور كرده است؟ پيام يچه كس"

 

 برآورد : اديفر لياسرائيوشع بر قوم 

  24:15 وشعي كرد   ديرا پرستش خواه يكه چه كس  ديريبگ مي تصم امروز

 

 :  ميخوان  يدر مكاشفه م و

  22:  17. مكاشفه رديبگ گانيرابه اتحي آب از  است، طالب كه  و هر

  

  عمل است  كي مانيا* 

  مرده است. ز يبدون اعمال ن مانيا نيچنانكه بدن بدون روح مرده است، همچن را يز 2: 26 عقوبي

  

  ؟  مي آموز يچه م هي آ ني از ا
  

  .است عمل مردهبدون  مان يا) 1

  .است  عملي فعل كي مان يا) 2

  (اطاعت ، عملِ ايمان است)  دهد  يسوق م اطاعت ، ما را به سمت عمل مي آيدفرا  مانيا ي وقت) 3

  

  انجام دهند.را  ي عملاز آنها خواست تا به شفا داشتند صحبت كرد ،  ازيكه ن يبا افراد خداوند يسيكه ع يهنگام

  دست خود را دراز كن" 

  " بستر خود را بردار و برو "

  ايمان يك شيوه زندگي است 
  

 .ستي ن "عي كمك سر"طرح   كي.   است يزندگ   وهيش كي  مانيا

،  دهد. ابزاربه ما ب ميخواه  ي تا آنچه را كه م ميتا خدا را وادار كن مياز آن استفاده كن مي كه ما بتوان ستين يابزار  مانيا

  كي. ما ميكن ياستفاده م  ميده ي كه هدف خود انجام م يانجام كار   يو برا  مي دار  ياست كه ما آن را برم يزيچ

 .  ما يدر زندگ اوتحقق اهداف   ياست از طرف خداوند برا   يا  هي هد مان ي. ا ميكن يابزار را كنترل م
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از آن  ،    "مياستفاده كن  اهدافمان  يبرا   خود  مانياز ا"  نكهيا  يبا خداست. به جا   ده يپسند  يزندگ   يتنها راه برا  مانيا

در    او به اهداف    دنيرس  يكه خداوند به ما داده است برا   يمانيطبق ا  د ي. ما بااستفاده كنيم    يزندگبراي سلطنت در  

  . ميخود قدم بردار   يزندگ

 

  :  رساله غالطيان اينطور نوشتپولس رسول در  

خواهد   ستيز  مانيبه ا  پارساكه «  رايشود، ز  يشمرده نم  پارسا  عتيدر حضور خدا ازشر  چكسياما واضح است كه ه

   3:11 انيغالط«.نمود

  

  شود.   يم حاصل مانيفقط با ا بلكه نجات به همراه داشته باشد.  ي تواند نجات ينم شريعت كه  نمودپولس روشن 

  او ما را تشويق مي كند كه: 

  5:  7  اني. دوم قرنتدارينه با د ،  راه برويم مان يبا ا  

  

  : نوشت  انيكتاب عبران سندهينو

  10:38 ان يعبران« خواهد نمود ستيز مانيبه ا پارسا لكن

  

  در قلمرو روح

 
). اما در هنگام نجات ، روح ما زنده  بود  خفته   ايدر درون ما مرده بود (  انسان باطني يعني روح ما  تا لحظه نجات ،  

 .انسان باطني يا روح جديد  كي  ، ميكرد افتيدر  دي جد ذات  كيشد. ما 

ما  حواس ن  يعيطب  فكر با    روحاني   مسائل.  مي كند  جنگ    ي روحان  يزها يچ  هي عل  پنجگانه  را ستيقابل درك  آنها   .   

 توان با دست انسان لمس كرد.  ينم

كند و    يم   دايپ  دست  مانيا  به      انسان باطني يا روح ما،    ميكن  يم   تعمقخود در كالم خدا    يعيطب  فكركه با    همانطور

  از   شيوه اي متفاوت يعني و كالم خدا را به    شناسد  يرا م  عه يالطبء  ماوراامور     انسان باطني يا روح ما.    رد يپذ  ي آن را م

 .  مي فهماند ما ،  به روح  القدس روحطريق  
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سه گانه (به شباهت تثليث ) موجود    كي به عنوان  . خداوند بشر را  ستين  زائيده فكر  ني در قلمرو روح است. ا  مانيا

  : است. پولس رسول نوشت   هخلق كرد

  

محفوظ باشد در وقت    بيعي  شما تمام ب   بدن و    نفسو    روحشما را بالكل مقدس گرداند و    ،ي سالمت  يخود خدا  اما

  5:23 كانيتسالون١.حيمس ي سيآمدن خداوند ماع

  

استفاده كرد  گريكد ي  يتوان به جا  يكلمات م   ني. از ا مي) هست جسم) و بدن (افكار(  نفْسروح (قلب) ،    كشامل يما  

به    كساني. در كتاب مقدس ، منظور آنها  جسم  بدن و    ،  افكارو    نفْس  ،روح و قلب    يعني كه پولس    ترتيبياست. 

دهد و  مي  گوش    دي گو  يروح م كه  به آنچه    فكر بدن.    بعدو    نفْس ابتدا روح ، سپس    ،  دياستفاده كرده است توجه كن

جسم ما بايد تحت فرمان و  فكرقدرتمند ،  ايماندارانيداشتن  يبرا دهد. يانجام م ديگو  يم كه فكر بدن آنچه را  بعد

  باشد. روح ما

  

با  خدا ما  و  ا  ميريبگ  ادي  ديروح است  با  با    راه برويم (زندگي كنيم )  مانيكه  باديدار  نه  به    يعياز قلمرو طب  دي. ما 

اميبرو  روح قلمرو   م  قتيحق  ني .  در    ميابي  ي را  است.  اشاره كرده  آن  به  بارها  و  بارها  رسول  پولس  او    روميانكه 

  :نوشت 

  

  ح ي روح مس  ي بلكه در روح، هرگاه روح خدا در شما ساكن باشد؛ و هرگاه كس  ديستيلكن شما در جسم ن  8:  9  انيروم

  . ستياز آن او ن يرا ندارد و

  

  : نوشت  انيدر قرنت او و

ن  كنيل  2:12  انيقرنت١ تا آنچه خدا به ما عطا فرموده است    م، يافتهايما روح جهان را  از خداست  بلكه آن روح كه 

  .ميبدان
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  :  دايمان نيست چيزهايي كه  
  

براي درك بيشتر از موضوع يا مطلبي ، بهتر است بدانيم ، آن موضوع چه چيزي نيست يا به چه چيزي  اوقات  ي  بعض

  دست و پا زدن و  تالش ما  براي وادار نمودن خدا نيست تا او براي ما كاري را  انجام دهد .   مانيا  اشاره نمي كند.  

او آنچه را كه گفته انجام    نكه يدانستن ا  و  آور    يشاد  يد يداشتن ام  و   ما  يزندگ   يشناختن خدا و اراده او برا  مانيا

 خواهد داد.

به    ماني. درعوض ، ا ميريخود را از خدا بگ  ي شخص  يآن خواسته ها   لهيكه ما به وس  ستين  اي   ييجادو  طلسم   مانيا

اطم  كينزد  يمعنا با  به خدا  به جهت  يفروتن  با  ،  ي قوينانيشدن  ن  بركتدرخواست    با سرسپردگي    ي برا  ازيمورد 

تا در تمام آنچه    كرده است  محولكه به ما    يتيانجام مأمور همچنين براي    وما دارد    يبرا   خدااست كه    يتحقق هدف

  .مي داده است قدم بردار وعده ما   يزندگ   ياو در كالم خود برا

  

  فكري باور

  

پسر خداست ، اما هرگز با قلب خود   يسيخود باور كند كه ع  فكرتواند با    يشخص م  ك ي.  ستندين  يكي  باورو    مانيا

ساختن باور    يعمل  مانيفراتر از باور است. ا  ي گام  ماني. اابد ينجات    كهخود بخواهد    ياز او در زندگ   تا   اوردين  مانيا

  است.

.  يكي نيستندساختن آن    يداشتن به كالم خدا و عمل   مانيا  با    ،  يبه كالم خدا از نظر فكر   مانيا  ،كالم خدا    دانستن

  قلمروي به    فكرما را از قلمرو    ماني. ادريافت مي كندكند ،    يو به آن عمل م   ميدار   مانيآنچه را كه ما به آن ا  مانيا

  است.  به صورت مخصوص مانيباشد ، اما ا يتواند به صورت كل  يم  كالمبه  اعتقاد.برد يم روح

  

  اميد 
  

تا ابداالباد  كنند. اما كالم خدا    ي ، در مورد صحت كالم خدا شك م  رنديگ  ي خود را نم يدعا ها جواب    ي بعض  يوقت

بتن    سفت  اريبس  ماده اي كه  "  نوشته شدهاست.    و راست  حقيقت ، اگر    ني. بنابرا"كند  ينم  ر ييهرگز تغ  باشدتر از 
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دريافت  عدم    ليدال  نيتر  ج ي از را   يكي.  ميكن  رييتغ  ديكه با  مي، ما هست  مينكرده ا   افتيخود در   يدعاها   يبرا  يپاسخ 

 كنند. ي معمل   ديام دراست كه افراد    نيدعا ا  جواب

در    ي كه اتفاق  ميباش  يدوار ياست. اما اگر همچنان در منطقه ام  مان يخوب است مقدم بر ا  دي. امستين  ديهمان ام  مانيا

كند  و    ي م   ميصحنه را تنظ  د يام":  مي گويند.  ميشو  ي معجزه خود در حال حاضر م  افتيافتد ، مانع از در  ي م  نده يآ

  عيسي خداوند فرمود :  ".به همراه دارد جهينت مانيا

  

و از آنِ شما خواهد    د،ياافتهيكه آن را    ديداشته باش  مانيا  د،يهرآنچه در دعا درخواست كن  م،يگويبه شما م  پس

  11:24 مَرقُس.بود

  

آ   ديام ام  نده يدر  دانستن با    د ياست.  م  ديگو  يم   كالمآنچه    فهم  حاصل  ام  ي ،  روز  د يشود.  كه  است  ما    ي معتقد 

 ."كرد م يخواه افتيدر"

ما قرار    روح    در  يشخص  يگفتار   كالم  ك يكالم خدا را به عنوان    ك ي،    آيد  يروح القدس م  وسيلهبه    مانيا  يوقت

  حال حاضر   مانيبه ا ،    ندهيبه آ  ديما از ام  يعني  م يو آنها را داركرديم    افتيكه آنها را درباور داريم دهد ، ناگهان    يم

 ! ميكن يم  افتيكه در  ايمان داريم. ما  ميمنتقل شده ا

ا   ن يبزرگتر در مورد  عبران  مانيفصل   ، بس  11  باب  ان يبه كتاب مقدس  ا   يار ياست. در   ، ها  با    ن ياز ترجمه  عبارت 

  هست!  زيباشد ، اكنون ن مانيشود. اگر ا  يآغاز م  "مانياكنون ا "كلمات 

  

  است.  دهيناد يزهايچ برهانشده و   داشته ديام يزهاياعتماد بر چ  مان،يا اكنون  11: 1 انيعبران

  

را با    ها ما هنوز آن    دي. شاپوشند  ي م  جسم   م يبوده ا   دوار يام  به آن   كه  ييزهاي، چ  وارد مي شودما    به روح  مانيا   يوقت

  . ميا  دهيخود د  روحاني، اما آن را با چشمان   ميا  دهيخود ند  يعيچشمان طب

  ي سياو راجع به ع  ي. وقتدي او شن  يو قدرت شفابخش  ي خداوندسيدر مورد عمواجه بود    ريزيخون  مشكلبا    ي كهزن

او    "...  نده يدر آ  ي زمان"از طرف خدا به روح او وارد شد. او نگفت ،    ي ا  هي به عنوان هد  ماني، ا   د يشنخداوند      ح يمس

 ".افتيدست بزنم، شفا خواهم  شيبه ردا ياگر حت ":  وقت گذاشت. او گفت
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  فرمود :  ي خداوندسي شد. ع سالماو را لمس كرد ، و او  رداي، لبه   او جمعيت را كنار زد كسي جلودار او نيست

  22 - 21:9 يمَتّ.افتيتو را شفا داده است.» از آن ساعت، زن شفا  مانت يدار، ا ي «دخترم، دل قو

  

 است.  ندهيدر آ ديام

 است. براي همين االن  مانيا ~

 "خواهم كرد. افتياوقات آن را در ي من بعض": ديگو يم ديام

 "آن را دارم. همين االن"،  ديگو يم مانيا ~

 "او مرا شفا دهد. ديشا نيبخشد ، بنابرا شفاها را   يبعض ست كهدانم كه اراده خدا يمن م": ديگو يم ديام

  "كه من او را لمس كنم ... يلحظه اهمان "،  ديگو يم مانيا ~

 

  .را بدزدد  مانيما داشتن ااز  شود و  مانيا  ني گزيتواند جا يم ديدر منطقه ام ماندن

  

  (دنيوي)  دانش آموخته شده

  

 قت يحق"دانش    ني . امي آموخته ا  گرانياست كه ما از مطالعه ، از تجربه و د  يزيهمان چ  شده (دنيوي)دانش آموخته  

آن    كه  آنطوري  ي كه ماقتي حقيك   ايپردازش شده    قتي شود. نكته جالب در مورد حق يخوانده م  زين  "پردازش شده

  !  ميرا باور كن زيچ كي  همزمان م يتوان ياست كه ما فقط م ني ا  ، ميكن يرا درك م

ما    به اگر   ، مثال  برا   مي دار  باورعنوان  اراده خدا  است  ب  يكه ممكن    ي برا  همزمان  ميتوان  ينم  ديگر   باشد  يماريما 

 .م يداشته باش يايمان خود  شفاي

دانش    نيو ممكن است ا   مي به دست آورده ا  دانش آموخته شده (دنيوي)از    زياديگذشت سالها ، همه ما دانش    با

كه از كالم خدا    ي و در مكاشفه ا  ميداشته باش  تعليم پذير  يمهم است كه ما نگرش خيلي    امانادرست باشد.  ا يدرست  

  . ميشود باز باش يم يناش

 
از    يبرخ  تعليم مي دهندبه مدارس كتاب مقدس رفته اند    يحت  ايبزرگ شده اند ،    ساهايدر كل  يي كهاز آنها  ياريبس

با آزما  ني ا  يوقت  بوده است.   يگر يزمان دبراي    اي  ما نيست  ي روح القدس برا  يا يهدا     روبرو   يزندگ   ي ها  شيافراد 
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انگ  يا يعطا  قيخواهد از طر   ي شوند ، ممكن است درك نكنند كه خدا امروز م  يم با آنها    زيشگفت  روح القدس 

رابطه    كي  برايشان اين پكيج عالي را مهيا مي كند كه شامل    صحبت كند. آنها ممكن است ندانند كه نجات آنها

 كند. يبا خداوند الزم دارند فراهم م  فتنآنچه در راه ر هر شفا و ، آزادي از اسارت ها  ،و روزمره با خدا  يشخص

كنند ، اما هرگز قدرت فوق العاده آن كالم  عنوان  شته باشند و كالم خدا را  دا  از كالم  فكري ممكن است دانش    آنها

  : شده اند  فيتوص تيموتائوس هستند كه در دوم  يمانند افراد آنها را تجربه نكرده اند.

 
   3:5 موتائوسيت٢.اعراض نما شاني. از اكننديقوت آن را انكار م كنيدارند، ل خداشناسيصورت  كه

  

فاقد   ه رابطه شخصآنها  دارد  ستندي اي  نظر  در  براي آنان  از طر كه خدا  (دنيوي)  قي.   يا همان   دانش آموخته شده 

درك  را    پولوسمنظور    آنها  شده است.  كالم عظيم خدا بسته  مفهوم حقيقيبه    آنان  انپردازش شده ، چشم  قتيحق

  وقتي نوشت: نمي كنند

م   3:  20  انيافسس كه  او  بر  باد  ن  ةليوسبه  تواندي جالل  ب  رويآن  است،  فعال  ما  در  هر  تينهاي كه  از    آنچه  فزونتر 

  عمل كند. م، يتصور كن اي مبخواهي

  

آموزند تكرار    يم  گرانيآنچه د  طبق  يقين آن رابا    ميباشد كه بتوان  يزيدانش آموخته شده (دنيوي) ممكن است چ

انسان اغلب با حكمت خدا    حكمت .يا نه  كه درست است   م يدان  ي ، نم  م ي، اما اگر هرگز آن را تجربه نكرده ا   ميكن

  دارد. رتيمغا

 

باايمانداران   واقع  م  د يدر  چه  كه كالم خدا  آنچه    ،  د يگو  يبدانند  باشنداگر    .دي گو   يم  اشخاص نه  روح    اينگونه 

دارند.    مانيا خدانه به دانش خود ، بلكه به كالم    آنانآنها آشكار كند. سپس    يو برا   رديتواند كالم را بگ  يالقدس م

  كند. يم مكاشفهرا   اخد  جاوداني قيو حقا رديگ  يشود ، او كالم را م يكه روح القدس وارد م يهنگام

 
  شتر ياستوار است. هرچه ب خدابر كالم  شه يهم يواقع ماني . اعمل كندكالم خدا   انسانيِ تواند فراتر از دانشِ  ينم مانيا

گسترش    شتريما ب  مانيكند. ا  حقيقي ما    ي روح القدس آن را برا   م ياجازه ده  ميبتوان  شتري هرچه ب  م يرا مطالعه كن  كالم

  . افتيخواهد 
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  :  پولس رسول نوشت

كه    حيمس  ي سيخداوند ما ع  ي خود، تاخدا  ي آوردن شما در دعاها  اد يشما و از    ي از شكر نمودن برا  ستميا  ي نم   باز

به شما عطا فرما تا چشمان دل شما روشن گشته،  ديپدر ذوالجالل است، روح حكمت و كشف را در معرفت خود   .

  18 - 16:1 انيافسس ن،يمقدساو در  راثيو كدام است دولت جالل م ستيدعوت او چ ديكه ام ديبدان

  

  رسد.   يروح القدس به روح ما م  مكاشفهو دانش انسان بلكه با  حكمتنه با   مانيا

  

  ست ين منطق  حاصل مانيا

  

  فرمود:به شاگردان  ي خداوندسي. عستين منطق حاصلي از مانيا

و    ديا  و درك نكرده  دهيهنوزنفهم  ايآ  د؟ياز آنجهت كه نان ندار  ديكن  يگفت: «چرا فكرم  شانيفهم كرده، بد  يسيع

   8:17 مرقستا حال دل شما سخت است؟

  

 .ستين مانيا ميكن ي منطق درك م اياستدالل  قي آنچه ما از طر

كالم خدا    ".بيار  مان يا  ببين و  ":  ديگو   يم   يعيطب  شخص.  مي باشد  هست   منطقيبرعكس آنچه    مانياوقات ا   اغلب 

  فرمايد :  يخدا م كالم ".آور تا ببيني ايمان "، د يگو يم

  

   3:5 امثال.مكن هيدل خود بر خداوند توكل نما و بر عقل خود تك يتمام به

  

   ، دستور داد كه دست خود را دراز كند  ي كه دستش خشك شده بود  و تكان نمي خوردبه مرد   خداوند  يسيع  يوقت

  ، و او انجام داد. "توانم يمن م "،  د يگو  يم مانيااما  "توانم ينم"گفت:  يم منطق

 

  ديگفت كه كوزه ها را با آب پر كن  خادمانبه    خداوند  يسيع  ،  تمام شدشراب    بودند و    يكه آنها در عروس  يهنگام

صاحب    نزد! من آن آب را  امكان ندارد  ":  ديگو  يم  منطق،    صاحب عروسي ببريد  يبرا   را  آن  از  پياله  كيو سپس  

  آب شراب بود.آن و   "بله ، آقا!"گفت ،  مانيا  "برم.  ي نمعروسي 
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انسان    وسيلهاز جانب خدا به    يا  هيبه عنوان هد   ماني. استين  منطق  حاصل  مانيا   ن ي . اشده مي آيدمتولد    تازهروح 

ملت    ي، خانواده ها و حت  ي، سالمت  طيشراكه    ملموس است  يروين  كي  ماني، بلكه روح است. ا  ستين  زائيده افكار

  خواهد داد.  رييرا تغ ها

  

  

  درس اول  دوره كردن يبرا  هايي پرسش
  

    ؟ د يسي بنو مانيخود را از ا ف يتعر ) 1

  

  

  

  

  

  

  ؟  د يده حيرا توض دي و ام مان يا نيتفاوت ب ) ٢
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 درس دوم

 خدا  عالي ي ها نمونه

 

  ما  مانيپدر ا  -  مي ابراه 
  

  ما  نمونه
  

  بركات امروز   نيو ا   يافتند  و بركت   سيها تأس  امت او ،    مان يا  ليشود. به دل  يم  اديما    مانيبه عنوان پدر ا   مياز ابراه

 . يستما باق يبرا

وعده كه    ني ا  افتي، و بدون در   سن باال  ليبه دل  ي عيطب  يدها ينمونه است. برخالف همه ام  يك  ما   يامروز برا   م يابراه

 به انجام برساند.  مانيخود و بدون ا يتالش ها  قيكرد وعده خدا را از طر يخواهد بود ، سع امت هاي بسيارپدر 

 كند.  يرا آشكار م  نا اطاعتي بدون ايمان به جهت  ويرانيو  ، درد تاريخ 

 ي و تالش ها  بي ايمانيشك و    جهيكه نت  يآن اعمال  ،مخرب اقدامات گذشته خود    ج ي از نتا  دي، با  م يما ، مانند ابراه

ابراه  دي. ما باميريدرس بگ  ،بود    ي ماشخص به   الگوي،    ميريبگ  اديرا    مانيا  الگويو    ميباش  ميمانند  روح كه منجر 

  جهان مبارك شدند.  امت هايبه واسطه او همه  و.شد  ما مانيشدن او به پدر ا  ليتبد

 
  ماست.  مانينمونه اما و ايمان . او پدر  مياو شو  روحاني  ذريتتا  مي ا خورده   ونديكه پ مياو هست از نسل  ما

 
خالصه    هي و شش آ  ياو را به زبان عبر  يوجود دارد كه زندگ  هيافتخار كرد كه دوازده آ   ميابراه  به  چنان  خداوند

ا   يم  بيان  انيرومكتاب  در  را  او    ي زندگ تمام  ا  ات يآ  ني كند. و در  ما مميخوان  يم  يو   مانيدر مورد  به    ميتوان  ي. 

   :  مييو بگو ميرا بخوان  اتيآ ني ا  ،مانيااو در   عنوان فرزندان

  "!   باشم  ميتوانم مثل ابراه يمن. من م  ايمانِپدرِ است  ني ا "

  

 :پولس رسول نوشت   ميابي  يخود م يبرا  ي ، ما وعده ا4:18 انيروم در

  4:18 انيخواهند بود. روم نيتو چن تيّبرحسب آنچه گفته شد كه ذر
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عمل    م يمانند ابراه  مان يبا همان ا  م يتوان  ي خداست. ما مو وعده    قول   ني ا  خواهند بود.  ن يچن  زين  تو   فرزندانذريت يا  

 . ميكن

  :ميبخوان مي باشد را انيرومكتاب را كه در  ميو كل قسمت مربوط به ابراه مي وقت بگذار دييايب

ا  نيازا  و از  ف  مانيجهت  تا محض  برا   ض يشد  به ذر  تيذر  ي همگ  يباشد تاوعده  نه مختص    ي شرع   تياستوار شود 

ساختهام    اريبس  يما است، (چنانكه مكتوب است كه تو را پدر امت ها  عيپدر جم  زكهين  ميابراه  يمانيا  تيبلكه به ذر

كه او در  خواند؛يو ناموجودات را به وجود م كنديآورد كه مردگان را زنده م مانيكه به او ا  يي)، در حضورآن خدا

خواهند بود.» و   نيتو چن  تيشود، برحسب آنچه گفته شد كه «ذر  اريبس  يآورد تا پدرامت ها  مانيا  ديبه ام  يديناام

به صد ساله بود و به رحم    بيكم قوت نشده، نظر كرد به بدن خود كه در آن وقت مرده بود، چونكه قر  مان يدر ا

دانست كه    نيق يو    دنمود،يگشته، خدا را تمج  مانياال  يد، بلكه قوشك ننمو  يمانياي. و در وعده خدا از بهمرده سار

   21 - 16:4 انيروم.است زقادريوعده خود ن يبه وفا

  

  چهار مرحله ايمان 

  

  خواهد شد.  يما عمل  يمراحل امروز برا  ني. هممينيب يم را   ميابراه  مانيا مرحلهقسمت ، ما چهار  نيدر ا 

 

   دياز خدا شن ميابراه )1

 "خواهم ساخت.  امت هاي بسيارمن تو را پدر  "

  از خدا باشد. دني بر اساس شن دي با زيما ن مانيا 

 

 داد.مي خود ادامه   مانيخواهد شد و او سال به سال به ا يعمل كالم  نيكه ا باور داشت ميابراه )2

 . ابدي ي ما تحقق م برايكه كالم او  م يباور كن ديبا

  

  نگاه نكرد) او به وضع بدني خود 3

  .خود داشته باشيم يزندگ  يعيطب  يزهايچ نظر به ميتوان يما نم 

 

 خدا كرد.  شيجواب شروع به ستا تحققاو قبل از  )4
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  ش ي، شروع به ستا  مي گويدخود را به ما    كالم او    وقتيما  .  ميشومي    تيخود تقو  مانيدر ا   "جالل دادن خدا"با    ما

  .ميستيندر لحظه  كالمو منتظر تحقق آن  ميكن ي م خدا

  

  آمد مي چگونه  مانيا

  

    ي ها  باب، همانطور كه در    ميريبگ  ادياو    ي زندگ  قيبا مطالعه دق  ميتوان  يرا فقط م  ني از كجا آمد ؟ ا  ميابراه  مانيا

  ).ديفصل ها را بخوان ن يا  ميكن يم شنهاديپ ( شده است  نوشته  شيدايپكتاب    25تا  12

 

و  يقدرتمند   ي روزيپ  يها   زمان هم    ،  م يابراه  ، ا  يها   شكست  هم  داشت  كننده.  خداوند   تيواقع  ني دلسرد          كه 

كامل نبود. او    ميدهد كه ابراه  ياست ، به ما نشان م  و نوشته  را ثبت كرده  يروزيپ  يزمان ها   نيشكست ها و همچن

  شد.  مانيا  دركه پپيشرفت  ييتا جا  يو  مانيحال ، ا نيبود و با ا  انسانمانند من و شما 

 
رس  زمان ها   دهيآن  پرده  كه  بردار  يان روح  ياست  را  بب  مي خود  ط  مينيو  در  خداوند  از اعصار    ي كه               مختلف 

برا   يها  انسان م  يناقص  استفاده  خود  اهداف  ا  يتحقق  معن  نيكند.  شرا  يبدان  واجد  ما  كه          او   م؛يهست  طياست 

 تواند از ما استفاده كند.  يم

  ار را ديو نه با د  مانيراه رفتن با ازندگي يا    دي، با  قيعهد عت  در  مانيو همه مردان و زنان بزرگ ا  ايليا، مانند    ميابراه

  : مثل ما انسان هستند. او نوشت قاًيدق افراد ن يا مينيكه بب مي خواهداز ما  يعقوب  گرفت. يم ادي

دل دعا كرد كه باران نبارد و تا مدت سه سال و شش  يبود صاحب حواس مثل ما و به تمام  يمرد ايليا 5:17 عقوبي

  .ديماه نبار

  

 از خدا اطاعت كرد  م يابراه* 

و به او    مي گويد كه كاري را انجام دهداست ، خداوند به او    افتهي  رييتغ  م يدرباره ابرام كه نام او به ابراه  هي آ  در اوايل

ابراه   ندهيآ  يك وعده در  اطاعت كرد. او س   ديشن  ميداد.  بنديلاو  بلكه  نكرد.  ت ياو شكا  ،  ال نكردوو  خود و    بار و 

 را جمع كرد و رفت.  شليوسا
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«از وال  و ابرام گفت:  به  از مولد خو  تيخداوند  و  بسو  شي خود،  پدرخود  از خانه  دهم    ينيزم  يو  نشان  تو  به  كه 

امت  رونيب تو  از  و  بركت خواه  دا يپ  ميعظ  ي شو،  تو  و  بزرگ سازم،  را  تو  ونام  بركت دهم،  را  تو  و  بود. پس    ي كنم 

كه  يرفت. و ابرام هفتاد و پنج ساله بود، هنگام يو هاابرام، چنانكه خداوند بدو فرموده بود، روانه شد. و لوط همر

  4,    2 - 1:12 شيدايپ.آمد رون ياز حران ب

  

  

 شناخت ي خدا را م م يابراه* 

  شود. يكتاب مقدس كه دوست خدا خوانده م  دراست شخصي تنها  يشناخت. و  يخدا را م م يابراه

 

 : ديگو ي كه م افت يتحقق  كالم نيا

   2:23 عقوبي.شد دهيو دوست خدا نام د»،يمحسوب گرد نيكي مطلقاو به  ي آورد و برا مان يا به خدا مي«ابراه 

  

  مان ياايماني مانند  توانند    يم آن ها  شناخت ،    يخدا را م  ميكه ابراه  يهمانطور   يعنيشناسند    يكه خدا را م  يكسان

  داشته باشند. م يابراه

  

  ساخت ، ده يك داد قرباني را حاضر را ساخت ، مزبح كرد ،  پرستشاو * 

  

  ) اول مزبح را ساخت1

  يخداوند كه بر و  يبرا  ي.» و در آنجا مذبح بخشميرا م  نيزم نيتو ا تيبر ابرام ظاهر شده، گفت: «به ذر وخداوند

  12:7 شيدايپ.ظاهر شد، بنا نمود

  

  ) به ملكصديق ده يك داد 2

سال  صدق،يملك  و ب  م،يملك  و شراب  خدا  رونينان  كاهن  او  و  گفت:    يتعال  يآورد.  خوانده،  مبارك  را  او  و  بود، 

كه دشمنانت را بهدستت    ،ي تعال  ي . و متبارك باد خداني مالك آسمان و زم  ، يتعال  ي«مبارك باد ابرام ازجانب خدا

   20 -  18:14 شيدايپ .داد كيده ز،يكرد.» و او را از هر چ ميتسل
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  ) قرباني را حاضر ساخت3

گفت: «گوساله ماده سه ساله و بز ماده   يبه چه نشان بدانم كه وارث آن خواهم بود؟» به و هوه،يخداوند  ي: «اگفت

   9  - 8:15 شيدايپ«.ريمن بگ ي برا يو كبوتر يسه ساله و قمر يسه ساله و قوچ

  

  )18( كتاب پيدايش باب  ) براي سدوم و غموره شفاعت كرد 4

  

  )22حاضر بود كه اسحاق را قرباني كند ( كتاب پيدايش باب   )5

  

ا  ميابراه و پسر    مانيبه خدا  را    وعده اشآورد  اسحاق  او صحبت كرد و گفت    يوقت  ي. حتدريافت كرد،  با  خدا 

،    بگويدو سپس    كندما را برآورده    يخدا آرزوها   وقتيافتد    يم  ي، او اطاعت كرد. چه اتفاق  دكن  يپسرش را قربان

  ؟ "من بگذار  ي پا ريرا در ز  زيهمه چ"

 

اينطور بود  با ايمان راه مي رفت  هر روز    م يابراه به شرايط ديگر ، وقتي  ما  .  كرد  ي رشد م  ش مانيادر    ، از شرايطي 

       رشد   مانيادر  هر روز    مي شويم     وارد روح او    يعني  عهيلطبء اا ورما، و به    ميكن  ي را رها م  يعيطب  ي زهايكه چ  يوقت

   يمكن يم

  توما  اي م يابراه
 

  گرفت كه باور نكند. مي. توما تصمم ينگاه كن ي خداوندسيبه توما ، شاگرد ع ديياي، ب سهيمقا يبرا

و انگشت    نميرا نب  خهايم  يگفت: «تا در دو دستش جا  شاني.» بدميدهايبدو گفتند: «خداوند راد  گريشاگردان د  پس

جا در  را  پهلو  خهانگذارميم  يخود  بر  را  خود  دست  ا  شيو  باز    مان يننهم،  روز  هشت  از  بعد  و  آورد.»  نخواهم 

توما درخانها با  بسته بود كه ناگاه ع  يشاگردان  بر    ستاده،يا  انيآمد و در م  يسيجمع بودند و درها  گفت: «سالم 

من   يو بر پهلو  اوريدست خود رابو    نيمرا بب  يو دستها  اوريب  نجايشماباد.» پس به توما گفت: «انگشت خود را به ا

   27 -  25:20 وحناي«.دار مانيمباش بلكه ا مانيايبگذار و ب

  

 توما يا ايمان  م يابراهايمان   ميكن يروياز آنها پ  ميتوان يوجود دارد كه م  ايماندو نوع 
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،    ميابراه ا  بعد من سال  "گفت  ا  دارم  مانيسال  به  ز  ايمان  ني ،  گفته    چيزي  دانم خدا چه  يم  رايعمل خواهم كرد 

 است.

 "، آن را باور خواهم كرد. ببينم يمن وقت"گفت ،  توما

 خدا بود.از  دنيشن ايمانش بر اساس م يابراه

 حواس پنجگانه بود. ايمانش بر اساس توما

 خدا بود.  يوعده ها ايمانش بر اساس م يابراه

  بود. فيزيكيشواهد  ايمانش بر اساس توما

 
انسان درون ميدار  يرونيب  انسان  كي و    يباطن  انسان  كي  ما ب  ي.  انسان   يست. مبنافكر و جسم ما  يرونيروح ماست. 

انسان  يعيطب  دگاهيفقط از د  و  فيزيكي است شواهد    انساني روي    ايمان ب  از طريق  يو  اما  .  مي كندباور    يرونيانسان 

  ست. ما يدرون انسان  طريقاز  ست كه ايمان داشتن در روح ما  يداشتن با قلب به معنا مانيا

 
  : دي گو يبه ما م  يوحنا

  خواهد شد.  يآب زنده جار ياز بطن او نهرها  د،يگوي آورد، چنانكه كتاب م مانيكه به من ا ي كس 7: 38 وحناي

  

  شود. يم  يما جار انياست كه به سمت خود ما و اطراف حياتيشود ، آب  ي م ريسراز  انسان باطني ماكه از  يمانيا
  

  

  مان يبزرگ ا فرمانده -  يموس
  

  موسي  والدين

  

عبران بينيم  را  مانيا   يعالهاي  نمونه    29-23:  11  انيدر  به خود  يم  يموس   ي. زندگمي  مطالعه    يك  خود  يتواند 

  :كه  م يآموز يم  عبرانيان. در دنديداد نترس يكه فرعون انجام م ياز كار ي موس والدين باشد. يكامل
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سه ماه پنهان كردند و از حكم    افته،ي  ليجم  ياو را طفل  نشيچون متولّد شد، والد  يموس  مان يبه ا   23:  11  انيعبران

  نداشتند. ميپادشاه ب
  

  ايمان موسي 

  

كه خدا صحبت كرد ،    ي، هنگام   ابانيدر ب  زندگي . پس از چهل سال  شرح دهدمرد را    ن يا   مانيتوانند ا   يكلمات نم

نترس  شدن   او از مواجهه   صحني در  به عنوان سفيري از جانب خدا  خود بود. او    قوم   رهايي. او خواستار  ديبا فرعون 

و     حفاظت  ،غذا ، آب    يبراو  كرد ،    رهبريخود را   قوماز چهل سال    شيب  او  بود.مقبول دربار    پسر  يكه زمان  ستاديا

  داشت.  مانيابه خدا   شريعت آنان ،

 
 خدا راه مي رفت.  با ، راه رفتن در ايمان همراه با   اوبا او صحبت كرد ،  مشتعل كه خدا از بوته  ياز زمان

  

موس  مان يا  به ازا  ي چون  نمود  ابا  شد،  ذل  نكهيبزرگ  و  شود،  خوانده  فرعون  دختر  را    ليپسر  خدا  قوم  با  بودن 

  را يبزرگتر از خزائن مصر پنداشت ز  يرادولت  حيگناه را ببرد؛ و عار مس  ي تر داشت از آنكه لذت اندك زمان  دهيپسند

   26  - 24:11 انيعبران.داشتيمجازات نظر م يكه به سو

  

  *مصر را ترك كرد 

   11:27 انيعبران.استوار ماند د، يرا بد دهيكه چون آن ناد را يز ديمصررا ترك كرد و از غضب پادشاه نترس مان،يا به

  * عيد فصح را به عمل آورد 

پاش  ديع   مان،يا  به    11:28  انيعبران و  ا  دنيفصح  بر  نخستزادگان،  كننده  تاهالك  آورد  بعمل  را  دست    شانيخون 

  .نگذارد

  

  *از درياي سرخ عبور كرد

  .عبورنمودند واهل مصر قصد آن كرده، غرق شدند ي سرخ به خشك ياياز در مان،يا به 11:29 انيعبران
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  شناخت  يخدا را م يموس

  

 كرد. يبا او رو در رو صحبت م خداكه نيبود ،  و ا ني زم يانسان در رو   نيفروتن تر يكه موس فرمودخدا 

  

او گفت: «االن  . و  ننديزم  يكه در رو  يمردمان  ع ياز جم  شتريبود، ب  ميحل  ار يمرد بس  يموس  و   8  -  6,     3:12  اعداد

و در خواب به    كنميبر اوظاهر م  ايهستم، خود را در رو  هوهيباشد، من كه    يايشما نب  اني: اگر در مديسخنان مرا بشنو

 م،يگوي با او رو به رو سخن من است.  يخانه من ام  ي. او در تمامستين  نيچن  ي. اما بنده من موسميگوياو سخن م

  . كندي خداوند را نظاره م ليآشكارا و نه با رمزها؛ و او شما

  

  

  است  پايدارايماني كه 
  

  :  است نوشت  داريكه پا يمانيپطرس رسول درباره ا 

م  و وجد  آن  اندك  د،يينمايدر  حال،  در  ها  يهرچند  تجربه  در  ضرورت  راه  شدها  ياز  محزون  تا    د،يگوناگون 

  افت يو جالل و اكرام    حيتسب   يباآزموده شدن در آتش، گرانبهاتر است، برا  يفان  يشما كه از طال  مانيا  شيآزما

بر    د، ينيب  ي و االن اگرچه او را نم  ديينمايمحبت م  د يدهاي. كه او را اگرچه ندحيمس  ي سيظهورع  نيشود در ح لكن 

نجات   يعنيخود    مانيجالل است. و انجام اكرد و پر از   انيتوان ب  يكه نم  يايبا خرم  ديينمايآورده، وجد م  مانياوا

   9 - 6:1پطرس ١.ديابييرا م شيجان خو

  

  مثال ايوب 

  

  خواهد بود.  مانيا  ي از بود اديبه عنوان  شهي، هم يو ش يدر طول زمان آزما وبيااظهارات  

 دند يافتاده است. دوستانش قطعاً نفهم يچه اتفاق  دينفهم وبيا

 :  ميخوان  يم 15 هي، آ 13 ايوب باب در

  به او اعتماد خواهم كرد.  من مرا بكشد، اما اگرچه
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  : بينيم يم 27-23: 19 وبيا را در  مانيا  ي اززيشگفت انگ اظهاراتو چه 

  

  !شديكه سخنانم االن نوشته م كاش

  د،يگرديثبت م يكاش كه در كتاب

  ! شديتا به ابد كنده م يو سرب بر صخرها نيو با قلم آهن

  من زنده است، ي كه ول دانميو من م

  خواهدبرخاست. نيآخر، بر زم اميو در ا

  پوست من تلف شود، نيو بعد از آنكه ا

  . ديخدا را خواهم د زيبدون جسدم ن

  .ديخود خواهم د  يومن او را برا 

  . يگريو نه چشم د ستي و چشمان من بر اوخواهد نگر

  در اندرونم تلف شده باشد  م ياگرچه گرده ها

  

  : ديمالحظه كن 12-8: 23 وبيا را در  وبيا سخنانو 

  

  شود ينم افتيو او روم يبه طرف مشرق م نكيا

  .نميب  ي و به طرف مغرب و او را نم

  كنم.   يو او رامشاهده نم  كند،يكه او عمل م  ييبه طرف شمال جا

  نم، يب ي و او را نم پوشاندي و او خود را به طرف جنوب م 

  داند يم روم يراكه م  يق ياو طر رايز

  . ميآيم رونيمثل طالب د،يآزماي و چون مرا م

  اثر اقدام او را گرفته است ميپا

  كنم.  ي او را نگاه داشته، از آن تجاوز نم قيوطر

  برنگشتم ي و يها  از فرمان لب

  كردم  رهياز رزق خود ذخ ادهيو سخنان دهان اورا ز

  

  داشت. مانيكه داشت به خدا ا و موقعيتي  طيفارغ از شرا وبيا
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  ايمان  قهرمانان
  

  فصلِ   ني بدون نگاه به ا  ماني درباره ا  يمطالعه ا   چ يه  ونوشته شده است    11  باب  انيدر مورد عبران  ياديز   يها  كتاب

 . شده استاستفاده  ه يآ  40  ني بار در ا  18  "مانيا  بوسيله"كامل نخواهد بود. كلمات  زيشگفت انگ

ا هاي  ترجمه  از  آنجا كه استفاده    از را در كتاب    اني تازه ايكند كه مع  يما فراهم م  يامكان را برا  نيمتفاوت غالباً 

  : ميقسمت استفاده كن ني ا  يبرا  Bible New Living  ترجمهاز  م ي، قصد دار ميمقدس مشاهده كن

 
  م يتوان  ينم   است كه هنوز  ييزهايچ  و سند  فتدياتفاق بكه    ميدوار يآنچه ما امازاست    يخاطر  نانياطم  ست؟يچ  مانيا

ا   خدا.مينيبب در    مانشانيبه خاطر  تاييد كرد  ميقد   ايام،  ا  .افراد را  امر خدا شكل    ميفهم  يم  مانيبا  به  كه كل جهان 

  .بتوان آن را ديد نمي باشدكه  يزياز چ يناش مينيب ي آنچه اكنون م  ،گرفته است 

  

قدما شهادت    يبرا  ن،يكه به ا  را ي. زدهيناد  يزهايداشته شده است و برهان چ  ديام  يزها ياعتماد بر چ  مان،يا  اكنون

  ي دنيناد  يزهايازچ  يدنيد  ي زهايآنكه چ  يحت  د،يكه عالمها به كلمه خدامرتب گرد  م يدهايفهم  مان يداده شد. به ا

   3  - 1:11 انيعبران.ساخته شد

  

ي تضمين نانيبه اطم دي. اممي نيبيو برهان آنچه هنوز نم فتدياتفاق بكه   ميدار دياست كه بدان ام  ييزهايضامن چ مان،يا

  ي كه حت  ديگو  يم    شود. خدا به ما  ينم  دهيد  و  ستين  يع يآنچه در قلمرو طب  رشي، پذ  مانياست. ا  منتقل شده  شده

  شد. جاديا  نا ديدني ها ديدني ها ازانجام شده است.  به فرمان او  مانيا  به وسيله زين دنيا نشيآفر

  

  هابيل 
  

ساخته شده بود ،    مانياز آنجا كه با ا و    انجام شد  مانيبا ا  ليهاب  قرباني، اما    آوردند متفاوت    قربانيدو    ليو هاب  قائن

  مورد قبول واقع شد. 

و بهسبب آن شهادت داده شد كه عادل است، به آنكه خدا    د ياز قائن را به خدا گذران  كوترين  يقربان   ليهاب  مانيا  به

  11:4 انيعبران.است ندهيو بهسبب همان بعد از مردن هنوزگو  دهد؛ ياو شهادت م يايبه هدا
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  خنوخ 

شهادت    ياز انتقال و  راقبليشد چراكه خدا او را منتقل ساخت ز  اب ينا  ندويخنوخ منتقل گشت تا موت را نب  مان يا  به

هركه تقرب به    را ياو محال است، ز  ي رضامند  ليتحص  مانيبدون ا  كنيخدا را حاصل كرد. ل  ي داده شد كه رضامند

   6 - 5:11 انيعبران.دهديخود را جزا م ندگانياوهست و جو نكهيآورد بر ا مانيالزم است كه ا د،يخدا جو

  

  نوح 

تا آن وقت د  ينوح چون درباره امور  مانيا  به بجهت اهل    يايبود، خداترس شده، كشت  افتهينشده، الهام    دهيكه 

  11:7 انيعبران.دي است گرد مان يكه از ا يرا ملزم ساخته، وارث آن عدالت ايخانه خود بساخت و به آن، دن 

  

  ابراهيم 

وعده    نيهم  راثيكه در م  عقوبيبا اسحاق و    مههايو درخ  رفتيغربت پذ  گانهيب  نيوعده مثل زم  نيدر زم  مانيبه ا  و

   10 - 9:11 انيعبران.بود كه معمار و سازنده آن خداست اديبابن يبودند مسكن نمود. زانرو كه مترقب شهر كيشر

  

  

  ساره

ن  مانيا  به    12  -  11:11  انيعبران ساره  نسل    ز يخود  قبول  انقضا  افتيقوت  از  بعد  زا  يو  چونكه   د، ييوقت 

  ي گها يمانند ر  رو ينفر و آن هم مرده، مثل ستارگان آسمان، كث  كيسبب، از  نيدانست. و از ا  نيوعدهدهنده را ام

  .شدند دهييزا شمار يب ا،يكنار در

  

  وفادار ماندند  آخرآناني كه تا به 

  

گفتند و اقرار    تيتح  ده،يبودند، بلكه آنها را از دورد  افتهيوعدهها را ن  كهيفوت شدند، درحال  شانيهمه ا  مانيا  در

  ي كه در جستجو  سازند يظاهر م  ند،يگويم  نيكه همچن  يكسان   رايبودند. ز  بيو غر  گانهيب  ن،يزم  ي كردند كه بر رو

جا  يوطن اگر  و  ب  يي هستند.  آن  از  كه  بخا  رون ي را  م  نهيهرآ  آوردند، يم  طرآمدند،  (بدانجا)    داشتنديفرصت  كه 
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وطن مشتاق  الحال  لكن  سماو  يعني  كوترين  يبرگردند.   ( ا  ي(وطن  از  و  ا  نرويهستند  از  كه    شانيخدا  ندارد  عار 

   16  - 13:11 انيعبران.ساخته است ا يمه يشهر شانيايخوانده شود، چونكه برا شانيا يخدا

  

  تقديم كرد  به عنوان قربانياسحاق را  م يابراه

گذران  ميابراه  مانيا  به را  اسحاق  شد،  امتحان  پذ  دي چون  را  وعدهها  آنكه  پسر  رفته يو  قربان   گانهيبود،  را    ي خود 

چونكه    كرد؛يم شد.»  خواهد  خوانده  اسحاق  به  تو  «نسل  كه  بود  شده  گفته  او  به  قادر    نيق يكه  خدا  كه  دانست 

   19 - 17:11  انيعبران.افتيباز زياز اموات ن ياو را درمثل نياز اموات است و همچن دن يزانيبربرانگ

  

  بركت داد را  سوي و ع عقوبياسحاق 

  11:20 انيعبران.بركت داد ندهيرا درامور آ سويو ع عقوبي ز ياسحاق ن مانيا به

  

  يعقوب پسران يوسف را بركت داد

هر  عقوبي  مان يا  به   11:21  انيعبران پسران    يكي در وقت مردن خود،  بر سر عصا  وسفياز  و  بركت داد  خود   ي را 

  .سجده كرد

  يوسف 

  :  باز مي گردندموعود  نيبه سرزم لياسرائ  قومكه  حين وفاتش ايمان داشتدر  وسفي

ح  وسفي  مانيا  به   11:22  انيعبران بن  نيدر  ازخروج  خود،  استخوانها  لياسرائيوفات  درباره  و  نمود  خود    ياخبار 

  .كرد تيوص
  

  فرو ريختند  وارهايد

داشت  ايمان  خدا  به  مط  يوشع  و    عي،  بود  او  اول  لياسرائ  قوم دستورات  به  در سرزم  يعيفراطب  يروز يپ  نيرا    ن يخود 

  . كرد رهبريموعود 

  

  11:30  انيعبران.افتاد ريچون هفت روز آن راطواف كرده بودند، به ز حايحصار ار مانيا به
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  راحاب

آنها به خطر انداخت    به خاطررا   خود  يعمل كرد و زندگ مانيبا استقبال از جاسوسان ، با ا  اريحا، در   فاحشهاب  احر

  داشت. مانيآنها ا  ياو به قدرت خدا  راي، ز

  

  11:31 انيعبران.بود رفتهيپذ ي كه جاسوسان را به سالمت را يهالك نشد ز انيراحاب فاحشه با عاص مان،يا به

  

  ا يو انب ليو داود و سموئ فتاح يَجِدعُون و باراق و شَمشون و 

  ا ي و انب  ليو داود و سموئ  فتاحيدهد كه از جدعون و باراق و شمشون و    ي كه وقت مرا كفاف نم  رايز  م؟يگو  گرچهيد  و

را پذ  ريتسخ   مان،يكه ازا  م،ياخبار نما   ران يو دهان ش  رفتند يممالك كردند و به اعمال صالحه پرداختند و وعدهها 

و در جنگ شجاع    افتند ي  ييشدند و از ضعف، توانا  رستگار  رها يرابستند، سورت آتش را خاموش كردند و از دم شمش

   34  - 32:11 انيعبران.غربارا منهزم ساختند ي شدند و لشكرها

  

  كليساي اوليه 

ق  زنان،   38  -  35:11  انيعبران به  را  خود  د  افتند،يباز  يامتيمردگان  وخالص  گرانيلكن  قبول    يمعذب شدند  را 

ق به  تا  دكوتربرسندين  امتينكردند  و  تاز  گراني.  و  استهزاها  شدند.    انههاياز  آزموده  زندان  و  بندها  از  بلكه 

گوسفندان و بزها    يپوستهاشتند. در  مقتول گ  ر يو با اره دوپاره گشتند. تجربه كرده شدندو به شمش  دنديسنگسارگرد

  ي نبود، درصحراها و كوهها و مغارهها و شكافها  شانيا  قي كه جهان ال  ي و آواره شدند. آنان  لي محتاج و مظلوم و ذل

  .پراكنده گشتند نيزم

  م ي مسابقه را تمام كن د يبا ما
  

را   زهيجا  ،  مسابقه  انيپا  تاتوانند    ي.آنها نم افتنديشهادت داده شدند، وعده را ن  مانياز ا  نكهيبا ا  شانيا  عيجم  پس

   40 -  39:11 انيعبران.ميبرسان انيكه ما مسابقه را به پا  يكنند تا زمان افتيدر

  

به مرگ ادامه   مانيتا ا يوجود آنها حت ن يبا ا  ليو را نديدند  نجات دهنده   ِحيآمدن مس  يا دند يآنها وعده را ند چهگر

  دادند.
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  ي هشدار جد
 

وفات  كرده و    يزندگ  قيعهد عت  در  مانيبا ا   درباره قهرمانان ايماني كه  انيكتاب عبران  سندهياز آنكه نو   قبل  درست

  :  ، به ما هشدار داديافتند 

   10:38 انيعبران«.خوش نخواهد شد يخواهد نمود و اگر مرتد شود نفس من باو ست يز مانيعادل به ا پارسا

  

  .عار نداشت افراد  ن يشود كه خدا از ا  يبه ما گفته م  انيو در عبران

  

  شان يا  يعار ندارد كه خدا  شانيخدا از ا  نرويهستند و از ا  ي (وطن ) سماو  ي عني  كوترين  ي الحال مشتاق وطن  لكن

  11:16 انيعبران.ساخته است ايمه يشهر  شانيا يخوانده شود، چونكه برا

  

  

  درس دوم دوره كردن يبرا  هايي پرسش
 

  ؟ ندبود يككدام م يابراه مان يا مرحلهچهار ) ١

  

  

  

  

  مهم است؟ نيچرا او كرده است؟  ف يرا در كتاب اعداد توص ي چگونه خداوند موس )٢
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 درس سوم 

  ايمان ة شالود

  

كه  مانيا و    نيزمي  كند  مي  عوض  الطبيعه  را  خاطر    ماوراء  ما  وجود  به  ع  يديجد  خلقتماست.    ح يمس  يسيدر 

استخوان    ي از. ما استخوانميدر او هست  راي، ز  خداخود ِ  مانينوع ا   از،    ميداشته باش  ماني ا  ميتوان  ي. ما مميهستخداوند  

  . ميشنو ي او را م  يو صدا  ميگوشت او هست ي ازاو و گوشت

  

   5:30 انيافسس.او ي از جسم و از استخوانها م،يباشيم ي بدن و ي كه اعضا زانرو

  

با موقع  ح يكه در مس  ميدرك كن  ديما  اولميدار  تيدو  )      مقامبه صورت    ي.  يا  به صورت    يو دوم(جايگاه  عملي 

  است. يتجرب

  

  ما در مسيح چه هويتي داريم 
  

  تولد تاره 

  

  داد. ديتعم ح يمس يسيرخ داد. روح القدس ما را در بدن ع يمعجزه ا يك در لحظه نجات 

  

  ك يخواه غالم، خواه آزاد و همه از    ،يونانيخواه    هود،يخواه    افتم،يديبدن تعم  كيروح در    كيما به    عيكه جم  رايز

  12:13  انيقرنت١.ميشد دهيروح نوشان

  

  .ميدر او هست ي دي. ما مخلوقات جد شديم. ما دوباره متولد ميدار يد يجد  تيموقعمقام و ما در او 
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تازه شده    ز يهمهچ  نكيكهنه درگذشت، ا  ي زهاياست؛ چ  ي باشد، خلقت تازها  حيدر مس  ي اگر كس   پس   5:17  انيقرنت٢

  .است

  

 شده است.  تازه زيهمه چ  "رفته است اياز دن"وجود ندارد. آن شخص  گريد مي كه قبالً بود "يميشخص قد"

مس  "ديجد خلقت  "عنوان    به با  آنچهشديم  يكي  ح يما  ا  هستاو    كه    . همه  اكنون  مي، ما شده  دارد  او  آنچه  تمام   .

  .ميهست دي كامالً جد  يت يروح زنده با هو  كي. اكنون ما  ميمرده بود  يمتعلق به ماست. ما از نظر روح 

  

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

  

  نيكي مطلق خدا
  

همه آنچه خداوند   افتيو در  اطمينان يآنها برا   مانيمانع ا آن  كنند كه    يرا تجربه م   تي احساس گناه و محكوم يبرخ

 است.   نيكي مطلق، مكاشفه  دي شود. مكاشفه خلقت جد يوعده داده است م 

 

  "گناهكار"  گري، د   د يجد  خلقتي به عنوان  نيستيم  بلكه    ".افتندينجات  به وسيله فيض  كه    ي گناهكاران"...    گر يما د  

به عنوان    ح يمس  نيكي. تمام  ميستين ،    روحاني  مخلوقاتاز آن ما شده است. ما  خدا در    نيكي مطلقتازه متولد شده 

  بود. ميواهنخ  نيك تر يا پارساتر،  ميافتيكه نجات  لحظه . ما هرگز از آنميهست يسيع ح يمس

 
مكاشفه    ق ي. از طرميهست  ح ي در مس  ما  كه   م يبدان  دي ، با  ميكن   يزندگ   مي كندكه خدا را خشنود    ي مانيبا ا  م يبخواه  اگر

دهد    ي تمام آنچه را كه كالم او نشان م  م يتوان  ي باور كند كه ما م  خواهد بود  ما قادر    مانياست كه ا  د يدر خلقت جد 

  .ميانجام ده  آن راو ميداشته باشرا 

 

تنها پسر  به عنوان  را    يسيكه ما ع  ي هنگام  يعني  مي دار  ح يدر مس   يز يشگفت انگ  گاه يلحظه جااين  ، در    مقاماز نظر    ما

  .مي برخوردار شدي زي شگفت انگبسيار  يا يو از مزا  مي، در او قرار گرفت مي پذيريمخود  منجيو  خداوندخدا ، 
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  مزاياي ما 

  

  *شريك ذات الهي 

  ي و ازفساد  ديگرد  ياله  ذات  كيشر  نهايو گرانبها به ما داده شد تاشما به ا  ميعظ  تينهايب  يبوساطت آنهاوعده ها  كه

   1:4پطرس ٢.ديابي يكه از شهوت در جهان است، خالص

  

  جاوداني حيات*بهره مند شدن از 

 اتيدر پسر اوست.  آنكه پسر را دارد ح ات،يح نيبه ما داده است و ا يجاودان اتيحاست كه خدا  نيو آن شهادت ا

تا    دياآورده   مان يرا نوشتم به شما كه به اسم پسر خدا ا  ني است.  ا  افتهيرا ن  ات يرا دارد و آنكه پسر خدا را ندارد، ح

  13 – 11:5 وحناي .دياوريب  مان ياسمِ پسر خدا ا هو تا ب ديدار  يجاودان اتيكه ح ديبدان

  

  *بهره مند شدن از نيكي مطلق

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

  

  *بهره مند شدن از  پسرخواندگي 

اراده   يبرحسب خشنود  حي مس  يسيبوساطت ع  مينمود تا او را پسر خوانده شو  نييما را از قبل تع  كه  1:5  انيافسس

  خود، 

  

  هدف او قصد و *بهره مند شدن از   

ن  كه پ  م،ياو شدها  راثيم  ي در و  ز يما  اراده    ي را موافق را  زهايبرحسب قصد او. كه همهچ  ميگشت  نيمع  شيچنانكه 

  1:11 انيافسس.كنديخود م

  

  پادشاهي و كهانت *بهره مند شدن از  

  1:6 مكاشفه.نيباد تا ابداالباد. آم ييپدر خود پادشاهان و كهنه ساخت، او را جالل وتوانا ما را نزد خدا و  و
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  شدن   هم شكل مسيح
  

پيدا    يد يكامالً جد   جايگاهو    تيهو  ح يشود و ما در مس  ي دوباره متولد م  ديجد  خلقتيكه روح ما به عنوان    يدر حال

. ممكن است بدن ما  شود  ح يمس  به شباهت    ي بصورت تجرب  د يكه با  م يداررا    يو جسم ان نفْس  ، ما هنوز هم  مي كنيم

  باشد. هداشت احياء شدنبه   ازيما ننفْس  داشته باشد و  شفابه  ازين

 

  شدن  آزاد
 

  يوحنا نوشت :  آزاد كند.نفْس تواند ما را در جسم و  ياست كه م قتيشناخت حق ن يا

  8:32 وحناي«.شناخت و حق شما را آزاد خواهد كرد ديحق راخواه و

  

  د ي جد   خلقتي آنچه خداوند به عنوان    هر  افتيو در   سخن گفتن،    اطمينان  براي ما را    مانيكالم خدا ا   قتيشناخت حق

  ما فراهم كرده آزاد خواهد كرد.  يبرا يسيع ح يدر مس

 

  ما در حال نو شدن است افكار

  

ما در    فكر ماست.  نفْس    بازسازي ، روح القدس در حال    ميكن  ي م   روي آن تعمقو   ميخوان  ي را م كالم همانطور كه ما  

  .مي قدم بردار مانيحال نو شدن است تا بتواند با ا 

  

ا  2   -  1:  12  انيروم رحمتها   ي لهذا  به  را  شما  م  يبرادران،  استدعا  بدنها  كنمي خدا  قربان  ي كه  را  زنده    ي خود 

ذهن خود    ي بلكه به تازگ  دي جهان مشو  نيشكل ا  كه عبادت معقول شما است.  و هم  دي خدا بگذران  دهيمقدّس پسند

  .ستيكامل خدا چ دهيپسند يكويكه ارادة ن  ديكن افتيتا شما در ديده ليصورت خود را تبد
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  هستند   ترميم شدناحساسات ما در حال 

 
  است. ترميمما در حال نفْس  احساساتِ

  

خاطر نام خود    گرداند. و به  يمرا برم نْفس  .  كنديم  يراحت مرا رهبر  ي. نزد آبهاخواباند  يسبزمرا م  يمرتعها  در

  3 - 2:23  ريمزام.دينما يم تم يهدا نيكي مطلق يبه راهها

  

  .ندشو يبهره مند م ميدار  ح يكه در مس ييا يما از تمام مزا جسمو نفْس 

  

ا  يا جان من    يجان من خداوند را متبارك بخوان! و هرچه در درون من است نام قدوس او را متبارك خواند. 

  ي همه مرض ها  آمرزدوياورا فراموش مكن! كه تمام گناهانت را م  ياحسان ها   عيخداوند را متبارك بخوان! و جم

. كه جان تو را به  نهديرافت را بر سر تو م  وو تاج رحمت    دهديم  هيفد  هيتو را از هاو  اتي. كه حبخشدي تو را شفا م

   5  - 1:103 ريمزام.تو مثل عقاب تازه شود يتا جوان كنديم ريس كوين يزهايچ

  

  ي و عمليما بصورت تجرب يايمزا

  

  *صلح و آرامش

  كامل داده است. و صلح آرامش  جايگاهخداوند به ما 

  

   26:3 اياشع.توكل دارد كه بر تو رايداشت، ز يكامل نگاه خواه  صلح و آرامش ثابت را در  دل

  

 *خوشي 

  خوشي  اي،  يدرون يشاد يبرا  جايگاهي 

  

ها تا    لذت  دست راست تو  است و به  يآموخت. به حضور تو كمال خوش  ي را به من خواه  اتيح  ق يطر   16:11  ريمزام

  !ابداالباد
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  * قوت و توانايي

و خسته   ديو مثل عقاب پرواز خواهند كرد. خواهند دو  افتيقوت تازه خواهند  باشنديكه منتظر خداوند م يآنان اما

   40:31 اياشع.ديو درمانده نخواهند گرد  دينخواهند شد. خواهندخرام

  

  *امنيت 

  18:10 امثال.باشديم منيو ا دودياست كه مرد عادل در آن م نيخداوند برج حص اسم

  

  *قدرت

و  هيهودي يوتمام ميبود، در اورشل ديو شاهدان من خواه افتيديقوت خواه د،يآيچون روح القدس بر شما م كنيل

  1:8 اعمال«.جهان يسامره و تا اقصا 

  

  * جايگاه مغلوب ساختن 

دن  رايز بر  است،  شده  مولود  خدا  از  م  ايآنچه  غلبها  ابد؛ييغلبه  دن  يو  ا  ايكه  است،  ساخته  مغلوب  ماست.    مانيرا 

   5 - 4:5 وحناي١.پسرخداست ي س يدارد كه ع مانيجز آنكه ا ابد؟ي اغلبهيآنكه بر دن ستيك

  

كه    ينم  فرقي باشد    طيشراچقدر  كند  نامال  ،دشوار   ، زندگ   اي  ماتيفشارها  مباشد  اديز  يمشكالت  ما    م يتوان  ي. 

  : ميخوان يم نايپيلي. در فمي كامال آرام داشته باش موقعيتي

  

 درخواست           ي شكرگزار  باو استغاثه همراه  با دعا    زيبلكه در هرچ   د،يمكن  شهيزانديچ   چيه  ي برا   7  -  4:6  انيپيفل

  ي سيع  حيشما را در مس  يعقل است، دلها و ذهنها   يخدا كه فوق از تمام  آرامش. و  ديخود را به خدا عرض كن  يها

  .نگاه خواهد داشت

  

  انجام شود.  يبا شكرگذارهمراه   ديما با ةثااستغكه دعا و   ديتوجه داشته باش
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 حركت كردن  به سمت اقدام  و عمل نمودن
 

  ؟ قلب اي فكر
  

  ي زهايخود چ  فكر وجود دارد. ما با    ،   مي دار  ايمان و آنچه با قلبمان    مي خود باور دار  فكرآنچه با    ني ب  يمهم  زيتما  ك ي

  .مي باور دار مياز آنچه را كه از كتاب مقدس آموخته ا  ي اريو بس ميرا باور دار  ي اديز

 
ما    باور داريمداشتن خوب است.  ما    باور  از خدا است.  الهام گرفته  مقدس كالم  داريمكتاب  ع  باور  پسر    يسيكه 

شده اند و    دهيكه آدم و حوا توسط او آفر  باور داريمكه جهان ها توسط او خلق شده اند. ما    باور داريمخداست. ما  

باور  را شفا داد ما    ضي مر  خداوند  ي سيع  كه  باور داريم سلطه داشته باشند. ما    نيبه آنها گفته است كه بر همه زم  خدا

  توانند انجام دهند.   يمآنان    زين  را  انجام داده است او  را كه    يي ه كارهاك   فرمودبه شاگردان    خداوند   ي سيكه ع  داريم

  . ميدار  ايمانوجود دارد كه به آنها  ياديز  ار يبس يزهايو چ ميهست شاگردان كالم ما

  

  است؟  مان يا ها نيا ايآ

 
شود.   ي م  از روح القدس حاصل   مكاشفه اي  با    ماني. امي خود باور دار   فكر است كه ما با   يزيفراتر از آن چ  مانيا   اما

. آن وقت است  مي شودما    روح    وارد  مان ياز خداوند است كه ا  ي گفتار  يكالم شخص  ك يمكاشفه به عنوان    ني با ا

  . ميآور يم  مانيكه ما با قلب خود ا

  

كه به آن   مان يكالم ا نيا  يعني«كالم نزد تو و در دهانت و در قلب تو است  نكهيا د؟يگو ي چه م لكن 10:8 انيروم

  «.ميكنيوعظ م
  

  .ريخته مي شودبا مكاشفه به قلب ما  كالم  ن يا

كه خدا او را از    يآور  مانيو دردل خود ا  يخداوند را اعتراف كن  يسياگربه زبان خود ع  رايز   10  -  9:10  انيروم

 شوديعدالت و به زبان اعتراف م  يبرا  شوديآورده م  ماني. چونكه به دل اافتي  ينجات خواه  د،يزانيمردگان برخ

  .بجهت نجات
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 ما.  فكرباور داشتن با قلب ماست ، نه فقط با  ، مانيا

عمل اطاعت    كي ،مانيا داشتن  مدركِ. مي كنيم عملبه آن  و  مياست كه ما به آن اعتقاد دار  يز يهمان چ مانيا

  : رسول نوشت   يعقوباست. 

  

او را   توانديم مانيا  ايكه عمل ندارد؟ آ ي دارم» وقت ماني: «اديگو يبرادران من، چه سود دارد اگر كس  يا

   2:14 عقوبينجاتبخشد؟
  

  عمل مربوطه 

  

 .  خطاب مي كند ايمان اعمالآن را   يعقوب همراه است.   مربوطهاعمال با   شهيهم مانيا

  

خود  اعمال اگر    ز ين  مانيا  نيهمچن در  كس  ندارد،  بلكه  است.  ا  يمرده  «تو  گفت:  من    يدار  مانيخواهد    اعمالو 

كه   يدار مانيخود را از اعمال خود به توخواهم نمود.» تو ا مانيبه من بنما و من ا  اعمالخود را بدون  مانيدارم. ا

دانست كه    يخواهيم  ايمرد باطل، آ  يكناي! و للرزند  يدارند و م  مانيا  زين  نياطي! شيكنيم  كويخدا واحداست؟ ن

باطل است؟ آاعمالبدون    مانيا ابراه  اي،  ما  وقتاعمالبه    ميپدر  عادل شمرده نشد  به   ي،  را  اسحاق  پسر خود  كه 

نوشته تمام گشت كه . و آن  دي، كامل گرداعمالاز    مانياو عمل كرد و ا   اعمالبا    مانيكه ا   ينيبيم  د؟يقربانگاه گذران

 دينيبيشد. پس م  دهيو دوست خدا نام  د»،ياو به عدالت محسوب گرد  ي آورد و برا  مانيا  به خدا  مي: «ابراهديگو يم

اعمال عادل شمرده م از  انسان  ا  شود،يكه  از  و همچن  مان ينه  ن  ايآ  نيتنها.  عادل شمرده    ازاعمال   زيراحاب فاحشه 

  مان يا  نيبدن بدون روح مرده است، همچن  راچنانكهيروانه نمود؟ ز گريد  ي به راه  رفته،يكه قاصدان راپذ  ي نشد وقت

  26 - 17:2 عقوبي.مرده است زي بدون اعمال ن

  

  حقيقي و تست  آزمايش

 

كه    م يبدان  م يتوان  يصورت م   ني وجود نداشته باشد ، در ا  م يدار  باور به آن    و  م ييگو  يمطابق با آنچه م  يعملكرد  اگر

دار دانش    مي آنچه  ا  فكري،  م  مكاشفهبا    مانياست.  بوجود  ما  روح  ما    ديآ  يدر  سپس  و  ا  به،  خود               مان يقلب 

  .مي كرده ا  افتياست كه در  يمانيبر ا  دالوجود خواهد داشت كه  ماني عمل ايك  شهيهم  ميآور  يم
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  پيروي از رهبراصلي ما
  

  عيسي خداوند 

  

  ي سيخود ع  يعني   مثال   نيبا بزرگتر  ديئاي، اما ب  باشد   يعمل م  داراياست كه    مان ياز ا  يينمونه هاكتاب مقدس پر از  

 .ميخداوند شروع كن

  !ديده ش، انجام هرچه او مي گويد

 

  ي در قانا  يداشت در جشن عروسوقتي او  .  ميخوان  يرا م    خداوند   يسيمعجزه ثبت شده ع  نياول،  باب دوم  وحناي  در

  كرد يم  ليشراب تبد آب را به جليل 

 به چه گفت؟  مريم به خادمان

 ".ديهرچه او به شما گفت ، آن را انجام ده"

 را به آنها داد.  ييدستورالعملها  خداوندي سيع و

  ".ديببر صاحب عروسي و آن را به نزد  دياوريب  رونيب ياكنون مقدار " ".ديآب را پر از آب كن كوزه هاي "

 

  ؟ شد    ل يبه شراب تبد  بردندصاحب عروسي  نزد  آن را به    وپر كردند  ي كه  آب  هاين كوزه  هما  چطور   شگفت انگيزه

كردند    يرو يپ  خداوند  يسي احمقانه به نظر برسد ، آنها از ع  ي عيدستورالعمل ها در حوزه طب  ن ياگر ا   ي اطاعت ، حت  با

  و آنچه را كه او گفت انجام دادند و معجزه اتفاق افتاد.

  

  *دستت را دراز كن

دست    كه   را   يمرد   يس يع  يوقت شده با  دستورالعمل  دي د  خشك  به    ي يها  ،  طب  داد   او كه  امر  در  بود.    ي عيساده 

  ساده است.  مانياست ، اما در لحظه ا رممكنيغ

  : فرمودسپس به آن مرد  بود. شده خشكبود كه دستش  يمرد  اينك 

   13,    10:12 يمت.ديگرد حيصح  يگري«دست خود را دراز كن!» پس دراز كرده، مانند د
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  د يكن جمعخود را  بستر

 
. اما آنها از قدرت  دهد  يششفابرسانند تا    ي خداوندسيع نزد  به    بود  فلج   كهاز دوستان نتوانستند دوستشان را    يبعض

  سفال ها پشت بام باال رفتند و    ي داشتند كه بر رو  باور قدرت    ني بودند. آنها آنقدر به ا  دهيشن  خداوند   يسيع  يشفابخش

  ؟ خداوند چه كاري انجام داد يسي. عبرسانند يسيرا جدا كردند تا بتوانند دوست خود را به نزد ع

  

د  شان يا  مان يااو    چون و  ، ديرا  «ا   يبه  آمرز  يگفت:  تو  گناهان  ل  ده يمرد،  بدان  كنيشد.»  را    د يتا  انسان  پسر  كه 

و بستر خود رابرداشته، به خانه   زيبرخ  ميگويهست، مفلوج راگفت، تو را م  نيزم  يگناهان بر رو  دنياستطاعت آمرز

برداشت و به خانه خود خدا را حمدكنان روانه    ده بوديآنچه بر آن خواب  شانيا  شيخود برو.» در ساعت برخاسته، پ

   25  - 24,    20:5لوقا .شد

  

 بود. مانيو آن اعمال ا  دياعمال آنها را د   او د؟ي آنها را چگونه د مانيا  يسيع

  

  شاگردان 
  

 شهبا،  تو كالم * به خاطر

.»  ديندازيشكار ب  يبرا  خود را  ي ها  بران و دام   اچهيدر  انهيگفتن فارغ شد، به شمعون گفت: «به م  و چون از سخن

و جواب  در  «ا  ي شمعون  چ  يگفت:  برده  رنج  را  شب  تمام  تو  كنيل  م، ينگرفت  ي زياستاد،  حكم  خواهبه  را  دام    م ي، 

گسسته شود. و به   شانيبود دام ا  كينزد  كهكردند، چنان  د يص  يازماه  ريكث  يكردند، مقدار  نيانداخت.» و چون چن

د  يرفقا زورق  در  كه  ا  گربودنديخود  آمده  كه  كردند  پر    شانياشاره  را  زورق  دو  هر  آمده  پس  كنند.  امداد  را 

   7  - 4:5 لوقا.بود غرق شوند كيكه نزد ي كردند بقسم

 

نگذارد.    نينگاه كند و تور را زم  يعيطب  يزها يتوانست به چ  ي م  شمعون نجار بود.    ي يك  سيبود. ع  ريگيماه  شمعون

ب  يريگيماه  نهيزم  ني دانش او در ا      او و با اطاعت از    ديرا شن  يس يبود. اما سخنان ع  ي خداوند سياز دانش ع  ش يقطعاً 

 است.  خداوند ي سيع كالمو هم انجام  دنيهم شن ماني ا  .دام ها را به درياچه انداخت

 . به ما روش هايي را مي گويد كه باعث كاميابي و شفاست . او ست با ماصحبت در حال  خدا  امروز
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 مينيب  ي. ما مميخوان  يم  مانيبا ا  راه رفتن شاگردان، ما در مورد    رسوالن است  در كتاب اعمال  يي كهشفا  نياول  در

 كنند. يم يرويپخداوند   يسيع ي كه آنها از الگو

  

و بخرام!»   ز يبرخ ي ناصر ح يمس يسي. به نام عدهمياماآنچه دارم به تو م ست،يپطرس گفت: «مرا طال و نقره ن آنگاه

و با   ديوخرام ستادياو قوت گرفت و برجسته با يو ساقها ها يكه در ساعت پا ديزانيو دست راستش راگرفته او را برخ

   8 - 6:3 اعمال.شد لكيه لداخ  انيوخدا را حمدگو زكنانيخرامان و جست و خ شانيا

  

 حا يار يوارهايد

  

درست در مقابل آنها    اريحامستحكم  وارد شوند كه شهر    وعده   نيبه سرزممي آمدند كه    تازه داشتند  لياسرائ  قوم

  ؟فرمودچه  يوشع. خدا به قرار داشت

   6:2 وشعي.كردم ميدست تو تسل را به يوملكش و مردان جنگ حايار  نيگفت: «بب وشعيبه  هوهي و

 

ا  نيا  ديلحظه صبر كن  كي ، د  مستحكم  يقلعه  ارتش در داخل بود  برا  وارهايبود.  بودند و آنها    محاصره   يمحكم 

اما خدا    كردن حاضر تسل  بهرا    حاي، من ار   فرمودشده بودند.  تو  زمان گذشته    سخن  ني ا  زمان فعل  .كردم  ميدست 

 " كردم مي تسلبه شما  از قبل  "است. من 

ها  و دستورالعمل  م  ييسپس خداوند  آنها  طب  يبه  نظر  از  كه  برا  يي معنا  يعيدهد  آنها   يندارند.   ، روز       مدت شش 

  د ي گشتند. و روز هفتم ، آنها با  يزدند و به اردوگاه برم   ي م  پوريكردند ، ش  يم  ييمايدر اطراف شهر راهپ  ستيبا  يم

 .فرو مي ريخت وارهايزدند ، و د   يم ار   پورهايكردند ، و ش يم ييماي هفت بار در اطراف شهر راهپ

او به كالم خدا عمل خواهد كرد و از   ايكند؟ آ يم يروي او از دستورات خدا پ ايآكه  انتخاب داشت  كي  يوشع حاال

  وارها يد ميدان يكار را كرد و همانطور كه م ني ا او عمل كنند؟ كالمخواهد كه به آن  ي همه رزمندگان ارتش خود م

  . فرو ريخت

  

  : اين آيه  به ما داده است ، مانند كالمي خداوند  ايآ

  ؟.رفع خواهد نمود يسيع  حيشما را برحسب دولت خود در جالل در مس اجاتيمن همه احت ياماخدا 4:19 انيپيفل
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و سپس    ديبخواه  ديانجام ده  ديبا  يچه كار   نكهياو را در مورد ا  ي، از خدا دستورالعمل ها  ديدار  يمشكل مال  اگر

  عانه يمط  ي ، با عمل  باور داشته باشيم  سخن گفتهقلب ما    باآنچه را او    حقيقتاً  ي . وقتديانجام ده  د يگو  يآنچه را كه او م 

  . گرفت ميپاسخ خواه

  نعمان در رود اردن 

  

به جذام    يكه و  ديشن  آن كنيزكه    يداشت. هنگام  لياز اسرائ  كنيز برده  كيبود و    هي سور  سردار لشكر  كينعمان  

ال درباره  او  به   ، است  اسرائ  ي نب  شعيمبتال شده  م  ليدر  با  يتواند حت   يگفت. كه  را شفا دهد.  او  نعمان    ديجذام  در 

آمد و انتظار    خادمانش، ارابه ها ، با    اسبان . او با  كردسفر    ي نب  شع يو نزد ال  لياو به اسرائ  را يز   بود بوجود آمده    ي ديام

  افتاد؟ يبا او رفتار شود. اما چه اتفاق ي اديداشت كه با احترام ز

  

فرستاده، گفت: «برو    ي نزد و  يرسول شعي. و الستاديا  شعي خودآمده، نزد در خانه ال  ينعمان با اسبان و ارابه ها   پس

شد.» اما نعمان غضبناك شده، رفت و    يو در اردن هفت مرتبه شست و شو نما. و گوشتت به توبرگشته، طاهر خواه 

را خوانده، و دست خود را بر    هوهيخود،    يو اسم خدا  ستاديآمده، خواهد ا  رونيگفتم البته نزدمن ب  نكيگفت: «ا

نهرها  ايبرص حركت داده، ابرص را شفا خواهد داد. آ  يجا از جم  ي ابانه و فرفر،  بهتر    لياسرائ  يآبها  عيدمشق، 

نزد  ايآ  ست؟ين بندگانش  اما  رفت.  با خشم  برگشته،  پس  تا طاهر شوم؟»  نكنم  وشو  آنها شست  را    كيدر  او  آمده، 

مرتبه    پس چند  ؟يآورد  يآن را بجا نم   ايد، آبزرگ گفته بو  ي تو را امر  ، يپدر ما اگر نب  يگفتند: «ا   ،خطاب كرده

چون تو را گفته است شست و شو كن و طاهر شو.» پس فرود شده، هفت مرتبه دراردن به موجب كالم مرد    ادهيز

   14 -  9:5پادشاهان  ٢ .خدا غوطه خورد وگوشت او مثل گوشت طفل كوچك برگشته، طاهرشد

  

ثروتمند مرد  برا  ي نعمان  و  مطمئناً    ي بود  برود.  فرو  اردن  بار در رود  و هفت  كند  فروتن  را  نبود كه خود  او آسان 

، اما سپس ...   بازگشت به خانه    تيو با عصبانبود  نداده    ي پاسخ به او  خدا  انگار  نبود. آنگونه كه انتظار داشت    يمنطق

  . افتيانجام داد. او هفت بار در اردن فرو رفت و شفا   بود را كه خدا گفته  ياو از خدا اطاعت كرد. او همان كار
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  د يبجنگ را مانيا جنگ نيكوي

 
  ي داستان افراد   نيخود را عمل كرده اند. ا   مانياست كه ا  ياز زن و مرد   تيتا مكاشفه حكا  شي دايمقدس از پ  كتاب

  . را به كار بگيرد مانيآنها ا  براي يگريكه منتظرند شخص د ستين

 
..."،    ستين  ني ا  مانيا       اگر خدا "  ".افتيشفا خواهم    ندهيدر آيه وقتي  دانم كه    يمن م"  "آه ، هرچه خدا بخواهد 

 "انجام دهم ، به من خواهد گفت.  يخواهد كار  يم

    مي كه از خدا بشنو يتا زمان ، دعا كردن در مورد آن  از مي گيردما را بر عهده  شرايط تيمسئول مانيا

  نشان دهد. را به ما  كه روح القدس جواب يدر كتاب مقدس تا زمانكردن جستجو همچنين از  

  

  2:17 عقوبي  Amplified در ترجمه : يدرا بخاطر بسپار يعقوبسخنان 

بهره است   يخود از قدرت ب ي از آن) ، به خود يبانيپشت ي برا  عانه ينداشته باشد ( اعمال مط اعمال، اگر  مانيا نيهمچن

  ، مرده است)   رفعالي(غ

  

   6:12 موتائوسي ت١.ديرا بجنگ مانيا يكويجنگ نبه ما مي گويد   موتائوسيت

  

  در افسسيان مي خوانيم :

بردار  لهذا   16  -  13:6  انيافسس را  خدا  تام  بتوان  د ياسلحه  شر  ديتا  روز  كن  ريدر  بهجا    ديمقاومت  را  كار  همه  و 

با به راستديستيآورده،  را  با  ي. پس كمر خود  نعلديستيبسته و جوشن عدالت رادربر كرده،  انج  ني. و    ل ياستعداد 

كن  يسالمت پا  در  روديرا  بر  و  سپرا  نيا  ي.  بكش  مانيهمه  بتوان  ديرا  آن  به  تميكه  را    ريشر  نيآتش  يرهايت  يامد 

  .ديخاموش كن

  

كالم  ايمانداران  . وقت آن است كه  ميخود هست  يها كشور  و، خانواده    ي، امور مال  يسالمت  يبرا   جنگما هر روز در  

  به آن كالم عمل كنند. مانيو با ا  اعالم كنندكالم خدا را  ،خدا را بشنوند 
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  درس سوم پرسش هايي براي دوره كردن
  

 ؟  دي را ذكر كن مانيداشتن ا مورد از مزايايده ) ١

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  ؟   دي كن انيخود ب ي آن بر زندگ ريتأث يعمل و چگونگ  در مانيدر كتاب مقدس از ا ي. مثال2
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  درس چهارم

  مانيا  ياساس اصلشش 
  

  مانيا قي وعده خدا از طر  افتيدر
 

  د ي وعده ها ، با  نيا   يايمزا  افت يدر  يحال ، برا  نياست. با ا  ايمانداراست كه متعلق به هر    ييخدا پر از وعده ها   كالم

از ، كه طبق كالم خدا   يارياست. بس  مانيا ياساس اصلشش    نهاي. اميرا بر اساس كالم خدا داشته باش يخاص  طيشرا

و درد در بدن خود   مرض،  يماريبا فقر ، ب مي بينيمبرخوردار هستند  ياله  يسالمتاز و قبل كامياب و بركت يافته اند  

  اصل شش    نيا   قيندارند. از طر   واقعيتآنها    يدر زندگ  مان يا ياساس  اصل شش    ن ياز ا كيهر   رايكنند ز  يم   يزندگ

  و تجربه كند. افتيموجود در كالم خدا را در يوعده ها  يايتواند تمام مزا   يم ايماندار ، هر  مانيا  ياساس

 
  عبارتند از:  مانيا  ياساس  اصل شش

 

 متعلق به ماست  يز يچه چ ميبدان ) 1

 د يآن را از پدر بخواه )2

 د يكن افتيو در ديباور كن )3

 مان يا سخن )4

 ) ديعمل كن خود مانيبر اساس ا عمل ايمان (  )5

    پايداري در ايمان  )6

  

    متعلق به ماست يزي چه چ  يمبدان
  

با  مانيا   يبرا ابتدا   ، بدان  طبق  د يداشتن  كه    يزيكه چه چ  ميكالم خدا  است  ما گفته شده  به  دارد.  تعلق  ما    براي به 

  . هستند تياهمداراي  ،  مقدس در كتاب متفاوتخداوند چهار مرد   يوعده ها  افتن ي  به جهت كالم يجستجو
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  نبي  يايارم

  

  بود.ي او و شگفت يشاد  باعث او چقدر  يخداوند در زندگ  يوعده ها يكه جستجو ديگو  يبه ما م  ينب  يايارم

  

شاد  افتيتو  سخنان تو  كالم  و  خوردم  را  آنها  و  گرد  يشد  من  دل  زديوابتهاج  توا  راي.  نام  به    ي خدا  هوهي  يكه 

  15:16 ايارم.شدهام دهينام وتيصبا

  

  رسول پطرس 

 
از    كي كه هر    ميبدان  ديو با  ستيوعده ها چ  ني كه ا  ميبدان  د ي. ما باميو بدان  ميكن  دايكالم خدا را پ  يوعده ها   ديبا  ما

  به كالم خدا به ما تعلق دارد. ايماندارانآنها به عنوان  

  

  ي را كه برا  يي زهاياو همهچ  هيبر شما افزون باد. چنانكه قوت اله  يسيدر معرفت خدا و خداوند ماع  يو سالمت  ضيف

خود دعوت نموده،    لتيفرموده است، به معرفت او كه ما را به جالل وفض  تيالزم است، به ما عنا  ينداريو د  اتيح

ها آنهاوعده  بوساطت  د  ميعظ  تينهايب   يكه  ما  به  گرانبها  ا  ادهو  به  تاشما  و    ديگرد  ي اله  عتيطب  كيشر  نهايشد 

   4 - 2:1پطرس ٢.ديابي يكه از شهوت در جهان است، خالص  يازفساد

  

با  "و گرانبها  عظيم  اريبس"خداوند    يوعده ها ما  ا  مي كتاب مقدس را جستجو كن  دياست.  وعده ها را كشف    نيتا 

  به ما تعلق دارد. يزيچه چ ميتا بدان ميكن

  رسول يوحناي 

 
  . ميدان يباشد كه م  يزيچ  مافوقتواند  يما نم مانيا

   8:32 وحناي«.شناخت و حق شما را آزاد خواهد كرد ديحق راخواه و

  

  آن هم    ما آشكار شود  يتواند برا  يبا روح القدس م   فقطتواند ما را آزاد كند    يكه م  ستكالم خدا  قتيدانش حق

  . ميكن يو مطالعه م  ميخوان يكالم خدا را م  زماني كه
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ما آشكار شده است از    ياگر آنچه برا   ي . حتميآن را بدان  نكه يتواند ما را آزاد كند مگر ا  يكالم خدا نم   "قتِيحق"

موجود در كالم خداست كه ما را آزاد خواهد    "قتيحق"  دانش يا دانستن  ن يبه نظر برسد؛ ا   قانهاحم  ي عيطب  فكرنظر  

  كرد. 

 پولس رسول 

  

  نوشت: انيپولس به قرنت

آنچه    يعنيخطور نكرد،    يو بهخاطر انسان   دينشن  يو گوش  د يند  ي را كه چشم  ييزهايچنانكه مكتوب است: «چ   بلكه

برا مه  ي خدا  خود  ز  ايدوستداران  است،  نموده  كشف  ما  بر  خود  به روح  آنهارا  خدا  اما  است.»  روح    را يكرده  كه 

از مردمان كه امور انسان رابداند جز روح انسان كه در   ست يك  را ي. زكنديتفحص م  زيخدا را ن  ي عمقها  ي حت  زي همهچ

بلكه    م،يافتهايما روح جهان را ن  كنيندانسته است، جز روح خدا. ل  چكسيهامور خدا را    زين  ني. همچنباشديم  يو

نه به سخنان آموخته   ميكنيم  انيب  ز ي. كه آنها را نميآن روح كه از خداست تا آنچه خدا به ما عطا فرموده است بدان

از   م  حكمت شده  روحالقدس  آنچه  به  بلكه  روحان  آموزديانسان،  باروحان  ها يو  م  ها يرا  انسان  ميينمايجمع  اما   .

نم   امورينفسان را  نم   را يز  رديپذ  ي روح خدا  را  آنها  و  او جهالت است  نزد  فهم  يكه  ازروح    را يز  ديتواند  آنها  حكم 

كه فكر خداوند را    ستيك  راي. «زستيرا در او حكم ن  يو كس   كنديحكم م  ز يدر همهچ  ي. لكن شخص روحانشوديم

   16  - 9:2 انيقرنت١.ميرا دار حيكن ما فكر مسدهد؟» ل ميدانسته باشد تااو را تعل

  

  كنيد !درخواست 
  

ما    راي، ز  را دريافت نمي كنيماز دعاها    ي اريبسما جواب  .  ميآنچه را كه از قبل به ما تعلق دارد از خدا بخواه  ديبا  ما

  .ميكن ي دعا نم براي آن اما هرگز  ميكن يصحبت م مشكل و موقعيت خوددر مورد 

 
  : رسول نوشت  يعقوب

  از   ديو ندار  ديكنيو جنگ و جدال م  د؛يچنگ آر  دبهيتوان  ي و نم  ديينمايو حسد م  ديكشيم  د؛ يوندار  ديورزيم  طمع

   4:2 عقوبي.ديكن  ي نم درخواستجهت كه  نيا
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  . ..ي خداوند فرمود سيع

  

  رايگشوده خواهد شد. ز تانيكه در به رو د،يبكوب افت؛ي د يكه خواه د،ييكه به شما داده خواهد شد؛ بجو د،يبخواه»

از شما اگر    كيگشوده شود. كدام   شيو هر كه بكوبد، در به رو  ابدي  د، يهر كه بخواهد، به دست آوَرَد و هر كه بجو

با هم   بخشد؟ي به او م  يبخواهد، مار  ياگر ماه   اي  دهد؟ي به او م  يپسرش از او نان بخواهد، سنگ   ة حال اگر شما 

با  ديداني م  تان،ي رتيبدس ب  د، يبده  كوي ن  ي ايبه فرزندان خود هدا  دي كه  پدر شما كه در آسمان است به    شتر يچقدر 

   11 - 7:7  يمَتّ.ديخواهد بخش كوين يا يآنان كه از او بخواهند، هدا

  

  ت از آن ماست ابرك
 

  ن يزم  ني ا  بر روي  يو سالمت  ي با فراوان  روزمندانهيپ  يزندگ  يآنچه كه برا   به جهت هر   از قبل ما را بركت دادهخدا  

  وجود دارند.  آسمانبركات از قبل به ما تعلق دارد. آنها در حال حاضر در  ني . هركدام از اميدار  ازين

  

در    ي آسمان  يهايدر جا  يكه ما را مبارك ساخت به هر بركت روحان  حيمس  ي سيباد خدا و پدر خداوند ما ع  متبارك

  1:3 انيافسس.حيمس

  ي كه ما درخواست كنيم هرچ

 
  .مياز پدر آنها را بخواه دي ، بلكه با چي هستندكه   ميبدان دي، نه تنها بابركات   ني ا  افتيدر يحال ، برا ن يا با

  

به شما عطا خواهد كرد. تا    ديكه هرآنچه از پدر به اسم من طلب كن  ميگوي به شما م  ني آم  نيآم  24  –  23:16  وحناي

  .شما كامل گردد يو خوش ديابيتا ب ديبطلب د،يطلب نكرد ي زيكنون به اسم من چ

  

  ي از او بخواهيم دريافت خواهيم كرد. درخواست از پدر برا  واقعاًخداوند به ما وعده داده است كه هر آنچه را كه  

  ي از وعده ها كيهر   ظهور  افت يدر  ياست كه برا  مانيمهم ا  اصول از   گريد   يكيداده است    آنچه در كالمش وعده 

  است.  يموجود در كالم خدا ضرور 

  21:22 يمت«.افتي د يخواه د،يبه دعا طلب كن مانيا و هرآنچه با 
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  "نكردم  افتياما من در"

 
كه    ن ي. اول ا مينكن  افتيدر  ليو  ميدرخواست كنشود    يم باعث  وجود دارد كه    ليكه دو دل  دي گو  ي به ما م  يعقوب

  . مينكرده ادرخواست او   ارادهطبق 

  

خود  ي هايتا صرف هوسران ديكني بد درخواست م تيّبا ن را يز د،يابيي نم  د،يكنيكه درخواست م زين آنگاه 4:3 عقوبي

  .ديكن

  . درخواست كنيم شكي چ يو بدون ه مانيابا   ديكه ما با  ني دوم او 

  

كه از بادرانده    استيهركه شك كند، مانند موج در  رايسوال بكند و هرگز شك نكندز  مانيبه ا  لكن   8  -  6:1  عقوبي

از خداوند چ  نيچن  راي. زشوديو متالطم م نبرد كه  تمام رفتار خود  افتيخواهد    ي زيشخص گمان  . مرد دودل در 

  .است داريناپا

  

  د ي كن افتيو درداشته باشيد  ايمان 
 

  .ميتا به آنها برس ميكن ي م افتيدر را   خدا به ما داده است يي كهوعده ها ميباور داشته باش ديبا
 

  يقين داشته باشيد  خداوند فرمود  يسيع
  

و به شما    دياافتهيكه آن را    ديبدان  نيق ي  د،يكنيم  درخواست  دعاآنچه در    ميگوي به شما م  نيبنابرا  24:  11مرقس  

  عطا خواهد شد. 

  

باور داشته   دي، بلكه بارا درخواست كنيم وعده  آنو از خدا  ستيكه وعده چ ميبدان ديوعده ، نه تنها با افتيدر  يبرا

و   ن يا   بركت كه    ميباش ماست  آن  از  ا  همان   وعده  كنيمكه    ي لحظه  مي  درخواست  را  كه      آن  بدانيم  را  بايد  آن 

داشته    مانيا"  د ينه ، ما با  ا يما آشكار شده است    يدر زندگ   وعده   ن يشواهد ا   نكه يصرف نظر از ا  ،   مي كرده ا  افتيدر
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در   ميباش ايم   افتيكه  با"كرده  باش  د ي.  داشته  كه    ميباور  لحظه  همان  ايمان كه  ا  با  را خواسته  را    مي آن  وعده  آن   ،

  . ميدار  مانيا د يگو  ي. ما به آنچه كالم خدا ممي باور ندار ميكن ياحساس م  اي مينيب يآنچه م به . ما مي كرده ا افتيدر

  

  .اوگشاده خواهد شد يكند و هركه بكوبد برا  افتيبطلبد در كهيوكس ابديكند،  درخواستهركه  رايز  7:8 يمت

  «.آورند مانيا دهيكه ند يخوشابحال آنان ؟يآورد مانيا  دنميتوما، بعد از د يگفت: «ا  ي سيع 20:29 وحناي

  

  ان يكتاب عبران سندهينو

 
  . مي دهد پاداشبه جويندگان ، كه خداوند  د يگو يبه ما م  انيكتاب عبران سندهينو

ا  كنيل  11:6  انيعبران ز  ي رضامند  ليتحص  ماني بدون  خدا جو  راياو محال است،  به  تقرب  الزم است كه    د،يهركه 

  .دهد ي م پاداشخود را  ندگانياوهست و جو نكهيآورد بر ا مانيا

  

 مان يا  سخنِ
  

هرچه  گاه . آنم يكن اني، ب مي باور دار  ست وآنچه را كه بر اساس كالم خدا يعني مطابق كالم خدا سخن بگوييم ديباما 

  ي خداوند فرمود:  سيع داشت. ميخواه مييبگو

افكنده شو و در دل خود شك نداشته باشد    ايشده، به در  دمنتقليكوه گو  نيهركه بد  ميگويبه شما م  نهيكه هرآ  رايز

  11:23 مرقس .بدو عطا شود ديهرآنچه گو نهيشود، هرآ يدميدارد كه آنچه گو ني ق يبلكه 

  

 سخن مي گويد  مانيا

  : رسول نوشت  پولس

م  نطوريبد  مانيا  نيكي  لكن ك  ديگويسخن  به آسمان صعود كند    ستيكه «در خاطر خود مگو  را    حيتا مس  يعنيكه 

كه به آن وعظ    مانيكالم ا  ني ايعني«كالم نزد تو و در دهانت و در قلب تو است    نكهيا  د؟ يگو يفرود آورد، لكن چه م

كه خدا او را از مردگان    يآور   مانيدردل خود ا  و  يخداوند را اعتراف كن  يسياگربه زبان خود ع  راي.» زميكنيم
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خواه   د،يزانيبرخ اافتي  ينجات  دل  به  م  ماني. چونكه  م  يبرا  شوديآورده  اعتراف  زبان  به  و  بجهت    شوديعدالت 

  10 – 8,   6:10 انيروم.نجات

  

. مي كنيم  افتيدرچيزي كه باور داشته باشيم همان را  و    م يباور دار آن را  كه    همان چيزي است،    مييگو  يآنچه م

  . ميدار ايمانهستند كه در واقع به آن   هاييزيهمان چ را يما مهم هستند ز سخنان

 

  د ينكن اعالمرا  مشكالت
 

، بلكه در    م ييگو  ي نم  سخن درباره مشكل   گر يما د  پس باشد    مانياگر ا و  م يكن  افتيدر م يتوان  يم  مان يبا ااگر ما فقط  

  .ميكن يم  را ايجاد،   ايمان  سخن  "خود  يلب ها  ثمره "ما  به وسيله . را اعالم مي كنيم كالمعوض 

  

  13:15 انيعبران.را كه به اسم او معترف باشند ييثمره لبها يعني م، يرا به خدابگذران حيتسب ياو قربان لهيبوس پس

  

  را اعالم كنيد  ايمان
  

داريم يك چيز  با ذهن خود باور  كه    يزيچ.  مياعتراف كنباور داريم را با زبان خود  در قلب خود  آنچه كه    ديما با

در  كه  ما آنچه    مي آيد آنگاه  "  چيزي كه خدا با روح ما صحبت مي كندريما يا  "  به همراهايمان    وقتيولي  ،    است

 اعالم مي كنيم. را م يدار مانيقلب خود ا 

  

عالئم ما. كلمه   ايمنطبق باشد نه احساسات    كالم خدابا    ديبا  ميكن   ياست. آنچه ما صحبت م  مانيا  سخنِ  ،  اعتراف

  ت ياست كه خدا گفته است. اعتراف مالك  ي زيگفتن همان چ  اي  "كردن    موافقت"  يبه معنا  "اعتراف"  يونان ي  ي اصل

  .را به همراه دارد  و دارايي 

  سخنان ما ، خلق مي كند 

  

  .نمودخلق   دنيا راصادر شد ،كه از دهانش  ي. خدا با كلماتميشده ا  دهي خدا آفر  شباهتبه شكل و  ما
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عالم  ميدهاي فهم  مان يا  به  11:3  انيعبران به    كه    يزها يازچ  ي دنيد  يزهايآنكه چ  ي حت  د،يمرتب گرد  خدا  كالم ها 

  .ساخته شد يدنيناد

  

كالم خدا از دهان   وقتي با ايمان سخن بگويم . نماييم "خلق"  ديآ يم رونيبمان كه از دهان يبا كلمات ميتوان يم زيما ن

  شود.  يآزاد مخلق كننده  قدرت  كي  و آيد  يم رونيب ما

  

  م يبه ابراه  برگرديم 

 
داد    رييتغ  مينام خود را از ابرام به ابراه  يحت   او  ".ساخته ام  امت هاي بسيارمن تو را پدر  "داد ،    وعده  ميبه ابراه  خدا

معنا به  بسيارپدر    ي كه  هاي  ا  امت  با  ابراه  ن ياست.  سال    يفرزند   مي حال  و صد  نظر طبسن  نداشت  از    ي ع يداشت. 

 بتوانند باردار و صاحب فرزند شوند. او سار  م يكه ابراه ديرس  يبه نظر م رممكنيغ

قلمرو طب  ميابراه را  احساس كرده  اي  دهيد  يعيآنچه را در  نم  بود  آنچه خدا گفت    ياعتراف  به  او  كند. در عوض 

او   پيش رويش بودكه    يعي. او برخالف تمام شواهد طب خواند؛ي ناموجودات را به وجود م  نمود به خدايي كهاعتراف  

ا ا   مان يبه خدا  به گفتن آنچه خدا گفته بود كرد. او در    مانيآورد و در آن  ايمانيشروع  او كامالً  شك نكرد  بي   .

  .خواهد شد   ليتبد تياو به واقع يمتقاعد شده بود كه آنچه خدا وعده داده بود در زندگ 

  اين دروغ ام    افته يمن شفا    و بگويمنكرده باشم ،    افت يرا در  هيچ عاليمي از شفااگر    ايآ"ممكن است بپرسند ،    يبرخ

ا  "ست؟ين دروغ اين است كه بگوييم من بيمارم در صورتي كه كالم خدا  مي فرمايد من شفا  نه.  "است:    ن يپاسخ 

  يافته ام 

  ما  مانيا عمل

  

 استم مانيا  نشانه اعمال ما .ميخود عمل كن مانيطبق ا ديبا ما

  ي كه خدا به ما چه وعده ا   ميو دانست  دريافتيمما    نكهيوجود دارد. بعد از ا  يك پروسه  مانيااصول  از    كيهر  براي  

خود را    مانياكنون ا  ،  ميكرده ا  افتيوعده را در   ني كه ا  باور داريم، و    درخواست كرديمداده است ، و ما آن را  
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  و آن را   مييگو  يما و آنچه كه م  "اعمال اطاعت   "  اي  "كارها".  ميخود عمل كن  مانيطبق ا  دي، اكنون با  ميكن  يم  انيب

  . داشته باشند و هماهنگي با هم توافق ديبا م يباور دار

 

  :نوشت  يعقوب

كس  يا اگر  دارد  سود  چه  من،  «اديگو  ي برادران  وقت  مان ي:  آ  ي دارم»  ندارد؟  عمل  را    توانديم  مان يا  ايكه  او 

   2:14 عقوبي نجاتبخشد؟
  

  كننده كالم باشيد 

  

  فقط شنونده. نه و  م يباش كالمعمل كننده  ديبا ما

  

كالم را بشنود و عمل نكند،    ياگر كس  راي. زدهنديم  بينه فقط شنوندگان كه خود را فر  ديكنندگان كالم باش  لكن

طب  يشخص صورت  كه  ماند  آ  يعيرا  در  را  زنگردي م  نهيخود  رانگر  راي.  كه    ستيخود  كرد  فراموش  فور  و  رفت  و 

كس  يچطورشخص لكن  شر  كهي بود.  آزاد  عتيبر  شن  يكامل  چون  او  ماند،  ثابت  آن  در  و  دوخت   ونده چشم 

  25 - 22:1 عقوبيباشد، بلكه كننده عمل پس او در عمل خود مبارك خواهد بود. يفراموشكار نم

  

  به كالم عمل كننده  كي  - م يابراه

 
به آن باور داشت    ميمتولد شد. هرچه ابراه  اسحاقهمه سال    ني كرد. بعد از ا  افتيرا در  اش وعده    م ي، ابراه  سرانجام

او را با گفتن   خداوند به اين صورت كه لي خدا او را براي ايمان بيشتري فراخواندو بود تحقق يافتهدر پسرش اسحاق 

او    اما   سخت بود  مي اهابراين خيلي براي  .    ،آزمايش نمود  تقديم كند   يسوختن  ياسحاق را به عنوان قربان  م يابراهاينكه  

و    كه همراه او  ي، به دو جوان  ديرس ايبرد. او كه به مور  ايمور   بهكردنش    يقربان  يو اسحاق را برا   كردهخدا اطاعت  از

  . دستوراتي ارائه نمودبودند  اسحاق

  

و عبادت كرده، نزد    م،يبدانجا رو  تا من با پسر   د، ينزد االغ بمان  نجايبه خادمان خودگفت: «شما در ا  م، يابراه  آنگاه

 22:5 شيدايپ.»مييبازآشما 
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  يي كامل او به خدا   مانيانمايانگر  سخنان او    چونقصد اطاعت از خدا را داشت.    يدهد كه و  ينشان م  م يابراه  اعمال

ما به  "كه گفت     زماني  به وعده خود عمل مي كند  كند ولياسحاق را از مردگان زنده   الزم باشداگر   يحت  كهاست  

  ".گشت ميشما باز خواهنزد 

  

وسط    خدا  .نمودآشكار    اشتحقق وعده    يخود را به خدا برا  كامل  مانيا  او  .ميابراه  "اعمال"  اي  "كارها"  به وسيله

جايگزين را    يرا متوقف كرد و قربانگرفته بود او  اسحاق ،    كه چاقو را براي ذبح كردن    ميابراه  كاملِ  اطاعتِ  عمل

  . به او ارائه نمود

 

.» گفت:  كي!» عرض كرد: «لبميابراه  ي! ا ميابراه  يرا ندا درداد و گفت: «ا  يحال، فرشته خداوند از آسمان و  در

خود   گانهيچونكه پسر    ،يترسيكه االن دانستم كه تو از خدا م رايمكن، ز  چي«دست خود را برپسر دراز مكن، و بدو ه

  ،يشها يدر ب  ،ي در عقب و  ، يقوچ  نك يكه ا ديچشمان خود را بلند كرده، د  م، ي.» آنگاه، ابراهينداشت  غ يرا از من در

شاخها ابراه  شيبه  پس  برا  م يگرفتارشده.  خود،  پسر  درعوض  را  آن  گرفته،  را  قوچ  و    ي سوختن   يقربان   ي رفت 

ابراهديانگذر و  «  م ي.  را  موضع  م  د، ينام  »ي ري  هوهيآن  گفته  امروز  تا  كوه،  شوديچنانكه  «در  خواهد    دهيد  هوه، ي: 

  14 – 11:22 شيدايپشد.»

 

  و هماهنگي   توافق  يكديگربا    وي مي گفت با آنچه كه باور داشتو آنچه كه    او   اعمال اطاعت    اي  ميابراه  كارهاي 

 : گفت يعقوب ديداشته باش ادي. به ندداشت

  وجود دارد.  كامل نيزباشد ، اعمال اطاعت  مانيا اگر ولي  مرده است عمل بدون  مانِيا

  

  مان يا   پايداري در
 

  

ا   ميابراه ب  مانيا   پايدارياز    ينمونه  او سال  باور م  عدِاست.  ها   يسال وعده خدا را  طعنه  احتماالً  او  را كه    ييكرد. 

  ي پسر  يكه حت  ي، در حال  د ينام  يم  پدر امت هاي بسياراو خود را    رايتحمل كرده است ز  ،  به او انداخته اند  گرانيد

  هم نداشت.
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  مان يبه ا دنيچسبمحكم 

 
ا  درخواست كرديمبه آنچه خدا وعده داده ، آنچه ما  "  دي، ما با  در نهايتو   ، اعتراف و    مي دار  ماني، آنچه را كه 

  وجود داشته باشد.  مانيادر  "پايداري" ديشود. با ي فوراً آشكار نم زيهمه چ "محكم بچسبيم  ، م يعمل كرده ا

  

  10:23 انيعبراناست. ني دهنده ام وعده راكه يز ميرا محكم نگاه دار دياعتراف ام و

 

توانا  ، به خدا و كالم اوست.  كاملبراساس اعتماد    كردن  تحمل  يي صبر  فت: گ    Dwight L. Moodyآقاي    ما 

  .ه استكار نقص داشت ي ، در ابتدا "تمام شود انيشما در پا مانياگر ا "

 

  :نوشت  يعقوب

  د ي داني. چونكه مديدان  يكمال خوش  د،يگوناگون مبتال شو  ي كه در تجربه ها  يبرادران من، وقت  ي ا     4  -  2:1  عقوبي

ا امتحان  راپ  مانيكه  تمام شوكنديم  دايشما صبر  و  تاكامل  باشد  تام خود  را عمل  لكن صبر  ه  دي.    ز يچ  چيو محتاج 

  .دينباش

  د يداشته باش  و اطمينان اعتماد به نفس

 
ا   ياوقات كسان  ياريبس اثري    نهيزم  ني ، اگر فوراً در ا  شفا در بدنشان  به جهت دريافت  دارند  مانيكه به كالم خدا 

خود    و اطمينان  اعتماد به نفس "است ،    فتادهين  يتصور كه اتفاق  ني با ا  نها ياز ا  ي اريشوند. بس  يم   ديام  ، نا  آشكار نشود 

 ."دست مي دهند را از 

  "معجزه"كه بالفاصله به صورت    ديآ   يم  شيپ  يما ، موارد   يخدا در زندگ   يقدرت شفابخش  تجلي  دريافت و  در

 شود.  يم ظاهر "شفايك "در نتيجة  يج يتدر صورت به شفاآشكار شدن از اوقات ،  يار يبس نيشود. همچن يظاهر م

ايمان  به هر آنچه    ا ي  مي دار  مان يخود ا  يبدن ، روابط خود ، امور مالآشكار شدن شفاي    ي ما به خدا برا  ايكه آ   ن يا

  فوراً آن را اگر    ي، حت  استقامت داشته باشدپايداري و  دي با  مانيا   هستند .  شبيه هم،    ميكن  يم   افتياز خدا در  داريم

خود    و اطمينان  اعتماد به نفس"،    نشوندبالفاصله ظاهر    عالئمو اگر    مي نگه دار  "محكم"خود را    مانيا  دي. ما بامينينب

 . دست نمي دهيماز   "را
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كه شما را صبر الزم است تااراده خدا را    را ي. زباشديم  ميخود را كه مقرون به مجازات عظ  ي ريدل  ديترك مكن  پس

    36 - 35:10 انيعبران.ديابيبجا آورده، وعده را ب

 

 د ي سخت كوش باش

 :گفت انيكتاب عبران سندهينو

تا به انتها   ديكامل ام نيق ي  ي جدّ و جهد را برا نياز شما هم كيكه هر  ميدار نيا يلكن آرزو 12   - 11: 6 انيعبران

  .باشنديها مو صبر وارث وعده  مانيرا كه به ا ي آنان ديبلكه اقتدا كن د،يو كاهل مشو  د،ييظاهر نما

  

و با   د صبر كنيمي، با و نبينيم ، وجود نداشته باشد داريمخدا   آن از افتيبه در  ايماناز آنچه ما  آثار فوري يوقت

  :رسول نوشت  پولس .ميمنتظر آن باش با اشتياق مانيا  پايداري در 

 8:25 انيروم.ميكشيبا صبر انتظار آن م م، ينيب يكه نم  ميرا دار يز يچ دياگر ام اما

 

  داود گفت:

   27:14 ريمزاممنتظرخداوند باش.  يخواهد داد. بل تيشو و دلت را تقو يخداوند منتظر باش و قو  يبرا

  

 :  عنوان عقاب صحبت كرده  از ما ب ايو اشع

و خسته    ديو مثل عقاب پرواز خواهند كرد. خواهند دو  افتيقوت تازه خواهند    باشنديكه منتظر خداوند م  يآنان  اما

  40:31 اياشع.ديو درمانده نخواهند گرد  دينخواهند شد. خواهندخرام

  

  نتيجه گيري 
  

  م ي خواه  باال  مانيبه ا  مانيشوند ، ما از ا  يروزمره ما م  ياز زندگ   يبخش  مانيا  اصلشش    نياز ا  كي كه هر    همانطور

  .مي پيوندد حقيقتما به   يخدا در زندگ يوعده ها و بيشتر  شتريب  چرا كه رفت

 

آن    كه مطلقدر  م  نيكي  مكشوف  ا  شود،  يخدا  ا  مان ياز  ا  مان، يتا  به  عادل  كه  است  مكتوب    ست يز  مان يچنانكه 

 1:17 انيرومخواهد نمود.
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 درس چهارم دوره كردن يبرا  هايي پرسش
  

  ؟  ستيچ مانيا ياساس اصلشش   ديسي خودتان بنو توصيف به   )١

  

  

  

  

  

  

  

  

  ست؟ يچ "مانيا پايداري در" از . منظور ما2
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  درس پنجم 

كه مدام در حال رشد است  يمانيا  

  

  يك ميزان از ايمان 
  

  پولس نوشت :

    12:3 انيروم كه خدا به هر كس قسمت فرموده است.  مانيبه اندازه آن بهره ا

 

  :   NIVنسخه  ترجمه در

ب  مي گوي از شما را م  كيكه به من عطا شده است، هر    يضيف  ةواسطبه  را يز    12:3  انيروم از آنچه    شيكه خود را 

هر    د، يمپندار  د،يبايم مبه  كيبلكه  بخش  ي مانيا  زان يفراخور  شما  به  خدا  واقع   ده يكه  خود   ة دربار  نانهيباست، 

    .. ديقضاوت كن

 

كتاب    راي، ز  رديخود بپذ  خداوند و منجيالزم را داده است تا او را به عنوان    مانيبه هر شخص ا  خداكه    ميدان  يما م

 :  فرمايد يمقدس م

 2:8 انيافسسبلكه بخشش خداست، ستياز شمان نيو ا مانيا لهيبوس د،يافتهاينجات  ضيكه محض ف رايز

  

  خردل  دانة مانيا

 
.  ستين رممكنيما غ يبرا زيچ چ ي، ه ميداشته باش مانيدانه خردل كوچك ا كي  اندازهاگر ما به ي خداوند فرمود سيع

  كند.  يدرخت رشد ميك  اندازهكوچك است اما به   اريشروع آن بس را ياست ز رينظ يدانه خردل ب  كي

 

  :  فرمودبه ما خداوند  يسيع

خردل دانه  مثل  آسمان  شخص  ي«ملكوت  كه  خو  ياست  مزرعه  در  سا  شيگرفته،  از  وهرچند  ها   دانه  ريكاشت. 

بزرگتر  يكوچكتر است، ول نمو كند   شيمرغان هوا آمده در شاخه ها  شودچنانكهيم  يبقول است و درخت  نيچون 

   32 - 31:13 ي مت .»رنديگ يم انهيآش
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گسترش    خودت، دانش من را نسبت به    خداونداباشد: «  ن يما ا  ي، دعا   ميكن  يصفحات را مطالعه م  ني همانطور كه ا

 شود.   تريو قو يمن قو مانيو ا دريافت كند. بگذار روح من خداوندا كالمت گسترش بده نسبت بهدانش من را  ،بده 

 كيما ، مانند  "مانيا  اندازه"مهم است كه  داده است. اما مانياز ا يك اندازهاز جانب خداست. او به هر كدام  مانيا

  . باشد است  در حال رشد ي كه مدام مانيبه ا  تادانه خردل ، همچنان رشد كند 

 
م  يزندگ  طيشرا  يوقت موقع  مي گذار  يرا پشت سر  به خداوند    يتيو هر  با دعا  را جستجو   مي سپاريمرا  او       ، كالم 

ما    "يِ دانه خردل"  مانيدهد. ا  يبه ما م  يشتريب  ماني، او ا  ميده  ينشان م  ماني، ا  طيواكنش به شرا  يو به جا  ميكن  يم

  دهد  تسليرا  گرانيشود كه د يتواند درخت يم

  

 :  ميخوان يم  ياندر عبران

 12:2 انيعبران.چشم بدوزيم  يس يع يعني ماني و كامل كننده ا شوايپ يبه سو

 

  مولفنه تنها    ي خداوند سي. عميكن  يم   افتيدر  ي خداوندس يكه از ع  ي مانيوجود ندارد ، مگر ا  حقيقي اي يمانيا  چ يه

  ماست. مانيا  تكميل كنندهماست ، بلكه او  ماني) و دهنده ا بنيانگذار(

، همانطور كه ما    فرآيندي مرحله به مرحله اي كند ،    يما كار م  يدر زندگ   ي خداوندس يعفرآيند تكميل شدن يعني  

  ي عيبه صورت طب  تيو عصبان  يديام  با ترس ، نا  يا  ميتوان  ي، م  شي. با هر بار آزماميكن  يم  يرا ط  يزندگ  شاتيآزما

،    مانيا  ي جديدِروزي. با هر پمينكالم او عمل ك  يبه خدا و وعده ها   مانيبا ابر عكس    اي،    ميعكس العمل نشان ده

ا  قو  يمانيعضالت  قو   يما  ا  يم  تري و  از  ما  ا  مانيشوند.  به  ا،    ماني،  مداممانيبه  رشد  ي كه         است حركت   در حال 

  كند. ي است كه خدا را خشنود م  يمانيا  ني و امي كنيم 

  

  د يبخواه يشتري ب  مانيا ي خداوندسياز ع

 
ا "،    ديپرس  مرقس در    شاگرداناز    خداوند  يسيع او پرس  "د؟يندار   مانيچرا   ، او    "تو كجاست؟  مانيا"،    ديدر لوقا 

  رومند ين  مانياايماني كه كوه ها را جا به جا مي كند و آن  .  بپرسدرا  ها    نيهم  يعني ايمانداران  از بدن خود  ديامروز با 

  . مينگاه كنمرقس   9باب در  ديو زده پسر  نجاتبه  دييايب شما امروز كجاست؟
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ب   يرا جواب داده، گفت: «ا  شانيا  او تا چه حدمتحمل شما شوم! او را نزد من   يتا ك   مانيا  يفرقه  با شما باشم و 

افتاده، كف برآورد    نيفور آن روح او را مصروع كرد تا بر زم  د،يآوردند. چون او را د  ي.» پس اورا نزد و ديآور

. و بارها او را در  تيحالت است؟» گفت: «ازطفول  نيا: «چند وقت است كه او را  ديپرس  يوغلطان شد. پس از پدر و 

راگفت:    يو   يسيبر ماترحم كرده، ما را مدد فرما.» ع  يتوانيش و در آب انداخت تا او را هالك كند. حال اگر مآت

  مان يگفت: «ا  هكنانيگر  ادبرآورده،ياست.» در ساعت پدر طفل فر  زممكنيمومن را همهچ  ،يآر  مانيايتواني«اگر م

ب  يآورمايم ع  يمانيايخداوند،  فرما.» چون  امداد  گروه   ديد  يس يمرا  م  يكه  شتاب  به  او  پل  ند،يآيگرد  را   ديروح 

  حه يداخل او مشو!» پس ص  گريود  ي از او در آ  كنميروح گنگ و كر من تو را حكم م  يفرمود: «ا   يداده، به و  بينه

ب نموده،  رابشدت مصروع  او  و  بس  رونيزده  گشت، چنانكه  مرده  مانند  و  ف  ي اريآمد  كه  عگفتند  اما    ي سيوت شد. 

    27 -  19:9 مرقس.ستاديا كه برپا دش ي زانيدستش را گرفته، برخ

 

  اد يخواست پسرش آزاد شود و فر   يدهد. او م   بيرا فر  ي خداوندسينكرد ع  ي. او سعديبه صداقت پدر پسر توجه كن

  "داشته باشم.  شتريتا ب ديدارم! لطفا به من كمك كن مانيمن ا"زد: 

 

  داشته باشم. ي شتريب مانيامروز ما باشد. پروردگارا ، به من كمك كن تا ا يدعا ديبا نيا
  

  

  زياد كن ! ما را  مانيا
  

 

   ."كن زياد ما را   ماني، ا  خداوندا"در لوقا دعا كردند ،  رسوالن 

  

  17:5  لوقاكن.» اديما راز ماني«ا رسوالن به خداوند گفتند:  آنگاه

 

  مان يا  ش ي. با افزامي يابيم  را  مانيا   شي از افزا  ي اديز ي، نمونه ها  ميخوان يرا م رساله هاو   رسوالن كتاب اعمال  يوقت

  . انجام دادند ي بزرگ شاهكارهاي ، شاگردان  خداوند از 
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  كجاست؟  شما مانيا 
 

  آرام كردوفان را از ط  ي خداوندسيع

  

بحران ها آمد ، آنها از    يحال ، وقت   ني . و با ابودندشده    ديده معلم در همه زمانها آموزش    نيتوسط بزرگتر  شاگردان

  . خداوند رفتند  يسيع  نزدسريع ترس واكنش نشان دادند و 

  

.» پس  ميعبور بكن  اچهيآن كناردر  يگفت: «به سو  شانيسوار شده، به ا   ياز روزها او با شاگردان خود به كشت  يروز

كه    يفرود آمد، بحد   اچهيخواب او را در ربود كه ناگاه طوفان باد بر در  رفتند،يرا حركت دادند. و چون م  يكشت

كرده، گفتند: «استادا، استادا، هالك    دار ياو را ب  آمدهدر خطر افتادند. پس نزد او    شانيو ا  شدياز آب پر م  يكشت

  مان يگفت: «ا  شانيآمد. پس به ا  د يپد  ي داد تا ساكن گشت و آرام  بي.» پس برخاسته باد وتالطم آب را نهميشويم

است كه بادها وآب را هم    يچطور آدم  نيگفتند كه «ا  يگرميكديترسان و متعجب شده با    شانيشما كجااست؟» ا

   25 - 22:8 لوقا.»كننديو اطاعت او م ديفرمايامر م

  

ا  افتهيآنها تازه نجات    يزندگ با  ا  نيبود ، و  ن  يكه حت  هراسان بودند  ني حال شاگردان از  ي  سيع  عيمط  زيباد و آب 

  "شما كجاست؟ مانيا "چه بود؟ ي خداوند سيبود. پاسخ عخداوند 

 

  م يآن را انجام ده م يتوان ي هم م ما

 
 " ؟يدكار را نكرد  ن يا شما طوفان را آرام كردم. چرا  مانيمن با ا"بود:  ن ياز ا ي حاك ي خداوندس يعوال س

ي  سيكه ع  ي . هنگامبود    مانيبا ا  خداوند   يِ سيع  اما واكنش .بود    ي باور  و نا  د يبا ترس ، تردبه طوفان    شاگردان واكنش  

توانستند طوفان    يكردند ، م  يعمل م   ماني، او به آنها گفت كه اگر با ا   "كجاست  شما  مانيا "كرد ،  سوال      خداوند

  را آرام كنند.

 فرمود: كه به شاگردان   يهنگامساخت  روشن  كامالًرا   قتيحق ني اخداوند   يسيع

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

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

  شود. يخاص حاصل م  تيموقع كي با شناخت خدا و شناخت اراده او در  ، مانيا

 

  ست؟يچ طيشرا نيخدا در ا اراده

 

. آنها  ستيكخداوند    يسيكه ع  دنديفهم  ياما آنها نم  ".مي برو  اچه يبه آن طرف در   دييايب"گفته بود ،    ي خداوند سيع

،    "ميبرو  بيائيد"را كه او در خود داشت درك نكردند. پسر انسان گفته بود ،    يبودند ، اما هنوز قدرت  دهيد  يمعجزات

 كلمات بود. ني و قدرت خدا در ا

از    يار يسوال را از بس  نيامروز ، او حتماً هم  "شما كجاست؟  مانيا"،    دياز شاگردان پرس  ي خداوندسيآن روز ع  در

ما  "زدند ،   ادي، آنها فر  ديامتحان رس ي، اما وقت  "يمبرو"،    ندطور واضح مي دانستخدا را به    اراده آنهااست.  دهيما پرس

 "! ميهست يدر حال نابود 

هنوز در حال    ياريوجود بس  ني و با ا  ستيكه اراده خدا چ  ميدان  ي. ما مشده خدا را داريم  مكتوب، ما كالم    امروز

  :نوشت  هوشع  هستند. ينابود

   4:6  هوشع.اند هالك شده شناختمن از عدم  قوم

  

  بعد   و   ميكن  تعمق،    ميرا باور كن  كالم آن    دي با  بعد.  ميكن  دا يپ  ياز كالم او آگاه   ديخود ، ابتدا با   مان يا  گسترش   ي برا

  .ستيما چ هر موقعيتاراده او در   نكهيبر شناخت خداست و دانستن ا  يمبتن شه يهم يواقع  مانيا.ميعمل كن

 

  ماست در دهان * 

 است كه همه با آنها موافق بوده اند.  يعيطب "!ميشو  يهالك مداريم  استاد ، استاد ، ما "زدند:  اديشاگردان فر

عمل كرد ، و باد و   ماني، با ا  ستاديحركت كرد ، ا   دليرانه. او ستيبا آنها موافق ن  ي خداوندسيكه ع  ديداشته باش  توجه

 كرد. توبيخ موج را 

ه  ادياز ترس فر  شاگردان از    ماًياست. ترس مستق  ماني ا   به ضد   ماًيبه ترس وجود ندارد. ترس مستق  ايماني   چ يزدند. 

  ستاد يدر اقتدار خود ا  عيسيِ خداوند  تواند فعال باشد.  ينم  مانيكه ترس حاكم است ، ا  ييشود. در جا  يدور م   مانيا

از    مانيدر دهان ماست. ا  ماني. ا ميآور  ي، آن را به زبان م  ميداشته باش  مانيا  يوقت  روح صحبت كرد.  قلمرويو در  

  شود ، اما در دهان ما است.  ي م يروح ما ناش
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 . «كالم نزد تو و در دهانت و در قلب تو است نكهيا د؟يگويچه م لكن 10:8 انيروم

  

  ما  افكاردر   جنگ
 

  خدادادي  يهاكامپيوتر 

 
  ن ي ماست ا  افكاركه آن  و ساخته شده به ما داد.    زيشگفت انگ  وتريكامپ  كي،    دي بشر را آفر  نسلكه خداوند    يهنگام

و    مي كرده ا  يتلق   يعاد  ي. ما آن را امرميگرفته ا  ده يابزار را ناد  ني است. اكثر ما ا  زيو شگفت انگ  دهيچ يابزار پ  كي

  .كند ي م تا بفهمم چگونه كار مي وقت صرف نكرده ا

  

  ي توانند برا   يها موتريكامپ  ن ياز ا  يهمه جا هستند. برخ   باًي، تقر  ميشناس  ي آنها را مها ، همانطور كه اكثر ما  وتريكامپ

كرده و    ويرايشها را    كيو گراف   ريتوانند تصاو  يم  گراني. درنديمورد استفاده قرار گ  ياضيمسائل ر  نيتر  دهيچ يپ

كتاب    كاتالوگ جلد  تول  اي،  د  ديپوستر  سازندرا    يا   دهيچ يپ  ي ها  شنيم يان  گرانيكنند.             ان معمار  همچنين  .مي 

ها    انهيهمه را  اساساً.  كننداستفاده    ي از آن ادار   م يعظ  يها   و ساختمان  دي خانه ها ، مراكز خر  ي طراح  ي برا   ند توان  يم

    كند. يم جادينصب شده ، تفاوت ادر آن كه  ييبرنامه هاولي  كنند ي كار م كساني

  

    :گويدضرب المثل آمريكايي هست كه مي يك  *

  "هرچي توي سطل زباله بريزي همان ازش بيرون مي آيد"

  

قرار   آندر  ياست كه اگر اطالعات نادرست ني ا ميريگ يم اديخود  يهاوتريكه در مورد كامپ ييزهايچ نياز اول يكي

  آورد.  ميبه دست خواه زيرا ن  ي، اطالعات نادرست رديگ

 
تولد    افكار  يعنيما    يانسان  يهاوتريكامپ لحظه  از  را  اطالعات   ، گيردما  مي  چ  يزهايچ  ،  فرا   ، ،    يزها يخوب  بد 

م   يي زهايچ بو م  مينيب  ي ، م  مي شنو  يكه  م   ميكن  ي ،  اطرافحس مي كنيم  ا ي  ميكن  ي، لمس  از    اني. ما از   ، از كتاب   ،

  شود. يما م  يهاوتريكامپوارد   ميكه با آن در تماس هست يزي. هر چميريگ ي م ادي ون يزيتلو
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افراد آموخته شده است كه آنها مانند د  ي ار يبه بس اند.    باهوش  گرانياز  ا "نبوده    "!يباش  خنگ   نقدريچطور ممكنه 

بارها شن  يز يچاين   و  بارها  ا  نيباشند. و هم  دهياست كه آنها ممكن است  افتاد    فكردر    ريتصو  نيكه  باور  آنها جا 

اطرافدارند   اندازه  به  آنها  تنيستندباهوش    اني كه  اما    ييوانا.   ، دارد  م  فكر وجود  باعث  تصاو  يآنها  به    ي منف  ريشود 

  شوند.  ليتبد تيواقع

 

ما    ميما زشت هست  مياست. ما چاق هست  انيپا  يب  باشد  كه ممكن است به ما آموزش داده شده  يبد  تصورات  ستيل

  يمنف  يها   يموارد ، تمام ورود  ني كس واقعاً ما را دوست ندارد. همه ا  چ يه  رابطه دوستي بر قرار كنيم  ميتوان  ينم

ا   افتيگذشته در  يسال ها  يكه طاست   ، زمان  ميكرده  به درك چگونگ  يواقعاً مهم هستند  عملكرد    يكه شروع 

  .به ما داده است  آن را ه خدا  خواهيم كردك ، فكريشروع به درك  آنگاه ميخود كن افكار

 

  اختيار از ما   كي. خداوند به هر افراد شكل گرفته است  يمنف   يو كردارها  با گفته هاكه    ميباش  يشخص  ستين  الزم ما  

  . ميباش يچه كسان ماداده است كه 

  هدف ما  سم يمجدد مكان ريست يا راه اندازي

 
مثبت ، دست خواهد    اي  ي، اعم از منف  ميكن  ي م  نييتعما  كه    يما به اهداف  فكر.  مي دار  يهدف خداداد   زم يمكانيك    ما

اهداف  ني . تمام آنچه الزم است اافتي بشناس  ي است كه ما  را تغ  ميرا كه باعث شكست ما خواهد شد را    ر ييو آنها 

  .تازه كنيم  روحهدايت  توسط را   اهداف دي ! ما باميده

 

 ) تعمق كردن (مديتيشن   *

ها ترسند  از    خيلي  مي  كردن)  (تعمق  كنندمديتيشن  مي  احساس  به     چون  مديتيشن   اما    .است    ديگر   ان يادمتعلق 

مديتيشن  (تعمق  ست و به ما دستور داده شده است كه در كالم خدا  قدرتمند ذهن ما  ياز ابزارها   ي كي(تعمق كردن)  

كالم خدا    يبر رو مديتيشن  (تعمق)  شبانه روز.  آن هم  خود ، بلكه در كالم او   ياها يرو اينه در مورد اهداف   كنيم) ،

  .ميكن معيينخود   يزندگ  يشود كه اهداف او را برا  يباعث م

 

  :  ميخوان  يم بركت يافته شخصدرباره  ريمزام در

  1:2 ر يمزام.كنديتفكر ماو  عتيخداوند است و روز و شب درشر عتيرغبت اودر شر بلكه
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  :  ميخوان  يم يوشعو در 

بلكه  از دهان   تورات  كتاب  نيا  8:  1  وشعي و شب  تو دور نشود،  برحسب  تفكر كن  در آن   روز   در آن   هر آنچه   تا 

عملشده  متوجه  است  مكتوب ف  راه   نيهمچن  را يز  يي نما  ،  همچنساخت  ي خواه  روز يخودرا  و    ي خواه  ابيكام  ني، 

  شد.

  

مطالب    "به انجام رسيدن    شاهد"شود و ما    ياز ما م  قسمتي  كالم  ،  مديتيشن  (تعمق)  مي كنيم  در كالم خدا    يوقت

  . شده كالم خواهيم بود مكتوب

  

 *تصور كردن 

تعمق كردن)  با    تصور  ) تنگاتنگمديتيشن  وقت  يارتباط  م  يدارد.  تعمق  با  ميكن  يدر كالم خدا  كن  دي،   اي  ميتصور 

  . ميده ي كار را انجام م ني كه ا مينيبب را  خودمان

 

  : مي فرمايد مغرور   خواه (سرخود) و  خدا در مورد مردم خود ،  11 باب شيدايپ در

 

  گريتازه آغازِ كارِ آنهاست؛ و د  نيزبان است و ا  كي  يرا جملگ  شانيو ا  اندگانهي  يآنان قوم  نكيو خداوند گفت: «ا

 11:6 شيدايپ.بازداشته نخواهد شد شانينند، از ارا  كآن  (تصور) قصد كه   ي كار چيه

  

م   ، كنند  آنها تصور  اگر  فرمود كه  بگذار  يخداوند  دهند. حال  انجام  را  مثبت   ني ا   د يتوانند آن  به سمت  را  مسئله 

عببريم فرمود  سي.  خداوند  است    ييكارهاي  داده  انجام  ن  راكه  ده   ميتوان  يم  زيما  بنابراميانجام  را    لياناج  ديبا  ني. 

  ض يمر  عيسيِ خداوند.  ميده  يانجام داد انجام م  عيسيِ خداوندرا كه    يكه كار  ميتصور كناينطور  و خود را    ميبخوان

  ر يرا س  تيجمع  عيسيِ خداوندوفان را آرام كرد.  ط  عيسيِ خداوندمردگان را زنده كرد.    عيسيِ خداوندرا شفا داد.  

  كرد. 

 
، همانطور كه    م يده  يرا انجام م  داريم آنكه    ميكن  ي م  و خود را تصور  ميكن  يكالم خدا تعمق م  ي كه رو  همانطور

ا   ي دستان ما رخ م  قي اتفاق از طر  ني ا  ميكن  ي تصور مداريم   و    يع يكند و در قلمرو فوق طب  ي ما رشد م  مانيدهد ، 

  گذاشت.  ميخود در نظر گرفته است قدم خواه ايمانداران  يكه خدا برا  يمانيا
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ما  "،    ند يگو  ي م  گران يدرست هستند. د  همگي مثبت نوشته شده اند    سخناندر مورد قدرت افكار و    يي كهها  كتاب

م م  "ميدار   را  مييگو   يآنچه  انجام  اميده  يو  ا   يعيطب  فكراصول    نهاي.  ا  نيهستند.  روند    ني نحوه كار ذهن ماست. 

  دارد. دمرحله فراتر وجو كيما به اهداف مثبت است ، اما   افكار بازگرداندن  

  

  ما  افكار دي تجداحيا ء يا 

 
  فكرروح القدس مجدداً اهداف   تيهدا و از طريقوجود دارد.  افكار  ديتجد ايء   اياح كي قدرت كالم خدا   قيطر  از

  :رسول نوشت   پولس .ابدي يم رييما تغ

 

ا  و مشو  نيهمشكل  تازگ  ديجهان  به  راتبد  يبلكه  خود  صورت  خود  در  ديده  ليذهن  شما  اراده    ديكن  افتيتا  كه 

  12:2 انيروم.ستي كامل خدا چ دهيپسند يكوين

  

 مناسب  فرمانبرداري ميتنظ* 

 

)  بدن(  جسميك  ) و  فكر(يك نفْس  روح (قلب) و    ك شامل ياست. ما    (مانند تثليث)  سه گانه  يموجود   انسانگفتيم  

 خطرناك است. زيچ  كي  نيكنند بر روح حاكم شوند و ا  يم يسعما و احساسات  افكار. ميهست

ابزار  فكر انگ  ي ما  برا   زيشگفت  خداوند  توسط  كه  ا  خلق اطالعات    رهيذخ  ياست  است.  از    ن يشده    همه بزرگتر 

  فكر نشده است.    جاديما اروح    روي  تيحاكم  يبرا  فكر مااختراع خواهد شد ، اما    در آيندهاست كه    كامپيترهايي

  نشسته است. ح يبا مس يآسمان ي مكان ها رما د يروحان  شخصغلط را ارائه دهد.   ايتواند اطالعات درست  يم

  

و در    ديزاني. و با او برخديافتها ينجات    ضيكه محض ف  راي ز  د، يزنده گردان  حيبامس  ميمرده بود  ايكه در خطا زيرا ن  ما

    6 - 5:2 ان يافسس.دينشان يس يع حيدر مس يآسمان يهايجا

 

   3:5 امثالمكن. هيدل خود بر خداوند توكل نما و بر عقل خود تك يتمام به
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  دروغ  نصف - قتيحق  *نصف

ما  ممكن است به    فكر ،    يار ي. از نظر بسميداشته باش  ينبرديك    ، ممكن است   مي بردار  قدم  روحبا    مي خواه  يم  يوقت

باشد. ممكن است ما    كردنكنترل   باش  كي عادت كرده  مطالعه كالم خدا كرده  را صرف  ما  ميعمر  . ممكن است 

  ش ياز پ  يرا از باورها  كالمما باشد. ما ممكن است    يها  يريگ  جهيكه پر از مطالعات و نت  ميداشته باش  ييدفترچه ها

باش مطالعه كرده  ب.  ميتصور شده  برا  شتريممكن است   ، قبالً  بيشتر  اثبات    ياوقات  مطالعه كرده    ميداشت  باورآنچه   ،

  باشيم . 

 
چون  روح القدس متوقف شده است   يا يداده شود كه هدا  اديبه ما   يكرده ا   ليتحص  اريتوسط مردان و زنان بس  شايد

ها   به زبان سخن عطيه نيست،زمان ما   يبرا ي ديگر اله يد كه شفا ن. ممكن است به ما آموخته باشدوره اش تمام شده

  . ستيامروز ن  براي حكمت و معجزه كالمدانش ،  كالم،  بوتها ، ن  زبان ترجمه، 

  د يتجد  دي ما با  فكر شدند ،    يما واقع  ي برا  انيروح  امور و    م يدار   يواقع  مشاركتكه ما با خدا    ي حال ، هنگام  ني ا  با

خدا كالم    م ي، و بگذار  م يخود را كنار بگذار  ي، نظرات شخص  م يبخواندوباره  و هر قسمت را    مي برگرد  ديشود. ما با

  كند. مكاشفهخود را 

افراد  ياريبس اين كه روي  كيزيمتاف  ان ياد   زمينه  از  از  مانند  زنند  تاريكي مي  ماوراي  به دنياي  ي (مذاهبي كه دست 

  (  ... و  روند  مي  راه  (،  زغال  ذهني  علوم  اديان  جنبشي  يا  يا  روحادين  مسائل  شامل  فلسفي  كه  و  به ني    مربوط 

ه يا به  گرفت  يمورد تمسخر قرار مدر آنجا  كه كالم خدا    مي آيند  جاهايياز    خيلي هاآمده اند.  )  است  هعيماوراءطب

درجات عالي  در حد    مبنا براي دريافت مداركدر آنجا  يا حتي  ، و    آنان گفته شده كه كتاب مقدس تحريف شده

  . قرار مي گيرد به جاي كالم پرستش و ستايش
 

 : مييبگو  پولسبا  ميكه بتوان م يبرس ييبه جا  د يما با همه

بگو  رايز چه  بعض   مييكه  آ  مانيا  ياگر  م  شانيايمانيا  يابينداشتند؟  باطل  را  خدا  خدا   سازد؟يامانت  بلكه  حاشا! 

خودغالب  ي و در داور يدرسخنان خود مصدق شو نكهيراستگو باشد و هر انسان دروغگو، چنانكه مكتوب است: «تا ا

   4 - 3:3 انيروم.»ييآ

 

  .مغايرت دارد دور بريزيمكالم خدا و با را كه به ما آموخته اند   ييزها يعمداً چ ديبا ما
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 درآوريم  فكري را به اسارت   *هر 

  ، است  ساده  پاسخ  است؟  آمده  كجا  از  ما  جا"افكار  همه  اند"از  با  مداوم  بطور  ما  ازها  شهي.  دريافتي  س  واح   ي 

 . ميشو ياز گذشته خود بمباران م  ،ها  لمياز ف  ،از كتاب ها  ، وني زياز تلو  ، معاشراتخود  از گانه پنج 

  تفكر دوم از طرف خود خدا نشأت گرفته اند ، و   ايخوب   مياز كالم خدا ، تعال تفكري كهنوع تفكر وجود دارد.    دو

  نشأت گرفته اند. طانيش  يي است كه از قلمرويهاآن 

  

  :نوشت كه ما پولس رسول

  حيرا به اطاعت مس  يهر فكر  و  ميافكني  م  ريبه ز  افرازد،يرا كه خود را به خالف معرفت خدا م  يو هر بلند  االتيخ

 10:5 انيقرنت٢.ميسازي م رياس

  

  ن ي. امياوريب ح يرا به اسارت مس يهر فكر   ديبودن آن است. پولس گفت ما با ي آسان تر از عمل اريبس هي آ ني خواندن ا

  ا يكلمات نادرست    دي، ما با  مي كنيمروح القدس را در درون خود احساس    اطفاء شدنبدان معناست كه هر بار كه  

 .ميكن رد  ميكرده ا  افتيدر ي را كه به تازگ  يا  دهيعق

  شتر ي، و ب رديگ ينشأت م شتري، افكار ما از او ب مي، در كالم او و در دعا باش ميوقت خود را با خدا بگذران شتريب هرچه

 شد.خواهد  ليتبد عهيالطبء  به ماورا يعيما از طب افكار  كرد وخواهيم  رشدخود   مانيدر ا 

  

  : م يريگ يم  ادي امثال در

  23:7 امثالهمچنان است. خود او كند  يچنانكه در دل خود فكر م  رايز

  

 مثالچند * 

،   يمشو  يم  دهيبه چالش كشهستيم و    دي جد  ي، برنامه ها  دي، اطالعات جد   ديجد  يها  شيوه  يريادگيبه    ازين    يوقت

  ".بخشدي م رويكه مرا ن مسيحرا دارم در   زيقدرت هر چ "،  بگوييم يمتوان يم
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  ماران يب  ميتوان  يما م   "،  خداوند فرمود  ي سيع"،    ميي بگو  ميتوان  ي، م   مي دار  شفابه    ازياز دوستانمان ن  يكي  ايما ،    يوقت

فرمودسيع  ".  ميرا شفا ده مر  دست  "،  ي خداوند  بر  آنان   ضانيها  و  ي خداوند  س يع  ".  افتيشفا خواهند    بگذاريد 

  ".......   فرمود

 
بر من  روح ،    مييبگو  مي توان  ي، م  ميكن   ياحساس ترس م  يهنگام خدمت ، وقت  در خداوند مرا    رايز  است  خداوند 

و    يرستگار  را به   ران يو اس  بخشم   شفارا    دالن   تا شكسته  و مرا فرستاده   دهم   را بشارت   نانيتا مسك  است  كرده   مسح

    .ندا كنم  ي آزاد را به محبوسان

 

بله ، من آن روز ناكام ماندم ، اما  "توان گفت ،    يكند ، م  يشكست از گذشته به ذهن ما خطور م  يصحنه ها  يوقت

  ". در من استقدرت روح القدس . هستم خداوند  يس يدر ع ديخلقت جد كيمن . ستم ين خورده شكست ك يمن 

 

. با    است  دهي آفررا    آنكه خدا    ميباشي  تا همان شخص  ميكن   ديتجداحياء يا  خود را    فكر  ميتوان  يبه صورت روزانه م

الگوها   رونيب تجد  يم يقد  ي آوردن  با  از طر  افكار   د ي،  ،    قيخود  او  م   افكار قدرت كالم خدا و روح  به   يما    تواند 

  .  ي باشدمانيا  يالگوهاسمت به حركت كردن جهت   ، به فوق العاده در كمك به ما  شريك و يار كي  عنوان

  

  نتيجه گيري 

 

استفاده    مانيا  ني از ما داده شده است. هرچه از ا  ك يبه هر    به يك اندازه   ايماني   ،  ميخوان  ي ميان  كه در روم  همانطور

ما    بيشتر،    ميكن به اطراف خود نگاه كن  ميدار  دوسترشد خواهد كرد.  فكر    آن شخص  ايشخص    ني ا  بهو    ميكه 

نشده است.   هبه آنها داد   يعيطبمافوق  به طور    در يك لحظه  مانيسطح از ا  ني د. اما اندار  مانيا   اًعواق  كنيم كه آن ها

  روبرو شدند.   يزندگ  يها  شيآنها با طوفان ها و آزما  راي، ز  ه روزافزون حاصل شد يمانيامر با كوشش و ا  ن يا

از    پرش  از قبيلمسابقاتي  ه هستند  مردان و زنان در حال مسابق  مينيب  يو م  ميكن  يرا تماشا م  كيالمپ  ي ها  يباز  يوقت

مانع نيزه  روي  اسك  با  العاده  ا ي  تي،  خارق  كار  هولناك  هر  م  يگريد  يا  انجام  ها   ازما    ودهند    يكه  آن    عملكرد 

  م ياه، متوجه خو   چقدر وقت صرف كردند   ي ريادگيكه براي    نگاه كنيمگذشته آنها  به  . اما اگر  ميشو   يم  متعجب

آنها   كه  منظم  شد  طور  ماه  ساعتبه   ، روزها   ، سال  ها  و  وقت  ها  تمر  خود  ها  به  تمر  ن يرا    ن يتمر هم    باز  و   ني و 

. اما  انجام دادندرا در اطراف خود    گريهمان كار صدها كودك د  قاًيدق  ياختصاص داده اند. آنها در دوران كودك
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آنها را وادار كرد    ليتما  ني خاص. و ا   نه يزم  ك يدر    بودن  ني به بهتر  ميل   ،وجود داشت    ي به برتر  ميلدر درون آنها  

  روند.   شيانجام دادند ، پ گرانيكه فراتر از آنچه د

  حقيقي ما    يبرا  "ديده  يدهم ، شما هم انجام م  يكه من انجام م  ييكارها"،  خداوند فرمود    يسيكه ع  كالمي  يوقت

انجام داد    خداوند  يسيرا كه ع  يكرد. هر وقت معجزه ا  ميآغاز خواه  ديجد   يها را به روش  ليد ، ما خواندن انج شو

انجام دهم. من    يگفت: ”من هم م  مي، خواه  ميخوان  يم    من هم را شفا دهم.    ماراني ب  وانمت  يمهم  توانم آن كار را 

  كهخودمان    مي كنم به مجسم كردنما شروع    "را زنده كنم.  توانم مردگان    يمهم  كنم. من    را آرام طوفان  مي توانم 

انجام م  ني ا  داريم به  خداوند   يسي. سخنان عيمده  ي كارها را  را  او  چالشاين    ما  انجان كارهاي  اندازد  براي  و    مي 

به ما اجازه م   مان يا   به عمل گذاشتن  ياتمرين    يدارد برا   ودرا كه در اطراف ما وج  ييدهد تا فرصت ها  يخداوند 

كند ، و    يكند ، و رشد م  ي ما رشد م   مانيو ا   (به عمل مي گذاريم)    كرد  ميخواه  تمرينخود را    ماني. ما امينيخود بب

  كند.  يرشد م

  

  درس پنجم  دوره كردن يبرا  هايي پرسش
  

  يبرا موضوع ني، و امروز چگونه ا نمود هيدانه خردل تشب كي را به  مانيا خداوند يسيچرا ع )1

 است؟  باعث تشويقشما 

  

  

 
 

  دارد؟ مان يبا ا يما چه ارتباط  افكار دي تجد ) احياء يا 2
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  درس ششم 

  ايمان تقويت

  

  رسد  يبه نظر م  في ضع   مانيا  يوقت
 

، مهم    ميكن  ي استفاده م  ر يز  ستيلچك  وجود دارد. همانطور كه از    ليدل  كي رسد ،    يبه نظر م   فيما ضع  مانيا   اگر

  .ميخود را محكوم كن دي برادران است و ما هرگز نبا مدعي طانيدهد. ش حكمتبه ما   مياست كه از خدا بخواه

 

  ما با خدا رابطه

 
كه ارتباط    مي انجام خدمت بوده ا  يحتيا  ،    نيكو   يما آنقدر مشغول انجام كارها   ايآ  ست؟يما با خدا چ  يشخص  رابطه

 ".نفْس ما را عقيم كندتواند  يم  اديمشغله ز": دين گو ي م ؟باشيمخود را با او از دست داده  كينزد يشخص

به    و  ميخدا انجام ده  يبرا  م يتوان  يم  يكه چه كار   ميما فكر كرده ا   ايآ  م؟ي خود را برگردانده ا  يها  تيما اولو  ايآ

  ؟ به نظر آمده ايمخود مهم  ديداز  خاطر آن

 
  : بود ، اما او نوشتپر مشغله   يرسول مطمئناً مرد پولس

 د ياست مكن  ستهيبلندتر ازآنچه شا  يكه فكرها  ميگوياز شما را م  يكيكه به من عطا شده است، هر  يضي به آن ف  رايز

 12:3 انيرومكه خدا به هر كس قسمت فرموده است. مان يبه اندازه آن بهره ا د، ييبلكه به اعتدال فكرنما

  

 ميتوان  يم    آنچه  اي،    مي، نه با آنچه هست  ميدهد ، بسنج   يما انجام م  يو آنچه برا  هستخودمان را با آنچه خدا    ديما با

  .مياو انجام ده  يبرا

  رابطه با خانواده

 
  شود؟  جادياختالف نظر ا  مي اجازه داده ا اي. آميكن يخود بررس  ةخود را با همسر و خانواد  يروابط شخص ديما با
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و    م يرح  و   ديمهربان باش  گريگديو با    د، يو خباثت را ازخود دور كن  يي و بدگو  اديو خشم و فر  ظ يوغ  ي هرقسم تلخ  و

  32 - 31:4  انيافسساست. دهيشما را هم آمرز حيچنانكه خدا درمس دييرا عفو نما گريهمد

  

  روابط با دوستان
 

  ت يدهند خدا را در اولو يكه انجام م ييكه در همه كارها يافراد  ؟هستند  قوي  ِمانيا ي با افراد محيط اطراف ما  ايآ

  كنند؟  القاءبه ما   را    يمانيا  يشك و ب مياجازه داده ا  گرانيبه د نكهيا  ايدهند؟  يخود قرار م

 

  :نوشت ميكن يمعاشرت م ي با چه كسان نكهيدرباره ا داود

شر  كهيكس  خوشابحال نا  ران يبه مشورت  گناهكاران  راه  به  و  ننش  ستد،ينرود  استهزاكنندگان  درمجلس  بلكه    ند؛يو 

آب    ي نشانده نزد نهرها  ي. پس مثل درختكندياو تفكر م  عتيخداوند است و روز و شب درشر  عتيرغبت اودر شر

م كه  بود،  م   وهيخواهد  موسمش  در  نم  دهد،يخودرا  پژمرده  برگش  م  دگرد  يو  هرآنچه  انجام    كين  كنديو 

   3 - 1:1 ريمزامخواهدبود.

  

  گناه آلود  يسبك زندگ

 
  رويكنند پ  ي. زن و مرد فكر مآنقدر به چشم نمي آيد    گناه آلود  يكه سبك زندگ   ميكن  يم  يزندگ   يدر عصر  ما

خداوندسيع هشدارها  ي  اما   ، ناد  يهستند  را  مقدس  به  رنديگ  يم   دهيكتاب   ، است  آسان  گناه  مناطق  به  ورود   .

افراد  اگر  با آنها معاشرت م  يخصوص  قبيل  يي كارها  ميكن  يكه  م  از اين  خود   فكربا    ميتوان  ي. ما مند ده  يانجام 

  متقاعد نمي شود ، اما روح ما  يمآور يانواع بهانه ها را م  اينكهبا   نيست مهم هم  اآنقدرخدا  براي كه ميكن توجيه

  :    ميخوان يمامثال سليمان در  

  

 21:2 امثال.ديآزماي خداوند دلها را م راه انسان در نظر خودش راست است، اما  هر
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  ي مشكلخدا با آن  كه    ميخود را متقاعد كرده ا  فكر ،  حوزهدر    اكر  ي، حت  ميداشته باش  يخود گناه  ياگر در زندگ

 نشده است.  متقاعدروح ما   راي زراه رويم   مانيا با  ميتوان يندارد ، نم 

. ما در حال صحبت از ميكن يشده اند صحبت نم  دهيگناه ، ما در مورد گناهان گذشته كه قبالً بخشكردن    يبررس  در

است  م يهست  يگناهان براي االن  به گذشته  ديد    مي كند كه  ي سع  طاني. شكه  را  كندما  او  معطوف  برادران    مدعي . 

كه هر آنچه را كه اتفاق افتاده    ستين  ي ازي. نمي شده ا  دهيما بخش پس  ،    م يشده ا  دهيما بخش  مي گويد است. اگر خدا  

  .ميو دوباره طلب بخشش كن مياست مرور كن

  

  ي . بلكه به گناهان خود بر من بندگينساخت  ر يمرا س  شيخو   حيذبا  هيو به پ  ي ديمعطر را به جهت من به نقره نخر  ين

تو رامحو ساختم و گناهان تو    ياي. من هستم من كه بخاطر خود خطايمرا به تنگ آورد  شيخو  يايو به خطا  ينهاد

    25  - 24:43 اياشعنخواهم آورد. اديرا ب

  

ن  خواست  ن يا را مرور كن  ستيخدا  ما گذشته  بگذاريمخود    ي خطاهابار  و    ميكه  او  م را روي دوش  اگر    ديدان  ي. 

از همسرتان س  ي در زندگ  يمشكل از    ؟ نه  ايشما وجود دارد    يدر زندگ   يگناه   ايكه آ  دينكنوال  شما وجود دارد ، 

و شما   شما وجود دارد  يزندگ  در   ي اگر مورد  سازد شما روشن    ي براكه    د ياز خدا بخواه  ، بلكه   دوست نپرس  كي

  .منتظر باشيد كه از او بشونيد، و سپس  ديرا حذف كن  كه آن دخواه ي م توجيه مي كنيد او آن را 

 

  م؟يكن ي صورت وجود گناه چه م در

  ي و ما را از هر ناراست  امرزديو عادل است تا گناهان ما را ب  نياو ام  م، ياگر به گناهان خود اعتراف كن  9:  1  وحناياول  

  پاك سازد.
  

  نابخشودگي 
 

  :  فرمود ي خداوندسيع

و    د يا  افتهيكه آن را   ديبدان  نيق ي  د، يكني م  درخواستآنچه در عبادت    ميگويبه شما م  ن يبنابرا  24:  11مرقس    ليانج

  عطا خواهد شد.  به شما
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  فرمود : كه او  ديگري مورد

وقت با  ي و  به دعا  كس   د، يستيكه  ببخش  يهرگاه  را  او  باشد،  ن  د يبه شما خطا كرده  پدر شما  كه در آسمان    ز يتاآنكه 

شما را نخواهد    يرهايكه درآسمان است تقص  ز يشما ن  پدر  د، يشما را معاف دارد. اما هرگاه شما نبخش  ياياست، خطا

   26 - 25:11 مرقس.»ديبخش

  

اتفاق افتاده و سپس    آن   كه  ميكن  قي تصد  د يبخشش ، با  ي برا   بلكه  فتاده نيو  ياتفاق  يكه وانمود كن  ستين  ن يبخشش ا 

برا  يميتصم شرا  يآگاهانه  تمام  و  شخص  آن  آن    طيبخشش  كه    ادتان ي  .بگيريماطراف  عيسيِ  از    پطرسهست 

 ؟ پرسيد يسوالچه  در مورد بخشش  خداوند

 

تا هفت    ايآ  د؟ياو راآمرز  د يبايپطرس نزد او آمده، گفت: «خداوندا، چند مرتبه برادرم به من خطا ورزد، م  آنگاه

   22 - 21:18  يمت تا هفت مرتبه، بلكه تا هفتاد هفت مرتبه! ميگو يبدو گفت: «تو را نم  يسيمرتبه؟» ع

  

دانست كه اگر    ي . او مميو ببخش  م يبشمار   هفتاد باررا آن  و   يادداشت كنيمرا   اتفاقهر   د يكه ما با   ستيبدان معنا ن  ن يا

 .مكردي  يم جاديبخشش ااز خود براي الگو   نمائيم يكما هفتاد مرتبه بخشش 

  واكنش شد.  ميخواه يو زخم انتيطرد ، خ ي، هر از چند گاه ايمانداران. بعنوان سريع ببخشيمكه  ميريبگ ادي ديبا ما

  است. دنيبخش ع يخود و خدا ، سر نيب مشاركت حفظ  يما برا

  

  د يريدر نظر بگ دي كه با يسواالت
 

كه    ميمطمئن باش  ديشده است ، با  فيما ضع  مانيا  ميفهم  يو م   ميدار   ايمانخاص به خدا    موضوع   كي   يما برا   يوقت

  .مياز خود بپرس  ديوجود دارد كه با سوالما بر اساس كالم خدا است. چهار  مانيا

 

 د؟يگو يمن چه م موقعيت كالم خدا در مورد  )1

خود را    مانيا  قسمت از كتاب مقدسبر اساس كدام  بايد  باشد. من    مشخص  ديباشد. با يكل  كالم   كي تواند    ينم  ن يا

نمبنا   ا  يكنم؟  ،    اينطور    ديبابلكه    "؟    ...  ديكه بگو  ستين  ييجا  يا  هيآ  ايآ"باشد:    نگونهيتواند           كالم خدا "باشد 

  ."... فرمايد يم
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  ؟ ايمان دارم از شك  يا هيسابه كالم خدا بدون هيچ  من ايآ) 2

  

كه از   استيهركه شك كند، مانند موج در رايكند، و هرگز شك نكند. ز درخواست مانيلكن به ا 8   - 6: 1 عقوبي

. مرد دودل در تمام  افتيخواهد  ي زيشخص گمان نبرد كه از خداوند چ نيچن راي. زشودي باد رانده و متالطم م

  است.  داريرفتار خود ناپا

 

  ند؟يگو يم گرانيد  ايكنم  ي ، احساس م نميب ي، صرف نظر از آنچه مراست مي گويددانم كالم او  يم ايآ) 3

 

   3:4 انيرومانسانها دروغگو باشند، خدا راستگو است!  ة اگر هم يحت! حاشا

  

  ؟به انجام رساندمن  يتوانم به خدا اعتماد كنم كه كالمش را برا يم ايآ) 4

 

  :داد  اين وعده رابه ما  عيسيِ خداوند

  21:22  يمت.»افتي د يخواه د،يبه دعا طلب كن مانيا هرآنچه با  و
  

  شود.   ياز ما م  كيشامل هر   ني و ا

 

  دي شو  يم يقو مانيا  با
 

  : م يخوان ي م يوئيل در

  3:10 ليوئيهستم.  ي: من قوديگو فيمرد ضع
  

  : پولس رسول نوشت

كه چون ناتوانم، آنگاه توانا    رايشادمانم، ز  حيمس  هابخاطريو زحمات و تنگ  اجاتيو احت  هايياز ضعفها ورسوا  ن،يبنابرا

  12:10 ان يقرنت٢هستم.

 

  .ميكن ليقدرت تبد حوزةضعف را به  ةهر حوز  ميتوان يمخداوند  ح يمس ي سيدر ع
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  د يبگذران كالمخود را در  وقت

 
  ي كردنساز  يشخصآن به وسيله  خواندن  و    او يدر وعده ها   ژه يدر كالم او ، به و كردن  با وقت صرف    ميتوان  يما م

ايمان خود را تقويت كنيم . ( يعني به گونه اي اين وعده ها را بخوانيم كه اين وعده ها صرفاً براي ما و     وعده ها  نيا

 موقعيت ما داده شده است)

وقت خود را    دي است ، با  ف يما ضع  مانياگر ا   ن يشود ، بنابرا  يم   يكالم خدا ناشاز    دنيو شناست    دنياز شن  مانيا

  .خدا نمائيم كالم  از دنيشنآن هم و  دنيصرف شن

 

 :  ميخوان ييان مپيليف در

 برادران ،  يا خالصه

 است ،  درست  هر چه              

 است ،  مجيـد هر چه                          

 است ،  نيــك هر چه                              

 است ، پـــاك هر چه                                          

 است ، يدوست داشتن هر چه                                              

 وب باشد ،ـــخ خبر هرچه                                                         

  آنها   د، يدهايو د  ده يو شن  رفتهي. و آنچه در من آموخته و پذديكه بوده باشد، در آنها تفكر كن  ي و هرمدح  لتيهر فض

   9 - 8:4 انيپيفلبا شما خواهدبود. يسالمت ي و خدا د، يبعمل آررا 

 
 

  د ي شو لي تبد يا رزمنده جنگجو  كيبه 

 
  ستادن ي. ا"جنگب"  ا ي  "فرار كن" يا به شما خواهد گفت كه  اي، دن  م يريقرار بگ  رممكنيظاهراً غ   موقعيت  كي در    يوقت

 . نمايندكنند و شروع به جنگ  آمادهخود را  ايمانداراندهد. وقت آن است كه  يم شي ما را افزا ماني، ا دنيو جنگ

 

. پس كمر  ديستيو همه كار را بهجا آورده، با  ديمقاومت كن  ر يدر روز شر  د يتا بتوان  دياسلحه تام خدا را بردار  لهذا

  14  – 13:6 انيافسس.ديستيبسته و جوشن عدالت رادربر كرده، با ي خود را به راست
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 .مينداشت ياز يزره ن  پوشيدننبود ما به  ياگر جنگ

 

  ي كرد   كويو اعتراف ن  يآن دعوت شد  يرا كه برا   يجاودان  ات يو بدست آور آن ح  جنگب  را   مان يا  يكويو جنگ ن

  6:12 موتائوسيت١. اريدر حضورگواهان بس

  

به   رسول  كرد.    "نيكوجنگ  "يك  پولس  باشيم  جنگ اشاره  پيروز  ما  كه  نيكوست  زماني  ا   فقطكه    فقط         مانيبا 

  است.  يك يتار  يروها يبلكه با ن ستيو خون ن جسمما با  جنگ. باشيم   روزيمبارزه پ نيدر ا  ميتوان يم

 

 : كند  يم ي ادآوريما به  ولسپ

ن  يكه ما را كشت  رايز با خون و جسم  ر   ستيگرفتن  با  ا  استهايبلكه  با فوجها  نيو قدرتها وجهان داران  و   يظلمت 

  6:12 انيافسس.يآسمان يهايشرارت در جا يروحان

  

 4:7 عقوبي.زديتا از شما بگر ديمقاومت كن سيو با ابل دييخدا را اطاعت نما پس

  

دشمن غلبه  قلعة  تواند بر هر    يم  ماني. اميشو  روزيخود پ  مانيا   روحانيِ  يها  اسلحهبا استفاده از    ميتوان  يما فقط م

  و آن را منهدم كند.   نمايد

 

 10:4 انيقرنت٢ ها،  انهدام قلعه يبلكه نزد خدا قادر است برا ستين  ياسلحه جنگ ما جسمان رايز

 

  د يدشمن را بشناس

 
!  ماخود    ست؟يما ك  مانيا  يواقع  دشمن به  وقت  هستيم  بترسيم،  ميده  يخودمان اجازه م ي    م ي ده  ياجازه م  يوقت  كه 

باشد بر اساس     كالم خدا    بر اساس  نكهيا  يافكارمان به جا   ميده  ياجازه م  يوقت  ،روح ما جنگ كند    به ضد  فكرمان

 است.  ي عيافكار طب

نيززد    يآب قدم م  يكه رو   يهنگام  پطرسمانند    قاًيدق نگاه كن  ي عيطب  طيبه شرا  يوقت  ما  قلمرو روح  از  و    ميخود 

  .مي شو يخود م مانيدشمن ا ما خودمان،  كنيمدور خود را 
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 درك كنيم : واقعي يرا به معنا   5  - 3:10 ان يقرنت 2 آن است كه  وقت

  

  : رسول نوشت  پولس

بلكه  ستين ياسلحه جنگ ما جسمان راي. زميينما يجنگ نم يبه قانون جسم يول م،يكنيهرچند در جسم رفتار م رايز

  ر يبه ز  افرازد،يرا كه خود را به خالف معرفت خدا م  يو هر بلند  االتيانهدام قلعهها، كه خ  ينزد خدا قادر است برا

   5  - 3:10 اني قرنت٢.ميسازيم رياس حيرا به اطاعت مس  يوهر فكر ميافكنيم

  

  را ستايش نماخدا 
 

 .  با شادي انتظار بكشيم  د ياست. ما با  يواقع مانيا  ني. ا ميكن شيخدا را ستا دي با ، دعاجواب  دنيما قبل از د 

  افت يپاسخ خود را در نكهيقبل از ا نمودن خدا  ستايش مزايايكتاب مقدس كه به ما  يداستان ها  نياز جالب تر يكي

پ  قوم . سه  به ما مي گويد  خ يتوار  كتاب دوم  را در  ميكن   ل ياسرائ  ي و بن  هوشافاطي  يپادشاه   هيعل  تا  بر  وستنديبه هم 

  : ميخوان ي. ما مبيايند

 

: ديگويم  ني! خداوند به شما چنديريپادشاه گوش گ  هوشافاطي  ي ! واميو ساكنان اورشل  هوداي  ي تمام  ياو گفت: «ا   و

  شان يبلكه از آن خداست. فردا به نزد ا  ستيكه جنگ از آن شما ن  رايز  ديترسان و هراسان مباش  ميگروه عظ  نيازا

انتها   شاني برخواهند آمد و ا  ص يبه فراز ص  شانيا  نكي. ادييفرود آ ب  ي واد  يرا در    د يخواه  ليروئي  ابان يدر برابر 

بر شما نخواهد بود كه جنگ نما  ني. دراافتي با شما خواهد بود  ديستي . بادييوقت  مشاهده    و نجات خداوند را كه 

خداوند همراه شما خواهد    دويرو  رون يب  شانيو فردا به مقابل ا  ديترسان وهراسان مباش  ميو اورشل  هوداي  ي . اديينما

پس  ودب زم  هوشافاطي.»  به  تمام  نيرو  و  اورشل  هوداي  يافتاد  ساكنان  خداوند  ميو  حضور  را    به  خداوند  و  افتادند 

  ح يبلند تسب  اريرا به آواز بس لياسرائ  ي خدا  هوهيبرخاسته،    انيقورح  ي و از بن   ان يقهات  يازبن   انينمودند. و الوسجده  

گفت: «مرا    ستادويبا  هوشافاطي  رفتند، يم  رونيرفتند و چون ب  رون يتقوع ب  ابان يخواندند. و بامدادان برخاسته، به ب

  د يآور  مان ياو ا  ي ايشد و به انب  ديو استوارخواه  د يآور  مان يخود ا  ي خدا  هوه ي! بر  ميو سكنه اورشل  هوداي  يدايبشنو

كام بعض  ديخواه  ابيكه  قوم  با  كردن  مشورت  از  بعد  و  مع  يشد.»  پ  نيرا  تا  برا  يرو  شيكرد  رفته،    ي مسلحان 

ز  نديبسرا  خداوند گو  حيراتسب  تيقدوس  نت يو  و  گو  نديخوانند  حمد  را  ابداالباد    رايز  دييخداوند  تا  او  رحمت  كه 
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 ريعمون و موآب و سكنه جبل سع   يو حمد گفتن شروع نمودند، خداوند به ضد بن   دنييسرا  به  شانياست. و چون ا

    22  - 15:20 خيتوار٢ منكسر شدند.  شانيگذاشت و ا نيهجوم آوده بودند، كم هودايكه بر 

  

كردند.   يبلند شروع به خوشحال  ي ، با صدا   ننديمشكل خود بب  يبرا   يپاسخ   نكه يقبل از ا  لياسرائ  قوم كه    ديكن  دقت

.  انجام دهد  آنها  خدا كاري براي    ،  التماس  آن   به خاطر . آنها به التماس خدا ادامه ندادند تا  نهيب نزدندرا    طانيآنها ش

كه دشمنان آنها واقعاً    ميفهم ي، م ادامه ماجرا را بخوانيد  را فرستاد. اگر   ي روزياو كردند ، و او پ شي آنها شروع به ستا

  نبود!  دنيمجبور به جنگ يحت  ليرا نابود كردند و اسرائ ، خودشان خودشان

 
به ستا  يآنها بود و وقت   فكرروح بود. جنگ در    قلمروي در    جنگ خدا كردند ، او دشمنان آنها را    شي آنها شروع 

  نابود كرد. 

 

  مان يا  با ي توأم زندگ خصوصيات
 

    يزندگ  يكل سبك  كي

  

ا   ي زندگ كل  كي   مانيبا  ه  يزندگ  يسبك  ا  چ ياست.  ساده  هشت    ي فرمول   ، هفت  ندارد.  برا   ياوجود  قدم    ي ده 

 .يمعزم روز به روز است كه خدا و كالمش را باور كنيك تصميم و    نيوجود ندارد. ا تيبه موفق دنيرس

  

  : د يگوب رسول  پولس با

بلكه  ستين ياسلحه جنگ ما جسمان راي. زميينما يجنگ نم يبه قانون جسم يول م،يكنيهرچند در جسم رفتار م رايز

  ر يبه ز  افرازد،يرا كه خود را به خالف معرفت خدا م  يو هر بلند  االتيانهدام قلعهها، كه خ  ينزد خدا قادر است برا

    5  - 3:10 اني قرنت٢.ميسازيم رياس حيرا به اطاعت مس  يوهر فكر ميافكنيم

  

روز به    مانيا  ينوع   ،  و پيوسته  استوار  مانيا  كي   ،است    يشگ يهم  مانيا  كي   ميكه ما در حال مطالعه آن هست  يمانيا

  : ميخوان يم  اول پطرس در  روز.
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فروتن  پس خدا  زورآور  مع  د يينما  يزبردست  وقت  در  را  شما  نما  نيتا  اندديسرافراز  وتمام  و  شهي.  به  را    ي خود 

   7 - 6:5پطرس  ١ .كنديشما فكر م يكه اوبرا را يز ديواگذار

  

  :  مي خوانيم كه روجدر خ

«مترس  يموس گفت:  قوم  باديبه  بب  ديستي.  را  خداوند  نجات  برا  د،ينيو  را  آن  امروز  ز  يكه  كرد،    را يشماخواهد 

 .» ديشماجنگ خواهد كرد و شما خاموش باش ي . خداوند براديد د ينخواه گريتا به ابد د ديديرا كه امروز د انيمصر

    14 - 13:14 خروج
  

  بكشيد دست  از اعمال خود

 
  دهد. يمارائه را به ما   يمانيا  يزندگ   خصوصياتاز  يك ي انيكتاب عبران سندهينو

 

 4:10 انيعبران.شيچنانكه خدا از اعمال خو د،ي اراميب از اعمال خود زي او شد، او ن ي داخل آرام هركه رايز

 

 دنيوي و  اصولكرد. ما    مينخواه  توكلخود    اعمالبه    گري، د  ميكن  يم، زندگي    يماني ا   يزندگيك  به سبك    يوقت

ساانساني   است  ريو  صوري  هاي  رياكاري  جزو  كه  مرا    چيزهايي  دميگذار   يكنار  ما  تمايالت    قوتبا    گري.  و 

   كرد. م ينخواه عمل  خود جسماني

  فرمود:  عيسيِ خداوند  .ميدهمي انجام مشتاق است را كه او  يي داد و كارها ميبه سخنان خدا گوش خواه ما

 
بدو نشان خواهد داد تا    نيو اعمال بزرگتر از ا  دينمايبدو م  كنديو هرآنچه خود م  دارديكه پدر پسر را دوست م  رايز

    5:19 وحناي.دييشما تعجب نما
  

 د يوارد شو جد و جهدبا 

 

 است. تالش و كوشش   يزندگيك  ي مانيا  يزندگ

 4:11 ان يعبران .فتديب زيعبرت آم يدر آن نافرمان يمبادا كس م،يداخل شو يتا به آن آرام ميجد و جهد بكن پس
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،  وظيفه شناسي، هدف خود را با  ميتالش كن دي. ما باميانجام نده  يو كار مينيكه در آن بنش ستينايماني اين   يزندگ

 : كند ي خطور مما به ذهن در اين باره  پطرس سخنان .رسانيمانجام   به  هماهنگو 

 

تا    طلبديرا م  ي و كس   كنديغران گردش م  ريمانند ش  سيدشمن شما ابل  راكهيز  د يباش  داري و ب  اريهش    9  -  8:5پطرس  ١

  ا ي زحمات بر برادران شما كه در دن  نيهم  دكه يچون آگاه هست  د،ياستوار شده، با او مقاومت كن  مان يببلعد. پس به ا

  . ديآ يم هستند،
  

  د يرا بفهم كالم

 
  بر كالم خدا باشد.  يكامالً مبتن  ديبا ي مانيا  يزندگ

 

دودم و فرورونده تا جدا كند نفس وروح و مفاصل و مغز   ريكالم خدا زنده و مقتدر و برنده تر است ازهر شمش  رايز

 4:12 انيعبرانقلب است، ي تهايافكار و ن ز يرا و مم

 

مورد    ني بخش چند  نيما را نشان دهد. در ا   حقيقي  يها  تين  كالم خدا   ميو اجازه ده  ميكالم خدا را بشناس  ديما با

  درباره كالم خدا به ما گفته شده است.

 

 است  زنده  ) 1

 قدرتمند است )2

 ما نشان دهد. را به س وروح نْف نيتواند تفاوت ب ياست و م ) برنده3

  كند.  يما را روشن م  دل يها  تين )4

 

  آورد.  ي ما به ارمغان م يخداست كه تعادل را در زندگ كالم  دانش كلي از ن يا
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  د ي را به عنوان كاهن اعظم ما بشناس خداوندعيسيِ 

  

است، برهنه و    يدر چشمان او كه كار ما باو  زيبلكه همهچ  ستين  يخلقت از نظر او مخف  چيه  و    15  -  13:4  انيعبران

پسر خدا، اعتراف    ،يسيع  يعنيكه ازآسمانها درگذشته است    ميدار  ي ميكهنه عظ  سي. پس چون رئباشديمنكشف م

  ز يآزموده شده در هر چ  همابشود، بلك  ي كه نتواند همدرد ضعفها  م يندار  ي كهنها   سيرئ   را ي. زميخود را محكم بدار

 بدون گناه.  به مثال ما

 

داند. و    يما را م   ي ها  ي روزيو پاداند ،    يما را م   ي شناسد. او شكست ها  يم  به خوبي شما و من را    عيسيِ خداوند 

دور    از ما  ما  ي، درست مثل ما وسوسه شد. خدا  روي زمين زندگي كردانسان    كيبه عنوان    عيسيِ خداوندچون  

  :  ميخوان يمان ي. در رومنيستما جدا  ياز ما و وسوسه ها  به طور كل ، ستين

 

ا  ستيك بر  آ  شانيكه  دهد؟  ن  حيمس  ايفتوا  بلكه  مرد  ن  زبرخاست،يكه  را  وما  هست  هم  خدا  راست  بهدست    ز يآنكه 

  ا يخطر    اي  ي انيعر  ا يقحط    اي  اجفاي  ي دلتنگ  اي  بتيمص  ايجدا سازد؟ آ  حيكه ما را ازمحبت مس  ستيك  كند؟يشفاعت م

  ي زهايحال و نه چ  يزهايو نه فرشتگان و نه روسا و نه قدرتها و نه چ  اتيكه نه موت و نه ح  دانميم  نيق يرايز  ر؟يشمش

ن  ندهيآ بلندو  قدرت خواهد داشت كه ما را ازمحبت خدا كه در خداوند ما    گريمخلوق د  چ يو نه ه  ي و نه پست  ي ه 

   39 - 38,   35 - 34:8 انيروماست جدا سازد. يسيع حيمس

  

 د يي ايبه حضور او ب دليري با 

  

كه در وقت ضرورت (ما را) اعانت    ميرا حاصل كن  يضيو ف  ميابيتا رحمت ب  مييايب  ضيبه تخت ف  كينزد  يريبا دل  پس

  4:16 ان يعبرانكند.

 
م   فراطبيعي در آرامش    ي، وقت  ميكن  يزندگ   يمانيا   ي زندگيك  ما در    يوقت به ما  او  ،    گام بر مي داريمدهد    يكه 

 .مي در حضور او حاضر شو با دليري  ازيدر صورت ن  ميتوان ي، م مشاركت داريم و با او  ميدان يكالم او را م يوقت
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  درس ششم  دوره كردن يبرا  هايي پرسش

  

  ست؟ ي چ مانيا تي تقو يبرا مرحلهچهار ) ١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  چيست ؟  مانيتوأم  با ا يزندگ ات يخصوص )2
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  درس هفتم 

  دشمنان ايمان 

  

  مقدمه 

  ي انياپرسد هرگز   يبه نظر م  بينند كهدر يك مبارزه اي مي  خود را    يار يشود ، بس  يم  مان يصحبت از موضوع ا  يوقت

حال    نيخدا باشد ، اما در ع  يخشنود   باعث  داشته باشند كه  همراه با ايمان  يِخواهند زندگ   ي. آنها م داشتنخواهد  

و   شك  با  ايمانيمدام  .  بي  كنند  مي  نرم  پنجه  و  كهپد  آن  مانند  آنهادست  فر  شپسر   ري   ، بود  الل  و             بر    اديكر 

  :مي آوردند 

  

 9:24 مرقس مرا امداد فرما.»  ي مانياي خداوند، ب  ي ا آورم ي م مانيا

  

به نظر م   مان يبه ا  دنيراه رس   ،   به خدا   حقيقي  داشتن ايمان  ي كند برا   ي رسد كه فرد احساس م  يچنان پر از دشمن 

به    در جنگمدام   باش  ادياست.  نو  ديداشته  عبران  سندهي،  با  انيكتاب  ما  كه  ما گفت  را    مانيا  نيكوي  جنگ"  دي به 

  كالم   ي، اگر مدام بر رو   مي نشو   مياگر تسل  رايباشد ، ز  "نيكو جنگ    كي"تواند    يدشمنان م  نيبا ا  جنگ.  "بجنگيم

  .  ديرس م يخواه يمانيا  يِزندگ زيانگ جانيه  يروزيپ يك  بهما ،  ميخود را رشد ده مان يا "عضالت"و  ميكن تعمق

  

بس  قلمروي در    مانيا  دشمنان ما  اعمال  و  ا   ارياحساسات  و كشف چگونگ   ن يهستند. درك  آنها    يدشمنان  شكست 

  است.  مندانهروزيپ يزندگ ياصل  ديكل

  

از ورود  مانيا  دشمنان القدس برخ  ي. هنگامنديآ  يم  ياد يز  يها  يما  ا   يكه روح  را در زندگ  نهيزم  ن ياز  ما    يها 

با  ي آشكار م ما   ، اعتراف كرده و مورد بخشش قرار بگ  د يكند  با  سپس.ميريبه گناهان خود  مكاشفه    ق ياز طر  د يما 

  .ميكن جاديا  ، مشكل ساز ناحية ني در برابر ا ، در افكار خود قلعه و دژهاييكالم 

ا   نياول بحث خواه  يمانيدشمنان  آنها  مورد  در  به  ،  كرد    ميكه  با  احساسات  قلمروي مربوط  ما  احساسات    د ياست. 

  .منطبق كنيمخود را با كالم خدا 
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  خدا با كالم احساسات تحت كنترل درآوردن 
 

  ترس 

 
  ي كه برا   ي مانيما را از داشتن ا  و، ترس ما را از انجام اراده خدا باز خواهد داشت.    بدهيماجازه ماندن  به ترس  اگر  

خوف    بودن ،  وحشتدر  ،    يدنترس  دشمناز    "  يترس به معنا  يونان يدارد. كلمه    يانجام اراده خدا الزم است باز م

  . ميو ترس راه برو  مانيبا ا ميتوان  يزمان نم  هم  ما ."است كردن يا گريختن و فرارداشتن 

 
ترس   و  بر اساس دانش ما از كالم خدا بنا شده است  ماني بنا شده اند. ا  دانش يا يك خبر  هيو ترس هر دو بر پا  مانيا

  شود.  يم ياز دشمن ناش رعببد و   خبرهاي، از  حواس پنجانه مااز  اطالعات  افتياز در

 

  !  چيست حل راه* 

خواهد وارد    يكه ترس م  يهنگام  از صد بار در كالم خدا استفاده شده است.  شيب  "نترس  "عبارت    متوجه شديمما  

  :  يكدل شويمبا پولس رسول   ديشود  با

  1:7 موتائوسيت٢ را.  بيرا به ما نداده است بلكه روح قوت ومحبت و تاد ترس خداروح  رايز

  

سخنان دليرانة ايمان    ديبا  ما  .دور شود  عيسيِ خداوندكه به نام    ميو به او دستور ده  بايستيمدر برابر روح ترس    ديما با

  .  را بگوييم

 

: «خداوند مددكننده من است و ترسان نخواهم بود. انسان به من مييگويتمام م  يريما با دل  نيبنابرا  13:6  انيعبران

 كند؟»يچه م

 

نخواه   در مانده،  دور  ظلم  از  و  شده  ثابت  آشفتگ  ديترس  يعدالت  از  هم  خواه  يو  نزد  يدور  تو  به  و    ي كيماند 

 54:14 اياشعنخواهد نمود.

 

  56:11 ريمزامكرد؟ تواننديبه من چه م اني. آدمديخدا توكل دارم پس نخواهم ترس بر
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  بمانيم :او  محبتدر  ديو ما با

  4:18 وحناي١.اندازد ي م رونيبلكه محبت كامل خوف راب ستيخوف ن درمحبت

  

 كمبود اعتماد به نفساحساس 

 

محكوم  گناه احساس    تي،  نفس  و  به  اعتماد  ل(كمبود  )   ،  اقتيعدم  بودن  ارزش  اصل  بي        ماست.   مان يا  يدشمن 

  .آزار مي بينندو  شدن گرفتار ، اتهامات دشمن  يافكار دائماز   خيلي ها

 

برا  ي روز در حضور خدا  برادران ما كه شبانه  يكه آن مدع  را يز   12:10  مكاشفه   ر يبه ز  كند،   ي م  يدعو  شانيما 

  افكنده شد. 

  

  چيست !  حل راه* 

  رد شود. ابه زير كشيده ي  ديكه با  هستند خياالتيدشمن افكار و  از جانب  اتهامات ن يا

  ح يرا به اطاعت مس  يوهر فكر  ميافكنيم  ريبه ز  افرازد،يرا كه خود را به خالف معرفت خدا م  ي و هر بلند  االتيخ  كه

  10:5  انيقرنت٢.ميسازيم رياس
  

 .مي شده انيك  ، خداوند ح يخود مس  مطلق نيكيما با 

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

    8:1 انيرومهستند. يس يع حيكه درمس يبر آنان ستين محكوميتي چيه پس

  

  . ميرا تجربه كن  مانيكامل ا و ضمانت نانياطم  دي، ما با اكنون

  كيخود را به آب پاك غسل داده، نزد ي و بدنها دهيبد پاش ري خود را از ضم يدلها مان،يا نيق يبه دل راست، در  پس

  10:22 انيم؛عبرانييايب

 

به نفسكالم خدا ، به خصوص در آياتي مانند آيات فوق ، حس    با احاطه كردن خودمان توسط را    كمبود اعتماد 

  داشت. مينخواه اي  يقو مان يبماند ، ا يباق كمبود اعتماد به نفس حس  ميكه اجازه ده  ي تسخير خواهد كرد. تا زمان
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 كالم خدابا تحت كنترل درآوردن اعمال 
 

  عدم بخشش 

 
كوه ها را    ، جا به جا كردن  به   مانيدر مورد ا   عيسيِ خداوند  ميو تعل  ريداستان درخت انج   مرقس  نكهيدرست بعد از ا

  فرمود :  عيسيِ خداوندكه   را نوشت عيسيِ خداونده در ادامه گفت بالفاصله ،  نوشت

  

و به شماعطا خواهد    ديافتهايكه آن را    ديبدان  نيق ي  د،يكن  يم  درخواستآنچه در عبادت    ميگو  يبه شما م  نيبنابرا

كه در آسمان    زيتاآنكه پدر شما ن  ديبه شما خطا كرده باشد، او را ببخش  يهرگاه كس   د،يستيكه به دعا با  يشد. و وقت

   25 -  24:11 مرقسشما را معاف دارد. ياياست، خطا

  

تلخ  قلب خود نگه دار   نابخشودگيو    رنجش،    نهي، ك  ياگر  ب   شهي، هم  ميرا در  و  ما هستند  يمانيا  يشك  . همراه 

  .وجود نداردجدا از خدا  يمانيا  چ يكند و ه ي ما را از خدا جدا م گرانيد نبخشيدن

 

  چيست !  حل راه* 

تقص  راي«ز بد  راتيهرگاه  ن  يپدر آسمان  د،يامرزيب  شان يمردم را  تقصديخواهدآمرز  زي شما، شما را  اگر    ي رها ي. اما 

  15 – 14:6 يمت.ديشما را نخواهد آمرز ي رهايپدر شما هم تقص د،يامرزيمردم را ن

  

  سته يكه فرد شا  ستين  اينطور،   ديداشته باش  اد يبه    شهي، بخشش است. هم  نابخشودگياز  محوطه و ناحيه اي جواب هر  

ماست. ما بخشش   ةاراد   عملِيك  . بخشش  كرده باشنددرخواست بخشش    آن ها  نكهيا  يحت  ايشدن باشد ،    دهيبخش

  كند. يما را آزاد م  ، اطاعت  عملِ  نيو ا  ميكن يرا انتخاب م

  

  د، يشما را آمرز  حيچنانكه مس  د؛يداشته باش  ييادعا  يگريهرگاه بر د  د يرا عفو كن  گريشده، همد  گريكديمتحمل    و

 3:13 انيكولس.ديكن نيچن زيشمان
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  خشم گرفتن) يا دلخوري داشتن يا به دل گرفتن ( 

 
خداوندكه    يهنگام ب  يدهخواب  قيقا  در  عيسيِ  خواب  از  را  او  شاگردان   ، آمد  طوفان  و  گفتند:    داريبود  و  كردند 

  "م؟يهست هالك شدن كه ما در حال  براي تو مهم نيست  اي، آاستاد"

 
 

گشت. و او    ي كه برم  ي بقسم  خورديم  ي آمد وامواج بر كشت  د ياز باد پد  ميعظ  يناگاه طوفان  كه    38  -  37:4  مرقس

بالش  يكشت  انتهايدر   ب  يبر  اورا  پس  بود.  «ا  داريخفته  گفتند:  آ  يكرده  نيست  اياستاد،  مهم  تو  هالك    براي  كه 

   م؟»يشو

 

 متهم كردند.بودند    يدر شرف نابود  برايش اهميت نداشت آنان  به خاطر اينكهرا    عيسيِ خداوندآنها آزرده شدند و  

  ن يدهد ، اما او ا   رييرا تغ  طي شرا  توانست  ياو م   ،    دهد  ينم   يتيكه خدا اهم  درس   يو به نظر م  مي كننددعا    ياريبس

به    اي، آ  ايخدا"،    نديگو  يشاگردان م  مانندهستند كه    يار يكار را نكرد و آنها آزرده خاطر شدند. هنوز هم بس تو 

  "؟ي ده ي نم يتيدارم اهم كه در آن قرار ي ديام نا تيوضع

 

  چيست !  حل راه* 

  است.م مانيرشد ا  يبرا  يي فرصت ها ي زندگ  نيآتش ي ها ش يآزما

  

بر    بيغر  يزيچ  ايكه گو  ديآ ي  شماست و بجهت امتحان شما م  انيكه در م  يآتش  نياز ا  دييتعجب منما  بان،يحب  يا

و    يشاد  يتا در هنگام ظهور جالل و  ديخشنودشو  د،يهست  حيزحمات مس  كيكه شر  يشما واقع شده باشد. بلكه بقدر

   13  -  12:4پطرس ١.دييوجدنما

  

تعال  مذهبيرهبران   خداوند  مياز  و    نيخشمگ  عيسيِ  داشتندشدند  نگه  را  خشم  آن  نمچون  به    ي،  عيسيِ  توانستند 

از دست    ،  تا آن ها را بدست آوردند  آمده بود به خاطرش    عيسيِ خداوندآنچه را كه    همه و    اورند يب  مانيا   خداوند 

  دادند.
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كه متعجب شده، گفتند:    يداد، بقسم  ميتعل  شانيا  سهيرا در كن  شانيآمد، ا  شيچون به وطن خو   و  57  –  54:13  يمت

  ي نام   م يمادرش مر  ايباشد؟ و آ  يپسر نجار نم   نيا  ايآ  د؟يحكمت و معجزات را بهم رسان  نيشخص چن  ني«از كجا ا

همه را از كجا    نيپس ا  باشند؟  ي و همه خواهرانش نزد ما نم   هودا؟يو شمعون و  وسفيو    عقوبيو برادرانش    ست؟ين

نباشد مگر در وطن و خانه   حرمتي  ب   ي گفت: «نب  شانيبد  يس يع  كني. ل  و درباره او لغزش خوردند   د؟» يبهم رسان

 .» شيخو

  

است كه    ن يهم پاسخ ا  باز  دارد.  يم  معجزات خدا باز  افتيرا از در  ما   ،  يهر كس  هيعل  خشم و دلخورينگه داشتن  

  .د يكن امتناع هر خشم و دلخوري اينگه داشتن  و از  ديببخش

  

  دلي سخت 
 

با كردن  بدببا      اي  گرانيد  قهر   ، عالئم    همگي  بودن  شكاك  اي  ينيخدا  دلياز  عدم    دلياست. سخت    سخت  از 

دلي    سرزنش كرد و آن را به سخت   شانيمانيا  ي ب  ليآنها را به دل  عيسيِ خداوند،    مرقس  در  شود.  يم   يبخشش ناش

  . آنان ربط داد 

  

بدان    14:  16مرقس    ليانج آن  از  بعد  ا  يهنگام  ازدهيو  و  شد  ظاهر  بودند  نشسته  غذا  به  به   شانيكه  سبب را 

  ننمودند. قيبودند، تصد دهيكه او را برخاسته د ي به آنان راينمود ز خيتوب  شان يا يو سخت دل يمانيايب

  

  ي اتفاق  چ يمن دعا كردم و ه"،    مي ا  دهياست. ما بارها شن  قرار گرفتهو آزرده شدن    رد شدنآزار ،    مورد  يهر شخص

  .كشد ي م واريد را اطراف احساسات خود   ، دوباره  دنيمحافظت از خود در برابر صدمه ند  يفرد برا  نيا ".فتادين

  

  چيست !  حل راه* 

كنند.    يجدا م  گرانيهستند كه ما را از خدا و د  ييوارهاي د  ميكن  يمحافظت از خود بنا م  يكه ما برا   ييوارها ياما د 

  كند. آرامقلب ما را  يمو به خدا اجازه ده يد را خراب كن  وارهاي است كه د  نيپاسخ ا
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 ي اتازه  و روح  تازه  و دل  دياز خود دور انداز  دياآنهاشده  مرتكب  را كه  شيخو  يرهايتقص  ي تمام  31:  18  اليحزق

  .ديكن جاديخود ا ي برا

  

  51:10 ريمزام در باطنم تازه بساز.  ميو روح مستق  نيافريطاهر در من ب ي دل خدا يا

 

  ي) نافرمانسركشي (

 
رويارويي شاول   ينب  ليسموئ  ن يب  يك  داشت.    پادشاه  و  جا  شاولوجود  مردم   ي به  آنچه   ، خدا  از                    اطاعت 

  انجام داد. را   خواستند يم

 

 شائولجانب از  *

با  ليسموئ  قياز طر   خدا او  نابود كند. در    را بلكل  و هر آنچه را كه داشتند  انيقيبرود و عمال  ديبه شاول گفت كه 

باره با او    ن يدر ا   ليسموئ  ي پادشاه را به اسارت گرفت. وقت  همچنين  و  غنايمرا نابود كرد اما    انيقيعوض شائول عمال

ا  ، داد  ، شاول جواب  غن  ني صحبت كرد  بتوان  ندرا گرفت  متيافراد  ما  قربان  ميتا  عنوان  به  را  تو    ي خدابراي    ي آنها 

   .نمائيم تقديم

 

سموئ سموئ   21   -  20:  15  لياول  به  راه  ليشاول  به  و  نمودم  استماع  را  خداوند  «قول  مرا    يگفت:  خداوند  كه 

غن از  قوم  اما  بالكل هالك ساختم.  را  عَمالََقه  و  را آوردم  عَمالََقه  پادشاه  اَجاج،  و  رفتم  و   مت،يفرستاد،  گوسفندان 

  انند.» بگذر  يِجلْجال قربان  رد تيخدا هُوَهي ي آنچه حرام شده بود، گرفتند تا برا نيبهتر يعنيگاوان، 

 
 

«آ  ليسموئ قربان   ايگفت:  به  است    حيوذبا   يسوختن  يها  يخداوند  ا  ايخوشنود  خداوند؟  فرمان  اطاعت    نك يبه 

قربان از  پ  هاياطاعت  از  ن  هيو گوش گرفتن  به سموئ  كوتريقوچها  و شاول  ز  لياست.  كردم  «گناه  فرمان    از  رايگفت: 

    24,    22:15 ليسموئ١.دميرا شن شانيقول ا ده، يخداوند و سخن تو تجاوز نمودم چونكه از قوم ترس
  

  ن ي كرد كه ا  يانداخت و سپس سع  گرانيخود را به گردن د  يخود روبرو شد ، كارها   يبا نافرمان  شاولكه    يهنگام

  ي سرانجام ، او حت   ".مينگه داشت  قرباني  ي ما آنها را برا "   استانجام داده    ي خوب  نيتبا    طوري وانمود كند كه   كار را 

  .ديتوجه كن 21 هي در آ  "تو يخدا "وقتي گفتخدا را انكار كرد. به سخنان او 
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در جلجال    تيخدا  هوهي  يآنچه حرام شده بود، گرفتند تا برا   نيبهتر  يعنيگوسفندان و گاوان،    مت، يقوم از غن  اما

  15:21 ليسموئ١بگذرانند.»  يقربان

 

  ل ي فرزندان اسرائجانب از 
 

. آنها قدرت او را در  دنديبه قدرت خدا امتناع ورز   مانياز ا   لياسرائ  يبازگشتند ، بن  خبر بدكه ده جاسوس با    يهنگام

در    ستون آتشدر روز ،  ابر    يماوراء الطبيع  هي در سا  ،سرخ    يايدر   باز شدن، در    كه بر مصر وارد شده بود  باليايي

گرفتن خدا و    دهينبود. اما آنها شروع به ناد  مندرس  شانيلباسها  يآب و غذا تجربه كرده بودند. حتمهيا شدن  شب ،  

نم  يموس آنها  ب  ي كردند.  اظهار  م  ي اطالع  يتوانستند  ،    ي كنند. آنها  تسخير  را    سرزمين"دانستند كه خداوند گفت 

 .دندي دانستند ، اما باز هم امتناع ورز  يم  را كه به جهت آنان بود ،او   ميآنها معجزات عظ "كنيد

  

  :  ميآموز  ي را م ني ا  انيعبران در

باق  پس  4:6  انيعبران بعض  ي چون  كه  آنان  ي است  و  بشوند  آن  پ  يداخل  نافرمان  به  افتند،يبشارت    شيكه    يسبب 

 داخل نشدند،

  

  جان دادند. ابانيدر بآنها  گيهمخدا ،   ت ينكردن از هدا  يرويبر پ يخود مبن يعمد  انتخاب ليبه دل

  م يتوان  ي. نمميكن  يزندگ  مان يبا ا  گريو در موارد د  ميكن يچ يخود از خدا سرپ  ياز زندگ  نهيزم  كي در    ميتوان  يما نم

نمبياوريم  ليدل  ينافرمانبراي   ما  د  ميتوان  ي.  به گردن  را  نافرمان.  مينداز يب  گرانيآن  پاسخ  به   نيا  يتنها  ما  است كه 

  ). 9: 1 وحناي(اول  را ببخشد  اتا خدا بتواند آنه  ميكن يگناهان خود اعتراف م 

  

 : م ييو بگو ميريبگ يميتصم لياسرائ  قوم دي مثل نسل جد دييايب

    24:24 وشعيكرد.»  م ينمود و آواز او را اطاعت خواه ميخود را عبادت خواه يخدا هوهيگفتند: « وشعيبه  قوم
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  بي ايماني شك و 

 
  ا ي   يفيبه عنوان بالتكل  شكما هستند.  مان يدشمنان ا  نيتر  يبه هم هستند و دو نفر از قو   هيشب  اريبس  بي ايماني و    شك

  عدم اطمينان  داشتن  رسيدن،به نظر    ديبع  عدم باور، معطوف بهبه    ليتما  ،شود  يم  فيتعر  يزيبودن در مورد چ  نيبدب

 ظن داشتن.  ءسو   اي، دلهره ،   ان بودن ترس به معنيشود. شك  يم ترديدكه اغلب منجر به 

  مانينداشتن ا  اي،  اطمينانعبارت است از عدم  ي مانيا يب

  

  از كالم خدا عدم دانش

 
ناآگاه  يمانيا  يب  ليدل  نيتر  عيشا ا   ياز كالم خدا در مورد موضوع  ي،  ناش  نياست.  اشتباه    تعليماز    يممكن است 

  :نوشت  هوشع  .مي آنها احترام قائل بوده ا يباشد كه ما برا  يكسان

  

  اند.شده هالك  معرفت  از عدم  من قوم  6:  4هوشع 

 

  . "آورد مانيو ا  ديد" نوشت كه اوآمد اينطور   خالي قبركه بر سر  "گريشاگرد د"از  رسول  ي وحناي يوقت

 

د  پس شاگرد  به  گريآن  اول  ن  كه  بود  قبرآمده  د  زداخل يسر  ا  ديشده،  ز  مانيو  نفهم  رايآورد.  را  كتاب    ده يهنوز 

    9 - 8:20 وحناي.زدياو از مردگان برخ ديبودند كه با

  

ا از  ،  ديبا   ايمان آورد  نكهياو قبل  نم   رايز  مي ديد  را  ، مهم    مياور يب  مانيا  ميخواه  يدانست. اگر م  يكتاب مقدس 

  .مياست كه ما كتاب مقدس را بدان

 

  ما  يعياز حواس طب يرويپ *

 جمع شده بودند.  گريكه شاگردان د  ديرس ييبه جا در همان فصل ، توما بعداً
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و انگشت   نميرا نب  خهايم  يگفت: «تا در دو دستش جا  شاني.» بدميا  دهيبدو گفتند: «خداوند راد  گريشاگردان د  پس

  20:25 وحناينخواهم آورد.» مان يننهم، ا شيو دستخود را بر پهلو نگذارم ها  خيم يخود را در جا

 

  : با توما صحبت كرد وارد شد عيسيِ خداوند  يوقت

ا  پس به  را  بب  يو دستها   اوريب  نجا يبه توما گفت: «انگشت خود  راب  نيمرا  پهلو  اوريو دست خود  بر  و    ي و  بگذار  من 

توما،    يگفت: «ا   ي سيمن.» ع  ي خدا  ي خداوند من وا  يگفت: «ا   ي دار.» توما در جواب و  مان يمباش بلكه ا  مانيايب

    29  - 27:20 وحنايآورند.» ماني ا دهيكه ند يخوشابحال آنان  ؟ يآورد مانيا دنم يبعد از د

 

  مان يا   ده يكه ند   ي. خوشا به حال كسانديآور   بلكه  دينباش  بي ايمانزد.    يحرف را به ما م   نيهم  عيسيِ خداوندامروز  

 .  ندآور

كه ما    ي زيچهمان    يعني    ماست  يبه دانش حس   ي ماوابستگ  جهينت  بي ايماني   "كنم.  ي... باور نم  نميبنب  تا   "گفت ،    توما

  شود.  يكالم خدا حاصل م دانشبا  فقط ماني. امي بينيمكالم خدا دانستن  يبه جا

  

 *سخت دلي

  : ا سرزنش كردر  دلي شاگردان و سخت  ايماني يب  عيسيِ خداوند

 

سبب  .» و بهشي نباشد مگر در وطن و خانه خو حرمتيب ي گفت: «نب شانيبد يسيع كنيدرباره او لغزش خوردند. ل و

   58 - 57:13 يمتدر آنجا ظاهر نساخت.  ار يمعجزه بس شانيايمانيا يب

 
 

و    د يبرداشت. او ترس  عيسيِ خداوند را از    ش يچشمها   يوقتراه مي رفت اما    عيسيِ خداوند   سمت آب به    يرو   پطرس

 .تا غرق نشود  او را گرفت  عيسيِ خداونداما .  داشت غرق مي شداطراف خود  ط يشرا دنيبا د

  

 14:31  ي؟»متيچرا شك آورد مان،ي ا كم ي دست آورده، او رابگرفت و گفت: «ا درنگ يب يسيع

  

  م يتوان  يآنچه م   يعني به  مي پردازب  يعيطب  طيو به شرا   برداريم  عيسيِ خداوند چشم از  شك زماني به وجود مي آيد كه  

    مينيخود بب يعيبا چشمان طب



101 
 

 "داشته باش. مانيابلكه  شك نكن " :فرمود عيسيِ خداوند

  

نزد آن آمد و جز برگ   ده،يرديدرخت انج كيگرسنه شد.  و در كناره راه  كرد،يبامدادان چون به شهر مراجعت م

اافتين  چيبر آن ه از  بعد م  ني. پس آن را گفت،  انج  وهيبه  بر تو نشود! كه در ساعت درخت  ابد  به  !   ديخشك  ر يتا 

در جواب    ي سيخشك شده است!  ع  ر يزود درخت انج  اري بس  چه فتند،  متعجّب شده، گ  دند،يرا د  نيچون شاگردانش ا

ا  ميگويبه شما م  نهيگفت، هرآ  شانيا شد    ر يرا كه به درخت انج  نينه هم  د،ينمودي نم  شكو    ديداشتي م  مان ياگر 

به دعا    مان ي.  و هر آنچه با اشدي م  نيافكنده شو چن  ايمنتقل شده به در  د،يگفتي كوه م نيبلكه هر گاه بد  د، يكرديم

  22  - 18:  21 ي. مت افتي ديخواه د،يطلب كن

  

  كرد. ديما تأك دلشك نكردن در  تيبر اهم عيسيِ خداوند،   مرقسدوباره در 

  

در    افكنده شو و   ايمنتقل شده، به در  ديكوه گو  نيهر كه بد  ميگوي به شما م  نهيكه هرآ  را يز   23:  11مرقس    ليانج

  بدو عطا شود. ديهر آنچه گو نهيهرآ شود،يم ديدارد كه آنچه گو نيق يبلكه دل خود شكّ نداشته باشد 

  

  به جاي ايمان  نيگزيجا كي قبول

  

در  طانيكند. ش حقيقي  پول به هيشب امكانپول را تا حد   مي كند آن ي سع درست مي كند يكه پول جعل  يشخص

  .موفق بوده است كامال ،  حقيقي مانيا  جايگزين به جايپذيرفتن يك  يما برا  بيفر

  د يام *

  :نوشت  انيكتاب عبران سندهينو

  است.  دهيناد يزهايچ برهانشده و   داشته ديام يزهاياعتماد بر چ  مان،يا اكنون  11: 1 انيعبران

  

به طور جزئ قبالً  ام  ي ما  ا  ديدرباره  ا   مي بحث كرده  اما در  احتمال  ديبا  نجاي،  عنوان دشمن  به  شناخت.   مانيا  يآن را 

با  جواب دعاهاي   افتيدر  يبرا ا   مانديام  ديخود  به  كن  مانيرا  باميمعطوف  ما  از  مان  د يام  دي.  در    جوابيبه    باوررا 

  .ميكن ليدافتد تب ياكنون اتفاق م هم نكهي، به باور ا ندهيآ
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  فرمود :  عيسيِ خداوند

 دياافته يكه آن را    د يبدان  ني ق ي  د، يكنيم  درخواستآنچه در عبادت    ميگوي به شما م   ني بنابرا   24:  11مرقس    ليانج

  و به شما عطا خواهد شد. 

  به شما عطا خواهد شد.  و" داشته باشيد  د يام " اينكه نه  "يقين بدانيد  "  فرموداو 

  

  منطق فكري * 

  يي زهايتواند چ  ينم  ي عيطب  فكرباشد.    مانيا داشتن  ي  برا  يتواند مانع   ي م  نياست ، اما همچن  ز يشگفت انگ  ي ابزار   فكر

روح    ميتسل  ديبا  فكردرك كالم خدا تالش كند ، اما    يتواند برا   يم  فكرك كند.  درروح مي باشد را  در قلمرو  كه  

  تواند اسرار خدا را درك كند.  ينم يعيطب فكر شود.

  

 تواندي كه نزد او جهالت است و آنها را نم   را يز  رديپذيامور روح خدا را نم   يامّا انسان نفسان   14:  2  انياول قرنت

  .شوديحكم آنها از روح م  رايز  ديفهم

  

  است و ديگري  ي ، انسان  يع يطب  ي ها  تيواقعيكي  .  ميبه آنها باور داشته باش  ميتوان  ي وجود دارد كه م  واقعيت دو نوع  

ما    را  فيزيكي  ي زهايچ  ا ي  روحاني  حقايق ،    حقيقت مي باشد  مكاشفهكه  شكار شده است.  آكه در كالم خدا    حقايقي

 .ميكن يخود درك م   يعيبا حواس طب

از روح ما    د يبا   مانيا  عملي نيست چوناين    داشته باشيم كه  مان يابه وسيله افكار  بر اين دارد كه    يسع   منطق فكري 

و  شود.    يناش احياء  با    ديتجدافكار  با  فكر.  هستندجنگ  در    امور روحانينشده  تجد  ديما    د يبا مكاشفه كالم خدا 

  شود. 
  

ا  و مشو  نيهمشكل  تازگ  ديجهان  به  را   ي بلكه  خود  صورت  خود  در  د يده  ليتبد  ذهن  شما  اراده    ديكن  افتيتا  كه 

  12:2 انيروم.ستي كامل خدا چ دهيپسند يكوين

  

 فرض  اي مانيا* 

،    مياز آن فراتر برو   ي. اما وقتميرا باور كن  داده استكه هر آنچه كالم خدا به ما وعده    مي داررا  حق  كامالً اين    ما

  .ميكنمي با فرض عمل  آنگاه 
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  ا يو اثبات    آزمايشبدون    باور كردن  ايدرست بودن ،  بر  فرض   اي  پنداشتن"  يرا به معنا  "فرض  "  وبسترفرهنگ لغت  

  كند. ي م فيتعر "داشتن  ، تصور خيال كردن، كردن استنباط مفروض پنداشتن ،   ، بر اساس احتمال قوي

 
. دي دار  ايمان  روياء   اي  كالم  ن يتحقق ا   ي ، و شما برا  ديكلمه به شما بگو  ك ي  و  ممكن است با شما صحبت كند  خدا

صد در   اي. آميكن  بررسي، به دقت    ميكن  يم  افتيرا كه در  رويايي  اي  كالمهر    ديحال ، ما با  نيا  با  ستيفرض ن  نيا

  برآورده   ني ا  ا ي؟ آخواهيم كردبرآورده   مان آن را خود  اي آ   ست؟يما چو نيت    زه يدارد؟ انگ  يصد با كالم خدا همخوان 

  " هشدار دهنده هستند يپرچم ها نهايا "  ؟استخواهشِ جسمانيِ شخصي   كي ةكنند

  

  : مينگاه كن 12:3  انيرومبه   گر يبار د كي دييايب

  

 د ياست مكن  ستهيبلندتر ازآنچه شا  يكه فكرها  ميگوياز شما را م  يكيكه به من عطا شده است، هر  يضي به آن ف  رايز

  12:3 انيروم.كه خدا به هر كس قسمت فرموده است  مان يبه اندازه آن بهره ا د، ييبلكه به اعتدال فكرنما

  

  

  ما  يدشمنان شخص  مغلوب ساختن
  

 ما آموزش داد. مانيدر مورد نحوه برخورد با دشمنان ا عيسيِ خداوند وجود دارد كه   ديكل دو

   روزه
 

هنگام  روزه م   ي،   ، باشد  شده  انتخاب  خداوند  توسط  زمان  يكه  يا  تواند  دانش  توسط  هدايت شدن  ما  كه  باشد  ي 

آزادانه تر به    م يما باشد تا بتوان  يعيطب  ي در دانش و خواسته ها   شرويپ  ينف   خواهش هاي طبيعي خود را سركوب كنيم  

  .مي خود برو روح  ديد قلمروي

  دعا
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زمان  دعا  ، كالم  در  تأمل  و  خواندن  با  همراه  م  ي،  كه  بهتر  يصدا   ميتوان  ياست  به  را  بشنو   نيخدا    ي وقت  ميوجه 

كه مبتال به صرع بود ، ناموفق بوده    ياز پسر  ويد   انداختن  رونيكردند كه چرا در بوال  س   عيسيِ خداوندشاگردان از  

  آنها بوده است.   يمانيا  يب ليبه دل ن يكه ا فرمود عيسيِ خداونداند ، 

 
  شما.   يمانياي سبب ب را گفت: «به  شانيا يس يع 17:20 يمت

  

  د يما تأك  يدر زندگ  بي ايمانيمقابله با    يدهايبا خدا) و روزه به عنوان كل  مشاركت(  دعا  تيبر اهم  او،    يبعد   هيدر آ

  كرد. 

  

  17:21 يمت«.رود ي نم رون يجنس جز به دعا و روزه ب نيا كنيل

  

   دارد را ما    ي زندگ   ي كه خداوند برا   ي سرنوشتو  بركات  همه    "موعودِ  ن يسرزم"  م يخواه  ي، نم   لياسرائ  قوم ما ، مانند  

  مي فرمايد :توسط روح القدس  انيكتاب عبران سندهيهم ، نو باز  .مياز دست بده

  

 ميپس دانست د،يمرتد شو يح ي باشد كه از خدا مانيا يو ب ريازشما دل شر يكيمبادا در  ديبرادران، باحذر باش يا

  19,    3:12 انيعبران.داخل شوند  نتوانستند يمانيايسبب ب كه به

  مان يا شرفتيپ

 
فرد  باًيتقر ا  ي م  ي هر  از  قبل  اما   ، بدود  با  نكه يتواند   ، بدود  ماراتن  مناسب دو  د يدر  ب  دنيروش  بااموزديرا  آنها    د ي . 

هر    زمان مي برد  دويدندهند.  شيقدرت خود را افزا   ي ،دوره زمان  ك ي  يدر ط  د ي. آنها بارنديبگ  اديرا    ح يتنفس صح 

  ماراتن آماده شوند. يتا بدن آنها ساخته شود و برا   ساعت ها ، و ساعت ها و ساعت هابراي روز 

 
ا   يم   خدا به ما نخواهد گفتو  ما كجاست    مانيداند سطح  از كشور    ي خانه ها  او  و به خارج  خود را ترك كرده 

   خود باشيمخانواده    اي  گانيهمسااطرافيان ،   براينكرده بايد تسليم اراده او  هداتما را  او كه   يتا زمان ، ميبرو
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 ه سامر ، هيهودي ، مياورشل *

 فرمود :  عيسيِ خداوند كه   هجالبخيلي 

 ه يهودي  يوتمام  ميبود، در اورشل  ديو شاهدان من خواه  افتي  ديقوت خواه  د،يآي  القدس بر شما م  چون روح  كنيل

  1:8 اعمال«.جهان يو سامره و تا اقصا

 

 خانه ماست. سمبل مياورشل

 ) مايا همسايگان مدرسه ، كار ، محله   (منطقه نفوذ ماست  هيهودي

  از چندين قوم   انيوجود داشت. سامر  يدشمنخصومت و  ها    يو سامر  هودي قوم    نيب  راي جالب است ز  ژهيبه و  هسامر

 تجربه فروتنانه خواهد بود. با   ك يه  كردند. رفتن به سامر   ي م  ياحساس برتر   آناننسبت به    انيهوديمختلط بودند و  

 شد.  همه دنيادرها به   باعث باز شدنكردند  يكه آنها در آنجا خدمت م ي حال ، هنگام ن يا

  د يگو   يو آنچه را كه او م   دي . و سپس از خدا بشنوميشروع كن  مانيسطح ادر همان    ميكه هست  يياز همان جا   ديبا  ما

  . ديگو يگذارند م  يم  ريما تأث ي كه در زندگ افرادي  بودن مراقب تياز اهم به ماداود  .ديانجام ده

 

  3 – 1:1 ريمزام* 

بلكه    ند؛يكنندگان ننش  و درمجلس استهزا  ستد،ينرود و به راه گناهكاران نا  رانيبه مشورت شر  كه  يكس  خوشابحال

آب    ي نشانده نزد نهرها  ي. پس مثل درختكندياو تفكر م  عتيخداوند است و روز و شب درشر  عتيرغبت اودر شر

م كه  بود،  م  وهيخواهد  موسمش  در  نم  دهد،  يخودرا  پژمرده  برگش  م  دگرد  يو  هرآنچه  انجام    كين  كند  يو 

     3 – 1:1 ريمزام .خواهدبود

  

و كنار    توقف مي كندرود ، سپس    يراه م   خدانشناسان. ابتدا شخص با  ديقسمت توجه كن  ني در ا  ترتيب معاشرتبه  

  . همنشين مي شود و سرانجام با آنها  ستديا  يآنها م

 

خواهد كرد. ما هنوز    جاديكنند ا  ي م  عمل  يعيكه در قلمرو طب  يما و افراد   ن يب  فيزيكي  يي جدا  ك راه رفتن ي  مانيابا  

آنها    يبا فلسفه ها  گري. اما ما دسر مي زنيمآنها    بهداد و    ميخواه  تيآنها اهم. ما همچنان به  هستيمتماس    در  با آنها

نخواه و    ميموافق  زندگ  شريك بود  ، زندگ بود  ميخواهن  نهاآ  يسبك  عوض  رفتن    اطاعتو    مانيا  با ما    ي. در  راه 

  خواهد بود.
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  درس هفتم  دوره كردن يبرا  هايي پرسش
  

مقابله با آنان  راه حل   چگونگيو را نام ببريد  دي خود داشته ا مانيا باكه   دشمن از دشمنانيسه ) ١

  را شرح دهيد ؟ 
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 درس هشتم 

  قدم بزنيم آب روي ،  ايب

 
  مقدمه 

 

  ) قدم بزنيم(بيا با من روي آب    Come Walk on the Water with Me  به نام  وجود دارد    فوق العاده  سرود   كي

او  راه رفتآب    ي رو  پطرس ترد .  داد  فر  دياجازه  اما سپس   ، او شكست خورد  مرا  "زد:    اديوارد شود.   ، خداوندا 

برگشتن از قدم    پطرس در حال نجات داد.    او را  و  كرد  دست خود را دراز   عيسيِ خداوند. و بالفاصله ،  "نجات بده

بود بروي آب  اگر   زدن  ا  چه، و  است كه  نشده  دارم كه    ن يدر كتاب مقدس گفته  ، من دوست  است  افتاده  اتفاق 

  د يفهمپطرس    يكنم. من مطمئن هستم كه وقت   رتصو   قيرا در حال قدم زدن در اطراف آن قا  عيسيِ خداوند و  پطرس  

  خواست متوقف شود. يآب راه برود ، نم يتواند رو  يكه م

 
  :نوشت مرقسكند.  عمل، او آنجاست كه با ما  ميدار  يقدم برم انميبا اما  ياست! وقت وفادار  بسيار  خدا

  

فرمود، به آسمان باال برده شد و به دست راست خدا بنشست. پس   شانيسخنان را بد نيخداوند پس از آنكه ا يسيع

كه همراه   ياتيو كالم خود را با آ  كردي عمل م  شانيو خداوند با ا  كردند،يرفته، در همه جا موعظه م  رونيب  شانيا

  20  – 19:16 مَرقُس .نمودي بود، ثابت م شانيا
  

 : پولس رسول نوشت

كه روح حكمت و مكاشفه را در شناخت خود به شما    خواهم ي آن پدر پرجالل، م  ح،يمس  يس يخداوند ما ع  ي خدا   از

  يغن  راثيو به م ديرا كه خدا شما را بدان فرا خوانده است، بشناس يديتا چشمان دلتان روشن شده، ام د،يعطا فرما

مقدس در  او  پرجالل  ب  د،يببري پ  نيو  قدرت  از  ا  ميعظ  تينهاي و  كه  ما  به  نسبت  شو  م، يدار  مان ياو  اديآگاه    ني. 

  19 – 17:1 ان ياَفِسس مقتدر خداست يروي قدرت، برخاسته از عملِ ن

  

از حد    شيو عظمت ب  بگذاريمقدم    يعيطب  ءماورا   يآبهابر،    به اجرا بگذاريم خود را    مانيوقت آن است كه همه ما ا 

  .ميخدا را به جهان اطراف خود نشان ده
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  آب  يرو راه رفتن
 

سوار    كرد، ي شاگردان را بر آن داشت تا در همان حال كه او مردم را مرخص م  درنگي ب  ي سيع  33  –  22:14  يمَتّ

دعا كند.    ييبروند. پس از مرخص كردنِ مردم، خود به كوه رفت تا به تنها  ايدر  ياز او به آن سو  شيشوند و پ  قيقا

  را يتالطم امواج بود، زو دستخوش    ده دور ش  ارياز ساحل بس  قيهنگام، قا  نيو او آنجا تنها بود. در ا  ديشب فرا رس

آنان رفت. چون شاگردانْ    ي آب به سو  يزنان بر رو  گام  يس ي. در پاس چهارم از شب، عديوزي بادِ مخالف بر آن م

رو رفتن  راه  حال  در  را  د  ي او  فر  دند،يآب  ترس  از  و  است»،  «شبح  گفتند:  كرده،  ع  اديوحشت  امّا    ي سيزدند. 

مرا بفرما تا    ،يي!» پطرس پاسخ داد: «سرور من، اگر تودي. من هستم، مترسديدار  يوبه آنها گفت: «دل ق   درنگيب

به راه    يسيع  ي آب به سو  يآمد و رو   روني ب  قيآنگاه پطرس از قا  !»اي«بفرمود:  عيسي  .»  ميايآب نزد تو ب  يرو

  يس ينجاتم ده!» ع  ،برآورد: «سرور من  اديفر  رفت،ي كه در آب فرو م  ي و در حال  ديترس  د،يافتاد. امّا چون باد را د

برآمدند، باد    قيچون به قا ؟»يچرا شك كرد  مان،ياكم  ي دست خود را دراز كرد و او را گرفت و گفت: «ا  درنگيب

كسان سپس  نشست.  قا  يفرو  در  ع  قيكه  برابر  در  زم  ي رو  يسي بودند  «براست  نيبر  گفتند:  پس  ي نهاده،  تو  ر  كه 

  !»ييخدا

  

  عيسيِ خداوند كه    دي. او شنگذاشت  عملبه  خود را    مانيقطعاً ا  پطرساست.    مانياز ا  يزينمونه شگفت انگ  عجب

 . بود آبي رو  او در حال راه رفتنحركت كرد.  عيسيِ خداوندو به طرف   بيرون آمد قي، و از آن قا  "ايب"،  فرمود

  ء ، باد را احساس كرد و از قلمرو ماورا   د يبرداشت. او موج ها را د  عيسيِ خداوند نگاهش را از    ؟ او  افتاد  ي اتفاق  چه

به قلمرو طب  يعيطب انجام داد. او فر   يعيخارج شد و  اما كار درست را  به غرق شدن كرد ،  زد ،   اديرفت. او شروع 

  "، مرا نجات بده. يسيع"

خداوند ،    عيسيِ  و گفت  را گرفت  او  ا  يا"دست  برا   يونانيكلمه    "؟ي، چرا شك كرد  مانيكم    "شك "  يكه 

    من"گفت ،    يم  پطرساست. روح    راهبه دو    بين  گيركردن يا ماندن  يبه معنا  كهاست    distazoشود    ياستفاده م

 "!دش خواهي  غرق  تو"گفت ،   يم فكرش  "آب راه بروم! يتوانم رو  يم

اي    پطرس او دو فكر داشت.  مردد داشتروحيه  را    عيسيِ خداوند .    پطرس   "؟ي چرا شك كرد"كرد.  سرزنش  او 

  انتخاب داشت.  كي الزم نبود شك كند. او 
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. او مطمئناً يكي تصور كنيم  پطرس  شخصيت خود را با  مي توان  ياست. ما م  يزيما چه نمونه شگفت انگ  يمثال برا   نيا

، اما الزم است    "ميبرو  رونيب  ق ياز قا"  ميبتوان  داريم  يقو  يمان يا  ي كه زمان ، ممكن است در    پطرسنبود. مانند    يعال

ا  به  ادامه    ي برا   ، متزلزل نشويم  خود    مانيكه در    . ميانجام ده  كه   به ما گفته است   عيسيِ خداوند كه    ي هر كاردادن 

ترس از شكست  ما به خاطر    محدود نشدناز    اين مثال نمونه اي   نيهمچن.  رسد    يبه نظر مچطور    طيشرا   ستيمهم ن

  است.
  

 ايماني از نوع ايمان خدا  –جسارت داشتن 
 

مس  ياريبس ولرم  در يك  انيح ياز  روحاني  دارند    زندگي  آنها  سكونت  ابه خاطر  .  كنار   ،  مانيكمبود  را  خودشان 

 ".بخواهد بشود ، بشودهرچه ": نديگو  يكنند و م يم  ي زندگ  انيبه عنوان قربان در مبارزات زندگي و  كشيدند

و هر آنچه در آن است تسلط    ن يبر تمام زم  كه  م يشده ا   دهيو سلطنت با او آفر   يحكمران  يكه ما برا دانند    ينم  آنها

 از ما اطاعت كنند. ديدانه خردل كوه ها با  كي  اندازهبه   يحت  ميداشته باش مانياگر ا فرمود عيسيِ خداوند. يابيم

  ، كه باشد شده  اجازه داده    ساهايو كل  يدر زندگ كه  خوب و بد  از چيزهاي    تركيبي  لينادرست ، و به دل  ميتعال  ليدل  به

  در كتاب مكاشفه ما مي خوانيم : كرده است. ريرا در زمان ما تسخ  ساهاياز كل  ياريبس ، هيكروح الئود

 
آمسيبنو  هيكيالئود  يسايكل  ةفرشت  «به «آن  ام  ن،ي:  شاهد  آفر  نيآن  مبدأ  كه  آن  راست،  چن  نشيو   نيخداست، 

نه گرم    ، يآن. امّا چون ولرم  اي  يبود  نيا  ايو نه گرم. و كاش    يكه نه سرد  دانمي م  دانم؛ي : اعمال تو را مديگويم

  16 – 14:3ندازم.مكاشفه يب رون ينمانده كه تو را چون تف از دهان ب ي زيو نه سرد، چ

 

م  سايدر كل  يبا وفادار   ياريبس ندارند خداوند در زندگ   يشركت  انتظار  اما هرگز   ، آنها    يكنند  آنها مداخله كند. 

 زنند.بقدم  عهيالطبء  ماورا يآبها  ي رو  تا نديآ ينم رونيخود ب يعيطب يها  ق يهرگز از قا

  . و با اقتدار باشيم ،  پيشرو   مصممخود  مان يكه در ا  مي ريبگ ادي ديبا ما
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  جا به جا مي كند كوه ها را كه  ي از نوع ايمان خدا مانيا 
  

 

ا  عيسيِ خداوند ايمان خدامانيبه شاگردان آموخت كه  نوع  از  ا  ي  ، و  باشند  امروز   يزيهمان چ  نيداشته      است كه 

 . ميكن عملخواهد من و شما در آن  يم

  وه يآمد و به دنبال م  ريدرخت انج   نزد. او  ميخوانمي    عيسيِ خداوند  ي در زندگ  رويداد  كي ، ما در مورد    مرقس   در

  : نكرد دايپ يچ يه  چون و آن گشت

 11:14 مَرقُس.. دند يرا شن نيتو نخواهد خورد.» و شاگردانش ا وةياز م يكس گريدخطاب به درخت گفت: 

  

 مرقس ادامه مي دهد : 

  اديخشك شده بود. پطرس ماجرا را به    شهيكه از ر  دنديرا د  ريدر راه، درخت انج  بامدادان،  24  –  20:11  مَرقُس

پاسخ داد: «به خدا    يسيخشك شده است.» ع  ، يكرد  نيكه نفر  ي ريگفت: «استاد، بنگر! درخت انج  يس يآورد و به ع

افكنده شو،“ و    ايشده، به در  نده”از جا ك  د،يكوه بگو  نيبه ا  ياگر كس   م،يگويبه شما م  ن،ي. آمديداشته باش  مانيا

او انجام خواهد شد. پس به    ي خواهد داد، برا  يرو  ديگوي داشته باشد كه آنچه م   ماني بلكه ا  در دل خود شك نكند

 و از آنِ شما خواهد بود.  د،ياافته يكه آن را  ديداشته باش مانيا د،يهرآنچه در دعا درخواست كن م،يگويشما م

  

  .ميري بگ جهيمثال نت ني را از ا  مورد ن يچند  ايماني از نوع ايمان خدادر مورد داشتن   ميتوان يما م

 

  "تو نخواهد خورد. وةياز م يكس  گريد " -صحبت كرد  مشخصبه طور  عيسيِ خداوند) 1

 

  . دنديشاگردان او را شن - اعالم كردبلند  ي خود را با صدا مان ياو ا) 2

 

كس در مورد    چيه  رايز  مي دان  يرا م  نيبود. ما ا  يهمان شكلدرخت  كنار درخت آمدند ،    يوقتهمان روز  عصر    )3

  شك نكرد. فتديدر آنچه قرار بود اتفاق ب عيسيِ خداوند آن اظهارنظر نكرد ، اما 

  

خشك شدن در همان لحظه اي كه  بود.    خشك شده   درخت  او با درخت صحبت كرد ، آن   نكهيساعت بعد از ا  24)  4

نياز داشت تا خشك شدن پديدار    با درخت صحبت كرد در ريشه ها شروع شده بود اما  عيسيِ خداوند  يك زماني 

 شود. 
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نداد.    ي ح يتوضهيچ    ريدر مورد درخت انج   عيسيِ خداوند شاگردان از آنچه او انجام داده بود متعجب شدند ،    يوقت

داشته باشند ، از آن استقبال كنند و     خدا را مانِ يكرد كه ا  ق يرا آموخت. او آنها را تشو   مانيدر عوض ، او به آنها ا 

 .انجام دهند معجزات را نيز

خواست آنها را در    ي . او مقرار بگيرنداو  پشت  نبود آنها با ترس و وحشت    ل يما  عيسيِ خداوند كه    ديداشته باش  توجه

  . وندنديبه او بپات م معجزانجا

  

  از نوع ايمان خدا   يمان يا از نمونه هايي 
  

  اتيو جل داود
 

ها  قيعت  عهد نمونه  از  است  با    ييپر  افراد كه  ايمان خدااز  نوع  از  م   ايماني  در مورد داود  چيزي كه  كنند.    يعمل 

،    مسلماً،    ه بود مرد متوقف شد  ك يتوسط    ليكل ارتش اسرائ  ،  بازگشتگوسفندان    چراندن از    يوقتوجود دارد ،  

  . ديگوش ده  داود مانياترسناك بود ، اما به سخنان پر از   اريبس يعيبود ، و از نظر طب كريآن مرد غول پ

 

 صحبت كرد  مانيدر ا داود *

  ، چه گفت؟  به وحشت انداخته را  لياسرائ لشكركه چگونه  دي و د در حال رجزخواني است جلياتكه  ديشن يوقت

  

  17:26 ليسموئ١زنده را به چالش كشد؟» ي خدا انيكه لشكر ستينامختون ك ينيفلسط نيا

  

  مخالفت كردنداو  بابرادرانش * 

 

حال  دشمن بود  دي تهد  در  اما    كردن  موضوعحاضر    داود ،  اين  به  ديد    نبود  كند   ي عيطباز  در    نگاه  دليل  همين  به 

نداشتترس  او  واكنش داود  ي وجود  برادران  او شدند. سپس  عليه  از  .  بر  آنها    اينگذشته   ، استدالل كردند  آنها   ،

  يدن داود ترسناز    آن ها  ،  ترسيده بودندبودند كه    يگروه جزواز آنجا كه آنها    و  ،  دندي فهم  ياوضاع را بهتر از داود م

  داشتند. و خشم نهياو ك  ماني. آنها از اخشمگين شدند
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چه به    ي: «برا دي. پس بر او خشم گرفته، پرسديگويكه او با آن مردان سخن م  ديبرادر بزرگ داوود شن  اب،ياما اِل  و

و شرارتِ دل تو آگاهم؛ تو تنها به    يمن از گستاخ  ؟ينزد كه نهاد  ابان يشمار را در بآن گوسفندان كم   ؟يآمد  نجايا

 17:28 ليسموئ١!»ياجنگ آمده يتماشا

  

ا با  اما برادر  يصحبت م  مانيداود  او را متهم كرد  اين را نفهميدندش  نكرد ،  با    نو      صحبت  يقلب   غرورو    تكبركه 

  دست بردار نبود.  داودكند. خانواده اش مخالف او بودند ، اما  يم

  

 او بودمخالف شائول پادشاه  *

خود را نبازد. خدمتگزارت   ينيفلسط نيبه سبب ا كسچيبه شائول گفت: «ه داوود:  او را نزد شائول پادشاه آوردند 

م  روديم او  با  را  جنگدي و  «تو  ا  ييارويرو  ي اراي.» شائول در جواب گفت:  با  نبرد  كه    را يز  ست،ين  ينيفلسط  نيو 

 33  - 32:17 ليسموئ١مرد جنگ بوده است.» يحال آنكه او از جوان ،يستين شيب يجوان

  

 .نديده استجوان است و در جنگ آموزش  يل يشائول به داود گفت كه او خ

  

 ستاديا مانيا  روياو * 

خورد،    يبرود. اگر او شكست م  جلياتبود كه پادشاه را متقاعد كرد كه اجازه دهد در برابر    راسخ داود چنان    مانيا

بود كه كل    نيا معنا  بردگ  لياسرائ  قومبدان  به  و  رفت  يشكست خورده  اخواهد  بر  داود  اما  پافشار  ماني.    يخود 

و  وسماجت   هم    مانيا  سخنكرد  را  مقابلخود  فلسط  ليائاسر  قوم  در  هم  و    اعالمها    ينيو  درست    جلياتكرد 

  كشته شد.ه بود همانطور كه داود اعالم كرد 

اما من به    ،ييآي نزد من م  نيو زوب  زهي و ن  ر يگفت: «تو با شمش  ينيداوود به آن فلسط  آنگاه     47  -  45:17  ليسموئ١

. امروز خداوند تو را به  ميآينزدت م  ،يادهيكه او را به چالش كش  لياسرائ  انيسپاه  ي نام خداوند لشكرها، خدا

را امروز    انينيلشكر فلسط  يهاشه خواهد كرد، و من تو را زده، سرت را از تن جدا خواهم كرد و ال  ميدست من تسل

جماعت    نيا  يهست. و تمام ييخدا  ليجهان بدانند كه در اسرائ  يامخواهم داد، تا تم نيبه مرغان هوا و وحوش زم

نبرد از آنِ خداوند است و او شما را به دست ما    راي. زدهدي نجات نم   زهيو ن  ريخواهند دانست كه خداوند به شمش

  خواهد داد.» 
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  گرفت؟  اديتوان  ي مچيزي چه   رويداد  ني از ا

 

 . ستيقابل توقف ن  ايماني از نوع ايمان خدا ) 1

 ممكن است خانواده و دوستان درك نكنند.  ) 2

 ممكن است درك نكند. ان رهبر )3

  

مدا  اما را  ا   ي ود خدا  او  حت  مانيشناخت.  را  برد گوسفندان    يوقت   يخود  به چراء مي  را    را  آنها  و خرس    ريش  ازو 

  ي از نوع ايمان خدا مانيبود. او با ا  شده خداوند آماده  توسط  بود كه    يود مرد رشد داده بود. دا،  كرد    يمحافظت م

 .مغلوب شدند انينيفلسط كه  راه مي رفت

. آنها بارها و بارها قدرت خود را  ميشنو  يها م  ينيكه از فلسط  ستين  يمورد  نيآخر  ني شكست خورد اما ا  جليات

  خدا برخاستند.  قوم  ضد  و به افتنديباز

  

  م يبعل فراصداود در 

  

به  و  دنديخبر را شن  نيا انينيبود ، فلسط ليبار مسح شد و اكنون پادشاه تمام اسرائ نيسوم يداوود برا  يوقت سالها بعد ،

  رونياو ب ينابود   يدانستند و برا  يداوود. آنها مسح و قدرت او را م  هيعل بلكه  لياسرائ  قوم  هيعلبر  . نه  ضد داود آمدند

  :  ميخوان  يم  سموئيل دومدر  ما .آمدند

 
پادشاه  دند يشن  انينيفلسط  چون     20  -  17:5  ليسموئ٢ به  داوود  اسرائ  ي كه  جملگ  ليبر  است،  شده  به    ي مسح 

وقت  شيجستجو اما  ا  يبرآمدند.  شن  نيداوود  فلسط  د، يرا  آمد.  فرود  دژ  واد  انينيبه  سراسر  در    م ي رِفائ  يِ آمده، 

بودند. گرفته  دهد    يدانست چه كار   يم   داود    ( موضع  ا  مطيعاو  اما    ،انجام  بود.  به    يآرزو   ني خداوند  كه  بود  او 

ا تا  اما او  از خداوند مسئلت كرده، گفت: «آدا)    نرفت  ديشنن  يزياز خداوند چ  نكهيجنگ برود ،  با    ايود  به مقابله 

را به   شانيا  نيق يبه   رايز  ،ي كرد؟» خداوند گفت: «برآ  ي خواه  ميرا به دست من تسل  شانيا  ايآ  م؟يبرآ  انينيفلسط

را شكست داده، گفت: «چنانكه   انينيآمد و در آنجا فلسط  ميفِراصبَعَلخواهم كرد.» پس داوود به    ميتو تسل  دست

  م يفِراصبَعَل  رو، آن مكان  نياست.» از ا  دهيمن بر دشمنانم خروش  يرو  شيهمچنان خداوند پ  خروشند،يم  البهايس

    نام گرفت. 
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فراص معنا  ميبعل  موانع  خداي  ستاو"  يبه  از  دهنده  خدا  داود  "!عبور  و  بود  موانع  يجنگجو  از  دهنده           را   عبور 

  .ديترس يداشت و از جنگ با دشمنان نم (پيشرو) مصممو   ي قو يمان يشناخت. او ا يم

  افكار   هيكه عل  ييزها يچآن  ،    يأسو روح    ي . روح فقر ، روح افسردگديايما ب  هيعلبر  ممكن است از هر طرف    دشمن

 ما هستند.  يها در زندگ   ينيو درد ، آنها فلسط يماري، روح ب بي ايمانيشك و  ،كنند  يما جنگ م

خود    يرا در زندگ   عبور دهنده از موانع  ي. وقت آن است كه ما خداميباش  و پيشرونده  مصممآن است كه ما    وقت

 ! م يريبپذ

  ب يكاليوشع و 

 
و  مصمم ننشامايا  در ، آن هاموعود فرستاده شدند  نياز سرزم يجاسوس يبودند كه برا يدو جاسوس ب يكاليوشع و 

، و    ستادنديدر برابر آنها اآن دو    دشمن صحبت كردند ،    هيبتبا ترس در مورد    گريجاسوسان د  يوقتبودند.پيشرو  

  آنها چه بود؟  مانيو پر از ا يقو سخنان. قوم ايستادند در برابر خواست  يحت

  

. اگر خداوند از ما خشنود باشد، ما را به  كوستين  اريبس  ار يبس  ينيسرزم  م،يتجسس از آن گذشت  ي كه برا  يني«سرزم

بخش  نيسرزم  نيا ما خواهد  به  را  و آن  كه ش  ينيسرزم  د،يخواهد آورد  بر    ي و شهد در آن جار  ريرا  فقط  است. 

عِص مورزيخداوند  سرزم  د يان  آن  مردمان  از  مباش  نيو  ا  شانيا  را يز  ديترسان  حفاظ  هستند!  ما    شان يخوراك 

   9 - 7:14 اعداد.»ديترسان مباش شانيبرداشته شده است، و خداوند با ماست. پس از ا

نفر  در آن روز   ،  هزاران  ااز قوم  برابر خداوند  باز زدند. چهل سال    ستادنديدر  او سر  اطاعت  از  از    ك ي، هر    بعدو 

ب در  اما  جا  ابانيبزرگساالن  دادند.  از دست  را  خود  و  ن  برآورده  يكاليوشع  تا  ماندند  زنده   ، را  شدن  ب  سخنانشان 

  كنند.مشاهده 
  

  و عَبِدنِغو  شَكي م شَدرَك،
  

عَبِدنِغو نگاه كن  شَكيشَدرَك، م  به  دييايب ، و  رياس  گانهيب  يني. آنها در سرزمميو  ا   ليبودند  به    نيبا    مهمي   مقامحال 

 .دنديفرمان آمد كه نبوكدنصر را پرستش كنند ، آنها امتناع ورز  هنگامي كه امابودند.  دهيرس
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  آنها چه  اما  .  مي اندازند  سوزان  كردند كه آنها را به كوره آتش  د يو تهد  فرمان دادندشاه آوردند و  پاد  شيرا پ  آنها

  گفتند؟ چيزي 

 

.  ميباره تو را جواب ده    نيدر ا  مينيبي نم  ي ازين  نبوكدنصر، ما   ي : «ا  و عَبِدنِغو در پاسخ پادشاه گفتند  شَكيم  شَدرَك،

آتشِ سوزان برهاند، و او ما را    ة قادر است ما را از كور  ميپرست  ي ما كه او را م  يخدا  ،ييگوي كه م  ي اگر چنان كن 

پادشاها،خواهد رهان تو،  ولدياز دست  نرهان   يحت  ي .  كه خدا  پادشاها    ،   داگر  بدان  نخواه  اني ،  را  و    ديپرست  م يتو 

كه آنها را داخل آن    يكه سربازان  بود  سوزان  يكوره به قدر(  كرد.»  م يسَجده نخواه  ،ي اتمثال طال را كه بر پا داشته

مشاوران خود در شگفت شد و شتابان از جا برخاسته، از    نبوكدنصرِ پادشاه  آنگاه)مردند  خودشان بالفاصلهانداختند  

نبست  اي«آ  :  ديپرس را  مرد  درون  ميسه  به  ن  و  پادشم؟»يفكنديآتش  پاسخ  در  پادشاها.»  گفتند:  اهآنها  است،  «درست 

«اما من چهار مرد م م  نميبي گفت:  بندها در  از  م  ان يكه رها  گام  ا  يوگزند  زنند  ي آتش  و    ده ينرس  شانيبه  است؛ 

به   هيشب  نيچهارم  يمايس نبوكدنصر  است!»سپس  نزد  ةكور  ةدهان  پسرخدا  «شَدرَك،    كيآتشِ سوزان  و گفت:  آمد 

  ان ياز م  و عَبِدنِغو  شَكيو م !»پس شَدرَكدييآ  نجايو به ا  ديشو  رون يب  متعال،  ي خدا  زارانخدمتگ  يوعَبِدنِغو،ا  شَكيم

ب خدا   رون يآتش  باد  نبوكدنصرگفت:«متبارك  م  شَدرَك   يآمدند.پس  كه   شَكيو  عَبِدنِغو  فرستاد  ةفرشت  و  را   خود 

را   شيخو  يها  و بدن  دندي چيسر پ  اهفرمان پادش  آنان از  ديبخش  ييوخدمتگزارانش را كه بر او توكل داشتند،رها

   28,     26  - 24,  18 - 3:16  اليدان خود را پرستش و سَجده نكنند يجز خدا  گريد ييكردند تا خدا ميتسل

  

  د ي بكوب  –  دييبجو -  بطلبيد
  

  ؟ چه بودند  عيسيِ خداوند  يكنند. دستورالعمل ها  رشدمداوم  و مصمم،   يقو  يمانيا در  ديبا ايمانداران 

  

م  «پس شما  بجو  ديبخواه  م،يگوي به  شد؛  خواهد  داده  شما  به  خواه  دييكه  رو  ديبكوب  افت؛ ي  د يكه  به  در    تانيكه 

گشوده   شيو هر كه بكوبد، در به رو  ابد؛ي  د،يهر كه بخواهد، به دست آورد؛ و هر كه بجو  رايگشوده خواهد شد. ز

    10  - 9:11 لوقا شود.

 

باش داشته  اول  ديتوجه  ما است.    درخواستقدم    نيكه  اراده  وقتي  و  را    نقشه  شكيخدا  هيچ  نحوه  و    ميبدان  بدون 

تا    بكوبيم ، و    بكوبيم،    بكوبيمآنقدر در را    و اقدام كنيم    مانيا   با   دي، ما با  ميداشته باشرا  او    يدستورالعمل هاعملكرد  
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  م ي دار  ايمان  قاطعانهاست كه ما    يزيهمان چ  ن ي. استيندرست    "  بخواهد بشود ، بشودهرچه    "پس    جواب ما برسد

    خواهد داد. ريياطراف ما را تغ  يايما و دن يزندگ

  

  ما  مانيا  به كارگيريآزادسازي و 
  

  ما وجود دارد. مانيا  بكارگيريو آزادسازي   يمرحله برا  سه

 

 كالم خداست. به  داشتن مان يو ا دن يقدم شن نياول ) 1

 . كنيم  بازگورا از دهانمان   مانيا نيا نكهيدوم ا )2

  . را به عمل بگذاريم مان يا اينكه  سوم) 3

 

  شود  يروح ما حاصل م  در دنيبا شن مانيا
 

  Rhema و  ريما   Logosلوگوس 

  

  يان مي نويسد : در روم پولس

 10:17 انيروم.شودي م  سّريم حيكالم مس قياز طر ام،يپ دنِ يو شن رديگيسرچشمه م اميپ دنِياز شن مانيا سپ

     كالم خدا در روح ما رشد از    دنيو شن  دنيبا شن  مانيا  ايجاد مي كند .  در روح ما  ايمان را كالم خداست كه    ن يا

 كند. يم

 . شده استترجمه  "كالم " به معني  وجود دارد كه ي ونانيكلمه  دو

نام   تفسيري كلمات عهد جديد   فرهنگ لغت در   اراده مكاشفه    "  Logos  كه لوگوسمي گويد     W.E. Vine    به 

را  كه شامل    "ست  خداشده   ا  يم   مكاشفهسخنان خداوند است كه اراده او  از  استفاده  با  توان    يم  ف يتعر  ن يكند. 

(براي    عام  كالم   "  Logos  لوگوس  "ست.  خدا  لوگوسِ،    كند  مكاشفه ميكه اراده خدا را    گفت كه كتاب مقدس

  است. همگان)

  در ابتدا كلمه بود و كلمه نزد خدا بود و كلمه خدا بود.   مي خوانيم : 1: 1 وحناي ليانجدر 
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در  "،    م يبخوان  يونان يرا با استفاده از كلمه    هيآ   ني ا  ميتوان  ي است. ما م  عام (براي همگان)    كالم  "  Logosلوگوس    "

 "ابتدا لوگوس بود ، و لوگوس با خدا بود ، و لوگوس خدا بود.

  اراده خداست. مكاشفة است. او  كالم  عيسيِ خداوند

  

W.E. Vine    يوناني در ادامه كلمه  "Rhema   "  ريما"  كند.  يم في را تعر  Rhema  "، مفهوم چيزي كه گفته    بيانگر

  است.  "  Rhema ريما "  از كاربرد كلمه يگر ينمونه د 6:17 انيافسس   ".نوشتار چه دردر گفتار  چه "، شده است 

 

نه  كالهخود  6:17  انياَفِسس سر  بر  را  شمش  دينجات  كالم  ريو  كه  را  دست    )    Rhema(ريماي     روح  به  خداست، 

 .  ديريگ

  

م  يوقت را  خدا  مكتوب  كالم  القدس  برا   رديگ  يروح  را  آن  شخصاً  ،  يم   مكاشفهما    يو               ريما ما    يبرا   آن  كند 

  كرده است. مكاشفهما  ي است كه خداوند برا يخاص  كالمهر  6:17 انيدر افسس ريماشود.  يم

  

  مان يا عطيه

 

  ي زندگ  " كتاب    ما به طور مفصل در   را ي، ز  مي ننوشته ا  يز يچجزئيات  مطالعه به    ن يا  در  مانيا   ه يما درباره عط:  توجه

  .مي به آن پرداخته ا  " روح القدس يايهدا قيطر ازي عيفرا طب

 

ا  كي   يبرا   فراطبيعي  مانيا  كي   مانيا  عطيه و هدف خاص است.  برا  عطيه  كي   ني زمان  كار    كيانجام    ي قدرت 

است. م  عطيه كالم  كه  ي هنگامخاص  ما  به  با  دي گو  يحكمت  انجام    كاري   كي   د يكه چگونه  مانند        نيا ،    دهيم را 

  . يمرا مطابق گفته خداوند انجام ده  آن كار جرات با تا  گذارد يرا به عمل م   مانيا  اي است كه عطيه جرقه

 
  ي ماني. اميكن  يم   افتياز طرف خدا در  يي راما باشد. ابتدا دستورالعمل ها   روزمره  ياز زندگ  جزوي  بايد  مانيا   عطيه

 .ميكن يو سپس ما اطاعت م مي شودها داده   دستورالعمل نيانجام ا   يبرا
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 مانيا   ي برا   گر يآورد. د  يرا به ارمغان م   ي واقع  مانيو ارا تازه مي سازد  خداوند است كه روح ما    يكالم شخصاين  

پشت آن  ،    تماميتشبا  و خود خدا    به روح ما گفته است  را   يكه خدا وعده ا  ميدان  يما م  چون  ميكن  ينمداشتن تقال  

  : كه ميشو يم  ميما مثل ابراه است.  ستادهيا

  

 4:21 اني رومخود وفا كند. ة داشت كه خدا قادر است به وعد نيق ي او

 

 گفت: ميخواه ايبا ارم با جرأتما 

  ي برا زيچ چي! هيديخود آفر ةافراشت يو بازو ميعظ يرويرا به ن نيكه آسمانها و زم يي! توهوهيخداوندگارْ  يا ”آه

  32:17 اياِرم .ستيتو دشوار ن

  

 مي نويسد :  اياشعما محقق خواهد شد. يكه كالم خدا در زندگ  ميدان ي ما بدون شك م

 

بلندتر    نيچنانكه آسمان از زم  را يشما. ز  ي من، راهها  يو نه راهها  ست،ي: «افكار من افكار شما نديفرماي م  خداوند

و  بارد،ي شما و افكار من از افكار شما بلندتر است. چنانكه باران و برف از آسمان م  ياز راهها  زيمن ن ي است، راهها

و برزگر را بذر و خورنده    سازد،ي كرده، آن را بارور و برومند م  راب يرا س  نيبلكه زم  گردد،ي جا بازنمبدان   گريد

نزد من باز نخواهد گشت، بلكه   ثمريب  شود؛ي م من كه از دهانم صادر مهمچنان خواهد بود كال   بخشد،ي را نان م

 11 - 8:55 اياِشع آنچه را خواستم به جا خواهد آورد، و در آنچه آن را به انجامش فرستادم كامران خواهد شد.

 

  بود همانطور كه فرمود: م يخواه يكدل عيسيِ خداوند بدون شك ما با  

  

  10:27 مَرقُسخدا ممكن است.» ي برا زيهمه چ  را يز ست؛ين نيخدا چن ي انسان ناممكن است، امّا برا ي «برا
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  درس هشتم  دوره كردن يبرا  هايي پرسش
  

 مثال هاي كتاب مقدس درباره ايماني از نوع ايمان خدا را شرح دهيد ؟  ازمورد  دو )1

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  شود؟  يآزاد م براي عمل كردن ما   روحچگونه در  ماني. ا2
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  آموزش كامل يسر كي
  

  مطالعه ،    مطالعه  يها  گروه،  كشنبهي  مدارس  ليانج   ،  مدارس  ليانج  ،  مراكز آموزش  يبرا  يعال

  ي  شخص

  ي ار ي،بس  ميدان  ي كالم خدا را نم  نكهيا  لي. ما به دل٦:٤  عدم دانش هالك شدند  ليمن به دل  قوم  م،يخوان  يهوشع م   در

م ها شكست  نم  ييزهاي.ما چمي خور  ياز زمان  كه  ا  ميتوان  ينم  م،يشناس  يرا  باش  مان يبهشان  مجموعه    ني.اميداشته 

  .ميكن يخدا زندگ  يدر پادشاه قدرتو هم   يهم از نظر سالمت ميبه وجود آمده تا ما بتوان يآموزش

با اين   يدهنده زندگ  رييو تغ قدرتمند ،ياديمجموعه بن ن ي.اميباش ماندارانيا  يو معجزه كننده برا ي قو ي بدن ديبا ما

و معرفتِ تّامِ   مانيا يگانگيتا همه به 13  ح،يجسد مس يبنا ي كار خدمت، برا به جهت ن،يمقدّس ليتكم يبرا هدف

  13  - 12:  4  اني. افسسم يبرس حيمس ي پسر خدا و به انسانِ كامل، به اندازة قامت پُر

  .دهند يم را انجام  عيسيِ خداوندكه كار  يمانداران يا  تمام يبرا  و 

  

  : مي كنيم  هيتوص كار ن يا  به جهتموضوعات را  ني به شما خواندن ا ما

  .مي هست چه كسي ح يدر مس نكهيدانستن ا:  خلقت تازه شمايل

برا  ديكن  كشف ما  شده   هدفي  چه   ي كه  چ  ي .معناميا   خلق  شدن  متولد  مطلق  مكاشفه    ن ي ا  .ستيدوباره  نيكي 

   خداوند ِحيمس  شباهتبه    ي بودن برا  يو ناكاف  يگيفروما  ت،يمحكوم  را از شكست در افكار گناه آلود،  مانداراني،ا

  .كند يآزاد م  شدن

  

  .ميباش روزمندي پ كي داده و  انيچگونگه به شكست پا: مانداريا اقتدار

قدم    د يجد   دليري   كي بشر فاش كرد.در    ي هدف جاودانه خود را برا،  سلطنت كنند  دي كه خدا گفت بگذار  يهنگام

  .بود يخواه روزيخود پ ي روزانه و خدمت  يدر زندگ  ريو و ارواح شر  طانيزد.تو در مقابل ش يخواه 
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  .روح القدس   هي هد قي از طر:  طبيعي فرا يزندگ

القدس را    ح رو  عطايايتا نحوه عملكرد هر نه    كند  ي.كمك مكندي  بر قرار م   يميو صم  ديروح القدس رابطه جد   با

  .د يرا شعله ور ساز  ايهدا ني ،ا ديكن ي فوق العاده ،مشتاقانه آرزو م ياز زندگ  يدي جد ي.با ورود به زندگ  ديكشف كن

  

  .فوق العاده داشتن  يزندگ   كي :مانيا

.وقت آن  ديخدا قدرتمند رفتار كن  ي برا  ديتوان  ي.چگونه م ديحركت كن  مانيدر قلمرو ا  ديتوان  ي كه چگونه م  د ياموزيب

 انيفوق العاده و نشان دادن عظمت خدا به جهان  يقدم برداشتن در قلمروها  يخود را برا   مانيا   مانداران،ياست كه ا

  .بكار ببرند

  

  .خدا يو خدمت قدرت شفا بخش افتيدر : شفا دادن يخدا برا نيقوان

برا  مانيا  محكم كالم،  ه يپا  داشتن م  افتيدر   ي را  آماده  شفا  خدمت  مسكند  يو  خدمت  خداوند ِحي.  شاگردان      و 

  .دهد  يشفا به ما م  يبرا  ييامروز الگو

  

  خدا شدن  ة پرستند : و پرستش  شيستا

برا و    يابد   هدف را  م  ش يستا  ي جاودانه خدا  پرستش آماده  ه   مانداراني.اكند  ي و  به  ب  جانيرا  كتاب   انيو  عظمت 

  .ميدر حضور خداوند را داشته باش يميآموزد كه چگونه پرستش صم يكند.به ما م  يم تيمقدس هدا 

  

  حضور خدا  :  جالل

  ن ي .اابدي  يم  ي.او در اطراف ما تجلميجالل خدا را تجربه كن  م يتوان  يم   !مي كنيم  يزندگ  يزيچه روز شگفت انگ  در

  .دي اموز يب و ديتجربه كن آن را ديتوان ي و چگونه م ستيجالل چ
  

  .به جهان دن يرس ي خدا برا نقشة:   معجزههمراه با    بشارت

  ي و معجزات شفا را در زندگ   و نشانه ها  عجايب  ميتوان  ي هستند م  رسوالن  در كتاب اعمال    كه  يمانند كسان  زين  ما

  .م ياز برداشت محصول زمان آخر شو يم،قسمتيده ي كه م يبا معجزه بشارت  ميتوان ي.ما مميخود تجربه كن
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  .آورد  يم ني آسمان را به زم :دعا

،بر رو  ديتوان  يكه چگونه م  ديكن  كشف دعا كردن    شفاعت،  قي.از طرديانجام ده  ني زم  ياراده خدا را در آسمان 

  .ديده رييجهان را تغ يخودتان و حت يزندگ   يتوان يم ، اتحادو  مانيا  يدعا  ،مطابق كالم

  

  رسوالن  در كتاب اعمال  : سايكل يروزيپ

  كتاب   ني جهنم بر آن غلبه نخواهد كرد.در ا  ي خود را بنا خواهم كرد و دروازه ها  يسايمن كل  فرمود  عيسيِ خداوند 

  د ي تجد  يبرا   يي الگو   ن يادر عمل است و بنابر  هياول  يسايداستان كل  ، رسوالن  كه چگونه كتاب اعمال    د يد  د ي،خواه

  .امروز است يسا يكل يو نشانه ها برا  عجايب
  

  .نيها و معلم شبان ن،يها، مبشر ي،نبرسوالن    ي :خدمت  عطاياي

خدمت   يمردان خدا را برا   سايدر كل ديبا ايهدا ني كه چگونه ا دي.كشف كنديبخش يياي به انسان ها هدا عيسيِ خداوند

 .ابد يرا در تاني خدا در زندگ نقشةآماده كند.

  

  ق ياز عهد عت ي:زندگ  ي برا ييالگو

بن  يغن  قيحقا ا  ياديو  م  نيخداوند در  زنده  در مورد آمدن مس  ييشگويشود.پ  يمطالعه  و    يقربان  ،  ادياع  ح،يها  ها 

  .دهند  يخدا را نشان م  ي ابد نقشة ،همه  قيمعجزات عهد عت
  

  ل يگ سيال و جو يا : كتاب سندگانينو

  .خداوند ِحيمس يسيع  در نام سلطه داشتن !  يبرا هدف

  ب يبر فر  يروزيپ

  

  مطالعه  يراهنماها

  كردن به جالل  رخنه

  از شرارت  يآزاد 

  .دانلود در دسترس هستند يدفترچه راهنماها ،كتاب ها و راهنماها مطالعه برا تمام
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