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 شاگردانو  نیبا معلم یسخن
 

جان ها ، در برداشت محصول  ادیرا به ص ماندارانیاست که هر روزه ا یبشارت همراه با معجزه ، مطالعه قدرتمند

          کتاب اعمال رسوالن ، ما  ماندارانیکند .مانند ا یم لیزمان آخر به واسطه بشارت همراه با معجزه تبد میعظ

و نشانه ها و معجزات شفا  بیعجا قیاز طر راکه خدا کالمش  ینجات دادن گم شدگان را هنگام یشاد میتوان یم

 . میکند ، تجربه کن یم دییتا

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

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

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

 دهد. یاستفاده شما ارائه م یبرا گرانید

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

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

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

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

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

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

 باشند.

 ادداشتی یبرا یخال ینوشته شده است .ما جا خالصه کردنو  تأمل کردن ،کردن  دیکتاب ها در مورد تاک نیبهتر

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

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

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

 باشند  گرانید میقادر به تعل

 

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

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

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

 آموزش دهند. گرانیبه د یرا به راحت
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  سندهیدرباره نو

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

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

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

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

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

 .در حال انفجار است گرانید

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

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

 .را کشف کرده اند شجاعتو  یروزیپ جیو مه دیعد جدبُ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 هر ایماندار در تمام سطوح بلوغ مسیحی است
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 بشارت همراه با معجزه

 A.L.Gill  گفتار از شیپ

  یوحنای حزقیال افکار ما به سمت ، فوراً صحبت کرددر مورد بشارت همراه با معجزه  یخدا درباره انتشار کتاب یوقت

(John Ezekiel   )در شهر Johor Bahru  مالقات  ۱۹۸۴در سال  یسفرمان به مالز نیرفت .ما او را در اول یمالز

از بشارت فرد به  .میدیخداوند باشد را ند یسیع ینقدر مشتاق نجات جان ها براآ که یفردمانند او و هرگز  میکرد

او  ی، خواندگ یبشارت میجلسات عظ تیهدا ایکرد  یکه در آن خدمت م ییسای، از کل یگروه یفرد گرفته تا رهبر

  .بشارت است به یقین

اندامن ، فنالند ،  ریجزا توس،ی، هند ، پاکستان ، مور ی، در سراسر غرب و شرق مالز میاو را مالقات کرد کهی وقت از

 میدیزنده شدن کتاب اعمال رسوالن را د گریکدی.با  میباهم خدمت کرد کایمتحد آمر االتیدر ا نطوریکره و هم

 یسیداد ، به نزد ع یشفا ادامه م و معجزاتِ بیها ، عجا شانهکالم خود با ن دییخدا به تا که یکه هزاران نفر در حال

 یعال شیکه آن ها شاهد نما ی، هنگام یمذهب نهیشی، افراد را از هر قوم و پ John وحنایآمدند .خدمت  یخداوند م

  .کند یخدا هستند ، لمس م یقدرت شفا

،  ستیها ن یاز تئور یمجموعه ا نیخودش اثبات کرده است .ا ینوشته است ، در زندگ John وحنایچه که  آن

،  دیکن یرا مطالعه م کتاب نیا که ی، نوشته شده است .در حال یبشارت یو انجام کارها یریادگیعمر  کیبلکه از 

 جانیمردم ه ریدر حضورکث و یروزمره بشارت فرد یبشارت همراه با معجزه در عمل در برخورد ها یدر نمونه ها

 .شد دیزده خواه

و پولس  پسیلی، ف وحنایمانند پطرس ،  هیاول ماندارانیخداوند ، شاگردان و ا یسیدر خدمت ع یبشارت ینمونه ها از

بشارت به جز بشارت  یبرا یکتاب مقدس یالگو چیبا معجزات همراه بوده است .ه شهیکه بشارت هم میریگ یم ادی

 . همراه با معجزه وجود ندارد

معجزات در  یایبوده است .حال ، او در حال اح میمعجزات در بشارت عظ یایما ، خدا در حال اح یطول زندگ در

خداوند آشکار کرد که نشانه ها در هنگام بشارت  یسیبزرگ ، ع تیباشد .در مامور یم ماندارانیشهادت روزانه ا

       همچنان ، ما را وادار به عمل کردن در عصر حاضر او یانی، باشد .سخنان پادار هستندمانیکه ا یبه همراه آنان دیبا

 . " افتیگذاشته و آن ها شفا خواهند  مارانیدست بر ب "کند :  یم
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 یوقت زیفرستاده شدند و پر از قوت شدند ، ما ن تیشدند ، به مامور دهیبه چالش کش هیاول ماندارانیکه ا همانطور

و آن ها  "کرد . میتجربه خواه ،کند  یکه با ما کار م یهنگام راخداوند  ی، شاد میکن یبشارت کالم او را موعظه م

 " کرد یم دیینشانه ها تا قیو کالم خود را از طر کرد یکار م هاکردند ، خداوند با آن  یرفته و در همه جا موعظه م

 تیبود ، شفا دادند ، جمع دهینام داشت دراز کش بایکه ز ی، آن مرد مفلوج را که در دروازه ا وحنایپطرس و  یوقت

،  دهیرا شن امیخداوند و منبع آن معجزه موعظه کرد و پنج هزار نفر آن پ یسیگرد آمدند .پطرس درباره ع یادیز

 . آوردند مانیا
 

 شتریاو ب ی، به حرف ها دندیرا د زیو عالئم اعجاز آم دندیاو را شن یحرف ها تیجمع یبه سامره رفت و وقت پسیلیف

     یشاد نیابنابر شفا گرفتند .ن الیو عل یناز مفلوج یاریآمدند .بس رونیب ادهایبا فر ریتوجه کردند .ارواح شر

را ها کالم خدا  یکه سامر دندیشن میرسوالن در اورشل " نکهیاتا  افتیکارها ادامه  نیشهر را فرا گرفته بود .ا یمیعظ

 ! بودند رفتهیخداوند را پذ یسیرسد که تمام شهر ، ع یبه نظر م "... رفتندیپذ
 

موعظه ".شد، انیبلکه با برهانِ قدرتِ روح ب ،انسانی مانهیحک یرایو وعظ من نه با کلمات گ امیو پ "نوشت ،  پولس

داد ،  یانجام م خارق العادهخدا به دستان پولس معجزات  اکنونپولس در افسس با معجزات همراه بود . میو تعل

آنها  یماریو ب بردند، یم مارانیب یبود برا افتهیرا که با بدن او تماس  ییشبندهایها و پ که مردم دستمال یا گونه به

 .رفت یم رونیب شانیاز ا دیو ارواح پل افتی یبهبود م

 نیا شود یم افتیمطالعه  نی، در ا نیزم نیا اقصی نقاط بهمان و  هیبه سراسر جهان ، به همسا لیانج امیرساندن پ دیکل

 شده است . ایاح مهیا و یمانداریبشارت همراه با معجزه است که در دستان هر ا
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 درس اول

  بزرگ  تیمورأم

 

سخنان به عنوان  نیاز ا. ارائه دادکند   را ترک نیزم نکهیدرست قبل از ارا خود  ماتیتعل نیخداوند آخر یسیع

 . شود یم ادیبزرگ  تیمامور

              و خداوند خداوندان شاهان شاهفرمان از  کیبلکه . ستیدرخواست ن ای شنهادیپ کیبزرگ فقط  تیمامور

 نینقاط زم به اقصا عجایبنشانه ها و خداوند را با  یسیخدمت کامل ع دیخداوند فرمود که ما با یسیع باشد! یم

 . باشد یمانداریهدف هر ا دیبا نیا. برسانیم

 دی، داشتن د نی، ا میدار ازین ایبشارت دن یکه برا یدیکل.باشد  یم یمحل یسایکل یاصل تیبزرگ ، مامور تیمامور

 . باشد یروشن خدمت مان ، هدفمان و راهبردمان م

 . دیایب رونیاز درون آتش ب دیبرنامه باشد با کیحاصل  نکهیا یبه جا بشارت همراه با معجزه

  بزرگ تیمامور

 

 . بزرگ را ثبت کرده اند تیمامور یعنیخداوند  یسیع یانیو مرقس هر دو سخنان پا یمت

 

 دیده میو به آنان تعل دیده دیالقدس تعم را به نام پدر و پسر و روح شانیو ا دیقومها را شاگرد ساز ۀو هم دیبرو پس

 19:۲8-۲۰ یمَتّ«عصر با شما هستم! نیا انیمن هر روزه تا پا نکیا .ام، به جا آورند که هرآنچه به شما فرمان داده

 

 ابدی دیآورده، تعم مانیهرکه ا .دیموعظه کن لیرا به انج قیخال عیوجم دیدر تمام عالم برو» :گفت شانیبد پس

خواهد بود که به نام من  ماندارانیهمراه ا اتیآ نیو ا .بر او حکم خواهد شد اوردین مانیو اما هرکه ا ابدینجات 

نرساند  شانیبد یبخورندضرر یرا بردارند و اگر زهر قاتل رهاتازه حرف زنند و ما یکنند و به زبانها رونیرا ب وهاید

 1۵:16-18مرقس «.افتیگذارند شفا خواهند  ضانیو هرگاه دستها بر مر
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 دیبرو 

 

نقاط جهان  یصبه اق "آشکار شد که فرمان داد زمانی جهان گم شده این  یخداوند برا یسیع یو دلسوز محبت

خدمت فرستاده نشده اند  یبرا گرید یخود به عنوان خادم به جا یمحل یسایکه توسط کل آناناز  یاریبس . " دیبرو

 " ندیگو یاست که م نیامر ا نیا یآن ها برا لیدل.کند  یآن ها صدق نم یبرا " دیبرو "کنند کالم  ی، احساس م

 لیممکن است دل یآن ها حت.ام کار کنم  نوادهخا یها ازین نیتام یبرا دیمن با. " میما از سمت خدا خوانده نشده ا

 خدمت بروند نیبتوانند به ا گرانیبدهم تا د هیخواهد که من در خانه بمانم ، کار کنم و هد یخدا م.باشد  نیشان ا

 یزندگ یمانداریهر ا.باشد  یم " دیدر حال رفتن هست"  یبزرگ به معنا تیدر مامور " دیبرو "ترجمه شده  کلمه

انتخاب شده که  یمحدود به تعداد کم " دیبرو" یخداوند برا یسیفرمان ع.گذارد  یروزمره خود را پشت سر م

 یهمه افراد یبرا.بوده و هست  یمانداریهر ا یفرمان برا نیدر عوض ، ا.باشد  یخدمت را داشتند ، نم یخواندگ

مالقات دوستانشان ،  یروند ، برا یم دیخر یکه برا یروند اعم از مدرسه ، سرکار ، افراد یم ییکه به هر جا

 . باشد یدهند ، م یخود را انجام م یروزمره عاد یکه عملکردها ییهر جا یعنی ...و  گانیهمسا ایخانواده 

بزرگ به  تیمامور "! دیمرا به تمام خلقت موعظه کن لی، انج دیده یروزمره خود را انجام م یکارها که یدر حال"

 . شده است سپردهخداوند  حیمس یسیدر ع ماندارانیتمام ا

 یکه فقط توسط افراد ستین یکار.انتخاب شده ، انجام شود  یکه فقط توسط تعداد معدود ستین یکار بشارت

 کباری یکه ما فقط هفته ا ستین یبشارت کار.عمل کنند انجام شود  سایکه خدا خوانده است تا به عنوان مبشر در کل

است که  یکار.شود  لیمان تبد یسبک زندگ هب دیبشارت با. میرو یشهادت دادن م یبرا یهفتگ یسایدر زمان کل

 . میانجام ده دیبا شهیهم

 نقاط جهان صیبه اق 

 

 ستیبا یآن ها م. ستیبشارت ، محدود به شهرشان ن یبرا سایکل تیخداوند به طور واضح شرح داد که مسول یسیع

بشارت ، فرستاده نخواهند شد ،  یبرا یخارج یها نیبه سرزم انمانداریتمام ا.بردند ینقاط جهان م اقصیرا به  لیانج

انجام  یبرا ی، بعض ایدادن هدا یبرا یبعض.شرکت کنند  عالدر امر بشارت در جهان به طور ف دیبا ماندارانیاما تمام ا

  : رسول نوشت پولس باشند حیروند شاهد مس یکه م ییهرجا دیشوند اما همه با یخدمت بشارت فرستاده م
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 1۰:16a انیقرنت۲... میدورتر ازشما هم بشارت ده یدر مکانها نکهیا تا

 

 یتازه برا یخواندگ کی دیبا.است برود  دهیبه آن ها نرس لیانج امیکه پ ییجا یعنیدور  یبه مکان ها دیبا سایکل

 . باشد ی، دادن بشارت به جهان م سایکل یعال تیمسول.کند  افتیبشارت جهان در

که  یمتولد شده و هنگام  بشارت همراه با معجزه یدر آتش ها سایکل.نجات جان هاست  سایکل یراه بقا برا تنها

 .باشند ی( متوقف کنند ، محکوم به شکست م دادن نجات جان ها را )بشارت ماندارانیا

 

 خالیقبه تمام  

 

به  دیما همچنان با.نکرده است  رییو بشارت جهان هرگز تغ )نجات جان ها( یجهان محصول برداشت یخدا برا نقشه

و نشانه  عجایبتا کالمش را با  میو به خدا اجازه ده میرا به تمام خلقت بشارت ده لینقاط جهان رفته و انج اقصی

 .کند دییکه وعده داده شده ، تا ییها

آنها .شروع کنند  کنند یم یکه زندگ ییدرست از جا دیبا ماندارانیخداوند به طور واضح شرح داد که تمام ا یسیع

که  یتا زمان دیبا آن ها.در آنجا توقف کنند  دیحال نبا نیبا ا.خود بشارت بدهند  یرا در شهر ها لیانج ستیبا یم

 . جهان بشوند ادامه دهندنقاط  یاقصرا تا  لیانج امیپ ، همه

 

و  هیهودی یوتمام میبود، در اورشل دیو شاهدان من خواه افتیدیقوت خواه د،یآیچون روحالقدس بر شما م کنیل

 1:8اعمال «.جهان یسامره و تا اقصا

 ، قوم ، امت ، زبان لهیهر قب 

 

زبان   ، امت ، لهیاز مناطق خود فراتر رفته تا به هر ملت ، قب دی، بلکه با میمحدود به محوطه خودمان باش دینبا ما

 . میرا برسان امغیپ ییموجود و هرجا

 . مهم است اریخدمت بس یداریو ب یآگاه.باشد  ی، در انجام رسالتش م سایکل یواقع تیموفق
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 بشارت خبر خوش 

 

تنها اعالم .و نشانه ها باشد  عجایبدر مسح روح القدس و همراه با  دیموعظه با نی، ا میکن یرا موعظه م لیانج یوقت

 ! نقشه خدا هم اعالم کالم و هم نشان دادن آن است. ستین یکالم خدا کاف

 

را بشارت دهم و مرا فرستاد، تاشکسته دالن را شفا بخشم  رانیکه مرا مسح کرد تا فق رایخداوند بر من است، ز روح»

 4:18را، آزاد سازم،لوقا  دگانیموعظه کنم و تاکوب ،یینایو کوران را به ب یرا به رستگار رانیو اس

 

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

 ۲4:14 یمت.دیرس

 کردن یشاگرد ساز 

 

در . میبزرگ را انجام داده ا تیصورت مامور نیدر ا میکن یشاگرد ساز دیبلکه با میده میتعلبریم و  دیتنها با نه

 . شوند نه فقط در تعداد ریتکث دیبا ماندارانینقشه خدا ، ا

، او نقشه خود را آشکار کرد که تمام  میها را شاگردان ساز امت دیفرمود که با ۲8:19 یمت خداوند در یسیع یوقت

 . کار معجزه بشارت مجهز شوند یبرا دهیآموزش د دیبا ماندارانیا

 

 ۲:۲ موتائوسیت۲.هم باشند گرانید میبسپارکه قابل تعل نیبه مردمان ام ،یدیاز من شن اریآنچه به شهود بس و

  بشارت تیاهم

 

ما به جز خبر خوش  یمشکالت جهان و مشکالت شخص یبرا یگریجواب د چیه.نسل است  نیا دیتنها ام بشارت

 . خداوند وجود ندارد حیمس یسیع

خداوند را با ما به  حیمس یسیع لیاز خدا اطاعت کرده و انج یاست که فرد لیدل نیبه ا میا افتهیما که نجات  همه

 . اشتراک گذاشته است
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 ما تیمسول 

 

 . شوند ، داد یکه با مرگ روبرو م یهشدار دادن به افراد یبرا تمانیدرباره مسول ینشیپادشاه به ما ب مانیسل

 

که  ییاگر گو .منما یکوتاه ااندیقتل مه یکه برا یآنان دنیموت برده شوند خالص کن، و از رهان یرا که برا یآنان

داند؟ و به هرکس برحسب اعمالش مکافات  یفهمد؟ و حافظ جان تو نم یدلها نم ندهیآزما ایآ م،یرا ندانست نیا

 11:۲4-1۲نخواهد داد؟امثال 

 

  میدر برابر خدا پاسخگو باش دی، با میروند را هشدار نده یکه در اطرافمان به سمت جهنم م یافراد اگر

 

 ما ریتقص 

 

 .هشدار داد میینگو یزیو چ میکه اگر بدان رمانیبه درباره تقص ینب الیحزق

را از جانب من  شانیبان ساختم، پس کالم را از دهان من بشنو و ا دهید لیخاندان اسرائ یپسر انسان تو را برا یا

تا  ییو سخن نگو ینکن دیمرد، اگر تو او را تهد یگفته باشم که البته خواه ریکه من به مرد شر ینیو ح .کن دیتهد

درگناهش خواهد مرد، اما خون او را  ریآنگاه آن شر ،یساز هنموده، او را زند دیتهد زشت او قیرا از طر ریآن شر

بازگشت نکند  شیبد خو قیو او از شرارت خود و طر یدکنیرا تهد ریاگر تو مرد شر کنیل .دیاز دست توخواهم طلب

 1۷:3-19 الیحزق.یا او در گناه خود خواهد مرد، اما توجان خود را نجات داده

 

 ما نفع 

  : ما گفت یدرباره سودمند اءیاشع

و  دیدرخش خواهد یکیآنگاه نور تو در تار ،یکن ریراس النیو جان ذل یجان خود را به گرسنگان ببخش یآرزو و

 ۵8:1۰ ایاشع.تو مثل ظهر خواهد بود ظیغل یکیتار
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 ما یها تیاولو 

 

کنند وجود دارد که مورد غفلت واقع شده و  یم یها انسان زندگ ونیلیکه م یی، هزاران روستا و شهرها ایدن نیا در

خود را  یها تیاولو دی، با حیما به عنوان بدن مس.کنند  یم یزندگ لیو خبر خوش انج لیبدون داشتن انج ظاهراً

 . میدرست قرار ده

 .رندیقرار بگ تیدر اولو کامالً بشارت همراه با معجزه دیرا به گم شدگان برساند ، با لیانج سایقرار است که کل اگر

  .کند دایگسترش پ یدر هر بعد دینجات جان ها با یتالش ما برا

از  ینیسنگ یدر گذشته بها.باشد  یخدا م یجان ها در پادشاه دروکردن یبذر کاشته شده برا شهیشهدا هم خون

گم شده و  یایرا به دن لیانج میقادر باشما شده است تا  پرداختما  به خاطر ماندارانیاز ا یاریرنج و مرگ بسلحاظ 

  : است نیامروز ما ا سوال. میدر حال مرگ پخش کن

 

 م؟یبه نسل خودمان هست لیبه دادن و رساندن انج اقیاشت ایآ میهست یمشتاق به انجام چه کار

 

  قلب پدر تپش
 

 یوقت.تپش قلب پدر بود  نیردن طنکبزرگ سخن گفت ، او در حال منعکس  تیخداوند درباره مامور یسیع یوقت

راستا  کیاست که انسان ها با او در  نیکه اراده خدا ا میفهم ی، م میکن یم رپدر ، که پسر او بود فک یدرباره قربان

  . رندیقرار بگ

و امروز .همان تپش قلب را داشته باشد  دیبا زیاو ن یسایکل.نجات تمام جهان دارد  یبرا یدیشد اقیاشت ، ما خدا پدر

 . روح او حرکت خواهد کرد انیدهد که در جر یرا پروش م یخدا ارتش

 

 دوازده مامور 

 

 . دوازده شاگرد را فرستاد ماتیتعل نیخداوند با ا یسیع
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 د،یابرصان راطاهر ساز د،یرا شفا ده مارانیب .است کیکه ملکوت آسمان نزد دییموعظه کرده، گو د،یرویچون م و

 ۷:1۰-8 یمت.دیمفت بده د،یافتهایمفت  .دیینما رونیرا ب وهاید د،یمردگان را زنده کن

 

 ( گوسفند گم شده تیمثل)حکا 

 

 . خداوند ارزش فرد گم شده را آشکار کرد یسیمثال گوسفند گم شده ، ع در

از آنها گم شود که آن نود  یکیاز شما که صد گوسفند داشته باشد و  ستیک» :مثل را زده، گفت نیا شانیا یبرا پس

بر دوش خود  یبه شاد افتیپس چون آن را  ابد؟یو نه را درصحرا نگذارد و از عقب آن گمشده نرود تا آن راب

گوسفند گمشده  رایز دیکن یبا من شاد دیگویم شانیو بد طلبدیرا م گانیو به خانه آمده، دوستان وهمسا گذارد،یم

 یاز برا شتریگناهکارب کیبهسبب توبه  دینمایدرآسمان رخ م یمنوال خوش نیه بر اک میگویبه شما م .افتهامیخود را 

 3:1۵-۷لوقا .به توبه ندارند اجینود و نه عادل که احت

 

 در آسمان یشاد 

 

که او گفت که نجات  دیتوجه کن.در آسمان داد  یاز زمان شاد یکل ی، به ما نگاه وحنایالقدس به واسطه  روح

 . خواهند آمد ی، زبان ، قوم و امت لهیاز هر قب افتگانی

 

و مردمان  یکه ذبح شد رایز یهست شیمستحق گرفتن کتاب و گشودن مهرها» :ندیگویو م ندیسرایم دیجد یوسرود

 ۵:9 مکاشفه یدیو زبان و قوم و امت خر لهیخدا به خون خود ازهر قب یرا برا

 

و قوم و زبان  لهیرا نتواند شمرد، از هر امت و قب شانیا چکسیکه ه میعظ یگروه نکیکه ا دمید نیبعد از ا و

و به آواز بلند  ستادهاندینخل بهدست گرفته، ا یآراسته و شاخه ها دیسف یتخت و در حضور بره بهجامه ها شیدرپ

 9:۷-1۰مکاشفه «.بره را است وما را که بر تخت نشسته است  ینجات، خدا» :ندیگوینداکرده، م
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  دیعهد جد استراتژی
 

 . باشد یم لینفوذ به کل جهان با انج یبشارت کل به معنا.است  " بشارت کل معجزه " ، نقشه دیعهد جد یاستراتژ

 . کنند یاش روبرو م یدر زندگ حیمس اناتیشود که کل جهان را با ب ینسل م نیا ماندارانیشامل ا نیا

 

 نفوذ کامل 

 

آن ها به پخش .به همگان کردند  حیمس امیشروع به پخش کردن پ میاورشل یعنیکه بودند  ییاز جا هیاول شاگردان

خداوند ، هنوز هم نفوذ  یسیع یاستراتژ. ادامه دادند نینقاط زم افتاده ترین ، سپس سامره و به دور هیهودیدر  لیانج

 . اوست لیجهان با انج نیکامل به ا

 

 کامل مشارکت 

 

خداوند  حیمس یسیع لیخود با انج یشخص طیدر مح یو با هر فرد رندیرا بپذ یریپذ تیمسول دیبا ساهایکل تمام

 . شاهدان او باشند دیبا ماندارانیخداوند فرمود که تمام ا یسیع .روبرو شوند

 

و  هیهودی یوتمام میبود، در اورشل دیو شاهدان من خواه افتیدیقوت خواه د،یآیچون روحالقدس بر شما م کنیل

 1:8اعمال «.جهان یسامره و تا اقصا

 

تمام  دیآن ها با.شهادت است  یبرا یمحل یسایکل ی، مستلزم مشارکت کامل اعضا لیکامل جهان مان با انج نفوذ

 . مشارکت دهند حیمس یسیانجام کار خداوند ع یاطرافشان ، برا طیدر مح لیانج امیرا در رساندن پ ماندارانیا

 یسیع یبداند که شاهد بودن برا دیبا مانداریا.شاهد باشند  دیدانند که با ینم رایز ستندیشاهد ن انیحیاز مس یاریبس

آماده  یبرا نیسه کار وجود دارد که تمام خادم.است  فرمان کیبلکه   ستین انیحیمس یبرا نهیگز کیخداوند 

  : دیآن ها با.انجام دهند دیبا با معجزهبشارت همراه  جهت به ماندارانیکردن ا
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  را بشناسند قتیحق *

  باشند سایعضو کل *

  باشند زیتجه *

 

 . خداوند در هنگام صعودش به آسمان ترک کرد ، باشد یسیکه ع ییسایمانند کل دقیقاً دیعصر حاضر با یسایکل

 

که  یاتیو کالم خود را با آ کرد یعمل م شانیو خداوند با ا کردند، یرفته، در همه جا موعظه م رونیب شانیا پس

 16:۲۰مَرقُس .نمود یبود، ثابت م شانیهمراه ا

 

 قدرت کامل 

 

 . با نشان دادن قدرت خدا بودهمراه   لیموعظه انج ، پولس در بشارت روش

 .نمودمیچون شمارا بهسر خدا اعالم م امدمیحکمت ن ایکالم  لتیبرادران، چون به نزد شما آمدم، با فض یا من و

و من در ضعف وترس و  .و او را مصلوب حیمس یسیشما دانسته باشم جزع انیدر م یزینکردم که چ متیعز رایز

شما  مانیبلکه به برهان روح و قوت، تا ا د،نزد شما شدم، و کالم ووعظ من به سخنان مقنع حکمت نبو اریلرزش بس

 1:۲-۵ انیقرنت1.در قوت خدا در حکمت انسان نباشد بلکه

 

  بود، باشد بشارت همراه با معجزهروح و قدرت  شیمانند پولس رسول که شامل نما دیما در امر بشارت با یها تالش
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 درس اول دوره کردن یبرا هایی پرسش

 

  باشد ؟ دیچه با ساهایکل یاصل تیمامور ( 1

 

 

 

 

 

 

شده است را  افتی دیعهد جد یونانیبزرگ که در نسخه  تیدر مامور "دیبرو"مفهوم کلمه (۲

 دارد ؟ یشما چه مفهوم یدر زندگ نیا. دیده حیتوض

 

 

 

 

 

 

 

 

 باشد ؟ ینجات جان ها چه م یبرا دیعهد جد استراتژی (3
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 درس دوم

 عصر ما ی)جان تازه( برا اءیاح 
 

پدر جالل  یموج ، خدا نیدر ا.در حال انجام دادن است  نیزم ینجات اهال یبرا گریرا بار د یگریخدا موج د

موج زمان آخر خدا ،  نیا. آشکار خواهد کرد که تا به حال هرگز آشکار نکرده بود  یخود را به گونه ا یلمس شدن

 .باشد ، همراه خواهد بود یممعجزه وار که محصول آن ، نجات جان ها در زمان آخر  مانیبا ا

 

 . زمان سخن گفته است نیروح القدس در ا ختنیاز ر ینب لیوئی

شما و جوانان  رانیو پسران و دختران شما نبوت خواهندنمود و پ ختیبعد از آن روح خود را بر همه بشر خواهم ر و

 ۲:۲8 لیوئی.دیخواهندد اهایشما رو

 

بشارت جهان آشکار  یاستادانه خود را برا یکشاند ، او نقشه ها یخود م یپدر ما را به سو یطور که خدا همان

که نجات را  ییامت ها یما را به سو یچشم ها شهی، او هم میکن یجالل پدر را مشاهده م یوقت. خواهد کرد

 . نکرده اند باز خواهد کرد افتیدر

 33:1۷ ایاشع.ستیرا خواهد نگر انیپا یب نیو زم دیخواهدد شییبایپادشاه را در ز چشمانت

 

 . شدگان همراه است مسئولیت احیاء، با حمل کردن بار احیایی که صورت می گیرد هر

 

  بشارت همراه با معجزه موج

 

 . را فرا گرفت ایآس التی، از افسس آغاز شد و سراسر ا دیدر عهد جد بشارت همراه با معجزهموج  نیتر میعظ

 

را  یسیکالم خداوندع یونانیو چه  هودیچه  ایاهل آس یکه تمام یدو سال گذشت بقسم نطوریبد و 19:1۰اعمال 

 .دندیشن
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از  یکار با ورود پولس به افسس آغاز شد و گروه نیا.در عمل، بشارت   " خالیقتمام  "،  در کل بود نیا

خداوند  حیمس یسیع یداد تا آن ها را به عنوان شاهدان قدرتمند و معجزه آسا برا دیرا در روح القدس تعم ماندارانیا

 . آماده کند

 شاهد بودن یقدرت برا 

 

 افته،یو در آنجا شاگرد چند  .دیباال گردش کرده، به افسس رس یچون اپلس در قرنتس بود، پولس درنواح و

که روحالقدس  میدیبلکه نشن» :گفتند یبه و «د؟یافتیروحالقدس را  د،یآورد مانیکه ا یهنگام ایآ» :گفت شانیبد

 دیالبته تعم ییحی» :پولس گفت« .ییحی دیمبه تع» :گفتند «د؟یافتی دیتعم زیپس به چه چ» :گفت شانیبد« هست!

 دندیراشن نیچون ا« .یسیع حیبه مس یعنی دیاوریب مانیا دیآیبعد از من م کهیبه آن کس گفتیو به قوم م دادیتوبه م

نازل شد و به زبانها  شانینهاد، روحالقدس برا شانیگرفتند، وچون پولس دست بر ا دیتعم یسیبه نام خداوند ع

 1:19-۷اعمال .دوازده نفربودند نیو جمله آن مردمان تخم .کردند بوتمتکلم گشته، ن

 

خواهند  ازیبه قدرت روح القدس ن ماندارانیبرسد ، تمام ا ایآس التیبه ا لیدانست که اگر بشارت انج یم پولس

 . داشت

و  هیهودی یوتمام میبود، در اورشل دیو شاهدان من خواه افتیدیقوت خواه د،یآیالقدس بر شما م چون روح کنیل

 1:8اعمال «.جهان یسامره و تا اقصا

 
 

 آموزش داده شدند بشارت همراه با معجزه یبرا 

 

قدرتمند و  یکالم خدا را به گونه ا ستیبا یآن ها م.به روح القدس داشتند  ازیشاهد بودن ن یبرا ماندارانیا تمام

بشارت همراه با  یبرا ستیبا یآن ها م. نندیخداوند آموزش بب یسیانجام کار ع یگرفتند تا برا یم میتعل یعمل

 . گرفتند یآموزش م معجزه

در مدرسه  ماندارانیا میخودش ناکام ماند که بعد شروع به تعل یبه افسس با تالش ها لیانج امیدر رساندن پ پولس

 . کرد رانسیط
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و برهان قاطع  نمودیو در امور ملکوت خدا مباحثه م راندیسخن م یریدرآمده، مدت سه ماه به دل سهیبه کن پس

کناره  شانیاز ا گفتند،یرا بد م قتیخلق، طر یرو شیو پ اوردندین مانیسخت دل گشته، ا یاما چون بعض .آوردیم

 8:19-9اعمال .نمودیمباحثه م امن رانسیط یشاگردان را جدا ساخت و هر روزه درمدرسه شخص ده،یگز

 

 یگذار بود که تمام افراد ریو تاث یدوره دوساله آنچنان قدرتمند ، عمل کی یدر ط رانسیپولس در مدرسه ط میتعل

 .دندیخداوند را شن یسیساکن بودند کالم ع یونانیو هم  یهودیهم  ایآس التیکه در ا

را در  ماندارانیا گریآن ها د.دادند  یم میرا تعل گرانیشک رفته و د یداده بود ، ب میکه پولس تعل یماندارانیا تمام

 کی،  جهیدر نت.گرفته بودند  میتعل بشارت همراه با معجزه یارتش قدرتمند برا کی.دادند  میتعل ایآس التیسراسر ا

 . داشت ، حاصل شد ودکه در آن بخش از جهان وج یبه هر فرد لیاشباع کامل انج

 

 معجزات ، معجزات ، معجزات 

 

موج قدرتمند بشارت  نیمعجزات در مرکز ا.بود  بشارت همراه با معجزه شهیخدا هم ی، مطابق با الگو موثر بشارت

 . را فراگرفت ایبود که سراسر آس

 

که از بدن او دستمالها و فوطهها برده،  یبطور د،یرسانیبه ظهور م خارق العادهخداوند از دست پولس معجزات  و

چند از  یتن کنیل .شدندیاخراج م شانیاز ا دیشد و ارواح پل یم لیزا شانیو امراض از ا گذاردندیم ضانیبر مر

شما » :گفتندیرا خواندن گرفتند و م یسیداشتند، نام خداوند ع دیکه ارواح پل یخوان بر آنان مهیعز احیس انیهودی

کار  نیا هودیکهنه  سیوارئیو هفت نفر پسران اسک!« میدهیم کندقسمیکه پولس به او موعظه م یسیرا به آن ع

و آن  «د؟یستیشماک کنیل .دانمیشناسم و پولس را م یرام یسیع» :گفت شانیدر جواب ا ثیاما روح خب .کردندیم

و مجروح  انیکه از آن خانه عر یبحد افتیزورآور شده، غلبه  شانیجست و بر ا شانیداشت برا دیمرد که روح پل

 یطار شانیخوف بر همه ا د،یساکن افسس مشهور گرد انیونانیو  انیهودی عیواقعه بر جم نیچون ا .فرار کردند

 11:19-1۷اعمال .داشتندیرا مکرم م یسیگشته، نام خداوند ع
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 افراد به همراه خواهد داشت یرا برا یدهد ، و توبه و آزاد یخداوند را جالل م یسیع شهیهم بشارت همراه با معجزه

. 

از  یو جمع .نمودندیآورده بودند آمدند و به اعمال خود اعتراف کرده، آنها رافاش م مانیکه ا یاز آنان یاریبس و

آنها را حساب کردند، پنجاه هزاردرهم  متیوچون ق دندیرا آورده، در حضور خلق سوزان شیشعبده بازان کتب خو

 18:19-19بوداعمال 

 

 ماندارانیا یدر زندگ قتیحق نیرشد کرد که به مهم تر ی، کالم خداوند به قدر بشارت همراه با معجزهواسطه  به

  شد لیتبد

  : دندیداده شده را شن میکالم تعل نیکه ا یوقت

 شد  مثل آتش پخشآن ها  مانیا *

  آوردند مانیبه کالم ا *

  کالم را اعالم کردند *

  در اطاعت کالم خدا رفتار کردند *

  قدرتمند کالم شدند یانسان ها *

 

 . افتیدر روح ، که افکار مردم را کور کرده بود ، غلبه  یکیتار یروهایاتفاق افتاد ، کالم خدا بر ن نیا یوقت

امروزه .ما شد  یبرا یبشارت یدر سراسر آن بخش از جهان پخش شد و الگو بشارت همراه با معجزهاز  یمیعظ موج

او در حال فراهم کردن همان قدرت و موج موثر بشارت .باشد  یم شیسایبه کل می، خدا در حال انتقال قدرت عظ

 یانتقال م شیسایقدرت را به کل نیا اخد.باشد  یما م یرا فراگرفت برا ایآس التیافسس آغاز شد و سراسر ا که در

 . در زمان آخر آماده کند میعظ محصول برداشت یدهد تا ما را برا

  خدا امواج

 

لس  در Azuza ابانیدر خ یمیموج عظ کی.، خدا در امواج مشخص حرکت کرده است  سایکل خیطول تار در

 . آغاز شد آنجلس
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 موج اول 

 

 . خداوند وجود داشت یسیقرن ، مکاشفه ع نیموج اول ا در

 ایعطا *

  : وجود داشت ریز یایعطا یبر رو دیتاک

  زبان ها *

  ترجمه زبان ها *

  نبوت *

 .بود و شفا یکاستیپنط یجنبش هامشخصه  ایعطا نیا

 

 خدمت ها *

 . شفا بودند یو خدمت ها یبشارت یبرجسته ، خدمت ها یخدمت ها *

 

 

 دروازه ها *

 . نمودندعبور  پرستش مهیخ یاز دروازه ها لیاسرائ یمشخص شد که بن یزمان خدا حرک نیا

 

 موج دوم 

 

 . از روح القدس وجود داشت ی، مکاشفه ا کیزماتیکار احیایموج دوم خدا ، در طول  در

 

 ایعطا *

 

 : بود ریز یایعطا یبر رو دیدوره تاک نیطول ا در

  کالم حکمت *

  کالم دانش *
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  ارواح صیتشخ *

 

 خدمت ها *

 . بودند یو معلم یبرجسته ، شبان یها خدمت

  

 پرستش ۀمیخ اطیح *

 . کردند یخداوند را خدمت م پرستش مهیخ اطیدر ح لیاسرائ یمشخص شد که بن یزمان خدا حرکت نیا

 

 موج سوم 

 

 . پدر وجود دارد یخدا ةشده است ، مکاشفاین موج  که هم اکنون وارد ییسایموج سوم خداوند ، کل در

 

 ایعطا *

  : موج عبارتند از نیبرجسته روح القدس در ا یایعطا

  انجام معجزات *

  مانیا هیعط *

  شفا یایعطا *

 

 خدمت ها *

 

باشد تا  یم نبویو  رسالتی یخدمت ها یایخدا در حال اح.باشند  یم یرسول و نب یایبرجسته ، عطا یها خدمت

 .باشدخداوند  یسیانجام کار ع یو برا سایکل یبرا یمحکم شالوده

 

  قدس االقداس *

  .وارد قدس االقداس شد لیمشخص شد که کاهن اعظم اسرائ یحرکت خدا زمان نیا
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و رابطه  کیرابطه نزد کیشوند ، آن ها در حال رشد  یوارد حضور خدا در قدس االقداس م ماندارانیا یوقت

 . شان هستند یبا پدر آسمان یشخص

او  :خداوند فرمود  یسیع.دهد وجود ندارد  یو انجام م ندیب ی، م دیگو یآنچه که پدر م دنیمهم تر از شن یزمان چیه

وارد  دیموضوع ، با نیخداوند در ا یسیاز ع یرویپ یبرا.دهد را انجام داد  یپدر انجام م دیرا که د یفقط کار

  .میحضور خدا شو

 

بدو نشان خواهد داد تا  نیو اعمال بزرگتر از ا دینمایبدو م کندیو هرآنچه خود م داردیکه پدر پسر را دوست م رایز

 ۵:19 وحنای.دییشما تعجب نما

 

 . را که او انجام داد را انجام دهند ییداد که همان کارها میخداوند به شاگردان تعل یسی، ع بعد

 

 نهایخواهد کرد و بزرگتر از ا زیاو ن کنمیرا که من م ییآرد، کارها مانیهرکه به من ا میگو یبه شمام نیآم نیآم

 14:1۲ وحنای.رومیکه من نزد پدر م رایکرد، ز زخواهدین

 

 آخر  خدا در زمان های حرکت

 

حضور پر قدرت پدر در جالل او و .خداوند ، جالل خدا آشکار خواهد شد  یسیآخر قبل از بازگشت ع یروزها در

 . و نشانه ها نشان داده خواهد شد عجایبموج قدرتمند قدرت او توسط 

 

 معجزاتبرای  مانیا 

 

 : وجود خواهند داشت ریز یها نهی، گز ی، نبو یعصر رسالت نیا در

  یقدرتمند مکاشفه اله یحرکت ها *

  موج خروشان قدرت او با معجزات ، عالئم و نشانه ها *
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  ممکن ریغ یزهایچ یبرا مانیشهامت ا *

  طانیبا قدرت ش یعیمقابله مافوق طب *

  و آشکار شدن جالل خدا قویمسح  *

که باد  یکه او مثل نهر سرشار رایز دیخواهندترس یو از طلوع آفتاب از جالل و هوهیاز طرف مغرب ازنام  و

 ۵9:19 ایاشع.خداوندآن را براند خواهد آمد

 

 )درو( جان ها محصول برداشت 

 

 یها انیجر.باشد  یم یبرداشت جهان یساعت خداوند برا نیاحساس را دارند که ا نیا انیحیسراسر جهان ، مس در

 . دهند یبزرگ نشان م تیتحقق مامور یبرا یرا به عنوان هدف ۲۰۰۰، سال  یحیعمده مس

  دهه وجود دارد نینسل و ا نیبشارت در ا یشده برا ایاح یبا خواندگ دیعهد جد یایواقعه تازه محرک در عطا کی

 یخط مقدم یها تیمامور ایبه مدارس کتاب مقدس  محدود گریکه د یا دهیخروشان از قدرت خدا و پد یموج

و  رتیکه روح القدس به وجود آورده و غ ییایاح یدر قلبشان برا یتیفور کی انیحیمس.باشد ، وجود دارد  ینم

 . کنند یاحساس م بشارت همراه با معجزه ی، برا یشده ا احیاءچالش 

خواهد  لیدهه تبد نیدر ا تیواقع کی، به کامل  جهانی بشارت .، مشخص تر شده است  یجنگ یها تیمامور ادیفر

 .(درو آماده شده اند یشده اند ) برا دیدرو سف یخداوند به شاگردان خود فرمود که مزارع برا یسیع.شد 

و مزرعهها را  دیچشمان خود را باالافکن میگویبه شما م نکیموسم درواست؟ ا گریکه چهار ماه د دییگو ینم اشمایآ

 4:3۵ وحنای.شده است دیکه االن بجهت درو سف رایز دینیبب

 

 ! است یوقت درو در بشارت جهان حاال

 

 طانیموانع ش 

 

از بشارت نفرت  یاز هر نوع طانیش.بشارت بشود  یبرا یدهد تا مانع یکه ممکن باشد را انجام م یهرکار طانیش

  : نفرت دارد ریز یها نهیاز گز .دارد 
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  یبشارت شخص *

  نیمبشر *

  یبشارت ینهضت ها *

  یبشارت جمع یتالش ها *

  بشارت همراه با معجزه *

 

 . خدا متنفر است یاز تمام حرکت ها طانیش

و مواجهه  دارد لیارائه انج یکه برا یپادشاه را راجع به تعهد پاسیاعمال رسوالن ، اظهارات پولس به اغر درکتاب

 . مینیب یرا م طانیبا ششدن او 

 

را که در دمشق بودند و در  یبلکه نخست آنان .دمینورز یرا نافرمان یآسمان یایپادشاه، رو پاسیاغر یوقتا آن

و  ندیخدا بازگشت نما یکه توبه کنند و به سو نمودمیاعالم م زیو امتها را ن هیهودیمرز و بوم  یو درتمام میاورشل

اما از خدا اعانت  .گرفته، قصد قتل من کردند کلیمرا در ه هودیامور  نیبهسبب هم .توبه را بهجا آورند قهیاعمال ال

گفتند که  یو موس ایجز آنچه انب م،یگو ینم یوحرف مینمایماندم و خرد و بزرگ را اعالم م یتا امروزباق افته،ی

مردگان گشته، قوم وامتها را به نور اعالم  امتیو نوبر ق ندیزحمت ب ستیبایم حیواقع شود، که مس ستیبایم

 19:۲6-۲3اعمال «.دینما

 

  قدرتمند انیجنگجو

 

 پذیر را تیو مسول دیقدرتمند ، با د انینکرده اند جنگجو افتیرا در امیکه پ ییبه جاها لیانج امیرساندن پ یبرا خدا

 امیکار رساندن پ یعنیهستند  نیتر کینزد قلب پدرکه به  ییخواهد تا در کارها یخدا از ما م. دهد یپروش م

 . میبه گم شدگان ، همکار شو لیانج

برابر با صدنفر و  شانیکوچکتر ا،که به آن ها گفته شده بود  میملحق شو لیبه مردان قدرتمند اسرائ میتوان یم ما

 . بود یبرابر هزار نفر م ین ایشان بزرگتر
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اینانند که در  .از بنی جاد رؤسای لشکر بودند که کوچکتر ایشان برابر صد نفر و بزرگتر برابر هزار نفر می بود اینان

ماه اول از اُردُن عبور نمودند هنگامی که آن از تمامی حدودش سیالن کرده بود و جمیع ساکنان و ادیها را هم به 

 14:1۲-1۵ خیرتوا1.طرف مشرق و هم به طرف مغرب منهزم ساختند

 

 . جبار بودن سخن گفت یخداوند از الزام برا یسیع

 11:1۲ یمت.ندیربا یو جباران آن را به زورم شودیتا االن، ملکوت آسمان محبور م ددهندهیتعم ییحی امیاز ا و

 

 . داده است ارائه ارتش خدا را انیاز اعمال جبارانه جنگجو ی، فهرست انیکتاب عبران سندهینو

 رانیو دهان ش رفتندیممالک کردند و به اعمال صالحه پرداختند و وعدهها را پذ ریتسخ مان،یا از که

 11:33 انیرابستند،عبران

 

  نبرد یشدن برا آماده

 

 . کنند یو ارواح او افراد را بدون جنگ رها نم طانیش

 . باشد ینبرد روحان کی دیبا نیا. مینبرد) عمل کردن ( آموزش بده یخود را برا دیبا ما

 . نبرد را نشان داده است یموثر براهای   یاستراتژ خدا

 

 باالحکمت از  
 

،  ستی، نام آن ها چ ستندیما ک یکه دشمن ها میبدان دینبرد ما با نیدر ا. میدار یشتریبه دانش ب ازینبرد ن نیا یبرا ما

 . شود ینبرد در کجا انجام م نکهیآن ها چگونه است و ا یروش ها

 

 قدرت روح القدس 
 

 یاو برا  یاستراتژبه درک اراده خدا و  ازیما ن. میکه هرگز نداشته ا میدار ازین یقدرت روح القدس را به گونه ا ما

 . میدر نبرد دار یروزیپ
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 یباز روحان یچشم ها 

 

دهد ما  یبه ما م را میکه دار یانجام دادن در نبرد یبرا یقیدق یکند و دستورالعمل ها یرا آشکار م ندهیآ امور خدا

 یخداوند فرمود که دروازه ها یسیع. میدرجنگ باز کن یآمادگ یخود را برا یروحان یو قلب ها چشم ها دیبا

 . مقابله کند شیسایتواند با کل یجهنم نم

 

نخواهد  الیو ابواب جهنم بر آن است کنمیخود را بنا م یسایصخره کل نیپطرس و بر ا ییکه تو میگویتو را م زیمن ن و

 16:18 یمت.افتی

 

دوام ،  سایکل میحمله مستق ای ورشیتا در برابر  ستندین یقو یجهنم به اندازه کاف یبدان معناست که دروازه ها نیا

به طور دائم به  دیبا یعنی ردیگ یحمله قرار م نیدر ا شود یترس مخف یدر پشت درها نکهیا یبه جا سایکل. اورندیب

 . حمله کند طانیش یقلعه ها

 خالصه 

 

در  یمیجنبش عظ کی. کند یصدا م ونیاز صه پوریخدا با ش.خواند  یمسلح شدن فرا م یرا برا سایخدا کل روح

 . خانه خدا وجود دارد

او ارتش  . را فراهم کرده است  یاما خدا آماده ساز.جنگ کرده اند اعالم خدا  نیکذبه با مقدس اءیو انب طانیش

 نیا.خواهد رفت  شیشده است پ یداریکه به خون خر ییها یروزیبه پ دنیرس یافراز که برا یرا بر م یقدرتمند

 . کند برقراررا  بشارت همراه با معجزهو  به دست بگیردرا با قدرت  یپادشاه دیارتش با

 

 

 

 



31 
 

 درس دوم دوره کردن یبرا هایی پرسش

 

 کیبه کدام و بگویید که ما  دیکن فیداده شده است توص حیدرس توض نی( سه موج خدا را که درا 1

 ؟ میشو یموج ها هم اکنون وارد م نیاز ا

 

 

 

 

 

 در موج سوم خدا برجسته خواهد بود ؟ یروحان هیچه عط (۲

 

 

 

 

 

 

       ؟ میموثر آماده کن ینبرد روحان یخودمان را برا دیموج زمان آخر ، چگونه با نی( در ا3
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 درس سوم

 سایکل یروزمندیپ 
 

خداوند فرمود که آن را خواهد ساخت  یسیکه ع ییسایکل.باشد  یم نیبا زم ییارویدر رو روین نیقدرتمند تر سایکل

  : خداوند فرمود یسیع. گر باشد رهیو چ روزمندیپ ستیبا یم ،

 16:18b یمت.افتینخواهد  الیو ابواب جهنم بر آن است کنمیخود را بنا م یسایکل

 

خود را کنار  یشخص یها دهیسنت ها و ا دیبا.بسازند  یسنت یبر الگوها یمبتن ییساهایتالش دارند کل یاریبس

 . آشکار کند حیبدن مس یخداوند نقشه خود را برا یسیع میگذاشته و اجازه ده

 

  سایکل بازسازی

 

همه قابل  یحرکت برا نیا.موج آخر خدا با امواج گذشته متفاوت است  در حال حرکت است ! گریبار د خدا

قدرتمند که قابل  انیبا جنگو یمشاهده خواهد بود و جهان را واژگون خواهد کرد ! خدا در حال آماده کردن ارتش

 . باشد یتوقف نخواهد بود ، م

 یم       نیزم کل به لیرساندن انج یبرا سایکل احیایخدا در حال .باشد  یبرداشت محصول م یساعت خدا برا نیا

  : نوشت یچه گفت وقت ینب لیوئیداد که  میخواه حیتوض. باشد

پدران  امیدر ا ایشما  امیدرا نیمثل ا ای! آدیریرا گوش گ نیا نیساکنان زم عیجم ی! وادیرا بشنو نیا خیمشا یا

 1:۲ لیوئیشما واقع شده است؟

 

سوپر  یخدمت ها گریکند ، افراد ، د احیاء یمحل یسایخود را در کل یکه خدا جالل و حضور لمس شدن یهنگام

 . نخواهند کرد ی) قهرمانانه ( راه انداز استارانه
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ها  ابانیو نشانه ها را در خ بیمردم ، عجا انبوهی ازکند ،  دییپر از روح تا ماندارانیخدا کالم خود را توسط ا یوقت

شود  یآشکار م که جالل خدا ییجا یعنی سایاز مردم ، به کل یادیتعداد ز .و تجربه خواهند کرد  دیخواهند د

 . خواهند شد دهیکش

ظاهر  بشارت همراه با معجزه میشود ، موج عظ یقدرتمند روح او باعث م یپدر حاضر خواهد شد و جلوه ها جالل

 . شود

کنند و در  یقدرت خدا حرکت م شیدر نما ماندارانیا که یاما هنگام.بشارت ناکام بوده است  یمیقد یها روش

  .خواهد شدنمایان که قرار بود باشد ،  ینهاد قدرتمند زنده ا سای، کل کنند یمعجزه بشارت عمل م

در هنگام .دهند وجود خواهند داشت  یو دردمندان را شفا م مارانیکه ب یبشارت یها میمعجزه بشارت ، ت در

 . خواهند داشت یقو یبرداشت محصول ، جوانان مشارکت

 

  شده پنج دفتر احیاء یها خدمت

 

کنند و  ییکرده بود را شناسا نییخداوند تع یسیپنج دفتر را که ع یخدمت ها دیبا سای، کل سایبودن کل روزیپ یبرا

او  داده است  حیرا به بدن مس ایخداوند عطا یسیرسول گفت که ع سپول. درست خود برگردانند گاهیآن ها را به جا

 . رهبران داده است سایبه کل

 

برد و بخششها به مردم  یریرا به اس یریصعود نمود، اس نییعل یچون او به اعل» :دیگویم نیبنابرا 4:8 انیافسس

 «.داد

 

 یبعض دیو او بخش .را پرکند زهایافالک تا همهچ عیکرد باالتر از جم زینزول نمود، همان است که صعودن آنکه

 یکار خدمت، برا یبرا ،نیمقدس لیتکم یشبانان و معلمان را، برا یو بعض نیمبشر یوبعض ایانب یرسوالن و بعض

 حیمس یومعرفت تام پسر خدا و به انسان کامل، به اندازه قامت پر مانیا یگانگیتا همه به  ح،یجسد مس یبنا

 1۰:4-13 انیافسس.میبرس
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 عملکردها 

 

در قوت  ی، سهم مهم یهر عملکرد خدمت.آن ها عملکرد هستند . ستندی، مبشر ، شبان و معلم لقب ن ی، نب رسول

 . دارد حیبه بدن مس دنیبخش

 . اعالم خواهد کرد شهیرا هم لیانج امیآن ها بشارت است که پ نیتر برجسته

 . خواهند داد میتعل گرانیآنها ، معلمان هستند که کالم خدا را به د دانش و شناخت در

 . خواهند داد تیاست که به قوم ، اهم یآن ها ، شبان یقلب ها در

 . کنند رهبری توانند یاست که قوم خدا را م نبیآن ها ،  یایو رو دید در

خدا  یها آن ها قوم را به راه. کنند یبر کالم خدا بنا م یمبتن یباشد که ، اساس محکم یم رسولخدمت آن ها ،  در

 . کنند یم رهبری

  منصوب کردن 

 

درتمام  یخدمت یایآماده باشند ، تمام عطا حیمس یدر قامت پر دنیکار خدمت و به بلوغ رس یبرا ماندارانیا اگر

  نقشه اوست نیا.آن ها توسط انسان قرار داده نشده اند بلکه توسط خدا .کنند  یفعال شده و عمل م یمحل یساهایکل

 

سوم  ا،یاول رسوالن، دوم انب :سایرا درکل یو خدا قرارداد بعض .دیباشیآن م یو فرد اعضا دیهست حیشما بدن مس اما

 ۲۷:1۲-۲8 انیقرنت1.واقسام زبانها ریشفا دادن و اعانات و تداب یمعلمان، بعدقوات، پس نعمتها

 

 خادم )غالم( 

 

همچون غالم عمل  دیبا زیپنج دفتر ن نیغالم خدمت کرد ، تمام خادم کیخداوند مانند  یسیهمانطورکه ع درست

 . خوانده شده اند حیبدن مس یغالم یآن ها برا.کنند 

از شام  رود،یرا بهدست او داده است و از نزد خدا آمده و بهجانب خدا م زیکه پدر همهچ دانستیم نکهیبا ا یسیع

شروع کرد به شستن  خته،یپس آب در لگن ر .گرفته، به کمر بست یکرد ودستمال رونیبرخاست و جامه خود را ب

 3:13-۵ وحنای.که بر کمر داشت یآنها با دستمال دنیشاگردان وخشکان یهایپا
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آنچه به شما کردم؟  دیدیافهمیآ» :گفت شانیرا شست، رخت خودرا گرفته، باز بنشست و بد شانیا یهایچون پا و

شما را  یهایپس اگر من که آقا و معلم هستم، پا .هستم نیکه چن رایز دییگویو خوب م دیخوانیشما مرا استاد وآقا م

دادم تا چنانکه من با شما کردم،  یبه شما نمونها رایز .دییرا بشو گریکدی یهایواجب است که پا زیشستم، بر شما ن

را  نیهرگاه ا .و نه رسول از فرستنده خود ستیخودن یغالم بزرگتر از آقا میگویبه شما م نیآم نیآم .دیبکن زیشما ن

 1۲:13-1۷ وحنای.دیخوشابحال شما اگر آن را به عمل آر د،یدانست

 

 ماندارانیتمام ا زیتجه 
 

 یسیدهند که کار ع میبه آن ها تعل دیبا یعنیکار خدمت است  یبرا نیمقدس زیخدمت پنج دفتر تجه عملکرد

  : آن ها عبارتند از یکار اصل.خداوند را انجام دهند 

  نیمقدس یپرکامل کردن و  *

  انجام کار خدمت یبرا ماندارانیآماده کردن ا *

  یپادشاه لیموعظه )بشارت( انج *

 

 . رشد وجود دارد یقدم برا چهار

  خداوند یسیورود به دانش و حکمت ع - یانسان *

  خداوند یسیبه شباهت ع اتشانیو خصوص تیرشد شخص - کاهنی *

  خداوند عمل کردن یسیدر اقتدار و قوت ع - خادمی *

  خداوند یسیع و رفتار انجام اعمال - یپدر *

 

  رسوالن
  

 مفهوم 

 

که  یو فرد ساهایکل تأسیس یبا اقتدار برا یفرستادن شخص یبه معنا.باشد  یم "Apostolos" رسول یونانی کلمه

 . شود یدر کالم خدا فرستاده م یعمل میو تعال یادیبن یموجود در آموزه ها یساهایبه کل دنیقوت بخش یبرا
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 عملکردها 

 

 . کنند یم رهبریروح را  یایکنند و تمام عطا یعمل م یخدمت یایدر تمام عطا رسوالن

و  به رسمیت شناخته شدهخدمت ها  گریمشخص و د یسایدر روح در کل یآن ها به عنوان رابطه ا یخدمت یایعطا

 . و نشانه ها و معجزات شفا به طور مداوم آشکار خواهد شد بیعجا.خواهد شد  رفتهیپذ

    یایمشخص ، و قرار دادن آن ها در عطا ماندارانیا یزندگ یخواندگ دییو تا خیکردن مشا نییدر تع رسوالن

و آزاد  انتقال،  یگذار روح القدس را با دست یایآن ها عطا.خواهند داشت  کینزد یهمکار اءیشان با انب یخدمت

 . اهند کردخو

 مثال 

 

 . هستند یخوب اریبس یو باراباس نمونه ها پولس

 

آورده  مانیکه بدو ا یرا به خداوند شانینمودند و دعا و روزه داشته، ا نیمع شانیکش شانیا بجهت سایدر هر کل و

 14:۲3اعمال .بودند، سپردند

 

 

  اءیانب

 

 مفهوم 

 

      و سخن گفتن با الهام خدا ) روح خدا ( عیوقا ییشگویپ یمعنابه .باشد  یم "Propheteuo " ینب یونانی کلمه

 . دیگو یخدا سخن م یاست که برا یفرد ینب.باشد  یم
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 عملکردها 

 

 ینب.کند  ی، خدمت م کند ینبوت عمل م هیکه در عط یمانداریبا ا سهیاز مسح در مقا یتر میدر سطح عظ ینب

 . کنند یها باهم عمل م سایکل تیو تقو تأسیسو  یروحان یها هیپا ادیرسول در بن کیاغلب با 

 

 ۲:۲۰ انیافسس.است هیسنگ زاو حیمس یسیکه خودع دیبنا شدها ایرسوالن و انب ادیبر بن و

 

 مثال 

 

 . باشد یم ینب کیاز  ینمونه خوب آغابوس

 

و نزد ما آمده، کمربند پولس را گرفته و  د،یرس هیهودیآغابوس نام از  یاینب م،یچون روز چند در آنجا ماند و

 نطوریکمربند را به هم نیصاحب ا میدراورشل انیهودیکه  دیگویروحالقدس م» :خود رابسته، گفت یهایدستها و پا

 1۰:۲1-11اعمال «.امتها خواهند سپرد یبسته، او را بهدستها

 

 

  نیمبشر

 

 مفهوم 

 

کلیسا را در تشویق و ترغیب برای بشارت رهبری      مبشر .باشد  یم "Evangelistes " بشارت یبرا یونانی کلمه

 . خداوند داده نشده است ، دارد لیانج امیکه پ ییبه جاها لیرساندن انج یبرا یفراوان لیتما و خودش می کند
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 عملکردها 

 

 لیدهند و بشارت انج یشود ، شهادت م یم یو نشانه ها از آن ها جار بیکه عجا یروند ، درحال یکه م ییجا هر

و متحد کردن آن ها  بشارت همراه با معجزه یبرا ماندارانیا گریآن ها به طورفعال ، در آموزش د.کنند  یرا اعالم م

 . کنند یم تیفعال یبشارت یخدمت ها شرفتیپ یبرا

 

 مثال 

 

 . باشد یم پسیلیمبشر ، ف کینمونه  نیبهتر

 

گوش  لپسیبه سخنان ف کدلیو مردم به  .نمودیموعظه م حیرا به مس شانیاز سامره درآمده، ا یبه بلد لپسیف اما

که داشتند  یاریاز بس دیکه ارواح پل رایز دند،یدیو م دندیشنیم گشت،یرا که از اوصادر م یدادند، چون معجزات

 ۵:8-8اعمال .نمود یدر آن شهر رو میعظ یو شاد .افتندییشفا م اریومفلوجان و لنگان بس شدندیم رونینعره زده، ب

 

کار خدمت  یبرا نیکردن مقدس زی، تجه کنند یعمل م یخدمت یایعطا گریکه در د یمبشر ، مانند افراد یاصل کار

      انجام کار خدمت  یبرا ماندارانی، بلکه آموزش ا ستیبشارت ن یمبشر انجام تمام کارها یخدمت اصل.است 

 . باشد یم

 

  شبانان

 

 اگلهیاست که به دام  یچوپان فرد.و به عنوان چوپان ترجمه شده است .باشد  یم "Poimen " شبان یونانی کلمه

 . ناظر است ایسرپرست  کیاو .دهد  یم زیکند ، به گله غذا ن یم رهبریگله را  نکهیاو عالوه بر ا.عالقه دارد 
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 عملکردها 

 

برقرار خواهد کرد و به آن ها  یاو با افراد رابطه شخص و آموزش قوم است  یشبان ، مراقبت ، نظارت ، رهبر عملکرد

 . آن ها بدهد یخود را برا یزندگ یکه حت ییمحبت خواهد تا جا

 

 مثال 

 

، و او  میکن یم تجسم کویاغلب او را به عنوان شبان ن.است  یخدمت یایتمام عطا یبرا یخداوند نمونه ا یسیع

 . است یشبان ینمونه برا نیبهتر

 

که آواز او  رایز روند،یوگوسفندان از عقب او م خرامدیم شانیا یرو شیبرد، پ رونیکه گوسفندان خود را ب یوقت و

 1۰:4 وحنای.شناسند یرام

 

 1۰:11 وحنای.نهد یجان خودرا در راه گوسفندان م کویشبان ن .هستم کویشبان ن من»

 

  معلمان

 

 مفهوم 

 

 گرانید یریادگیاو باعث  میدهد و تعل یم میاست که تعل یمعلم فرد.باشد  یم "Didaskalo " معلم یونانی کلمه

 . شود یم

 

 دیده میو به آنان تعل دیده دیالقدس تعم را به نام پدر و پسر و روح شانیو ا دیقومها را شاگرد ساز ۀو هم دیبرو پس

 19:۲8-۲۰ یمَتّ«عصر با شما هستم! نیا انیمن هر روزه تا پا نکیا .ام، به جا آورند که هرآنچه به شما فرمان داده
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 عملکردها 

 

دهد  یخداوند را نشان م یها دهد و راه یکند ، اطالعات م یم رهبریدهد ،  یاست که راه را نشان م یفرد معلم

 . باشد یمسح روح القدس م ری، ز میاو تعل تیمسئول.باشد  یم حیبدن مس میاو تعل یهدف اصل

 

و  آموزد؛ یکه روح م یباشد، بلکه با کلمات یحکمت بشر ۀکه آموخت یآن هم نه با کلمات م،ییگو یسخن م نیاز هم و

 ۲:13 انیقرنت1.میکن یم انیب یرا با کلمات روحان یروحان قیحقا سان نیبد

 

 مثال 

 

 . معلم است کیاز  ینمونه خوب موتائوسیت

 

و دروغ  میگویراست م حیدر مس .مقرر شدم یو راست مانیمن واعظ و رسول ومعلم امتها در ا ن،یا یبرا و

 ۲:۷ موتائوسیت1.ین

 

 . معلم نوشت کیجمالت را به  نیرسول ا یوحنای

 

بلکه چنانکه خود آن  دهد میشما را تعل یکه کس دیثابت است و حاجت ندار دیا افتهیاما در شما آن مسح که از او  و

داد در او ثابت  میکه شما را تعل یپس بطور ست،یو حق است و دروغ ن دهدیم میزتعلیچ مسح شما را از همه

 ۲:۲۷ وحنای1.دیمانیم
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  شده ایاح لیانج

 

 . شود یو نشانه ها معرف بیبا عجا دیبا حیمس یسیع لیانج

 

T.L Osborn  نوشت : 

    دییتا یو معجزات مختلف بیشود و با نشانه ها و عجا یخداست که در قدرت خدا موعظه م یپادشاه لیانج نیا

 ایبود  یسنت میپطرس در اورشل چه بگویند.کند  یم دیتول یرا در هرنسل یبشارت یروزیپ نیتر میشود که عظ یم

در نشانه ها  لیانج :شود  یم دهیج دیهمان نتابا این حال بت پرست ،  یپولس در ملتا ای و رتیدر سامره بد س پسیلیف

  : رسول نوشت پولس. شوند یاضافه م سایمردم به کل ریشود و کث یموعظه م بیو عجا

 

 .نمودمیچون شمارا بهسر خدا اعالم م امدمیحکمت ن ایکالم  لتیبرادران، چون به نزد شما آمدم، با فض یا من و

و من در ضعف وترس و  .و او را مصلوب حیمس یسیشما دانسته باشم جزع انیدر م یزینکردم که چ متیعز رایز

شما  مانیبلکه به برهان روح و قوت، تا ا د،نزد شما شدم، و کالم ووعظ من به سخنان مقنع حکمت نبو اریلرزش بس

 ۲:1-۵ انیقرنت1.در حکمت انسان نباشد بلکه در قوت خدا

 

 4:۲۰ انیقرنت1.بلکه در قوت است ستیملکوت خدا به زبان ن رایز

 

  یمحل یسایکل

 

به تمام  لیانج امیشوند تا پ یم یجار ایکه عطا ییآشکار شدن جالل او باشد ، جا یبرا یمرکز دیبا یمحل یسایکل

خداوند فرستاده  یسیانجام کار ع یو برا رندیبگ می، تعل نندیآموزش بب دیاست که شاگردان با ییجا نیا.جهان برسد 

 . شوند

 یبرا ماندارانیآموزش تمام ا یبرا یخدمت یایعطا گریو د اءیرسوالن ، انب یمحل یساینقشه خدا ، قرار بود در کل در

 . کار خدمت در عمل باشند
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      دیعهد جد یبر خالف الگو کهخود است  یها و رسوم و در سنت یکه در نااطاعت ییسایتواند ازکل ینم خدا

 . باشد ، استفاده کند یم

که  ییجا یعنی ، استفاده خواهد کرد درک کرده است یخدمت میخدا را در ت دیکه حرکت جد ییسایکلاز خدا

 .کنند یانجام کار خدمت باهم عمل م یبرا ماندارانیتمام ا زیتجه یرهبران خدمت پنج دفتر برا

و به  دیآموزش خواهند د ماندارانی، جالل خدا آشکار خواهد شد و تمام ا دیپرقدرت عهد جد یساهایکل نیا در

 . خواهند شد تیموثر و قدرتمند هدا بشارت همراه با معجزهسمت 

 

  دیرا مطالعه کن Joice Gil و A.L اثر سایکل یروزمندی، کتاب پ سایدر مورد کل شتریاطالعات ب افتیدر یبرا : توجه
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 درس سوم هایی برای دوره کردنپرسش 
 

 است ؟ نیدر مواجهه با زم روین نیقدرتمندتر یزیدر کنار خدا ، چه چ( 1

 

 

 

 

 

 

 خواهد کشاند ؟ سایرا به سمت کل ماندارانیا یزیحرکت زمان آخر خدا ، چه چ نیدر ا (۲

 

 

 

 

 

 

 

         شود ؟ احیاء دیبا سایکل یبرا احتیاجاتی، چه  سایکل یروزیپ ی( برا3
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 درس چهارم

 مانداریاقتدار ا

 

 بیارواح فر یروحان یکیها نفر که در تار ونیلیم.را کور کرده است  ایدن نیگم شدگان ا یروحان یچشم ها طانیش

   میکردن گمشدگان موثر باش دایدر پ میخواه یم اگر. روند یدر جهنم م تیکاذب قرار دارند ، به سمت ابد انیو اد

 .میرا آزاد کن رانیاس میتا بتوان مینیآموزش بب زیقدرتمند ن یروحان یجنگ ها یبرا دیبا

مغلوب شدند چون این آن ها .شوند  ی، تالش کرده اند وارد جنگ روحان مانداریبدون مکاشفه اقتدار ا یاریبس

 .بسیار قدرتمند هستند و ارواح دنبال کننده او  طانیش را دارند که افکار 

حائز  نکته نیا.را باور خود قرار داده اند  اتیسخت مرگ و ح یچالش ها رایاند و گرفتار شده اند ز دهیآن ها ترس

 . رندیبگ ادیرا  یروحان یروزی، اقتدار پ یجنگ روحان یریادگیقبل از  ماندارانیاست که ا تیاهم

خداوند چگونه  یسی، اقتدار آن ها در نام ع خداوند چه هویتی دارند حیمس یسیدر ع ماندارانیکه ا نیمکاشفه ا با

و با جسارت به جلو رفته  یتازه ا یریخداوند و کالم خدا ، با دل یسیاست ، و مکاشفه قدرت مغلوب کننده خون ع

  .کنند یرا آزاد م رانیشده و اس طانیش یو وارد قلعه ها

آخر  یروزها نیموثر در ا بشارت همراه با معجزه یقدرتمند جنگ مان ، ما را برا یو اسلحه ها مانداریاقتدار ا درک

 . کند یآماده م

  ماندارانیو اقتدار ا قدرت

 

 که به بشر داده شده است یاقتدار 

 

 . را داد نیزم یرو یزیبر هر چ یو به او اقتدار )تسلط( حکمران دیانسان را به شباهت خود آفر خدا

 

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

 1:۲6 شیدایپ«.دیحکومت نما خزند،یم نیکه بر زم یو همه حشرات نیزم
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،  دیدم اتیو در او روح ح دیکه خدا انسان را آفر یهنگام .فرود آمد  نیبه زم طانیازجنگ در آسمان ، ش بعد

، تسلط  دیجد مخلوقات نیو به ا دیراست بدن مرد آفر پهلویکه خدا زن را از  یهنگام.کرد  یتماشا م آن را طانیش

 یبر رو طانیکه ش ییاز آنجا. کرد یتماشا م باز هم آن را طانیداد ، ش نیزم یبر رو را یهر موجود زنده ا یرو بر

 . شد یم زیو ارواح دنبال کننده او ن طانیش یتسلط شامل اقتدار بر رو نیکرد ، ا یم یزندگ نیزم

 

 هدف خلقت 

 

 ینکرد ، به آدم اقتدار خلقکه حوا را  یخدا تا زمان .را داد  نیزم یو به آن ها اقتدار بر رو دیمرد و زن را آفر خدا

قدم  نیزم یو زن با اقتدار و سلطه با هم بر رومرد بود  نینقشه خدا ا.خدا گفت ، آن ها تسلط داشته باشند . .نداد

 . بردارند

 

 اراده آزاد داده شدبه آدم  

 

و بد  کیبخور، اما از درخت معرفت ن ممانعتیاز همه درختان باغ ب» :خداوند خدا آدم را امرفرموده، گفت و

 ۲:16-1۷ شیدایپ«.مرد یخواه نهیهرآ ،یکه از آن خورد یروز رایز ،یزنهارنخور

 

اراده انسان در .را انتخاب کند  یکیاز خدا  یاطاعت اطاعت کردن و نا نیاو قدرت داشت ب.به آدم اراده آزاد داد  خدا

 . شد یم شی، آزما یاطاعت اطاعت کردن و نا نیب دیباغ عدن با

 

 اقتدار در عمل 

 

که چه نام خواهد  ندیسرشت و نزدآدم آورد تا بب نیصحرا و هر پرنده آسمان را از زم وانیخداوند خدا هر ح و

 ۲:19 شیدایپ.را خواند، همان نام او شد اتیح ینهاد و آنچه آدم هر ذ
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 نیزم یبر رو ی که خدا به او داده بوداقتدارکه او در  مینیب یکرد ، م یگذار را نام واناتیکه آدم ، ح ییآنجا از

 . عمل کرد

 استاز انسان متنفر  طانیش 

 

 . شده بودند دهیبه شباهت خدا آفر رایز شد متنفراز انسان  طانیش

 . خدا بودند هیآن ها شب *

 . رفتند یمانند خدا راه م *

 . زدند یمانند خدا حرف م *

 

شدند و  یم دهیکه زن و مرد نام مخلوقاتیاش نسبت به خدا داشت ، به سمت  یدر نااطاعت طانیکه ش ینفرت تمام

 . خدا بودند ، روانه شد هیشب

 

 طانیترس ش 

 

  مهم است اریبس طانیش ی، برا میکه خدا داده است ، قدم برندار یو در آن اقتدار میما اقتدارمان را کشف نکن نکهیا

 

و بر  د،ییو در آن تسلط نما دیرا پر ساز نیو زم دیشو ریبارور و کث» :گفت شانیرا برکت داد و خدا بد شانیخدا ا و

 1:۲8 شیدایپ«.دیحکومت کن خزند،یم نیکه بر زم یواناتیو پرندگان آسمان وهمه ح ایدر انیماه

 

  رفت نیاقتدار از ب آن

 

 سقوط انسان 
 

را  یاقتدار و همچنیناز دست دادند  مزایایی را که خدا به آنان داده بود ،کردند  یآدم و حوا از خدا نااطاعت یوقت

 . کرده بودند از دست دادند افتیکه در زمان خلقت در
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  بیفر *

دنبال  یاطاعت سوم فرشتگان او را در نا کی.داده بود بیاو فرشتگان را در آسمان فر.با تجربه بود  بیدر فر طانیش

 . کردند

 ۲:1۷ شیدایپ«.مرد یخواه نهیهرآ ،یکه از آن خورد یروز رایز ،یو بد زنهارنخور کیاز درخت معرفت ن اما

 

گفته است که  قتیخدا حق ایآ» :و به زن گفت .بود ارتریصحرا که خداوندخدا ساخته بود، هش واناتیمار از همه ح و

 3:1 شیدایپ«د؟یاز همه درختان باغ نخور

 

       شناخت ،  ینداشت و اگر آدم او را م یحق چیاو در باغ ه.وارد باغ شد  یتوجه یچهره داده و با ب رییتغ طانیش

 . ندازدیب رونیتوانست او را ب یم

 

  طانیدروغ ش *

 .داد بیکالم خدا را غلط اعالم کرد و آن ها را فر طانیش

که در وسط باغ است، خدا گفت از آن  یدرخت وهیلکن از م م،یخوریدرختان باغ م وهیاز م» :به مار گفت زن

که  یدرروز داندیمرد، بلکه خدا م دینخواه نهیهر آ» :مار به زن گفت« .دیریمبادا بم د،یو آن را لمس مکن دیمخور

 یکه آن درخت برا دیو چون زن د« .بود دیخواهو بد  کیچشمان شما باز شود ومانند خدا عارف ن د،یاز آن بخور

داد  زیگرفته، بخورد و به شوهر خود ن وهاشیدانش افزا، پس ازم ریدلپذ یوبنظر خوشنما و درخت کوستیخوراک ن

 ۲:3-6 شیدایپ.و اوخورد

 . اضافه کرداز خودش را  "کردن میوه لمس"سه ، حوا  هیآ در

 . شد دیشود و مانند خدا خواه یاو به آن ها گفت ، چشمان شما باز م "مرد  دینخواه نهییهر آ "به حوا گفت  طانیش

 

  گناه *

 طانیخود کرده و به ش یعیطب ینکردند و شروع به دنبال کردن حس ها یرویو حوا از آنچه که خدا گفته بود پ آدم

گناه کردند ، ذات خدا را از دست دادند و بدون  یوقت.داده ، مغلوبشان کرد بیآن ها را فر طانیش.گوش دادند 

 . داشتن جالل خدا ، برهنه شدند
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 طانیش یها یروزیپ 

 

او دوباره ، خدا  بیترت نیبه ا.کردند  طانیش میرا تسل ی که خدا به آنان داده بودآدم و حوا گناه کردند ، اقتدار یوقت

 . قدرت هوا شد سیجهان و رئ نیو حاکم ا

  : آنان شده بودند تا به شباهت خدا باشند و مانند او قدم بردارند دهیکه آفر یی، انسان ها یدوره زمان کی در

 . کردند یم ییکور شده و در کناره راه گدا *

 . شده بودند یارواح ضعف و ناتوان ریاس *

 . ها قرار گرفته بودند ویو د ونیلژدر تسلط  *

 . صورت و جسم شان توسط جزام خورده شده بود *

  ینید یو سنت ها فریب کور به وسیله  یرهبران *

 

  تا تخت بیاز صل

 

او گناه ، مرض ها ، .گناهان ما را پرداخت کرد  یبها بیصل یخون خود و مرگش بر رو ختنیخداوند با ر یسیع

 . داد لیعذاب تحو گاهیما را به جا یها و ضعف ها یماریب

 

زده از  خیخود م بیو به خالف ما بود محو ساخت و آن را به صل ضیرا که ضد ما و مشتمل برفرا یآن دستخط و

 ۲:14 انیکولس.برداشت انیم

 انیروح یایدر دن 

 

به  یهمانطور که با درماندگ.برد و به خاطر ما عذاب جهنم را متحمل شد  نیخداوند گناهان ما را به اعماق زم یسیع

 . داد لیبر خود گرفته بود تحوکه را  یاعماق گودال فرو رفت ، تمام گناهان

 

شده است و به همه  نیخشم تو بر من سنگ .دهیگرد کیبه قبر نزد امیپر شده است وزندگان ایکه جان من از بال رایز

 3:88, ۷ ریمزام.ساله ،یامواج خود مرا مبتال ساختها
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 مغلوب شدند وهایو د طانیش 

 

 . داد ، قدرت خدا بر او آمد لیتحو نیقسمت زم نیتر قیخداوند گناهان ما را به عم یسیع یوقت

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

 

 . گرفت طانیمرگ ، جهنم و قبر را از ش یها دیاو کل.کنند  یستادگیجهنم نتوانستند در برابر او ا یها دروازه

آشکار نمود، چون در آن بر آنها  هیکرده، آنها راعالن رونیو قوات را ب اساتیر شتنیازخو و ۲:1۵ انیکولس

 .افتیظفر

 

 .برد نیو ارواح دنبال کننده او را خلع سالح کرده و اقتدار آن ها را از ب طانیخداوند ، ش یسیع

 

 رستاخیز و قیام او 

 

 . مغلوب شدند شهیهم یو ارواح دنبال کننده او برا طانیخداوند از مرگ برخاست ، ش یسیع یوقت

عمل کرد  حیقوت او که درمس ییبرحسب عمل توانا نیقوت او نسبت به مامومن تینهایچه مقدار است عظمت ب و

و قدرت و  استیباالتر از هر ر د،ینشان یآسمان یهایوبهدست راست خود در جا دیزانیچون او را از مردگان برخ

 19:1-۲1 انیافسس.زین ندهیعالم آ درعالم فقطبلکه  نینه در ا شود،یکه خوانده م یقوت و سلطنت و هر نام

 

 وارد ملکوت شد 

 

 . به حضور پدر داخل شد پیروزیخداوند وارد ملکوت شده و با  یسیع

پادشاه  نیتا پادشاه جالل داخل شود! ا دیبرافراشته شو یابد یدرها ی! ادیخود را برافراز یدروازهها سرها یا

 یا !دیخود را برافراز یدروازهها، سرها یا .و جبار؟ خداوند که در جنگ جبار است ریخداوندقد ست؟یجالل ک

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

 ۷:۲4-1۰ ریمزام.ساله
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  یروزیپ

 

 . پس گرفته بود ، در دست داشت طانیرا که از ش یاقتدار یدهایخداوند کل یسیع

 1:18مکاشفه .موت و عالم اموات نزد من است یدهایتا ابداالباد زنده هستم وکل نکیشدم و ا ومرده

 

 . شده است ایاح نیزم یبه عنوان خلقت تازه ، اقتدار انسان بر رو.داد  سایاقتدار را به کل یدهایکل نیخداوند ا یسیع

نخواهد  الیو ابواب جهنم بر آن است کنمیخود را بنا م یسایصخره کل نیپطرس و بر ا ییکه تو میگویتو را م زیمن ن و

 نیدر آسمان بسته گردد و آنچه در زم یببند نیوآنچه بر زم سپارم؛یملکوت آسمان را به تو م یدهایوکل .افتی

 18:16-19 یمت.در آسمان گشاده شود ییگشا

 

 شد ءایاقتدار اح 
 

 . بازگشتند نیزم یاقتدار خود بر رو یاصل یاند ، به جا افتهیکه تولد تازه  یی، انسان ها گرید بار

به شما ضرر هرگزنخواهد  یزیو چ دیکن مالیقوت دشمن را پا یکه ماران و عقربها و تمام بخشمیشما راقوت م نکیا

 1۰:19لوقا .دیرسان

 

 (شد )تمام شد لیخداوند تکم یسیکار ع 

 

 یکار او بر روکامل شده بود و هم انسان  یاو برا دیبازخر کارهم  رایخداوند در دست راست پدر نشست ، ز یسیع

 .نیزم

 11۰:1 ریمزام«.انداز تو سازم یتا دشمنانت را پا نیبهدست راست من بنش» :به خداوند من گفت هوهی

 

 کار انسان آغاز شد 
 

 خدا استفاده کند  ینقشه اصل یاست که اقتدارش را برا حیاز بدن مس یبه عنوان بخش مانداریکار هر ا نیا اکنون

 . بود نیمرد و زن ، تسلط داشتن بر زم یخدا برا ینقشه اصل
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و  ن،یاو در مقدس راثیو کدام است دولت جالل م ستیدعوت او چ دیکه ام دیچشمان دل شما روشن گشته، بدان تا

عمل کرد چون  حیقوت او که درمس ییبرحسب عمل توانا نیقوت او نسبت به مامومن تینهایچه مقدار است عظمت ب

و قدرت و قوت و  استیباالتر از هر ر د،یاننش یآسمان یهایوبهدست راست خود در جا دیزانیاو را از مردگان برخ

او نهاد و  یهایپا ریرا ز زیو همهچ .زین ندهیعالم فقطبلکه در عالم آ نینه در ا شود،یکه خوانده م یسلطنت و هر نام

 18:1-۲3 انیافسس.سازدیاو که همه را در همه پر م یپر یعنیداد، که بدن اوست  سایبه کل زیاو را سرهمهچ

 

معناست  نیدب نیا. میهست حیما بدن مس.خداوند هستند  یسیع یپاها ریآن ها ز.و همراهانش مغلوب شده اند  طانیش

 . ما هستند یپاها ریو ارواح دنبال کننده اش در ز طانیکه ش

 

 1:۲۲ انیداد،افسس سایبه کل زیچ او نهاد و او را سرهمه یهایپا ریرا ز زیچ همه و

 

با  حیمس یسیخداوند ما ع ضیف.دییشما خواهد سا یها یرپایرا ز طانیش یبزود یسالمت یخدا و 16:۲۰ انیروم

 .شما باد

 

 یری، تصو گرید یدر سو.کامل است  ریاز فتح کامل ، مغلوب شدن و تسخ یریقرار گرفتن ، تصو یفرد یپا ریز در

 . از اقتدار کامل است

 خداوند منتظر است یسیع

 

شده شان را کشف  ای، اقتدار اح ماندارانیاست که ا نیخداوند در دست راست پدر نشسته است ، و منتظر ا یسیع

شان قرار دارند ، مغلوب  یپا ریز که یو تمام ارواح دنبال کننده او ، در حال طانیبلند شده و نشان دهند که ش ،کرده 

 . شده اند

 . میموثر کامل کن یجنگ روحان لهیسه وب نیزم یرا بر رو بشارت همراه با معجزهخداوند منتظر ماست تا کار  یسیع

 

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

 1۲:1۰-13 انیعبران.انداز او شوند یتادشمنانش پا
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 کنند سلطنت دیبا ماندارانیا 

 

 . واگذار کرده بود را به او برگرداند طانیبه شانسان انسان را که سلطنت خداوند آمد تا حق  یسیع

 .میو سلطنت کن ی، حکمران نیزم یبر رو نجایاو در ا یدر پادشاه دیما با. میپسر برگردانده شده ا یبه پادشاه ما

 

آمرزش  یعنیخود  هیفد یبه ملکوت پسر محبت خود منتقل ساخت، که در و ده،یما را از قدرت ظلمت رهان و

 زیکه در اوهمهچ رایز .دگانیآفر یاست، نخست زاده تمام دهیناد یو او صورت خدا .میافتهایرا  شیگناهان خو

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

 سایکل یعنیو او بدن  .دارد امیق زیهمهچ یو او قبل از همه است و درو .شد دهیاو آفر یاو وبرا لهیقوات؛ همه بوس

  13:1-18 انیکولس.او مقدم شود زیکه او ابتدا است و نخست زاده ازمردگان تا در همهچ رایراسر است، ز

 

 . میاو هست یما پاها پسبه عنوان بدن او . میخداوند سر و ما بدن او هست یسیع

 

 در اقتدار قدم برداشتن 

 

نخواهد  یکیماند و به تو نزد یدور خواه یو هم از آشفتگ دیترس یثابت شده و از ظلم دور مانده، نخواه نیکی در

من  نکیا .سبب تو خواهند افتاد که به ضد توجمع شوند به یآنان .همانا جمع خواهند شد اما نه به اذن من .نمود

هالک کننده را  زیو من ن .دمیآفر آورد،یم رونیکار خود ب یبرا سالحی ده،یرا که زغال را به آتش دم یآهنگر

محاکمه به  یرا که برا ینخواهد برد و هرزبان شیکه به ضد تو ساخته شود پ سالحیهر  .دمیخراب نمودن آفر یبرا

 یم خداوند« .از جانب من شانیبندگان خداوند و عدالت ا بیاست نص نیا .نمود یخواه بیتکذ زدیضد تو برخ

 14:۵4-1۷ ایاشع.دیگو

 بشارت قدرتمند 

 

شود  یم بلند ماندارانیاز ا یخود را کشف کرده اند ، ارتش زور آور ةشد ایاقتدار اح ماندارانیهمانطور که ا امروزه

را به همه بشارت  لیآن ها متعهد هستند که انج.کنند  یرا آزاد م رانیملکوت خدا هستند و اس شبردیکه متعهد بر پ
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است  رومندین نطایش یقلعه ها به زیر کشیدن یبه واسطه خدا برا هاآن  یآن ها کشف کرده اند که اسلحه ها.بدهند 

 . سخت کوشانه هستند بشارت همراه با معجزهآن ها متعهد به 

خدا به عنوان  یبشارت پادشاه نیا "،  مییگو یم یریخداوند که فرمانده ارتش ماست ، با دل یسیبه همراه ع ما

  ". ، خواهد آمد انیشهادت به تمام امت ها در تمام جهان موعظه خواهد شد و بعد پا

 

 اقتدار توسط یو کتاب انتخاب شده برا مانداری، کتاب اقتدار ا مانداریدر مورد اقتدار ا قیمطالعه عم یبرا؛  توجه

A.L Gill  دیرا بخوان . 
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 درس چهارم دوره کردن یبرا هایی پرسش
 

 ؟به او انتقال داده شود دیبا ی، چه دانش ردیبگ میتعل یدرباره جنگ روحان مانداریا نکهی( قبل از ا1

 

 

 

 

 از انسان متنفر است ؟ طانیچرا ش (۲

 

 

 

 

خدا گناه کردند  هیکرده و عل یاطاعت که نا یبزرگ آدم و حوا را هنگاممرگ  ، درس نیا ( 3

 ؟ دیکن فیرا توص مرگ نیا.کند  یم فیتوص

 

 

 

 

 

           بود؟ چه انسان " مرگ " نیا یایاح ی( نقشه خدا برا4
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 درس پنجم

 بشارت زورمندانه

 

  یمعرف

 

قرار خواهد  بشارت همراه با معجزهداشته باشد ، در آستانه  حیمس یسیکه مکاشفه اقتدار خود را در ع یمانداریا هر

 . کند یآزاد م طانیرا از کنترل ش مردمو  کندی جهنم را بمباران م یدروازه ها رانهیاو دل.گرفت 

محصول را که در زمان  یغلبه خواهد کرد و برداشت گرانبها ریشر یبر قدرت ها روزمندانهیپ ، زمان آخر ارتشِ نیا

 . کند یم میافتد ، به دستان خدا تقد یاتفاق م آخر

 

 ریارواح شر لیس 

 

نقشه  یهدف آن ها برانداز.وجود خواهد داشت  یطانیارواح ش یها لیس، برداشت محصول  نیاز ا یریجلوگ یبرا

       ها امتخداوند به  حیمس یسیاست که نقشه اش رساندن خبر خوش ع یبالغ و باشکوه یسایکل یبنا یخدا برا

 .است
 

 (اریاستاندارد )مع کی برافراشتن

 

به نزدش آمد نوشت  باریمانند جو طانیکه ش یوقت اءیاشع.بهتر دارد  یاما خدا نقشه ا ،  خود را دارد ینقشه ها طانیش

 . او بلند خواهد کرد هیرا بر عل یاری، خداوند مع

 

او  رایز .ترسان خواهند بود یو از محل طلوع آفتاب، از جالل و د،یخواهند ترس هوهیجانب غرب، مردمان از نام  از

 ۵9:19 ایاِشع.که دَمِ خداوند آن را براند، خواهد آمد یپُر شتاب باریهمچون جو
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 یارواح منطقه ا 

 

 :ند دار وجودموارد زیر  بر ریشر ارواح

  امت ها *

  مملکت ها *

  محله ها *

  خانواده ها *

 

 یدر برابر فرشته خداوند مارس ف کلِم ریروح شرگفته شده است که .است  نیاز ا یارس نمونه اف کلِم ریروح شر

مقابله با او در  یدر آسمان ، برا نیاول یاز روسا یکی،  لیکائیبعد م.شود  یم الیو مانع رساندن جواب به دان ستدیا

 . نبرد اعزام شد

 

است به اعانت من  نیاول یاز روسا یکیکه  لیکائیروز بامن مقاومت نمود و م کیو  ستیمملکت فارس ب سیرئ اما

 1۰:13 الیدان.پادشاهان فارس ماندم آمد و من در آنجا نزد

 

  در بشارت نبرد
 

در مزایایی که خداوند به ما در  دیما با. میریگ یقرار م طانیش ی، در مقابل دژها میکن یشروع به بشارت م یوقت

با  میکه به طور مستق میانتظار داشته باش دیباپس  . بتوانند آزاد شوند رانیتا اس میعمل کن داده بازکردن و بستن

 :است تینکات حائز اهم نیدانستن ا و میجهان روبرو شو نیا یاصل یروسا

 

  میشخص زور آور را بشناس *

  میاقتدارمان را به کار ببر *

  تصاحب کنیماشغال شده را  یها نیزم *

  میشوکه چگونه وارد نبرد  میبدان *
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 )مزاحم ( ارواح مانع 

 

به خاطر .باشد  یم لیاز گسترش انج یریشان جلوگ یوجود دارند که کار اصل یدنیناد یروهای، ن طانیارتش ش در

 . میخور ی، شکست م یدنیناد کیتار یروهایبه ن می، اغلب در حمله مستق عانیعدم دانش به عنوان شف

 

 ۲:18 کانیتسالون1.ما را نگذاشت طانیش کنیمن، پولس، ل یعنی مییاینزد شما ب میدو دفعه خواست کیجهت  نیوبد

 

 یروحان یکور 

 

 . ، کور کرده است لیخبر خوش انج افتیرا در در ماندارانیا ریقلب غ طانیش

ببرند  نیکنند ، از ب یم یآن ها حکمران یکه در زندگ یبستن ارواح قیرا از طر یروحان یکور نیا دیبا ماندارانیا

 . نور بر آن ها را روشن سازد نیرا در آن ها آزاد کنند تا ا لیبشارت انج یتجل دیبا نطوریآن ها هم

 

که  حیبشارت جالل مس یاست که مبادا تجل دهیراکور گردان مانشانیایب یجهان فهم ها نیا یخدا شانیدرا که

 4:4 انیقرنت۲.را روشن سازد شانیصورت خداست، ا

 

 بستن مرد زور آور 

 

ها ، امت ها ،  نیها در سرزم و قدرت ریاست هاآن مردان زور آور که بر  دیداد که ما ابتدا با میخداوند تعل یسیع

 . می، خانواده ها و افراد ، حاکم هستند ، را ببند ی، نواحممالک 

 

و اسباب او را غارت کند، مگر آنکه اول آن زورآور را ببندد و  دیزورآور درآ یبتواند درخانه شخص یچگونه کس و

 1۲:۲9 یپس خانه او را تاراج کند؟مت
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در آسمان گشوده  د،ییگشا نیدر آسمان بسته شده باشد و آنچه برزم د،یبند نیآنچه برزم میگویبه شما م نهیهرآ

 18:18 یمت.شده باشد

 

 . میکن اخراجو بعد آن ها را بسته و  میحاکم ، عمل کن یروح ها دیدن یارواح برا صیتشخ هیدر عط دیبا ما

 

 یگریو د شودیرا بوساطت روح، کالم حکمت داده م یکی رایز .شودیهرکس را ظهور روح بجهت منفعت عطا م یول

 یکیو  .شفا دادن به همان روح یرا نعمتها یگریبه همان روح و د مانیرا ا یکیو  .را کالم علم، بحسب همان روح

لکن  .را ترجمه زبانها یگریاقسام زبانها و د را یگریارواح و د تشخیصرا  یکیرا نبوت و  یگریرا قوت معجزات ود

 ۷:1۲-11 انیقرنت1.کندیم میروح فاعل است که هرکس را فرد بحسب اراده خود تقس کیهمان  نهایا عیدر جم

 

 یگرفتن روحان یکشت 

 

به  شهیما هم یها و دعاها ازیپاسخ به ن.است  یگرفتن دائم در قلمرو روحان یاغلب مستلزم کشت یروحان جنگ

خداوند ،  حیمس یسیع یکویبه عنوان سربازان ن دیوجود دارند که ما با یسخت یزمان ها. دیآ یبه دست نم یراحت

  : نوشت نیرسول درباره ا پولس. میرا تحمل کن یسخت

 

 یظلمت و با فوجها نیو قدرتها وجهان داران ا استهایبلکه با ر ستیگرفتن با خون و جسم ن یکه ما را کشت رایز

 6:1۲ انیافسس.یآسمان یهایشرارت در جا یروحان

 

  : گرفتن نوشته است یکشت یدرباره زمان ها تشویق آمیزیکلمات  داود

 

 یپا یو افع ریبر ش .ندیتو را حفظ نما تیراهها یفرمود تا در تمام که فرشتگان خود را درباره تو امر خواهد رایز

 11:91, 13 ریمزام.کرد یخواه مالیو اژدها را پا ربچهینهاد؛ ش یخواه
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 خدمت کننده یفرشته ها 

 

       خداوند فرمود که  یسیع.شوند  یباشد که با ما وارد جنگ م یاز فرشتگان در دسترس ما م یقدرتمند ارتش

 . او بفرستد یدعا کند تا پدر ، فرشتگان را برا تواند یم

 

من حاضر  یاز دوازده فوج ازمالئکه برا ادهیتوانم الحال از پدرخود درخواست کنم که ز یکه نم یبریگمان م ایآ

 ۲6:۵3 یسازد؟مت

 

  .ما فرستاده شوند یخدمتگذار در نبرد برا یخواهند به عنوان روح ها یم فرشتگان

 

که وارث نجات خواهند شد، فرستاده  یخدمت آنان یکه برا ستندیخدمتگذار ن یروح ها شانیا یهمگ ایآ

 1:14 انیشوند؟عبرانیم

 

 . شوند ی، فرشتگان پاسخ داده و به خاطر ما وارد عمل م میکن یکالم خدا را اعالم م یوقت

 

وآواز کالم او را گوش  دیآوریو کالم او را بهجا م دیفرشتگان او که در قوت زورآور یا د،یرا متبارک خوان خداوند

 1۰3:۲۰ ری!مزامدیریگیم

 

  از نبرد یا نمونه

 

 جنگ در آسمان 

 

و  لیکائیبا مارس ف کلِم ریروح شر نینمونه جنگ ب کی.در کتاب مقدس وجود دارد  یاز جنگ روحان ییها نمونه

 . باشد یدر آسمان م طانیو ش لیکائیم نیجنگ ب فیتوص یگریو د.باشد  یفرشتگانش م
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غلبه  یوفرشتگانش با اژدها جنگ کردند و اژدها وفرشتگانش جنگ کردند، ول لیکائیم :در آسمان جنگ شد و

 سیکه به ابل یمیآن مار قد یعنیبزرگ انداخته شد،  یواژدها .نشد افتیدر آسمان  گرید شانیا یبلکه جا افتندین

و  .انداخته شدند یشد وفرشتگانش با و داختهان نیاو بر زم .بدیفریاست که تمام ربع مسکون را م یمسم طانیو ش

 رایاو ظاهر شد ز حیما و قدرت مس یت و قوت و سلطنت خدااکنون نجا» :دیگویکه م دمیبلند در آسمان شن یآواز

 شانیوا .افکنده شد ریبه ز کند،یم یدعو شانیما برا یبرادران ما که شبانهروز در حضور خدا یکه آن مدع

 ۷:1۲-11مکاشفه .بوساطت خون بره و کالم شهادت خود براو غالب آمدند و جان خود را دوست نداشتند

 

 ارسملک ف رئیس 

 

جنگ  نیا.در آسمان طوفان به پا می کند هستند که در باال یروحان یشده توسط خداوند سالح ها ایمه یها سالح

 . به پسران انسان هستند مساوی یخواستار دسترس کیباشد که هر  یم میعظ یبا قدرت یدو ارتش روحان نیب

خدا به  لیعدم تما لی، به دل الیدان یدر جواب دعا ریتاخ. دندیارس جنگمملکت ف ریفرشتگان ، در برابر روح شر

 .جواب به خطوط آسمان شده بود دنیمانع از رسملک فارس  سیرئبلکه جواب نبود 

 

خود تواضع  یو به حضور خدا یکه بفهم یاز روزاول که دل خود را بر آن نهاد رایمترس ز الیدان یا» :مرا گفت و

روز بامن  کیو  ستیمملکت فارس ب سیاما رئ .و من بهسبب سخنانت آمدهام دیسخنان تومستجاب گرد یینما

است به اعانت من آمد و من در آنجا نزدپادشاهان فارس  نیاول یاز روسا یکیکه  لیکائیمقاومت نمود و م

 1۰:1۲-13 الیدان.ماندم

 

 قیعمال 

 

 طانیو ارتش او نشان دهنده ش قیعمال.می باشد  میکن یکه دعا م یهنگام  در قلمرو روحاتفاقات  از ینمونه ا قیعمال

 یکه با عصا یموس .باشند یاش م یو فرشتگان آسمان لیکائیو ارتش او نشان دهنده م وشعی.باشند  یو فرشتگانش م

 . باشد یشفاعت م یجنگندگان در دعا یدعا نده، نشان دهاست ستادهیقله کوه ا یبلند خود بر رو

 . دیانجام یروزیبه پ ریتوسط افراد ز به پا شد آسمانی که در جنگ
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 1۲:11مکاشفه  .بوساطت خون بره و کالم شهادت خود براو غالب آمدند و جان خود را دوست نداشتند شانیوا

 

 رونیو ب نیما برگز یمردان برا» :گفت وشعیبه  یو موس .جنگ کردند لیبا اسرائ میدیآمده، در رف قیعمال پس

 وشعیپس « .ستادیخدا را بهدست گرفته، بر قله کوه خواهم ا یمقابله نما، و بامدادان من عصا قیرفته، با عمال

 .و هارون و حور بر قله کوه برآمدند یو موس .کند بهمحار قیاو را امر فرموده بود کرد، تا با عمال یکه موس یبطور

 گذاشت،یوچون دست خود را فرو م افتندییغلبه م لیرائافراشت، اس یدست خود را برم یو واقع شد که چون موس

و  .ندینهادند که بر آن بنش رشیگرفته، ز یسنگ شانیپس ا .شد نیسنگ یموس یو دستها .شدندیم رهیچ قیعمال

تا غروب آفتاب  شیو دستها داشتند،یاو را بر م یاز آن طرف، دستها یگریطرف ود نیاز ا یکیهارون و حور، 

 یرابرا نیا» :گفت یپس خداوند به موس .منهزم ساخت ریو قوم او را به دم شمش قیعمال وشع،یو .برقرار ماند

و « .محو خواهم ساخت مانآس ریرا از ز قیذکر عمال نهیبرسان که هرآ وشعیو به سمع  س،یدر کتاب بنو یادگاری

که دست بر تخت خداوند است، که خداوند را جنگ  رایز» :و گفت .دینام ینس هوهیبنا کردو آن را  یمذبح یموس

 8:1۷-16خروج «.نسال بعد نسل خواهد بود قیباعمال

 

 در دعا استغاثه و پافشاری 

 

الزم است  یگاه زین یروزیبه پ دنیرس ی، برا میریبگ یکشت یکیتار یروهایاوقات الزم است با ن یکه گاه همانطور

 . دهد یم یاری، ما را  ینشدن انیب یشفاعت در ناله ها یالقدس در دعا روح. کنیم یپافشاراستغاثه و در دعا 

 

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

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

 ۲6:8-۲۷ انیروم.کندیبرحسب اراده خدا شفاعت م نیمقدس یاو برا راکهیز

 

 . مان است یروزیمطلق به پ نانیبر اطم یهستند که مبتن مانیا رانهیدل یموثر در جنگ ، دعاها یدعا
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  انینظام ریغ ینظام نیتمر

 

 نبرد شینما 

 

 . جنگ با دشمن بشتابند یرد تا زره خدا را به تن کنند و براک قیرا تشو ماندارانیا پولس

 

با  دیتا بتوان دیاسلحه تمام خدا را بپوش .دیقوت او زورآور شو ییبرادران من، در خداوند و درتوانا یخالصها

و قدرتها وجهان  استهایبلکه با ر ستیگرفتن با خون و جسم ن یکه ما را کشت رایز .دیمقاومت کن سیابل یمکرها

در  دیتا بتوان دیلهذا اسلحه تام خدا را بردار .یآسمان یهایشرارت در جا یروحان یظلمت و با فوجها نیداران ا

دربر بسته و جوشن عدالت را یپس کمر خود را به راست .دیستیو همه کار را بهجا آورده، با دیمقاومت کن ریروز شر

که به آن  دیرا بکش مانیهمه سپرا نیا یو بر رو .دیرا در پا کن یسالمت لیاستعداد انج نیو نعل .دیستیکرده، با

روح را که کالم خداست  ریو خود نجات وشمش .دیرا خاموش کن ریشر نیآتش یرهایت یتمام دیانبتو

 1۰:6-1۷ انیافسس.دیبردار

 

 . سر داد دنیجنگ ادیفر ۱۸ هیدر آ او

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

 6:18 انیافسس.دیباش

 

و ارواح دنبال کننده او در حال مبارزه در گودال مرگ در ابعاد  طانیفرشتگان خدا با ش.در قلمرو روح است  جنگ

 . باشند یس زنان و مردان مبر افکار و نفْ کردن نفوذ برایآن ها در حال تالش .هستند  یجهان

 . باشد یشفاعت م ی، دعا ییروشنا یبه پادشاه یکیتار یکشاندن امت ها از پادشاه یبرا ماندارانیا یها اسلحه

 

بلکه  ستین یاسلحه جنگ ما جسمان رایز .میینما یجنگ نم یبه قانون جسم یول م،یکنیهرچند در جسم رفتار م رایز

 ریبه ز افرازد،یرا که خود را به خالف معرفت خدا م یو هر بلند االتیانهدام قلعهها، که خ ینزد خدا قادر است برا

 3:1۰-۵ انیقرنت۲.میسازیم ریاس حیرا به اطاعت مس یوهر فکر میافکنیم
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جزآنکه اول آن زورآور را ببندد و  د،یتواند به خانه مردزورآور درآمده، اسباب او را غارت نما ینم چکسیه و

 3:۲۷مرقس .کندیبعد از آن خانه اورا تاراج م

 

جهان را از دشمن و  یرا به ما داده است و از ما انتظار دارد شهرها و ملت ها یپادشاه یدهایخداوند کل یسیع

، زبان جنگ  دعا .شود یشفاعت انجام م یدعا لهیفقط به وس نیا. میمناطق جهان دور کن مرد زور آور در آن یِبستگ

  ! است

 دعا و بشارت 

 

 جادیا یبرا دیما با. میجهان و رهبرانشان دعا کن یملت ها یبرا دی، با میکن یبرداشت محصول دعا م یبرا یوقت

دعا کردن به  یبرا ینوشت ، نمونه ا موتائوسیتپولس به  یوقت. میدعا کن بشارت همراه با معجزه یآرام برا یطیمح

 . ما داد

 

مردم بهجا آورند؛ بجهت  عیجم یکه صلوات و دعاها و مناجات و شکرها رابرا کنمیاول، سفارش م زیاز همهچ پس

که  رایز .میو وقار، عمر خود را بسر بر ینداریو استراحت و با کمال د یصاحبان منصب تا به آرام عیپادشاهان و جم

 یو به معرفت راست ابندیمردم نجات  عیخواهد جمیاست، در حضورنجاتدهنده ما خدا که م دهیو پسند کوین نیا

 1:۲-4 موتائوسیت1.ندیگرا

 

 کور یباز کردن چشم ها 

 

در مقابل  دیبا.برود  نیدل انسان ها از ب یینایشود تا ناب تیبه سمت تخت خدا در آسمان هدا دیشفاعت با یدعا

 . میستیکند با یرا کور م ماندارانیا ریکه غای  یروحان یکیتار

 

راکور  مانشانیایب یجهان فهم ها نیا یخدا شانیاست، که درا یاست، بر هالکان مخف یاگر بشارت ما مخف کنیل

 شتنیبه خو رایز .را روشن سازد شانیکه صورت خداست، ا حیبشارت جالل مس یاست که مبادا تجل دهیگردان

که  ییخدا رایز .یسیبخاطر ع میهست اکه غالم شم شتنیخداوند، اما به خو یسیع حیبلکه به مس میکن یموعظه نم
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 حیمس یسیتا نور معرفت جالل خدا در چهره ع دیما درخش یهمان است که در دلها د،یگفت تانور از ظلمت درخش

 3:4-6 انیقرنت۲.از ما بدرخشد

 

 . بدرخشد لینور انج میو بگذار میببر نیرا از ب پرده نیتا ا میاقتدار دار ما

 

 طانیش یقلعه ها دنیکش ریبه ز 

 

 طانیش یقلعه ها به زیر کشیدن یشفاعت برا یاز دعااین ارتش که ایجاد کند ارتش دعا  کیدوست دارد  خدا

ببندد و روح القدس ، را که مانع از برداشت محصول هستند  ریبسازد که ارواح شر یارتش مایل استاو  .استفاده کند 

 . بکشاند حیآزاد کرده تا گم شدگان را به سمت مس افرادرا در 

 نیبرداشت محصول درخواست کنند که کارگران را به زم یداشته باشد که از او برا یدوست دارد ارتش خداوند

 . و ارواح دنبال کننده او اعزام کند طانینبرد در برابر ش یفرشتگان را برا فوجی ازدرو بفرستد و  یبرا

 

 ۵:43-۷ سرتم زیار رذ و متسهوت اب نم هکیت دومن مهاوخ عمج برغم زاار وت و دروآ مهاوخ قرشم زا ار وت. ایاشع

 یدور و دخترانم را از کرانها یپسران مرا از جا ."ممانعت مکن"و به جنوب که  "بده "به شمال خواهم گفت که 

و او رامصور نموده و ساخته  دهیآفر شیشودو او را به جهت جالل خو دهیهرکه را به اسم من نام یعنی .اوریب نیزم

 «.باشم

 

 درو کردن محصول 

 

 بشارت همراه با معجزهحرکت کرده و به واسطه  ییهر قلمرو هیبر عل لیبا انج دیروح ، با قلمرویدر  یروزیاز پ پس

 . میمحصول جان ها را درو کن
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 درس پنجم دوره کردن یبرا هایی پرسش

 

 ؟ دیدر بشارت زورمندانه را به طور خالصه نام ببر ی( مراحل جنگ موثر روحان1

 

 

 

 

 

 ؟ میدعا کن دی، چگونه با میدر بشارت زورمندانه معجزه موثر باش میاگر بخواه (۲

 

 

 

 

 

 

 ؟ به کار بگیریم  خدمت یبرا  ماناز جانب خودفرشتگان را  میتوان ی( چگونه م3
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 درس ششم

 یبرداشت محصول جهان منتشر کردن

 

 . باشند یم شیوجود دارد که دعا و ستا یبرداشت محصول جهان یشرط مهم برا شیپ دو

 

  دعا

 

 ی )تعهد(با سرسپردگ 

 

 . میو بعد در طول روز در روح پرستش و شفاعت ادامه ده میدعا داشته باش یمشخص برا یزمان دیبا ما

 . ساعت نهم.دعا داشتند  یبرا یزمان مشخص وحنایو  پطرس

 

 3:1اعمال .رفتندیم کلیبا هم به ه وحنایدر ساعت نهم، وقت نماز، پطرس و  و

 

 با جدیت 

 

خدا  یپادشاه یهستند که ممکن شدن ها  را برا یافرادکنند  یدعا م غیرتکه با  یداد که افراد میرسول تعل عقوبی

 آورند . یبه وجود م

مرد عادل در عمل، قوت  یدعا رایز د،یابیتا شفا  دیدعاکن گریکدی یو برا دیگناهان خود اعتراف کن گربهیکدی نزد

 ۵:16 عقوبی.دارد اریبس

 به طور مشخص 

 

 نیا یما به طور مشخص برا یوقت.باشد  ینم ریدرگ یادیز مانیدعا ا نیدر ا. میکن یدعا م اتیمواقع ، ما در کل اکثر

 . میخاص دار یزهایبر اتفاق افتادن چ مانی، ا میکن یآن دعا م ای
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در  ییگشا نیدر آسمان بسته گردد و آنچه در زم یببند نیوآنچه بر زم سپارم؛یملکوت آسمان را به تو م یدهایوکل

 16:19 یمت.آسمان گشاده شود

 

 اتحاددر  

 

 . کردند یدعا م یکدلیبود که آنها در اتحاد و  نیموثر بود ا هیاول یسایکل یکه دعاها یلیاز دال یکی

 4:۲4aاعمال .به خدا بلند کردند  کدلیآواز خود را به  دند،یراشن نیا چون

 

 با اصرار 

 

 . به همراه دارد جهیبا سماجت نت یداد که دعا میخداوند تعل یسیع

شما بازکرده  یبرا دکهیبکوب .افتی دیکه خواه دیبطلب .که به شماداده خواهد شد دیسوال کن میگویمن به شما م و»

 11:9لوقا .خواهد شد

 

 یریبا دل 

 

 . میدعا کن یادیز یریبا دل میتوان یاراده خداست م موضوعیکه  میدان یم دیفراتر از هر شک و ترد یوقت

لمس شدن  یبه طور خاص برا میتوانی م.باشد  یاراده خدا نجات گم شدگان م شهیکه هم میدان یفرض مثال ، م به

 . میدعا کن برای دریافت نجات مهیا شدة خداوند شخص کیقلب 

 

 یچون نم دینمایپندارند، بلکه بر شما تحمل م یرمیتاخ یچنانکه بعض دینما ینم ریدر وعده خودتاخ خداوند

 3:9پطرس ۲.ندیهالک گردد بلکه همه به توبه گرا یخواهد که کس
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 با انتظار 

 

 . دیایمان ب یکه جواب دعاها می، انتظار دار میکن یدعا م مانیبا ا یوقت.کشد  ی، انتظار م مانیا

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

آنچه در عبادت  میگویبه شما م نیبنابرا .بدو عطا شود دیهرآنچه گو نهیشود، هرآ یدمیدارد که آنچه گو نیقیبلکه 

 ۲3:11-۲4مرقس .خواهد شد ماعطاو به ش دیافتهایکه آن را  دیبدان نیقی د،یکنیسوال م

 

 در بخشش 

 

که در آسمان  زیتاآنکه پدر شما ن دیبه شما خطا کرده باشد، او را ببخش یهرگاه کس د،یستیکه به دعا با یوقت و

شما را نخواهد  یرهایکه درآسمان است تقص زیپدر شما ن د،یاما هرگاه شما نبخش .شما را معاف دارد یایاست، خطا

 ۲۵:11-۲6مرقس «.دیبخش

 

  و پرستش شیستا

 

 ؟ ستیچ شیستا 

 

ما انجام داده است ،  یکه برا ییتمام کارها یقلب از خدا برا میو تشکر از صم یجالل دادن ابراز قدردان ای شیستا

  :های زیر می باشد از خداست که به معنا مانهیصم یقدردان و یو صوت یجسم انیب کی نیا.باشد  یم

 

  از شخص خوب گفتن *

 کردن  نیتحس *

  کردن دیو تمج فیتعر *

  کردن شیستا *

  خواندنبارک تم *
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  کردن قیتشو *

  مدح کردن *

  بلند کردن *

 

 ؟ ستیپرستش چ 

 

ما خدا را . باشد یما م یاو برا یپرستش فراتر از فکر داشتن تمام برکات عال .است شیشکل ستا نیباالتر پرستش

 . میکن یم دیو تمج ابراز،  تشیو کامل اتی، خصوص تشیخودش ، شخص یبرا

 

  میابراز تکر *

  داشتن حس احترام *

  سر فرود آوردن در هنگام پرستش *

  ارج نهادن یبرا *

  دادن گاهیجا *

 

 با خدا رابطه برقرار کردن 

 

از ما ،  کمبود اعتماد به نفسو  ی، افسردگ ی، تمام سرخوردگ میکن یخداوند م شیشروع به پرستش و ستا یوقت

 . به حضور او وارد شود و با او رابطه برقرار کند یریدهد که با دل یم یآزاد مانداریبه ا نیا .دور می شود

و شخصیت  ابراز،  یجالل خدا ، تجل. کشاند  یما را به جالل خود م شود ، او غالباً یم ادیکردنمان ز شیستا یوقت

شوند  یآشکار م یشتریروح القدس با قدرت ب یایرسد ، عطا یابر جالل فرا م یوقت.ست خدا اتیذات و ح پردازی

 . شود یم یفور یکه باعث شفاها و آزاد

 

خداوند به صداآمدند، و چون  حیآواز در حمد و تسب کینفربه  کیمثل  انیواقع شد که چون کرنانوازان و مغن پس

که  رایاست ز کویبه آواز بلند خواندند و خداوند را حمدگفتند که او ن یقیآالت موس ریبا کرناها و سنجها و سا
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خدمت  یو کاهنان بهسبب ابر نتوانستند برا .پر شد زابرخانه خداوند ا یعنیرحمت او تاابداالباد است، آنگاه خانه 

 13:۵-14 خیتوار۲.خانه خدا راپر کرده بود هوهیکه جالل  رایز ستندیبا

 

 یچشمه جار کی 

 

شود  یما بنا م انیشود و تخت او در م یم ی، حضور او مانند چشمه ، جار میکن یم شیخدا را پرستش و ستا یوقت

 . کند یم دایپ انینوشت از خانه تخت خدا جر الیچشمه خداست که حزق نیا

 

خانه به سمت  یکه رو رایبود، ز یمشرق جار یآستانه خانه بسو ریآبهااز ز نکیمرا نزد دروازه خانه آورد و ا و

 اتیح یو واقع خواهد شد که هر ذ .بود یجانب راست خانه از طرف جنوب مذبح جار ریمشرق بود وآن آبها ازز

 راچونیخواهد شد، ز دایپ ادهیان از حد زیکه آن نهر داخل شود، زنده خواهدگشت و ماه ییدر هر جا یخزندها

و بر کنار نهر  .رددگیم ززندهیهمهچ شود،یم یکه نهر جار ییو هر جا افتیآن شفا خواهد رسد،یآبها به آنجا م نیا

 نقطعیآنها ال یها وهیآنهاپژمرده نشود و م یکه برگها دییخواهد رو یو آنطرف هر قسم درخت خوراک نطرفیبه ا

 یخوراک وبرگها یآنها برا وهیو م شودیم یکه آبش از مقدس جار رایتازه خواهد آورد ز وهیم هخواهد بودو هر ما

 1:4۷, 9, 1۲ الیحزق«.آنها به جهت عالج خواهد بود

 

از  یانیروح القدس ، جر یایعطا شهیشوند ، هم یجمع م مانهیحد و مرز و پرستش صم یب شیقوم خدا در ستا یوقت

 . خواهد شد یجار بیمعجزات ، نشانه ها و عجا

 

 .و بنوشد دیهرکه تشنه باشدنزد من آ» :ندا کرد و گفت ستاده،یا یسیبود، ع دیدر روز آخر که روز بزرگ ع و

 3۷:۷-38 وحنای«.خواهد شد یآب زنده جار یاز بطن او نهرها د،یگویآورد، چنانکه کتاب م مانیبه من ا کهیکس

 

بشارت همراه با و به  کرد میشود ، در قدرت و شفقت او حرکت خواه یم یخدا از ما جار یکه محبت اله همانطور

 . میده یجهان ادامه م نیبه گم شدگان ا معجزه

 



71 
 

 شیستا یقربان 

 

  :روند که عبارتند از ینم شیشود که کارها به نظر درست پ یم میبه خدا تقد یزمان شیستا یقربان
 

 . شود یم شیافتند ، ستا یکه م یبا وجود اتفاقات *

 . شود یم میو اطاعت تقد مانیبا ا شیستا *

 . شود یم میخدا بودن خدا تقد لیبه دل شیستا *

 

 13:1۵ انیعبران.را که به اسم او معترف باشند ییثمره لبها یعنی م،یرا به خدابگذران حیتسب یاو قربان لهیبوس پس

 

خواهند کرد که انواع  یو ارواح دنبال کننده او سع طانی، ش میده یرا انجام م بشارت همراه با معجزهکه  همانطور

 یهمچنان قربان دیزمان است که ما با نیدر هم.   اورندیما به وجود ب هیموانع ، مشکالت و ترس و شکست را بر عل

 . میکن میرا تقد شیستا

 

  السیپولس و س *

 . باشند ی، م میکن میرا تقد شیستا یچگونه قربان نکهیاز ا یقدرتمند ینمونه ها السیو س پولس

را چوب  شانیرا کنده، فرمودند ا شانیا یجامه ها انیهجوم آوردند و وال شانیخلق بر ا پس ۲۲:16-۲6اعمال 

را محکم  شانیفرمودند که ا دیزدند، به زندان افکندند و داروغه زندان را تاک اریرا چوب بس شانیو چون ا .بزنند

 .را در کنده مضبوط کرد شانیا یهایاانداخت وپ یرا به زندان درون شانیا افت،ی نطورامریو چون او بد .نگاه دارد

که ناگاه  .دندیشنیرا م شانیا انیو زندان خواندندیم حیدعا کرده، خدا را تسب السیبه نصف شب، پولس و س بیاما قر

از همه فرو  رهایزندان به جنبش درآمد و دفعه همه درها باز شد و زنج نادیکه ب یحادث گشت بحد میعظ یزلزلها

 .ختیر

 

 34:1 ریمزام.او دائم بر زبان من خواهدبود حیتسب .را در هر وقت متبارک خواهم گفت خداوند
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نامناسب  طیکه در شرا یشیستا یدهد که قربان یقسمت از کالم نشان م نیا.است  یدنی، مداوم و شن شیستا یقربان

 . شود ی، کشور و جهان م سای، خانواده، کل مانیها یخدا در زندگ یشود باعث مداخله اله یم میبه خدا تقد

 

 به همراه دارد یروزی، پ شیستا 

 

  پادشاه هوشافاطی یروزیپ *

خداوند  شیروبرو شدند ، پادشاه و قوم شروع به ستا یبا دشمن قدرتمند لیاسرائ یپادشاه و قوم بن هوشافاطی یوقت

 یکردند که بر تمام ملت ها حکمران شیرا ستا ییخدا آنها.بر آن نبود که دشمن چقدر قدرتمند بود  دیتاک.کردند 

  : سخن گفت هوشافاطی.داد یروزیبعد خدا با آنها سخن گفته و به آن ها وعده پ. کرد  یم

 

 ؟یینما یممالک امتها سلطنت نم عیتو بر جم ایو آ یستیتو در آسمان خدا ن ایپدران، ما آ یخدا هوه،ی یا» :گفت و

 نیکه سکنه ا یستیما ن یتو خدا ایآ .که با تومقاومت تواند نمود ستین یو در دست تو قوت و جبروت است و کس

و  ؟یتا ابداالباد دادها میابراه شیدوست خو تیاخراج نموده، آن را به ذر لیرا از حضور قوم خود اسرائ نیزم

وبا  ایقصاص  ای ریشمش ایکه بال  ینیح :گفتند اسم تو در آن بنا نموده، یبرا یدر آن ساکن شده، مقدس شانیا

 م،یستیاست ( با میخانه مق نیکه اسم تو در ا رایتو )ز یرو شیخانه و پ نیا یرو شیبر ما عارض شود و ما پ یاقحطی

 6:۲۰-9 خیتوار۲.آنگاه اجابت فرموده، نجات بده م،ییخود نزد تواستغاثه نما یو در وقت تنگ

 

  : آمد  لیئیحزیخداوند بر  روح

 

 :دیگویم نی! خداوند به شما چندیریپادشاه گوش گ هوشافاطی ی! وامیو ساکنان اورشل هودای یتمام یا» :او گفت و

 شانیفردا به نزد ا .بلکه از آن خداست ستیکه جنگ از آن شما ن رایز دیترسان و هراسان مباش میگروه عظ نیازا

 دیخواه لیروئی ابانیدر برابر ب یواد یرا در انتها شانیبرخواهند آمد و ا صیبه فراز ص شانیا نکیا .دییفرود آ

و نجات خداوند را که با شما خواهد بودمشاهده  دیستیبا .دییوقت بر شما نخواهد بود که جنگ نما نیدرا .افتی

خداوند همراه شما خواهد  دویرو رونیب شانیو فردا به مقابل ا دیترسان وهراسان مباش میو اورشل هودای یا .دیینما

به حضور خداوندافتادند و خداوند را  میو ساکنان اورشل هودای یافتاد و تمام نیرو به زم هوشافاطیپس « .ودب

 1۵:۲۰-18 خیتوار۲.سجده نمودند
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  عصر حاضر ماندارانیا *

دهد  یما قرار م یدر مقابله با دشمن برا ییها نگاهی، او کم میکن یخداوند م شیشروع به پرستش و ستا یوقت

که دشمن شکست خورده بود بلکه  یکردند اما نه هنگام شیستا می، شروع به تقد لیو فرزندان اسرائ هوشافاطی

 . آمد یبه نظر م دانهیما شان نا تیکه هنوز دشمن آن ها را محاصره کرده بود و موقع یزمان

 

 یدایمرا بشنو» :گفت ستادویبا هوشافاطی رفتند،یم رونیرفتند و چون ب رونیتقوع ب ابانیبامدادان برخاسته، به ب و

 ابیکه کام دیآور مانیاو ا یایشد و به انب دیو استوارخواه دیآور مانیخود ا یخدا هوهی! بر میو سکنه اورشل هودای

و  ندیخداوند بسرا یمسلحان رفته، برا یرو شیکرد تا پ نیمع ار یو بعد از مشورت کردن با قوم بعض« .شد دیخواه

 شانیو چون ا .که رحمت او تا ابداالباد است رایدزییخداوند را حمد گو ندیخوانند و گو حیراتسب تیقدوس نتیز

هجوم  هودایکه بر  ریعمون و موآب و سکنه جبل سع یو حمد گفتن شروع نمودند، خداوند به ضد بن دنییبهسرا

را  شانیبرخاسته، ا ریعمون و موآب بر سکنه جبل سع یکه بن رایز .منکسر شدند شانیگذاشت و ا نیبودند، کم هآود

به  هودایو چون  .کار هالکت امدادکردند را به گریکدیفارغ شدند،  رینابود و هالک ساختند، و چون از ساکنان سع

 افتهین ییرها یافتاده، و احد نیبرزم الشهها نکیآن گروه نظر انداختند، ا یوبه سو دندیرس ابانیبانگاه ب دهید

 ۲۰:۲۰-۲4 خیتوار۲.بود

 

قدرت خدا . میریکردن ، پس بگ شیستا لهیبه وس را در سراسر جهان مملکت هاشهر ها و  میتوان ی، ما هم م امروزه

 میعظ یها یروزیپ زین ما.شوند  یما وارد جنگ م یفرشتگان برا.شود  ی، آزاد م میکن یم شیکه او را ستا یهنگام

 . کرد میرا تجربه خواه میعظ یشاد زیما ن .کرد میمشاهده خواه بشارت همراه با معجزهرا به واسطه 

 

 رایمراجعت کردند ز میبرگشته، به اورشل یبا شادمان شانیمقدم ا هوشافاطیو  میو اورشل هودایمردان  عیجم پس

به خانه خداوند  میو با بربطها و عودها وکرناها به اورشل .را بر دشمنانشان شادمان ساخته بود شانیخداوند ا

جنگ کرده  لیدند که خداوند با دشمنان اسرائیشدچونکه شن یممالک کشورها مستول عیوترس خدا بر جم .آمدند

 ۲۷:۲۰-۲9 خیتوار۲.است
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ما بر  ی، خدا برا میرو یم شیبا ستا مانی، و کشورها مانی، شهر ها مانیکه به خانه ها یمعجزه بشارت ، هنگام در

 میخداوند را مشاهده خواه یسیع افتیدر یباز برا یآماده و درها یما قلب ها.دشمنان مان عمل خواهد کرد  هیعل

  ! گرفت میخدا پس خواه یرا برا مانیما شهرها .کرد

 

 درس ششم دوره کردن یبرا هایی پرسش

 

 ؟ ستیچ یبرداشت محصول جهان ی( دو شرط الزم برا1

 

 

 

 

 

 ؟ دیرا ذکر کن یبرداشت محصول جهان منتشر کردن یموثر دعا برا یژگیهفت و (۲

 

 

 

 

 

            ؟ دیشود را ارائه ده یخدا حاصل م شیستا جهیکه در نت ای یروزیاز پ یکتاب مقدس ی( نمونه ا3
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 درس هفتم

 ارتش خدا

 

  شرویو پ میارتش عظ

 

به  یاما وقت.بود  لیاو در حال نبوت درباره قوم اسرائ.خشک نبوت کرد  یاستخوان ها ةدرباره در ینب الیحزق

بود االن با ، پر جنب و جوش و فعال  بایز انِیحیمسشامل  یکه زمان یزی، چ میکن یعصر حاضرمان نگاه م یسایکل

 . میشده ا احاطه ه، درماند ی، زخم دیام نامسیحیان 

 یارتش زورآور و مقتدر که قدرتمندانه پادشاه کیاو از . باشد  یکند ، نم یم فیکه خدا توص ی، آن نوع ارتش نیا

  دیگو یخواهد برد ، سخن م شیخدا را پ

 میتوان یم ما. باشد یبرداشت محصول جان ها در سراسر جهان م یارتش خدا برا یایروح القدس در حال اح سنفَ.

 . میباور را داشته باش نیا الیبا حزق

 

 تینهایخود لشکر ب یهایروح به آنها داخل شد و آنها زنده گشته، بر پا و .چنانکه مرا امر فرمود، نبوت نمودم پس

 3۷:1۰ الیحزق.ستادندیا یمیعظ

 

 نمونه کیجدعون،  

 

 یبن یوقت.وابسته به قدرت خداست . ستیوابسته ن ادیکه خدا امروزه در حال پروش دادن است ، به تعداد ز یارتش

  . به نام جدعون فرستاد یرا به نزد مرد یبود ، خدا فرشته ا انیتحت سلطه مد لیاسرائ

 

 6:1۲داوران «.با تو است هوهیمرد زورآور،  یا» :را گفت یفرشته خداوند بر او ظاهر شده، و پس
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از انسان ها  ادیکه خدا به تعداد ز دیدقت کن.جدعون به آن کالم باور داشت و به آن عمل کرد .سخن گفت  خدا

 . و نترس باشند اریشوداشت که ه ازین یاو به افراد . نداشت  ازین

 

 یبودند صبح زود برخاسته، نزد چشمه حرود اردو زدند، و اردو یقوم که باو یکه جدعون باشد با تمام ربعلی و

از آنند  ادهیکه با توهستند، ز یقوم» :و خداوند به جدعون گفت .بود ینزد کوه موره در واد شانیبه شمال ا انیمد

پس  .که دست ما، ما را نجات داد ندیبر من فخر نموده، بگو لیمبادا اسرائ م،ینما میتسل شانیرا بهدست ا انیکه مد

و دو  ستیوب« .هر کس که ترسان وهراسان باشد از کوه جلعاد برگشته، روانه شود :االن به گوش قوم ندا کرده، بگو

 زدرا ن شانیا ادهاند،یباز هم قوم ز» :و خداوند به جدعون گفت .ماندند یهزار نفر از قوم برگشتند و ده هزارباق

او همراه تو خواهد رفت، و هرکه را با توبرود،  نیا میو هرکه را به تو گو م،یازمایتو ب یرا آنجابرا شانیتا ا اوریآب ب

هرکه » :و چون قوم را نزد آب آورده بود، خداوند به جدعون گفت« .با تو نرود، او نخواهد رفت نیا میبه تو گو

و « .خود خم شده، بنوشد یهرکه بر زانو نیاو را تنها بگذار، و همچن نوشدیآب را به زبان خود بنوشد چنانکه سگ م

خود خم شده، آب  یقوم بر زانو هیبق عینفر بودو جم صدیس دند،یکه دست به دهان آورده، نوش یعدد آنان

را  انیو مد دهم،یشما را نجات م دند،ینفر که به کف نوش صدیس نیبه ا» :و خداوند به جدعون گفت .دندینوش

 1:۷-۷داوران «.خود بروند یقوم هر کس بهجا ریپس سا .خواهم نمود میتو تسل دستبه

 

 میارتش قدرتمند باش کی دیما با. کند  ینبرد آماده م کیدر  یریدرگ یزنان و مردان را در سراسر جهان برا خدا

کنند و  یدشمن حمله م یروهایپر قدرت که بر ن انیرود ، مانند جنگجو یم شیکه در قدرت روح و کالم او پ

 .رندیگ یپس م از دست رفته خود را از دشمن باز یها نیسرزم

مرد  یخداوند با توست ، تو ا ".امروز است همانطور که با جدعون سخن گفت  یسایدر حال سخن گفتن با کل خدا

 . و شجاع ریدل

 لیوئینبوت  

 

  دینبرد آماده شو یبرا *

او در سراسر  نیخادم یخداوند برا نبرد فریاد.، امروز همچنان ادامه دارد  برخاست ینب لیوئی ازکه  نبردی فریاد

 . باشد یجهان م
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و  دیآیروز خداوند م رایبلرزندز نیساکنان زم ی! تمامدیو در کوه مقدس من صدا بلند کن دیکرنا بنواز ونیصه در

است و آنکه سخن  میعظ اریاو بس یاردو رایز کند،یبلند م شیلشکر خو شیو خداوند آواز خود را پ .است کینزد

که طاقت آن را داشته  ستیاست و ک بیمه تینهایو ب میروز خداوند عظ رایز .راستیقد آورد،یخود را بجا م

 1:۲, 11 لیوئی.باشد

 

شده،  کینزد یمردان جنگ یتمام .دیزانیو جباران را برانگ دینیتدارک جنگ ب .دیامتها ندا کن انیرا در م نیا

 3:9 لیوئی.ندیبرآ

 

      ماندارانیخدا در حال به وجود آمدن در قلب ا یدر مردان و زنان قدرتمند برا یقو اقیاشت کیو  یداریب کی

 . باشد یم

 

  قدرتمند شبردیپ *

خدا عمل  یقدرتمندانه پادشاه شبردیپ یپرتکاپو برا یپرتالش و اطاعت یمانیپر تالش ، ا یپر تکاپو که با شفقت یارتش

 . کند یم

 11:1۲ یمت.ندیربا یو جباران آن را به زورم شودیتا االن، ملکوت آسمان محبور م ددهندهیتعم ییحی امیاز ا و

 

 یبرداشت محصول جهان 

 

    یخداوند به زود یسیع .است کیزمان آخر نزد.است  یاز اتحاد در ارتش خدا ، برداشت محصول جهان هدف

است  دهیو نه شن دهینه د کس چیو معجزات خلق کننده آنچنان که هرگز ه بیروح خدا با نشانه ها ، عجا  دیآ یم

  : ادامه دارد لیوئی نبوت. در سراسر جهان در حال حرکت است

 

 زیمعصرهها پر شده و چرخشتها لبر راکهیز دیکن مالیپا دییایب .است دهیحاصل رس راکهیز دیآور شیرا پ داس

قضا  یروزخداوند در واد رایقضا! ز یجماعتها، جماعتها در واد .است میاست چونکه شرارت شما عظ دهیگرد

 13:3-14 لیوئی.است کینزد
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  خدا زره

 

 . کرده است ایمهای ما زره  یروزیمحافظت و پ یاو برا.دفاع در برابر دشمن قرار نداده است  یهرگز ما را ب خدا

 

با  دیتا بتوان دیاسلحه تمام خدا را بپوش .دیقوت او زورآور شو ییبرادران من، در خداوند و درتوانا یا خالصه

و قدرتها وجهان  استهایبلکه با ر ستیگرفتن با خون و جسم ن یکه ما را کشت رایز .دیمقاومت کن سیابل یمکرها

در  دیتا بتوان دیلهذا اسلحه تام خدا را بردار .یآسمان یهایشرارت در جا یروحان یظلمت و با فوجها نیداران ا

بسته و جوشن عدالت رادربر  یپس کمر خود را به راست .دیستیو همه کار را بهجا آورده، با دیمقاومت کن ریروز شر

که به آن  دیرا بکش مانیهمه سپرا نیا یو بر رو .دیرا در پا کن یسالمت لیاستعداد انج نیو نعل .دیستیکرده، با

روح را که کالم خداست  ریو خود نجات وشمش .دیرا خاموش کن ریشر نیآتش یرهایت یتمام دیانبتو

 1۰:6-1۷ انیافسس.دیبردار

 

 یزمان آماده شدن با اسلحه ها. میبا دشمن به تن کن ییارویکه زره کامل خدا را قبل از رو میریبگ ادی دیبا ما

 . است دهیفرا رس مانیمحافظت توسط پوشش خون و سپر ا یبرا یروحان

 

 قتیحق 

 

 چیشخص مان ، ه یدر زندگ یبدون راست.دهد  یدرستش قرار م یرا در جا زیمانند کمربند است ، همه چ قتیحق

 . خدا اندازه بدنمان نخواهد بود یکدام از زره ها

 

 مطلق یکین 

 

بود  می، قادر خواه میشو یم دهیمطلق پوش یکیبا زره ن یوقت. ما می شود حافظت باعث مطلق ، در برابر دشمن  یکین

 . میکن یستادگیتا در مقابل حمالت دشمن ا
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 یسالمت لیانج 

 

 . میستیدر برابر دشمن محکم با میتا ما بتوان کند یم ایرا مه تی، تعادل و امن یسالمت لیانج

 

 مانیسپر ا 

 

 . کند یدشمن را خاموش م نیآتش یها کانیپ.کند  یم ایرا مه یحفاظت کل مانیا سپر

 

 کالهخود نجات 

 

 میکن یانسان فراهم کرده است را درک م ینجات کامل خدا که برا یوقت.کند  ینجات از سر حفاظت م کالهخود

 . شد میکند ، محافظت خواه یم دیو با آن نجات ، افکارمان را تجد

 

 روح ریشمش 

 

زبان و آن را با  میدار مانیبه کالم خدا ا یوقت. میاست که دار یکالم خدا ، تنها سالح تهاجم یعنیروح  ریشمش

روح  ریاز شمش میتوان یما م.سالح قدرتمند ندارد  نیمتوقف کردن ا یبرا یدفاع چیه طانی، ش میکن یاعالم م خود

 . میقدرتمند ملکوت خدا استفاده کن شبردیپ یبرا

 

 به زبان ها یدعا 

 

، تنها در آن  میدر نبرد آماده شده ا کامالًما  یوقت.شود  یجار مانیها یدهد که قدرت خدا در زندگ یاجازه م دعا

       ، در ارتش خدا میدعا نباش انیما جنگجو اگر. میجنگ بشو دانیوارد م میتوان یدعا م لهیزمان است که به وس

 . میبجنگ میتوان ینم

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

 6:18 انیافسس.دیباش
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 ملکوت یدهایکل

 

 یرا برا دهایکل نیاستفاده از ا تیمسئول سایکل.ملکوت را پس گرفته و به ما داده است  یدهایخداوند کل یسیع

 . جهان دارد یها امتبه  لیرساندن بشارت انج

 

 1:18مکاشفه .موت و عالم اموات نزد من است یدهایتا ابداالباد زنده هستم وکل نکیشدم و ا ومرده

 

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

 16:19 یمت.آسمان گشاده شود

 

 خداوند یسیخون ع( 1 

 

خداوند را به عنوان خداوند و  یسیکه ع یزمان.خداوند است  یسی، خون ع میدار یروزیپ یکه برا یدیکل نیاول

 . ردیگ یدر دسترس ما قرار م دیکل نی، ا میریپذ ینجات دهنده مان م

 

 .افتیرا  یابد هیمرتبه فقط به مکان اقدس داخل شد و فد کینه به خون بزها و گوسالهها، بلکه به خون خود،  و

شما را از اعمال  ریضم د،یبه خداگذران بیعیرا ب شتنیخو یکه به روح ازل حیخون مس اده،یچند مرتبه ز ایپس آ

 1۲:9, 14 انید؟عبرانییزنده را خدمت نما یمرده طاهرنخواهد ساخت تا خدا

 

 غلبه به واسطه خون * 

 گریما د. میگرد یکرد ، برم میتسل طانیمان که آدم داشت و به ش یاصل گاهیخداوند ، ما به جا یسیخون ع لهیوس به

 طانیخداوند بر ش یسیبواسطه خون ع میتوان یم ما. میهست روزیپ یغلبه کنندگان گریما بار د. میستیو مغلوب ن دیام نا

 . میشو چیره

 1۲:11مکاشفه .بوساطت خون بره و کالم شهادت خود براو غالب آمدند و جان خود را دوست نداشتند شانیوا
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 محافظت به واسطه خون* 

خداوند  یسیکه با خون ع میشروع به اعتراف کن دیما با. دیآ یو محافظت به وجود م یروزیخون ، پ قیطر از

 . میغلبه کرده ا طانیخون بره بر ش لهیو به وس میمحافظت شده ا

 

 کالم خدا( ۲ 

 

کالم خدا ، .شود  یم یمان جار یها یدر زندگ یقدرتمند یرویشود ، ن یکالم خدا از دهانمان اعالم م یوقت

 . روح ماست ریشمش

 

 . به همراه دارد یروزیکالم ، پ *

  : بودند نوشت روزیپ شانیدانستند و در زندگ یکه کالم خدا را م یرسول به مردان جوان یوحنای

 

 وحنای1.دیافتهایغلبه  ریو کالم خدا در شماساکن است وبر شر دیجوانان، به شما نوشتم از آن جهت که توانا هست یا

۲:14b 

 . میکن یم افتیرا در یروزی، پ میو آن را اعالم کن میکالم خدا را بدان یوقت

 

  اعالم کالم خدا *

  کالم خدا را درک کرده بود تیخداوند آمده بود ، اقتدار و اهم یسیخدمتکارش نزد ع یشفا یکه برا یوزباشی آن

 

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

برو،  میگو یکیدست خود دارم؛ چون به  ریرا ز انیهستم و سپاه رحکمیز یمرد زیکه من ن رایز .افتیخواهد 

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

 8:8-1۰ یمت.افتهامیهم ن لیدر اسرائ یمانیا نیکه چن میگویبه شما م نهیهرآ» :به همراهان خود گفت
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 خداوند یسینام ع( 3 

 

او را موعظه کند ، نشانه ها  لیداشته باشد و به سراسر جهان برود تا انج مانیخداوند وعده داد هرکه به نام او ا یسیع

 . همراه او خواهد بود بیو عجا

 

 ابدی دیآورده، تعم مانیهرکه ا .دیموعظه کن لیرا به انج قیخال عیوجم دیدر تمام عالم برو» :گفت شانیبد پس

خواهد بود که به نام من  ماندارانیهمراه ا اتیآ نیو ا .بر او حکم خواهد شد اوردین مانیو اما هرکه ا ابدینجات 

نرساند  شانیبد یبخورندضرر یرا بردارند و اگر زهر قاتل رهاتازه حرف زنند و ما یکنند و به زبانها رونیرا ب وهاید

 1۵:16-18مرقس «.افتیگذارند شفا خواهند  ضانیو هرگاه دستها بر مر

 

  دیدر نام او بطلب *

 . میکرد تا نام او را به کار ببر تیاو ما را هدا.استفاده کردن از نام خود را به ما داد  ازیخداوند حق و امت یسیع

 

 نهایخواهد کرد و بزرگتر از ا زیاو ن کنمیرا که من م ییآرد، کارها مانیهرکه به من ا میگو یبه شمام نیآم نیآم

بهجا خواهم آورد تا پدر در  دیرا که به اسم من سوال کن یزیو هر چ» .رومیکه من نزد پدر م رایکرد، ز زخواهدین

 1۲:14-14 وحنای.بهجا خواهم آورد امن آن ر دیبه اسم من طلب کن یزیاگرچ .ابدیپسر جالل 

 

۲3:16-۲4 و چزور نآ ردیزی هاوخن لاوس نم زاید درک. مآین مآین م امش هبیوگیم  هب ردپ زا هچنآره هک وحنای

شما  یو خوش دیابیتا ب دیبطلب د،یطلب نکرد یزیتا کنون به اسم من چ .به شما عطا خواهد کرد دیاسم من طلب کن

 .کامل گردد

 

  یباالتر از هر نام *

( و چه در قلمرو  ی)روحان یچه در قلمرو آسمان دیبا ییدر نام او هر زانو.است  یخداوند باالتر از هر نام یسیع منا

 . خم شود یعیطب

 یسیتا به نام ع .دینامها است، بدو بخش عیرا که فوق از جم یسرافراز نمود و نام تیاو را بغا زیجهت خدا ن نیا از

 9:۲-1۰ انیپیاست خم شود،فل نیزم ریوز نیاز آنچه در آسمان و بر زم ییهر زانو
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  شفا در نام او *

 . خداوند شفا دادند یسیدر نام ع وحنایو  پطرس

 

« و بخرام! زیبرخ یناصر حیمس یسیبه نام ع .دهمیاماآنچه دارم به تو م ست،یمرا طال و نقره ن» :پطرس گفت آنگاه

و چرا بر  دیکار تعجب دار نیچرا از ا ،یلیمردان اسرائ یا»آنگاه پطرس ملتفت شده، بدان جماعت خطاب کرد که 

به اسم او، اسم او  مانیو بهسبب ا م؟یشخص را خرامان ساخت نیخود ا یبه قوت و تقوا ایکه گو دیما چشم دوختها

 یرو شیکس را پ نیاوست ا لهیکه به وس یمانیآن ا یبل .است دهیقوت بخش دیشناسیو م دینیبیشخص را که م نیا

 6:3, 1۲, 16اعمال .صحت کامل داده است نیهمه شما ا

 

 شوند یم میارواح تسل *

 . بروند رونیخداوند ب یسیبه ارواح فرمان داد تا در نام ع پولس

 

 یسیبه نام ع میفرمایتو را م» :پولس دلتنگ شده، برگشت و به روح گفت کرد،یم اریبس یکار را روزها نیچون ا و

 16:18اعمال .شد رونیکه در ساعت از او ب« .ایب رونیدختر ب نیازا حیمس

 

 خالصه 

 

عمل  با معجزهبشارت همراه  دیقادر باشد که در سه کل دیبزرگ قرار دارد با تیکه در ارتش مامور یمانداریا هر

جان ها بکار  میرا در برداشت محصول عظ دهایکل نیکه شاگردان چگونه ا مینیب یدر کتاب اعمال رسوالن ، م کند 

 . برند یم

قدرتمند  یدهایکل نیقدرتمند از خدا در حال ظاهر شدن است که به ا ی، مانند کتاب اعمال رسوالن ، ارتش امروزه

ارتش مسلح و  .کالم خدا هستند دییدر حال تا مانیها و شهر ها ابانیدر خ بیعجانشانه ها و .مسلح است ،  یروزیپ

 . محصول در زمان آخر را شروع کرده است میبرداشت عظ و بشارت همراه با معجزه، خدا مجهز 
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 درس هفتم دوره کردن یبرا هایی پرسش

 

 باشد ؟ یدر ارتش امروز خدا م ی( چه کس1

 

 

 

 

 

 

  د؟یرا بگوئ کیزره را نام برده و کاربرد هر مختلف یبخش ها (۲

 

 

 

 

 

 

 

                         چه هستند ؟ بشارت همراه با معجزه دی( سه کل3
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 درس هشتم

 قدرت بشارت در عمل

 

آن ها در وارد .باشد  یم ماندارانیاز ا یدیجد نسلخدا در حال پرورش ، .شکسته شده است  ونیمذهب و رسومسنت 

 . دهند یخداوند انجام داد را انجام م یسیع که ییهستند و همان کارها ریدلشدن ، 

 

  قدرت مبشران

 

 محصول مزرعه

 

، خداوند محصول است و او کارگران را به  ما خدا پدر .است اما کارگر کم  اریخداوند فرمود محصول بس یسیع

 . فرستاده است نیداخل زم

 

 یکارگران برا دیپس، از مالک محصول بخواه .محصول فراوان است، امّا کارگر اندک» :به شاگردانش گفت پس

 3۷:9-38 یمَتّ«.دروِ محصول خود بفرستد

 

 دروقانون کاشت و  

 

 . خدا هنوز موثر است درویکاشت و  قانون

 . دید می، برداشت محصول را خواه میاگر عقب نکش.، درو خواهد کرد  یآنچه که کاشته را در هر قسمت سایکل

 

 رایز .بکارد، همان را درو خواهد کرد یکه آنچه آدم رایز .توان کرد یخدا رااستهزاء نم د،یمده بیرا فر خود

خواهد  یجاودان اتیروح کارد از روح ح یجسم خود کارد، از جسم فساد را درو کند و هرکه برا یهرکه برا

 ۷:6-9 انیغالط.میم کرد اگر ملول نشویکه درموسم آن درو خواه رایز میخسته نشو یکوکاریاز ن کنیل .دیدرو
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 رشد کردن -تدارک  

 

وعده داده است  نیاو همچن.خورنده فراهم کند  یکاشت و هم نان را برا یوعده داده است که هم بذر را برا خدا

 . کند شتریبذر را چند برابر کرده و ثمراتمان را ب

 

بذر شما را آماده کرده، خواهد افزود و ثمرات  کند،یخورنده نان را آماده م یبرزگر بذر و برا یاو که برا اما

 9:1۰ انیقرنت۲.خواهد کرد دیعدالت شما را مز

 

 بشارت همراه با معجزه 

 

 . بشارت بود یاو برا میاز تعل یخداوند ، قسمت مهم یسیبزرگ ع تیدر مامور معجزات

 

همراه  اتیآ نیو ا .دیموعظه کن قیخال ۀو خبر خوش را به هم دیبه سرتاسر جهان برو» :فرمود شانیبد آنگاه

تازه سخن خواهند گفت و مارها را با  یخواهند کرد و به زبانها رونیرا ب وهایبه نام من د :خواهد بود ماندارانیا

 مارانیو دستها بر ب د،یها نخواهد رسبه آن یندکُشنده بنوشند، گز یخواهند گرفت، و هر گاه زهر شانیدستها

 شانیو خداوند با ا کردند، یرفته، در همه جا موعظه م رونیب شانیپس ا« .افتیخواهند نهاد و آنها شفا خواهند 

 1۵:16, 1۷-18, ۲۰ مَرقُس .نمود یبود، ثابت م شانیکه همراه ا یاتیو کالم خود را با آ کرد یعمل م

 

 دیده میو به آنان تعل دیده دیالقدس تعم را به نام پدر و پسر و روح شانیو ا دیقومها را شاگرد ساز ۀو هم دیبرو پس

 28:19-۲۰ یمَتّ«عصر با شما هستم! نیا انیمن هر روزه تا پا نکیا .ام، به جا آورند که هرآنچه به شما فرمان داده

 

داده و هر آنچه  دیآن ها را تعم دیبا. میها را شاگردان ساز امتو  میبه تمام جهان برو دیخداوند فرمود که با یسیع

که چگونه در بشارت موثر  میده میتعل ماندارانیبه ا دیبا. میده میخداوند فرمان داده است را به آن ها تعل یسیکه ع

 . کنند یدستگذار مارانیب یباشند ، چگونه ارواح را اخراج کنند و بر رو
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 خداوند ، نمونه ما یسیع 

 

  : شروع کرد نگونهیا یخداوند خدمتش را به طور شخص یسیع

  دادن میتعل *

  موعظه کردن *

  شفا دادن *

  یو بهبود رستگاری *

  رانیاس یآزاد *

  کردن یدلسوز *

 

و  رانیرا به اس ییرا بشارت دهم و مرا فرستاده تا رها رانیمرا مسح کرده تا فق رایخداوند بر من است، ز روح«

 4:18بخشم،لوقا  ییرا رها دگانیاعالم کنم، و ستمد انینایرا به ناب یینایب

 

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

 شانیپر شبان،یکه مانند گوسفندان ب رایبسوخت ز شانیدلش بر ا د،ید ریو چون جمع کث .داد یرنج مردم را شفام

 3۵:9-36 یمت.حال و پراکنده بودند

 

 نهایخواهد کرد و بزرگتر از ا زیاو ن کنمیرا که من م ییآرد، کارها مانیهرکه به من ا میگو یبه شمام نیآم نیآم

 14:1۲ وحنای.رومیکه من نزد پدر م رایکرد، ز زخواهدین

 

  کردن ریتکث

 

 .شهر بود ایروستا  کیخداوند محدود به  یسیابتدا ، خدمت ع در
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 دوازده شاگرد 

  را انجام  یهمان خدمت دیآن ها با.خدمت خود پرداخت  ریدوازده شاگرد به تکث تیخداوند با مامور یسیع سپس

خداوند داشت ، خدمت  یسیکه ع یبا همان محبت و دلسوز دیآن ها با.به آن ها نشان داده بود  یدادند که و یم

 . کردند یم

 

و درمانده  شانحالیپر شبان، یب یهمچون گوسفندان رایدلش بر حال آنان سوخت ز د،یچون انبوه جماعتها را د و

کارگران  دیپس، از مالک محصول بخواه .محصول فراوان است، امّا کارگر اندک» :پس به شاگردانش گفت .بودند

 36:9-38 یمَتّ«.دروِ محصول خود بفرستد یبرا

 

 دوازده شاگرد 

، قوت گرفتند و  افتهی تیسپس مامور. برداشت محصول دعا کنند  یداده شده بود که برا میابتدا به شاگردان تعل در

 یماریکنند و هر ب رونیقدرت داد که آنها راب دیرا بر ارواح پل شانیا ده،یدوازده شاگرد خود را طلب و. فرستاده شدند

  :فرمود و کرده تیوص شانیفرستاده، بد یسیدوازده را ع نیا .را شفا دهند یو رنج

 

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

 ۷-8و ۵،1  :1۰یمت.دیمفت بده د،یافتهایمفت  .دیینما رونیرا ب وهاید د،یمردگان را زنده کن

 

 هفتاد شاگرد 

خدمت  یداد و آن ها را برا تیرا مامور گریخداوند هفتاد نفر د یسیبرگشتند ، ع یدوازده شاگرد با شاد یوقت

 . فرستاد

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

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

 1:1۰, 9لوقا .شده است
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 ماندارانیتمام ا 

 

 تیرا مامور کرده و آن ها را به مامور ماندارانیرا ترک کند ، تمام ا ایدن نیخداوند ا یسیع نکهیقبل از ا درست

 . او را انجام دهند یبزرگتر از کارها یخداوند و حت یسیع یکارها دیبا ماندارانیا.فرستاد 

 

 ماندارانیهمراه ا اتیآ نیو ا .دیموعظه کن لیرا به انج قیخال عیوجم دیدر تمام عالم برو» :گفت شانیبد پس

 یتازه حرف زنند و مارها را بردارند و اگر زهر قاتل یکنند و به زبانها رونیرا ب وهایخواهد بود که به نام من د

 1۵:16, 1۷-18 مرقس افتیشفا خواهند  رندگذا ضانینرساند و هرگاه دستها بر مر شانیبد یبخورندضرر

 

 دیی، او با ما خواهد بود تا کالم خود را با معجزات تا میکن یرا اعالم م لیبشارت انج یخداوند فرمود ، وقت یسیع

 . میمنتظر معجزه باش دیما با. کند 

 یموثر خدا برا یشناخت الگو یبرا. میکه او انجام داد را انجام ده یهمان کار دقیقاًخداوند به ما فرمان داد  یسیع

 ییهمان کارها ییکه گو میتصور کن طوری دقیقاًو خودمان را  میرا بخوان وحنای، مرقس ، لوقا و  یمت دیبشارت ، با

 . میده یخداوند انجام داد را انجام م یسیرا که ع

 

 نهایخواهد کرد و بزرگتر از ا زیاو ن کنمیرا که من م ییآرد، کارها مانیهرکه به من ا میگو یبه شمام نیآم نیآم

 14:1۲ وحنای.رومیکه من نزد پدر م رایکرد، ز زخواهدین

 

 یشد ، حت یاو در کتاب ها نوشته م یگفت ، اگر تمام کارها وحنای.است  دهینرس انیخداوند به پا یسیع یکارها

 . آن نوشته ها را نداشت شیتمام جهان گنجا

 

 شیگنجا زیجهان ن یتمام یحت کنم یگمان نم شد، ینوشته م کیبه  کیکرد که اگر  زین گرید اریبس یکارها یسیع

 ۲1:۲۵ وحنای.داشت یها را م آن نوشته
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 همان قدرت 

 

 یکند ، برا زیاش تجه ینیخدمت زم یخداوند آمد تا او را برا یسیکه بر ع یقدرت و همان روح القدس همان

 . باشد یدر دسترس م یامروز ماندارانیقدرت دادن به ا

 

و  هیهودی یوتمام میبود، در اورشل دیو شاهدان من خواه افتیدیقوت خواه د،یآیچون روحالقدس بر شما م کنیل

 1:8اعمال «.جهان یسامره و تا اقصا

 

 یقدرت خدا برا.خداوند است  یسیع یشود ، قدرت شهادت برا یروح القدس حاصل م دیکه بواسطه تعم یقدرت

 . فراهم شده است بشارت همراه با معجزهموثر بودن در  یبرا ماندارانیتمام ا

 

  قدرت بشارت

 

 یعیفراطب ییارویرو 

 

که  یگم شدگان داکردنیپ یبرا.دهند  یم شیرا نما یعیفراطب ی، جلوه ها وهایاغلب با قدرت د ،یحیمس ریغ انیاد

 یسیاو)ع شتریکه پر از روح خدا هستند ، قدرت ب یماندارانیوابسته هستند ، الزم است که ا یطانیش انیاد نیبه ا

هستند  یقدرت یابزار ، بی، نشانه ها و عجا عجزاتکار م.نشان دهند  به آنان بیخداوند( را به واسطه نشانه ها و عجا

 . که خدا به بدن خود داده است

 

  : مینیب یرا م T.L Osborn نوشته

و معجزات  بینشانه ها و عجا لهیکه در قدرت روح القدس موعظه شده است ، به وس " یپادشاه لیانج "است  نیا

 . آورد یبه وجود م یرا در هر نسل یبشارت یروزیپ نیبزرگتر شهیشده است که هم دییمختلف تا
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 ازیخواهند ، ن یرا م لیانج یآن ها تنها زمان.دارند  یعیفراطب شیگرا کیجهان  نیبه اتفاق مردم ا بیقر تیاکثر

 . تر از قدرت خودشان باشد یکه قو یقدرت یعنی دیایب نزد آنان یعیکه با قدرت فراطب رفتیدارند و خواهند پذ

پرستند  یکه م ییو روح ها نیدروغ انیاز خدا حیمس یسیاست که ع یو عمل یدنید شینما کیقدرت ،  رویارویی

 . ترسند ، قدرتمند تر است یو م

 

  : دیگو یباشد ، م یم John Wimber ، که نوشته قدرتبشارت کتاب  در

 . قدرت است رویارویی یبرا یلیمغلوب شود ، دل دیبا لیباور انج یکه برا یقدرت ای ستمیس هر

کردن گمشدگان  دایروح القدس در پ یایو معجزات و عطا بینشانه ها و عجا تیدرباره اهم انیکتاب عبران سندهینو

 . ، نوشت

 

که در ابتدا تکلم به آن از خداوند بود و  م؟یغافل باش میعظ ینجات نیاگر از چن میما چگونه رستگار گرد پس

و معجزات و  اتیبه آ دادیشهادت م شانیبا ا زیکه خدا ن یدرحالت دند؛یبر ما ثابت گردان دند،یکه شن یبعدکسان

 3:۲-4 انیعبران.القدس برحسب اراده خود روح یایانواع قوات و عطا

 

 

 معجزات در شهادت 

 

پولس  ای پسیلیچه پطرس ، چه ف.کند  یرا حاصل م یمیعظ جیشود ، نتا یم دییتا بیکه با نشانه ها و عجا یلیانج

 : کند یرا دنبال م جیباشند ، همان نتا

  

 . کردند یرا اعالم م لیآن ها انج *

  دادند یمعجزات ، شهادت م *

 . آوردند یم مانیا یریتعداد کث *

 

 



92 
 

 . ت خداستدرق لیگفت که انج پولس

و پس  هودیآورد، اول  مانینجات هر کس که ا یعار ندارم چونکه قوت خداست، برا حیمس لیکه از انج رایز

 1:16 انی،رومیونانی

 

 . همراه با موعظه کالم همراه بودند شهیهم معجزات

که  یاتیو کالم خود را با آ کرد یعمل م شانیو خداوند با ا کردند، یرفته، در همه جا موعظه م رونیب شانیا پس

 16:۲۰مَرقُس .نمود یبود، ثابت م شانیهمراه ا

 

 . ندیآ یخداوند م یسیکنند ، افراد اغلب به سمت ع یم دییرا تا لی، کالم انج بینشانه ها و عجا یوقت

 نیکه هر گاه افراد از روح القدس پر بودند ، مبشر میکن ی، کشف م میکن یکتاب اعمال رسوالن را مطالعه م یوقت

 . شدند یم حیمس یسیع یانجام معجزه قدرتمند برا

 

 خداوند یسیقدرت ع 

 

 . روح القدس مسح شده تا موعظه کند لهیخداوند فرمود که به وس یسیع

را بشارت دهم و مرا فرستاد، تاشکسته دالن را شفا بخشم  رانیکه مرا مسح کرد تا فق رایخداوند بر من است، ز روح«

 4:18را، آزاد سازم،لوقا  دگانیموعظه کنم و تاکوب ،یینایو کوران را به ب یرا به رستگار رانیو اس

 

 . کند یحاصل م جینتا شهیموعظه قدرتمند مسح شده هم.است  ریتاث ی، بدون مسح روح القدس ب موعظه

 

 دیعهد جد یالگو 

 

  در سامره پسیلیف *

 . کرد ایمه بشارت همراه با معجزه یبرا دیعهد جد یالگو کی پسیلیف
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۵:8-8 اما فیسپل دلب هبی ا ،هدمآرد هرماس زایناش سم هب اریح م هظعومیدومن.  هب مدرم ویلدک  نانخس هباعمال 

 یاریاز بس دیکه ارواح پل رایز دند،یدیو م دندیشنیم گشت،یرا که از اوصادر م یگوش دادند، چون معجزات لپسیف

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

 

 . دندیرا که انجام داد را د یو معجزات دهیگفت را شن پسیلیرا که ف ییزهایسامره چ مردم

 

  انیو حبش پسیلیف *

 . موثر بود زین یو وفادار بود بلکه در بشارت فرد عیمط ینه تنها در بشارت جمع پسیلیف

 

غزه  یبه سو میکه ازاورشل یو بهجانب جنوب، به راه زیبرخ» :خطاب کرده، گفت لپسیفرشته خداوند به ف اما

که خواجهسرا و مقتدر نزدکنداکه،  یحبش یپس برخاسته، روانه شد که ناگاه شخص« .که صحراست، روانه شو رودیم

و درمراجعت بر ارابه خود نشسته،  .بود آمدهبجهت عبادت  میملکه حبش، و بر تمام خزانه او مختاربود، به اورشل

 شیپ لپسیف« .برو و با آن ارابه همراه باش شیپ» :گفت لپسیآنگاه روح به ف کندیرا مطالعه م ینب یایاشع فهیصح

 توانم؟یچگونه م» :گفت «؟یخوان یآنچه رام یفهمیم ایآ» :گفت .کندیرامطالعه م ینب یایکه اشع دیشن ده،یدو

 ۲6:8-31اعمال .ندیخواهش نمود که سوار شده، با او بنش لپسیو از ف« .کند تیمرا هدا یمگرآنکه کس

 

 .داد "بشارت  "خداوند را به او  یسیع پسیلیکه ف فرماید یم

 8:3۵اعمال .بشارت داد یسیرا به ع یزبان خود را گشود و ازآن نوشته شروع کرده، و لپسیف آنگاه

 

توانم  یتوانم موعظه کنم ! من هرگز نم یمن نم " ندیگو یشنوند ، م یبزرگ را م تیاز افراد ، مامور یاریبس یوقت

گفت ! او  ی، مثل من سخن نم یخداوند با افراد یسی! مسلما عمیو سخن بگو ستمیاز افراد با یمیدر مقابل گروه عظ

  "!کرد یمواعظ بودن خوانده شده اند صحبت  یکه که برا یبا کسان

 

 16:1۵مرقس .دیموعظه کن لیرا به انج قیخال عیوجم دیدر تمام عالم برو» :گفت شانیبد پس
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  : ادامه داد مرقس

  16:1۷خواهد بودمرقس  ماندارانیهمراه ا اتیآ نیا و

 

و به  میستیکه پشت منبر با ستین نیا یحال موعظه کردن به معنا نیبا ا.را موعظه کنند  لیانج دیبا ماندارانیا تمام

  کیبه  کینشسته و به او به صورت  پسیلیکه ف مینیب ی، م انیو حبش پسیلیدر مثال ف. میاز مردم موعظه کن یگروه

خداوند به  یسیع لیانج کردن پخش، به طور ساده  ایاعالم و  یبه معنا "موعظه کردن ". کند ی( موعظه م ی) فرد

 . باشد یم میرو یکه م ییهر جا

 

 لپسیف «باشد؟یمانع م زیچه چ افتنمی دیآب است! از تعم نکیا» :خواجه گفت دند،یرس یچون در عرض راه به آب و

 حیمس یسیآوردم که ع مانیا» :او درجواب گفت« .است زیجا ،یآورد مانیهر گاه به تمام دل ا» :گفت

 دیپس او را تعم .به آب فرود شدند دوبا خواجهسرا هر  لپسیپس حکم کرد تا ارابه را نگاه دارندو ف« .پسرخداست

 36:8-38اعمال .داد

 

  پولس یاستراتژ *

 . را انجام داد لیانج "موعظه کامل  "گفت  پولس

 

اطاعت امتها در  یبواسطه من به عمل آورد، برا حیکه مس یجز در آن امور میبگو یکنم که سخن ینم راجراتیز

 حیبشارت مس رکونیدور زده تا به ال میکه ازاورشل یبحد .ومعجزات و به قوت روح خدا اتیقول و فعل، به قوت آ

 ادیبود، مبادا بر بن افتهیشهرت  حیکه اسم مس ییبودم که بشارت چنان بدهم، نه در جا صیاما حر .نمودم لیراتکم

 خواهند دند،یکه نشن یو کسان دیخواهند د افتند،یکه خبر او را ن یآنان»بلکه چنانکه مکتوب است  .میبنا نما یریغ

 18:1۵-۲1 انیروم«.دیفهم

 

و درک  نددیبودند، د دهیکه هرگزنشن یکه افراد دیتوجه کن.متعهد بود  یخط مقدم بشارت همراه با معجزهبه  پولس

 . قدرتمند بینشانه ها و عجا ؟ دندیکردند آن ها چه د
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 . بشارت وجود دارد یراه برا سه

  کالم *

  اعمال *

  بینشانه ها و عجا *

 

 یکتاب مقدس برا یاستراتژ است و این و معجزات شامل اعمالروح  هماهنگیاز کالم خدا و  یمخلوط کنید دقت

 . استخداوند  یسیع بهها  امتبه  لیانج امیرساندن پ

 

 .نمودمیچون شمارا بهسر خدا اعالم م امدمیحکمت ن ایکالم  لتیبرادران، چون به نزد شما آمدم، با فض یا من و

و من در ضعف وترس و  .و او را مصلوب حیمس یسیشما دانسته باشم جزع انیدر م یزینکردم که چ متیعز رایز

شما  مانیبلکه به برهان روح و قوت، تا ا د،نزد شما شدم، و کالم ووعظ من به سخنان مقنع حکمت نبو اریلرزش بس

 1:۲-۵ انیقرنت1.در حکمت انسان نباشد بلکه در قوت خدا

 

 مبارز تیحیمس 

 

 : عبارتند ازکه آن ها . میریرا بپذ قتیچهار حق دی، با میباش یموثر در هر فرهنگ یمبشران نکهیا یبرا

  

  لیقوت در انج *

  قوت در کالم خدا *

  خداوند یسیقدرت در نام ع *

  در قدرت انجام شود دیبشارت با *

 

انسان  ایما با جسم و خون  جنگ. افتیبشارت گسترش  مبارزهدر کتاب اعمال رسوالن با پشتکار و قدرت  تیحیمس

 . است یکیتار ی، بلکه با قدرت ها ستین
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است  افتهیبنا کرده است ، گسترش  نیزم یکه بر رو طانیش یها یپر قدرت در برابر پادشاه شبردیخدا با پ یپادشاه

 . باشد یم بشارت همراه با معجزه قیقدرت خدا از طر شیپرقدرت و نما یبشارت موثر شامل جنگ روحان

 

 11:1۲ یمت.ندیربا یو جباران آن را به زورم شودیتا االن، ملکوت آسمان محبور م ددهندهیتعم ییحی امیاز ا و

 

 

 درس هشتم دوره کردن یبرا هایی پرسش

 

 است ؟ ازیمورد ن یو چه زمان ستیقدرت چ رویارویی (1

 

 

 

 

 

 توجه کردند ؟ پسیلیدر سامره به موعظه ف تیچرا انبوه جمع (۲

 

 

 

 

 

                   ؟ کدام است میباش یموثر در هر فرهنگ یتا مبشر میریبپذ دیبا ی کهقتیقح( چهار 3
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 درس نهم

 مسح لهیخدمت به وس
 

مسح ، حضور لمس شدنی خداست .این انتقال توانایی او به یک ظرف است )انسان( که برای انجام اراده و کار او 

.مسح         در دسترس می باشد .یادگیری جاری شدن آن، با آنچه که خدا انجام می دهد ، کلید رهایی دیگران است 

 . می تواند از طریق دست گذاری دریافت ، انتقال و تقسیم شود

مطالعه خواهیم کرد که چگونه عیسی خداوند نیاز به مسح روح القدس داشت .تمام کارهایی که عیسی خداوند در 

ی و قدرتی را خدمت زمینی اش انجام داد به وسیله مسح و عطایای روح القدس بود .او قبل از اینکه عطایای نبوت

می شنید و می دید .بنابراین ، هر فردی که بخواهد همان  ای انتقال دهد ، در قلمرو روح به وسیله عطایای مکاشفه

 . کارهایی که عیسی خداوند انجام داد را انجام دهد باید چگونگی خدمت کردن با مسح را یاد بگیرد

سح روح القدس می باشد .تمام دید و رویاها ، مکاشفه ها راه اصلی ای که خدا قومش را هدایت می کند از طریق م

، تمام حس یا گمان  باید  بشارت همراه با معجزه، ادراک و تجلی ها باید به وسیله مسح در درون ، کنترل شود .در 

نیم .هنگامی که در عطایای قدرت و نبوتی قدم برداشته و عمل می ک از طریق تایید شاهد درونی مان ، دریافت شود 

 . ، انجام شدن معجزه را خواهیم دید و افراد به پیام انجیل پاسخ می دهند

 . دنیا بدون داشتن قدرت و مسح روح القدس نمی تواند بشارت داده شود

 

  وعده روح القدس

 

 وعده عهد عتیق 

 

 . مسح روح القدس در عهد عتیق وعده داده شده بود

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

 ۲9-۲8:۲شما رویاها خواهنددید. و در آن ایام روح خود را بر غالمان وکنیزان نیز خواهم ریخت.یوئیل 
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 وعده عهد جدید 

 

 . پری روح القدس در عهد جدید وعده داده شده است

تا وقتی که به قوت از اعلی آراسته  برشما میفرستم. پس شما در شهر اورشلیم بمانیدو اینک، من موعود پدر خود را 

 ۲4:49لوقا «شوید.

 

هرکه تشنه باشدنزد من آید و بنوشد. »و در روز آخر که روز بزرگ عید بود، عیسی ایستاده، ندا کرد و گفت: 

اما این را گفت « زنده جاری خواهد شد. کسیکه به من ایمان آورد، چنانکه کتاب میگوید، از بطن او نهرهای آب

درباره روح که هرکه به او ایمان آرد او را خواهدیافت زیرا که روحالقدس هنوز عطا نشده بود، چونکه عیسی تا به 

 39-3۷:۷حال جالل نیافته بود.یوحنا 

 

ید گیرید و عطای توبه کنید و هر یک ازشما به اسم عیسی مسیح بجهت آمرزش گناهان تعم»پطرس بدیشان گفت: 

روحالقدس را خواهیدیافت. زیرا که این وعده است برای شما وفرزندان شما و همه آنانی که دورند یعنی هرکه 

 39-38:۲خداوند خدای ما او را بخواند.اعمال 

 

 وعده دریافت شد 
 

 . در روز پنطیکاست ، همانطور که عیسی خداوند وعده داده بود ، روح القدس جاری شد

روز پنطیکاست رسید، به یک دل در یکجا بودند. که ناگاه آوازی چون صدای وزیدن باد شدید از آسمان  و چون

آمد و تمام آن خانه را که در آنجا نشسته بودند پر ساخت. وزبانه های منقسم شده، مثل زبانه های آتش بدیشان 

شته، به زبانهای مختلف، به نوعی که روح ظاهر گشته، بر هر یکی از ایشان قرار گرفت. و همه از روحالقدس پر گ

 4-۲:1بدیشان قدرت تلفظ بخشید، به سخنگفتن شروع کردند.اعمال 

 

 . برای دریافت عطیه روح القدس ، باید به راحتی آن را بطلبیم و با ایمان دریافتش کنیم

وکیست از شما که پدر باشد و پسرش از او نان خواهد، سنگی بدو دهد یا اگر ماهی خواهد، به عوض ماهی ماری 

بدو بخشد، یا اگرتخممرغی بخواهد، عقربی بدو عطا کند. پس اگر شما با آنکه شریر هستید میدانید چیزهای نیکو 
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روحالقدس را خواهد داد به هرکه از او سوال را به اوالد خود باید داد، چند مرتبه زیادترپدر آسمانی شما 

 13-11:11لوقا «کند.

 

 . پری روح القدس هدیه ای نیکو از پدر است .او اشتیاق دارد که این هدیه را به همه بدهد

 

 نمونه ما -عیسی خداوند  

 

او را با روح عیسی خداوند وقتی که بر روی زمین بود به عنوان یک انسان عمل کرد .کالم خدا می فرماید خدا 

 . القدس و قوت مسح کرده است

 

یعنی عیسی ناصری را که خدا او را چگونه به روحالقدس و قوت مسح نمود که او سیر کرده، اعمال نیکو بهجا 

 1۰:38میآورد و همه مقهورین ابلیس را شفا میبخشید زیرا خدا با وی میبود.اعمال 

 

اما چون تمامی قوم تعمید یافته بودند وعیسی هم تعمید گرفته دعا میکرد، آسمان شکافته شد و روحالقدس به 

هیات جسمانی، مانند کبوتری بر او نازل شد. و آوازی از آسمان دررسید که تو پسر حبیب من هستی که به 

 ۲۲-۲1:3توخشنودم.لوقا 

 

 .دهد بشارت جیل راان عیسی خداوند فرمود که او مسح شده است تا

روح خداوند بر من است، زیرا که مرا مسح کرد تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاد، تاشکسته دالن را شفا بخشم »

 4:18و اسیران را به رستگاری و کوران را به بینایی، موعظه کنم و تاکوبیدگان را، آزاد سازم،لوقا 

 

کرد ، دیگر نیازی به مسح روح القدس نداشت .با این حال او به  اگر عیسی خداوند به عنوان پسر خدا خدمت می

عنوان آدم آخر ، به عنوان یک انسان ، همانطور که خدا در جسم او ظاهر شد خدمت کرد .و او به وسیله مسح روح 

 . القدس خدمت کرد همانطور که ایمانداران عصر حاضر باید خدمت کنند
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  مسح

 

 مانند عیسی خداوند 

 

همان مسحی را که بر او بود نیاز داریم .عیسی خداوند با تمام  ما کاری که عیسی خداوند انجام داد ،برای 

خدمت پنج دفتر را داشتند  ایماندارانی که باید کار او را انجام دهند ، صحبت کرد .او فقط با رسوالن یا افرادی که

 . می داند تا کار او را انجام دهندکرد .او تمام ایمانداران را شایسته دریافت همان مسح صحبت ن

 

آمین آمین به شمامی گویم هرکه به من ایمان آرد، کارهایی را که من میکنم او نیز خواهد کرد و بزرگتر از اینها 

 14:1۲نیزخواهد کرد، زیرا که من نزد پدر میروم.یوحنا 

 

 مسح درون 

 

ست را دارا می باشند .عالوه بر این ، خدا مسحی تمام ایمانداران مسح درونی که با حضور روح القدس همراه ا

 . هنگامی که آن ها را برای انجام یک کار یا خدمت مشخص انتخاب می کند ، می دهد خاص به هر ایماندار ،

 .مسح در زندگی ایماندار ، در قلمرو روح و به وسیله عطایای فراطبیعی روح القدس عمل می کند

 

یافتهاید ثابت است و حاجت ندارید که کسی شما را تعلیم دهدبلکه چنانکه خود آن  و اما در شما آن مسح که از او

مسح شما را از همهچیزتعلیم میدهد و حق است و دروغ نیست، پس بطوری که شما را تعلیم داد در او ثابت 

 ۲:۲۷یوحنا 1میمانید.

 

روز پنطیکاست در درون خود داریم ، در عهد عتیق ، ایمانداران حضور مداوم روح القدس را آن چنان که ما از 

، کاهن و یا پادشاه برای قوت دادن به آن ها برای انجام عملکردهای  ، روح القدس بر روی نبیبلکه  نداشتند

  .مشخص قرار می گرفت
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و روح خداوند بر تو مستولی شده، باایشان نبوت خواهی نمود، و به مرد دیگر متبدل خواهی شد. و هنگامی که این 

 ۷-6:1۰سموئیل 1نماید، هرچه دستت یابد بکن زیرا خدا باتوست. رو عالمات به تو

 

 دالیلی برای مسح شدن

 

 انجام کارهای عیسی خداوند 

 

 . اگر بخواهیم کارهایی که عیسی خداوند انجام داد را انجام بدهیم مسح روح القدس ضروری است

 

و این آیات همراه ایمانداران خواهد بود که به نام من دیوها را بیرون کنند و به زبانهای تازه حرف زنند و مارها را 

بردارند و اگر زهر قاتلی بخورندضرری بدیشان نرساند و هرگاه دستها بر مریضان گذارند شفا خواهند 

 18-1۷:16مرقس «یافت.

 

بدیشان تسلیم کند. پس در روز اول عید فطیر، شاگردان نزدعیسی آمده، و از آن وقت در صدد فرصت شد تا اورا 

استاد "به شهر، نزدفالن کس رفته، بدو گویید: »گفت: « کجا میخواهی فصح راآماده کنیم تا بخوری؟»گفتند: 

شان شاگردان چنانکه عیسی ای« "میگوید وقت من نزدیک شد و فصح را در خانه تو با شاگردان خود صرف مینمایم.

 ۲۰-۲6:16را امر فرمود کردند و فصح را مهیاساختند. چون وقت شام رسید با آن دوازده بنشست.متی 

 

 میوه به بار آوردنثمر و  

 

 . به واسطه مسح روح القدس است که ایمانداران می توانند میوه نیکو به بار بیاورند

آنچه خواهیدبطلبید که برای شما خواهد شد. جالل  اگر در من بمانید و کالم من در شما بماند،  16 ,8-۷:1۵یوحنا 

پدر من آشکارا میشود به اینکه میوه بسیار بیاورید وشاگرد من بشوید. شما مرا برنگزیدید، بلکه من شما رابرگزیدم 

طا و شما را مقرر کردم تا شما بروید و میوه آورید و میوه شما بماند تا هرچه از پدر به اسم من طلب کنید به شما ع

 کند.
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 مصالحه کردن 

 

 . دهیم آشتیکرده ایم .حال ما باید دنیا را با خدا  آشتیبه واسطه عیسی مسیح ، ما با خدا 

پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازهای است؛ چیزهای کهنه درگذشت، اینک همهچیز تازه  ۲1-1۷:۵قرنتیان ۲

خود مصالحه داده و خدمت مصالحه را به ما سپرده شده است. و همهچیز ازخدا که ما را بواسطه عیسی مسیح با 

است. یعنیاینکه خدا در مسیح بود و جهان را باخود مصالحه میداد و خطایای ایشان را بدیشان محسوب نداشت و 

کالم مصالحه را به ما سپرد. پس برای مسیح ایلچی هستیم که گویا خدا به زبان ما وعظ میکند. پس بخاطر مسیح 

م که با خدا مصالحه کنید. زیرا او را که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در وی عدالت خدا استدعامی کنی

 شویم.

 

 ه شکل مسیح درآمدنب 

 

  .شویممی و به شباهت او  می آییمبه شکل مسیح در رفته رفته ما

تاجالل به همان صورت متبدل لیکن همه ما چون با چهره بینقاب جالل خداوند را در آینه مینگریم، از جالل 

 3:18قرنتیان ۲میشویم، چنانکه از خداوند که روح است.

 

 تعلیم 

 

 .مسح خدا ، تعلیم خواهد داد و همه چیز را تایید خواهد کرد

و اما شما از آن قدوس، مسح را یافتهاید وهرچیز را میدانید. و اما در شما آن مسح که از او یافتهاید ثابت است و  

رید که کسی شما را تعلیم دهدبلکه چنانکه خود آن مسح شما را از همهچیزتعلیم میدهد و حق است و حاجت ندا

 ۲۷ ,۲۰:۲یوحنا 1دروغ نیست، پس بطوری که شما را تعلیم داد در او ثابت میمانید.

 

 

 



103 
 

 تشخیص خواندگی 

 

خوانده است را  آنبرای  ما را  بگیریم که برای حرکت روح القدس منتظر باشیم و عملکردی که خدا ما باید یاد

 . تشخیص بدهیم

یعنی عیسی ناصری را که خدا او را چگونه به روحالقدس و قوت مسح نمود که او سیر کرده، اعمال نیکو بهجا 

 1۰:38میآورد و همه مقهورین ابلیس را شفا میبخشید زیرا خدا با وی میبود.اعمال 

 

 ، باور کنند و احترام بگذارند. نندیمسح را بب دیمردم با .بر ماستما باید ایمان داشته باشیم که روح القدس 

خداوندا، »که ناگاه دومرد کور کنار راه نشسته، چون شنیدند که عیسی در گذر است، فریاد کرده، گفتند: 

و هرچند خلق ایشان را نهیب میدادند که خاموش شوند، بیشتر فریادکنان میگفتند: « پسرداودا، بر ما ترحم کن!

به « چه میخواهید برای شما کنم؟»از بلند گفت: پس عیسی ایستاده، به آو« خداوندا، پسر داودا، بر ما ترحم فرما!»

پس عیسی ترحم نموده، چشمان ایشان را لمس نمودکه در ساعت « خداوندا، اینکه چشمان ما بازگردد!»وی گفتند: 

 34-3۰:۲۰بینا گشته، از عقب او روانه شدند.متی 

 

مرد نابینا را دیدند و تالش بر ساکت  بسیاری از افراد ، مسحی که بر روی عیسی خداوند بود را دیدند .آن ها آن

 . کردنش کردند .و بعد هنگانی که مرد نابینا ، بینایی اش را دریافت کرد ، مسح در عمل را دیدند

 

 یادگرفتن خدمت 

 

  : می گیریم که با روح القدس جاری شویم گزینه های زیر با ما خواهد بود وقتی یاد

  آگاهی *

  حساسیت *

  در دسترس بودن *

  افکار مثبت *

  اطاعت *
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 : ما

  می فهمیم *

  مشارکت می کنیم *

  کنیم تحت هدایت روح القدس عمل می *

 

ما باید یاد بگیریم که تحت هدایت روح القدس باشیم .یاد بگیریم که کلید موثر برای خدمت ، در جریان با آنچه 

 . که خدا انجام می دهد می باشد

 

 8:14هدایت میشوند، ایشان پسران خدایند.رومیان  زیرا همه کسانی که از روح خدا

 

 ۲۰:۲۷روح انسان، چراغ خداوند است که تمامی عمقهای دل را تفتیش مینماید.امثال 

 

 شاهد درونی 

 

 . وقتی در مسح روح القدس عمل می کنیم ، یک شاهد درونی با روح ما خواهد بود

 8:16ستیم.رومیان همان روح برروحهای ما شهادت میدهد که فرزندان خداه

 

 14:۲۰و در آن روز شماخواهید دانست که من در پدر هستم و شما در من و من در شما.یوحنا 

 

 صدای درونی 
 

 . وجدان ما صدا یا شاهد روح القدس درون ماست

 9:1القدس مرا شاهد است،رومیان  من در روحوجدان در مسیح راست میگویم و دروغ نی و 

 

ما را مذمت میکند، زیرا خدا از دل ما بزرگتر است و هرچیز را میداند. ای حبیبان، هرگاه دل یعنی درهرچه دل ما، 

 ۲1-۲۰:3یوحنا 1ما ما را مذمت نکند، در حضور خدا اعتماد داریم.



105 
 

 اطاعت 

 

روح القدس می شنویم واز او اطاعت می کنیم ، همان طور که  ای وقتی صدای خدا را به وسیله عطایای مکاشفه

 . س موثر بود ما نیز موثر خواهیم بودفیلیپ

 

برخیز و بهجانب جنوب، به راهی که ازاورشلیم به سوی غزه »اما فرشته خداوند به فیلپس خطاب کرده، گفت: 

پس برخاسته، روانه شد که ناگاه شخصی حبشی که خواجهسرا و مقتدر نزدکنداکه، « میرود که صحراست، روانه شو.

آمده بود. و درمراجعت بر ارابه خود نشسته، ملکه حبش، و بر تمام خزانه او مختاربود، به اورشلیم بجهت عبادت 

فیلپس پیش « پیش برو و با آن ارابه همراه باش.»صحیفه اشعیای نبی را مطالعه میکند آنگاه روح به فیلپس گفت: 

چگونه میتوانم؟ »گفت: « آیا میفهمی آنچه رامی خوانی؟»دویده، شنید که اشعیای نبی رامطالعه میکند. گفت: 

 31-۲6:8و از فیلپس خواهش نمود که سوار شده، با او بنشیند.اعمال « هدایت کند. مگرآنکه کسی مرا

 

  خدمت به وسیله مسح

 

این بسیار مهم است که تمام ایمانداران یاد بگیرند که در روح حرکت و عمل کنند .ایمانداران باید با دلیری ، مسح 

 . خداوند به کار ببرند برای انجام کارهای عیسی، خدا را که در آن ها قرار دارد 

 

 زن سامری -عیسی خداوند  

 

 کیدر نزد یکه به زن سامر یمکاشفه روح القدس وقت یایخداوند در عطا یسیعملکرد عنمونه ای شگفت انگیز از 

شد ، عمل  یروح القدس بر او جار قیکه از طر یعیخداوند در مکاشفه فراطب یسی.عمینیب یکرد را م یچاه خدمت م

 کرد .

عیسی بدو گفت: « شوهر ندارم.»زن در جواب گفت: « برو و شوهر خود رابخوان و در اینجا بیا.»عیسی به او گفت: 

نیکو گفتی که شوهر نداری! زیرا که پنج شوهر داشتی وآنکه االن داری شوهر تو نیست! این سخن راراست »

پس از شهر بیرون شده، « آیا این مسیح نیست؟بیایید و کسی راببینید که هرآنچه کرده بودم به من گفت. « »گفتی!
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نزد اومی آمدند. پس در آن شهر بسیاری از سامریان بواسطه سخن آن زن که شهادت داد که هرآنچه کرده بودم 

 39 ,3۰-۲9 ,18-16:4به من بازگفت بدو ایمان آوردند.یوحنا 

 

 روح فالگیری -پولس  

 

 . مسحی که بر او بود ، عمل کردپولس در عطیه روحانی تشخیص ارواح به وسیله 

و واقع شد که چون ما به محل نمازمی رفتیم، کنیزی که روح تفال داشت و ازغیب گویی منافع بسیار برای آقایان 

این مردمان خدام خدای تعالی »خود پیدامی نمود، به ما برخورد. و از عقب پولس و ماآمده، ندا کرده، میگفت که 

و چون این کار را روزهای بسیار میکرد، پولس دلتنگ شده، « یق نجات اعالم مینمایند.میباشند که شما را از طر

که در ساعت از او بیرون « تو را میفرمایم به نام عیسی مسیح ازاین دختر بیرون بیا.»برگشت و به روح گفت: 

 18-16:16شد.اعمال 

 

 شفای مرد لنگ -پطرس / یوحنا  

 

  .را در دروازه معبد شفا دادند ، با مسح خدا این کار را کردند پطرس و یوحنا هنگامی که مرد لنگ

و در ساعت نهم، وقت نماز، پطرس و یوحنا با هم به هیکل میرفتند. ناگاه مردی را که لنگ مادرزاد بود میبردند که 

ن شخص او را هرروزه بر آن در هیکل که جمیل نام داردمی گذاشتند تا از روندگان به هیکل صدقه بخواهد. آ

چون پطرس و یوحنا رادید که میخواهند به هیکل داخل شوند، صدقه خواست. اما پطرس با یوحنا بر وی نیک 

پس بر ایشان نظرافکنده، منتظر بود که از ایشان چیزی بگیرد. آنگاه پطرس گفت: « به ما بنگر.»نگریسته، گفت: 

و دست راستش « عیسی مسیح ناصری برخیز و بخرام!مرا طال و نقره نیست، اماآنچه دارم به تو میدهم. به نام »

راگرفته او را برخیزانید که در ساعت پایها و ساقهای او قوت گرفت و برجسته بایستاد وخرامید و با ایشان خرامان و 

جست و خیزکنان وخدا را حمدگویان داخل هیکل شد. و جمیع قوم او را خرامان و خدا راتسبیح خوانان 

 9-1:3دیدند.اعمال 
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، باید به هدایت روح القدس حساس باشیم .باید به خدا اجازه دهیم تا ریشه مشکل را به  بشارت همراه با معجزهدر 

ت روح القدس که بر ماست ، را آزاد کرده و آن را اعالم ، آشکار کند .ما باید با دلیری قدرواسطه مکاشفه دانش 

 . کنیم
 

خدمت پنج دفتر را دارند وجود دارد تا مکاشفه و قوت فراطبیعی را فیض و مسح های خاصی بر روی افرادی که 

  .نشان دهند .با این حال ، مسح و قوت انجام کارهای عیسی خداوند به تمام ایمانداران داده شده است
 

مسح شده اند .آن ها اگر مطیع باشند مسح درون آن ها در دسترس می  بشارت همراه با معجزهتمام ایمانداران برای 

  .باشد

 

 فیلیپس در سامره 

 

.بعدا در کتاب اعمال رسوالن ،  فیلیپس نمونه خوبی از ایمانداری است که تحت مسح روح القدس عمل می کند 

 ، وقتی او از کالم عیسی خداوند خدمت پنج دفتر عمل می کند. با این حالبشارت از میبینیم که فیلیپس در عطیه 

برای شاهد بودن در سامره اطاعت کرد ، به عنوان یک ایماندار معمولی یعنی یک خادم کلیسای محلی در اورشلیم 

  .عمل می کرد

 

پس آنانی که متفرق شدند، به هر جایی که میرسیدند به کالم بشارت میدادند. اما فیلپس به بلدی از سامره 

را به مسیح موعظه مینمود. و مردم به یکدل به سخنان فیلپس گوش دادند، چون معجزاتی را که از درآمده، ایشان 

اوصادر میگشت، میشنیدند و میدیدند، زیرا که ارواح پلید از بسیاری که داشتند نعره زده، بیرون میشدند ومفلوجان 

ریه بود که جادوگری مینمود و اهل سامره را و لنگان بسیار شفا مییافتند. اما مردی شمعون نام قبل از آن در آن ق

متحیرمی ساخت و خود را شخصی بزرگ مینمود، لیکن چون به بشارت فیلپس که به ملکوت خدا و نام عیسی مسیح 

میداد، ایمان آوردند، مردان و زنان تعمید یافتند. وشمعون نیز خود ایمان آورد و چون تعمید یافت همواره با 

 13-1۲ ,9 ,۷-4:8یدن آیات و قوات عظیمه که از او ظاهر میشد، در حیرت افتاد.اعمال فیلپس میبود و از د
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دارند .ایماندارانی که تعمید روح القدس را را برای پیدا کردن گم شدگان ، تمام ایمانداران در درونشان مسح 

باشند ، یک مسح عظیم تری از روح القدس برای او دریافت کرده اند و مطیع عیسی خداوند هستند تا شاهدی دلیر 

قدرت را تجربه خواهند کرد .آن ها نیز همانند  بشارت همراه با معجزهرا که بر آن ها می آید یعنی مسحی برای 

فیلیپس در تمام نه عطایای روح القدس با دلیری خدمت خواهند کرد .آن ها نیز مانند فیلیپس ، همان مسحی که بر 

، را  " روح خداوند بر من است زیرا مرا مسح کرده تا بشارت بدهم"بود هنگانی که فرمود : روی عیسی خداوند 

 . تجربه خواهند کرد

 

 رساندن پیام انجیل به شهرهایمان 

 

کلیسایی که به دنبال رساندن پیام انجیل به شهر هایش می باشد باید تمام ایمانداران را تجهیز کرده تا به وسیله مسح 

 . خدمت کنندروح القدس 

 

و در آن روز واقع خواهد شد که باراو از دوش تو و یوغ او از گردن تو رفع خواهد شدو یوغ از فربهی گسسته 

 1۰:۲۷خواهد شد.اشعیا 

 

وقتی ایمانداران یاد می گیرند که چگونه در خدمت و مسح خدا ، دریافت کنند و جاری شوند ، به معجزه کنندگان 

 . جان ها در عیسی مسیح تبدیل می شوند قدرتمند و نجات دهندگان
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 درس نهم پرسش هایی برای دوره کردن

 

 ( مسح چسیت ؟1

 

 

 

 

 

 مسح برای کیست ؟ (۲

 

 

 

 

 

 

جریان داشته باشیم ، چه شایستگی هایی ،  خود( وقتی که یاد می گیریم با روح القدس در مسح 3

 ظاهر می شود ؟
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 درس دهم

 عطایای روح

 

  شده برای خدمت تعیین

 

موثر باشد ، باید عمل کردن در عطایای روح القدس را یاد  بشارت همراه با معجزههر ایمانداری که می خواهد در 

 . بگیرد

وقتی بشارت انجیل را به گمشدگان می دهیم ، باید بدانیم که عیسی خداوند برای هر یک از ما عطیه ای خاص دارد 

  .فراطبیعی است و به ما دری باز ، برای معرفی انجیل خواهد داداین عطیه ، نشانه ای 

هر شخصی ، نیازی خاص در زندگی اش دارد .شاید بیماری ، رنج درونی ، طردشدگی و یا عذاب کشیدن ازطریق 

تا  ارواح شریر باشد .خدا می خواهد نیاز آن ها در زندگی شان را تامین کند و با این کار کالم خود را تایید کند

ای تحویل دادن رچی هایی به خود بپذیرند. خدا به دنبال پستقلب های آن ها را بازکرده تا او را به عنوان نجات دهند

 دیکه شا نیباشد .با ا یخاص مانداریا کی یبرا هیآن عط ای هیعط نیکه ا ستین نگونهیا. این عطایا می باشد

دارد ،  ازین هیکه به عط یمشخص عمل کند .در عوض ، شخص یایدر عطا ماندارانیا گریآزادانه تر از د یمانداریا

 کند . یم افتیروح القدس را در یاینه عطا مابقی ایو  کی

 

 . فردی که بیمار است نیاز به عطیه شفا دارد *

 . دانش داشته باشندکالم خم های عمیق درون رنج می برند ، ممکن است نیاز به عطیه افرادی که از ز *

در اسارت ارواح شریر هستند ، نیاز به عطیه تشخیص ارواح دارند تا بتوانند قلعه های شیطان را در  افرادی که *

 . زندگی شان نابود کنند

 .افراد ممکن است به انجام معجزات برای ظاهر شدن قدرت انجیل برای تغییر در زندگی شان ، نیاز داشته باشند *

 

 . ده استپولس گفت که این عطایا به همه ما داده ش

 1۲:۷قرنتیان 1شود. ظهور روح، به هر کس برای منفعتِ همگان داده می
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موثر باشند .این  بشارت همراه با معجزهایمانداران پر از روح باید در تمام نه عطایای روح القدس عمل کنند تا در 

می توانند درها را باز کنند تا افراد بزرگترین هدیه خدا را یعنی نجات که به واسطه ایمان به پسرش ، عیسی       عطایا

 . خداوند داده می شود ، دریافت کنند

 سه قدم 

 

 . سه قدم برای انجام خدمت موثر در عطایای روح القدس وجود دارد

 

 .خواهد که انجام دهیم داریم تا بدانیم خدا چه کاری را از ما می ای اول ، نیاز به عطایای مکاشفه -دانستن  *

داریم تا به فرد یا افراد یا موقعیت ، آنچه که اراده خداست را اعالم  دوم ، نیاز به عطایای گفتاری  - سخن گفتن *

 . کنیم

 . انجام دهیمسوم نیاز به عطایای قدرت داریم تا بتوانیم آنچه که خدا می خواهد را  - عمل کردن *

 

 نه عطایا 
 

  : پولس رسول عطایای روح القدس را ذکر کرده است

شود، به دیگری به واسطۀ همان روح، کالم معرفت، و به شخصی دیگر  به یکی به وسیلۀ روح، کالم حکمت داده می

قدرت انجام به وسیلۀ همان روح، ایمان و به دیگری باز توسط همان روح، عطایای شفا دادن. به شخصی دیگر 

شود، به دیگری نبوّت، و به دیگری تشخیص ارواح. و باز به شخصی دیگر سخن گفتن به انواع  معجزات داده می

 1۰-8:1۲قرنتیان 1شود و به دیگری ترجمۀ زبانهای غیر. زبانهای غیر بخشیده می

 

  برای دانستن - عطایای مکاشفه ای

 

برای موقعیتی خاص می باشند .این عطایا می توانند خدا  ، دانش یا حکمتِ روح های مکاشفه،  عطایای مکاشفه ای

رویاها و دانش  و آن ، یا عطیه نبوت داده شوند .آن ها ممکن است به واسطه دید ترجمهبه واسطه عطایای زبان ها و 

 . درونی ظاهر شوند
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 تشخیص ارواح 

  مفهوم *

را   یعمل و یا پیام ،تشخیص ارواح ، بینشی فراطبیعی به قلمرو دنیای روح می باشد .نوع روح یا ارواح در پشت فرد 

فراطبیعی در مورد منبع ، ذات و فعالیت هر  ةآشکار می کند.این یک شناختی از روح است که به واسطه مکاشف

  .روحی حاصل می شود

 

  حوزهسه  *

 . ح وجود دارداز فعالیت ارواحوزه سه 

 

  روح خدا *

  روح انسان *

  شیطان قلمرو *

 

  روح خدا در تجلی او و حضور فرشتگان آسمانی که برای نبرد به خاطر ما و آوردن پیام می آیند ، احساس می شود

 تواند ذات خدایی و این روح انسان است که بین روح القدس و ارواح شریر یا بین خوب و بد انتخاب می کند. می

 . یا ذات نفسانی باشد

 . او می باشد ، آشکار خواهد شد شریرمنطقه سوم که در حضور شیطان و ارواح 

 

  در خدمت عیسی خداوند *

، عیسی خداوند می دانست  "تو مسیح هستی ، پسر خدای زنده  "وقتی پطرس جواب عیسی خداوند را داد و گفت : 

 . پدر آشکار شده استکه گفته او ساخته دانش بشر نیست ، بلکه از 

 

خوشا به حال تو، ای شَمعون، پسر یونا! »عیسی گفت: « تویی مسیح، پسر خدای زنده!»شَمعون پطرس پاسخ داد: 

 1۷-16:16زیرا این حقیقت را جسم و خون بر تو آشکار نکرد، بلکه پدر من که در آسمان است.مَتّی 
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 . گفته پطرس ، شیطان است چند لحظه بعد ، عیسی خداوند تشخیص داد که روح پشت

 

دور از تو، سرورم! مباد که چنین چیزی هرگز بر تو واقع »کنان گفت:  اما پطرس او را به کناری برد و سرزنش

دور شو از من، ای شیطان! تو مانعِ راه منی، زیرا افکار تو انسانی است »عیسی روی برگردانیده، به او گفت: « شود.

 ۲3-۲۲:16نه الهی مَتّی 

 

  بشارت همراه با معجزهدر  *

مهم است زیرا اغلب نیاز به جنگ روحانی ، وجود دارد .برای آزاد کردن  بشارت همراه با معجزهتشخیص ارواح در 

  : اسیران ما نیاز به انجام کارهای زیر داریم

 

 . تشخیص ارواح درست و غلط *

 . کرده اند متعلقدانستن اینکه چگونه ارواح خود را  *

 .فهمیدن اینکه چگونه در زندگی فرد عمل کرده اند *

 

اطاعتی ، جادوگری ، ارواح  برای مثال ، وقتی به فردی شهادت می دهیم ، ممکن است ارواح شهوت ، حسادت ، نا

مشابه و یا مخلوطی از این ها و یا دیگر ارواح شریر وجود داشته باشند .ما باید بدانیم که با چه ارواحی روبرو هستیم 

 . تا بفهمیم چگونه وارد زندگی فرد شده اند ، در این صورت افراد می توانند آزاد شوند

  ! هر روح شریری باید تشخیص داده شده و اخراج شود .ما باید عمل کنیم

 

بخشم که ماران و عقربها و تمامی قدرت دشمن را پایمال کنید، و هیچ چیز به شما آسیب  اینک شما را اقتدار می

کنند، بلکه شادی شما از این باشد که نامتان  نخواهد رسانید. امّا از این شادمان مباشید که ارواح از شما اطاعت می

 ۲۰-19:1۰لوقا «در آسمان نوشته شده است.
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 دانشکالم  
 

  مفهوم *

کالم دانش ، مکاشفه ای فراطبیعی توسط روح القدس از حقایقی مشخص از گذشته یا حال ، درباره فرد یا موقعیت 

 .که توسط فکر طبیعی یادگرفته نشده است می باشد

      فقط دانش جزئی را به اشتراک ست که.خداخاص است تیدرباره هر موقع کاملاز دانش  یبخش کوچک نیا

 . گذارد می

 

  در خدمت عیسی خداوند *

کالم دانش او حرکت کرده و باعث نجات در سامره  ظهوروقتی عیسی خداوند با آن زن در کنار چاه سخن گفت ، 

 . شد

اکنون داری، شوهرت نیست.  ای و آن که هم زیرا پنج شوهر داشته« برو، شوهرت را بخوان و بازگرد.»عیسی گفت: 

« کنون کرده بودم، به من بازگفت،  هرآنچه تا»پس در پی شهادت آن زن که گفته بود « آنچه گفتی راست است!

یاری دیگر به سبب شنیدن سخنانش ایمان آوردند. بسیاری از سامِریانِ ساکنِ آن شهر به عیسی ایمان آوردند. و بس

ایم و  آوریم، زیرا خودْ سخنان او را شنیده خاطر سخن تو ایمان نمی دیگر تنها به»گفتند:  ایشان به آن زن می

 4۲-41 ,39 ,18 ,16:4یوحنا «دهندۀ عالَم است. دانیم که این مرد براستی نجات می

 

  بشارت همراه با معجزهدر  *

     ه عطیه کالم دانش ، حقایق مشخص را به صورتی فراطبیعی خواهیم آموخت .این اطالعات به ما کمکبه واسط

یکدیگر توسط  ارواح باتشخیص کالم دانش با عطیه . می کند تا با دلیری بیشتری به نیازهای شخص خدمت کنیم

دانش ممکن است گزینه های زیر کالم .کنند آشکار شدن حقایق حال یا گذشته درباره شخص یا موقعیت کار می

  :را آشکار کند

  نام امراض *

  نام افراد یا رابطه ها *

  فردی را که باید مالقات کنیم و یا تماس بگیریم *
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 .شرایط و اتفاقات گذشته که فقط با مکاشفه فراطبیعی آشکار می شوند *

 

  : ما ممکن است. می رسانیم کالم دانش زمانی عمل می کند که ما بشارت انجیل را به فرد گم شده

 

  چیزی در روح اطراف فرد یا آن مکان ببینیم *

  کالم و یا عبارتی را در روح بشویم *

 .در بدن خود آشکار شدن چیزی در مورد فرد دیگری را احساس کنیم *

 

 کالم حکمت 

 

  مفهوم *

خدا برای گذراندن یک سیر عملی کالم حکمت مکاشفه فراطبیعی است که به ایماندار داده شده است .حکمت 

 : برمبنای دانش طبیعی و یا فراطبیعی می باشد که هدف و نقشه خدا را آشکار می کند

 

  برای زندگی و خدمت هایمان *

  برای انجام در لحظه و یا در آینده *

  درچگونگی عملکرد یک فرد یا افراد برای انجام اراده خدا *

 

  شکل های متعدد *

 . ر اشکال متعدد ظاهر می شوندکالم حکمت د

  صدای درونی (1

  توسط رویا در بیداری (۲

  توسط رویا در خواب (3

  توسط عملکرد عطایای گفتاری (4
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  در خدمت عیسی خداوندکالم حکمت  *

 . سخن می گفت ، در عطیه کالم حکمت عمل کرد ثروتمندعیسی خداوند هنگامی که با آن جوان 

 

پاسخ « استاد، چه کار نیکویی انجام دهم تا حیات جاویدان داشته باشم؟»روزی مردی نزد عیسی آمد و پرسید: 

خواهی به حیات راه یابی،  کنی؟ تنها یکی هست که نیکوست. اگر می چرا دربارۀ کار نیکو از من سؤال می»داد: 

ی، برو و آنچه داری بفروش و به فقیران بده که خواهی کامل شو اگر می»عیسی پاسخ داد: « احکام را به جای آور.

 ۲1 ,1۷-16:19مَتّی «در آسمان گنج خواهی داشت. آنگاه بیا و از من پیروی کن.

 

  بشارت همراه با معجزهدر  *

بعد او حکمت فراطبیعی برای  غریبه است ، بگوید. خدا ممکن است چیزی درباره شخصی که در کالم دانش کامالً

 . ن کار انجام شود را می دهداینکه چگونه ای

اگر در عطایای روح القدس حرکت کنیم ، خدا می تواند از آن عطایا برای متقاعد کردن غیر ایمانداران برای اینکه 

 . بدانند او خداست ، به آن ها اهمیت می دهد و اینکه می توانند نجات داشته باشند ، استفاده کند

کنند تا بتوانیم به دیگران خدمت کنیم  هم عمل میخیص ارواح و کالم دانش ، نزدیک به کالم حکمت با عطیه تش

تا با  باعث اطمینان می شوداین مکاشفه چگونگی خدمت کردن به شخص خاصی را بیان می کند .کالم حکمت ، 

 . دلیری خدمت کنیم

د که از دانش کشف شده از طریق کن کالم حکمت برای حفاظت و تعلیم داده می شود اغلب برایمان آشکار می

تواند مارا به اعمال  کالم دانش می. تواند بینشی برای چگونه دعا کردن بدهد میو کالم دانش چگونه استفاده کنیم 

  : زیر هدایت کند
 

  دستگذاری بر روی فرد *

  بیان کالم *

  انجام معجزه ای خلق کننده *

  اخراج روح *

 

 . برای معرفی انجیل در هر موقعیتی را می دهد کالم حکمت به ما حکمتی موثر
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  عطایای گفتاری -چه بگوییم 

 

 ترجمهتواند از طریق زبان ها ،  وقتی کالم دانشی را درباره فرد یا موقعیتی دریافت می کنیم ، این کالم دانش می

زبان ها یا نبوت گفته شود .وقتی مکاشفه ای را دریافت می کنیم ، باید روح مان را بازکرده تا شاهد درونی مان را 

 .چک کنیم تا بفهمیم که آیا باید آن را بیان کنیم یا درباره اش دعا کنیم

خدمت می کنیم دریافت بسیاری از مواقع ، توسط عطایای گفتاری می توانیم اطالعاتی در مورد فردی که به آن 

خدا به من نشان می دهد که تو این ها را  "کنیم .این مکاشفه ای فراطبیعی است که فرد می تواند دریافت کند .

 ... داری

 ... جزئیاتی خاص درباره گذشته فرد *

 . جزئیاتی خاص درباره موقعیت یا وضعیت حاضر *

 

 . خصی که خدمت می شود ، ایمان به وجود می آوردمکاشفه خاص ، هم در شخصی که خدمت می کند هم در ش

 

 عطیه زبان ها 

  مفهوم *

استفاده می کند.زبانی است که عضو صوتی جسم ما عطیه زبانها عبارتی فراطبیعی یا الهام روح القدس است که از 

هرگز توسط فرد آموخته نشده است ، و ازطریق فکر شخص هم فهمیده نمی شود .پیامی که گفته می شود ممکن 

عطیه زبان ها ممکن است و یا می تواند زبان انسانی باشد یا است زبان آسمانی که فرشته ها استفاده می کنند باشد ، 

 . فهمیده شود زبانی باشد که توسط شنونده ،

 

  بشارت همراه با معجزهدر  *

عطیه زبان ها ، عطیه ای است که شاید افراد بخواهند آن را مخفی کنند .اما پولس رسول نوشت که نشانه ای برای 

 . غیر ایمانداران است
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ای در مورد  نهایمانان؛ امّا نبوّت نشا ای است نه در مورد ایمانداران بلکه در مورد بی پس زبانهای غیر، نشانه

 14:۲۲قرنتیان 1ایمانان. ایمانداران است و نه بی

 

برای کشاندن هزاران نفر به سمت مسیح شد. عطیه زبان ها قسمتی از اولین  ابزاریدر روز پنطیکاست، عطیه زبان ها 

 . کار بشارتی بود

شنید که آنان به زبان  میآمده، غرق شگفتی شدند، زیرا هر یک از ایشان  چون این صدا برخاست، جماعتی گرد 

 ۲:6گویند.اعمال  خودش سخن می

 

 زبان ها ترجمه 

  مفهوم *

 

 است اما شنونده مادری زبان به،  معنی ای ریروح تفس لهیبوس ندهیآامور  یعیترجمه زبان ها نشان دادن فراطب هیعط

 است گرید ی، به زبان امیپ یکالم صوت

 

یا آشکار کردن می باشد .معموال ترجمه لفظ به لفظ یا کلمه به کلمه  به معنای ، شرح دادن ، واضح کردنترجمه 

 . نیست

 

  بشارت همراه با معجزهدر  *

با عطیه زبان ها جاری می شود.اگر خدا هدایتتان می کند که با یک غیر ایماندار به زبان ها دعا کنید ، ترجمه عطیه 

شروع به عمل کردن می کند ، و شما شروع ترجمه آن ها شاید نفهمند که شما چه می کنید .با این حال ، وقتی عطیه 

نید ، نشانه های قطعی برای آن ها از حضور خدا به سخن گفتن می کنید ، چیزهایی که شما به صورت طبیعی نمی دا

 .خواهند بود
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 عطیه نبوت 

  مفهوم *

می باشد که باعث قوت بخشیدن ، تشویق  ،ناخودآگاه و فراطبیعی در زبان شناخته شده  ، عطیه نبوت عبارت صوتی 

 . پیام مستقیم خدا به فردی یا گروهی مشخص از افراد می باشد وکردن و تسلی دادن به بدن مسیح می شود 

 .که به معنای گفتن فکر و تدبیر خداستمی باشد  "Propheteia " کلمه یونانی برای نبوت

 

  بشارت همراه با معجزهدر  *

گفتن و این عطیه زبان ها در زندگی غیر ایماندار عمل کند .ترجمه عطیه نبوت می تواند مانند عطیه زبان ها و 

 . این نشانه ای از حضور خدا می باشد، بنابرچیزهایی است که نمی توان در حالت طبیعی دانست 

 

  برای انجام دادن -عطایای قدرت 

 

عطایای قدرت ، آشکار شدن قدرت خدا از طریق ماست .این عطایای قدرت عبارتند از ، عطیه ایمان ، عطایای 

 . شفاها و انجام معجزات

            آورد .وقتی بدانیم خدا ازطریق کالم حکمت چه کاری را کالم حکمت همیشه عطیه ایمان را به عمل می

 . می خواهد انجام دهد ، در انجام عطیه ایمان ، انجام معجزات و عطایای شفاها شجاعت خواهیم شد

 

 عطیه ایمان 

  مفهوم *

هدف مشخص است .عطیه قدرت برای انجام کاری مشخص در هر عطیه ایمان ، ایمانی فراطبیعی برای یک زمان و 

گوید که چگونه کار  موقعیت و زمان مشخصی که هستیم ، می باشد .وقتی کالم حکمت داده می شود ، به ما می

عطیه ایمان را برمی انگیزد تا ماموریتی که خدا برنامه ریزی کرده است را با دلیری انجام و  مشخصی را انجام دهیم 

 . یمده
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  چگونگی دریافت آن *

دریافت می شود .وقتی عطیه ایمان جاری می شود ، ایماندار برای  عطایای مکاشفه ایعطیه ایمان توسط عملکرد 

ایمان داشتن ، تالش نمی کند .او می داند چه چیزی آماده اتفاق افتادن است و با دلیری در عطیه دانش یا مکاشفه 

 .ن ، انجام معجزات و عطایای شفاهاستعمل می کند .نتیجه عطیه ایما

  در خدمت عیسی خداوند *

مرده  شخص.او وقتی دید که آن  می دهدانجام  ، کاری را که دید پدر انجام می دهدعیسی خداوند فرمود او فقط 

 . دیده باشد را سخن می گفت و مرده به زندگی بر می گشتهشخص را می آورند ، او باید پدر را در حالی که با آن 

 

زنی بود. بسیاری از مردمان شهر نیز  برند که یگانه پسر بیوه ای را می به نزدیکی دروازۀ شهر که رسید، دید مرده

سپس نزدیک رفت « گریه مکن.»کردند. خداوند چون او را دید، دلش بر او بسوخت و گفت:  آن زن را همراهی می

« گویم، برخیز! ای جوان، تو را می»کردند، ایستادند. عیسی گفت:  یو تابوت را لمس کرد. کسانی که آن را حمل م

 1۵-1۲:۷مرده راست نشست و سخن گفتن آغاز کرد! عیسی او را به مادرش سپرد.لوقا 

 

 . را آرام کرد می بینیم شدیدیک نمونه دیگری از عطیه ایمان در عمل را ، وقتی عیسی خداوند طوفان 

 

خورد که نزدیک بود از آب پر شود. امّا عیسی در عقب  امواج چنان به قایق برمی ناگاه تندبادی شدید برخاست.

استاد، تو را باکی نیست که غرق »قایق، سر بر بالشی نهاده و خفته بود. شاگردان او را بیدار کردند و گفتند: 

باد فرو نشست و آرامش آنگاه « ساکت شو! آرام باش!»عیسی برخاست و باد را نهیب زد و به دریا فرمود: « شویم؟

آنها بسیار « چنین ترسانید؟ آیا هنوز ایمان ندارید؟ چرا این»کامل حکمفرما شد. سپس به شاگردان خود گفت: 

 41-3۷:4مَرقُس «برند! این کیست که حتی باد و دریا هم از او فرمان می»گفتند:  هراسان شده، به یکدیگر می

 

  بشارت همراه با معجزهدر  *

هر چند که ممکن است شرایط سخت به نظر برسد ، خدا به طور فراطبیعی ایمان را در روح مان جاری می کند تا 

کنیم .وقتی عطیه حکمت عمل می کند ،  نمایانبتوانیم بر روی مریضان دستگذاری کرده و معجزه خلق کننده را 
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بعد می توانیم به سمت عطیه انجام  .خیزد بر میخواهیم دید که خدا معجزه می کند و عطیه ایمان در روح مان 

 . معجزات حرکت کنیم

 انجام معجزات 

  مفهوم *

انجام معجزات دخالت فراطبیعی خدا در عرصه عادی طبیعت است .نمایش فراطبیعی قدرت خداست که قوانین 

 . آید یا تحت کنترل قرار می گیرد طبیعت تغییر می کند ، به حال تعلیق در می

زبان ها ساده است .اغلب ما کالم دانش را دریافت می کنیم و بعد  ارائه یک پیام به وسیلهانجام معجزات به اندازه 

کالم حکمت را که نشان می دهد خدا با آن دانش ، چه کاری می خواهد انجام دهد را دریافت می کنیم .وقتی 

حال انجام معجزات هستیم .به طور ناگهانی ایمان  کالم حکمت را دریافت می کنیم ، خودمان را می بینیم که در

آزاد شده و آن چه را که در روح دیده ایم را با دلیری انجام می دهیم .به این دلیل است که انجام معجزات نامیده 

 . می شود .معجزات همیشه کالم خدا را تایید می کند و عیسی خداوند را جالل می دهد

 

  در زندگی عیسی خداوند *

نان و چند ماهی کوچک خوراک داد ، نمونه ای فارغ العاده از  خداوند هزاران نفر را با هفت قرص ی عیسیوقت

 .انجام معجزات را داریم

 

پرسید: « توانیم نان کافی برای سیر کردن چنین جمعیتی فراهم آوریم؟ در این بیابان از کجا می»شاگردانش گفتند: 

عیسی به مردم فرمود تا بر زمین بنشینند. آنگاه هفت « و چند ماهی کوچک.هفت نان »گفتند: « چند نان دارید؟»

نان و چند ماهی را گرفت و پس از شکرگزاری، آنها را پاره کرده، به شاگردان خود داد و ایشان نیز به آن جماعت 

د. شمار کسانی که مانده برگرفتن های باقی دادند. همه خوردند و سیر شدند و شاگردان هفت زنبیل نیز پر از خرده

  38-33:1۵خوراک خوردند، غیر از زنان و کودکان، چهار هزار مرد بود.مَتّی 

 

  بشارت همراه با معجزهدر  *

 . دالیل زیادی برای انجام معجزات وجود دارد
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  حفاظت *

  رهایی از خطر *

  ارائه به نیازمندان *

  داوری کردن *

  تایید خواندگی فرد *

  بشارت داده شده است تایید کالمی که *

 

فراطبیعی عمل می کنیم ، گم شدگان این جهان توجه کرده و می خواهند رابطه ای  در عطایایوقتی به طور منظم 

 . با خدای قدرتمند ، دوست داشتنی و معجزه کننده مان داشته باشند

 

 عطایای شفاها 

  مفهوم *

انتقال فراطبیعی قدرت شفای خدا به افرادی که به شفا نیاز دارند می باشد .آن ها به عنوان عطایا  ،عطایای شفاها 

)جمع ( توصیف شده اند زیرا راه های زیادی برای انتقال یا خدمت شفا به بیمار وجود دارند .فردی که شفا را 

تجلی فراطبیعی روح القدس هستند که مانند دریافت می کند ، عطایای شفاها را دریافت کرده است .عطایای شفاها ، 

 .آن ها عطایای خدا به بدن مسیح و به طور خاص به افرادی که نیاز به شفا دارند، هستند. علم پزشکی نیستند

 

  در زندگی عیسی خداوند *

تاب اعمال چهار اناجیل پر از خدمت های عیسی خداوند به افراد ، در عطایای شفاها می باشد .به همین ترتیب در ک

        قدس عملای شفاها همانند دیگر عطایای روح الرسوالن نیز پر از مواردی است که ایمانداران اولیه در عطای

کرده اند .هر وقت معجزه ای انجام می شد ، افراد به سمت عیسی خداوند می آمدند .عیسی خداوند فرمود که 

خواهند گرفت .این چیزی که عیسی خداوند فرمود ، یکی  ایمانداران دست بر بیماران خواهند گذاشت و آن ها شفا

  را برای گم شدگان تایید می کند خدا که کالم.استاز نشانه هایی 
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  بشارت همراه با معجزهدر  *

ضعف یا ناتوانی مسئول بیماری فرد می باشند. برای مثال ، ارواحی مانند سرطان ، آرتروز ، تلخی  ارواح شریرِ اغلب

 . و خشم وجود دارند

از طریق تشخیص ارواح ، روح القدس منبع مشکل را آشکار می کند و فرد می تواند آزاد شود .تشخیص ارواح به 

 .که نام روح ضعف را آشکار می کند ، و منبع مشکل می باشد ، جاری می شود فکریوسیله یک عبارت یا یک 

 

نزد عیسی آوردند. چون عیسی دیو را از او رفتند، مردی دیوزده را که الل بود،  در همان حال که آنها بیرون می

چنین چیزی هرگز در اسرائیل دیده نشده »گفتند:  زده می بیرون راند، زبان آن مردِ الل باز شد. مردم حیرت

 33-3۲:9مَتّی «است!

 

وقتی از سمت خداوند می دانیم که در زندگی فرد چه مشکلی وجود دارد ، خدمت عطایای شفا به آن فرد راحت 

وقتی فردی در نام عیسی خداوند شفا گرفته است ، درها را برای فرد باز می کند تا عیسی خداوند را  شود.می 

 . بشناسد و او را به عنوان نجات دهنده شخصی خود بپذیرد

 

 خالصه 

 

بشارت عطایای شفاها همانطور که در زندگی عیسی خداوند و رسوالن می بینیم ، مهم ترین تجلی فراطبیعی در 

می باشند .وقتی خدا کالم خود را به وسیله معجزات شفا تایید می کند ، افراد همیشه نزد عیسی  همراه با معجزه

 . می آیند       خداوند

عطایای روح القدس محدود به خدمت چند مبشر شفا نیست .روزهای قهرمانان به پایان رسیده است .امروز ،  مابقی

که کارهای عیسی خداوند را انجام دهد .تمام ایمانداران شاهد انجام معجزه برای عیسی  روز هر ایمانداری است 

 . مسیح در زندگی روزانه شان خواهند بود

روحی ، در هریک ازمسح خداوند در عطایای روح القدس عمل می کند ، موجی از بشارت  وقتی هر ایماندار پر از

 . در شهر هایمان و سراسر جهان سرازیر خواهد شد
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 و A.L توسط روح القدس یایهدا قیاز طربرای مطالعه عمیق عطایای روح القدس ، زندگی فراطبیعی توجه : 

Joice Gill   و پیروزی بر فریب توسط Joice Gill را بخوانید. 

 

 درس دهم پرسش هایی برای دوره کردن

 

 سه قدم برای خدمت موثر در عطایای روح چه هستند ؟( 1

 

 

 

 

 

 

 سه دسته عطایای روح چه هستند؟  (۲

 

 

 

 

 

 

را  بشارت همراه با معجزهنه عطایای روح القدس را نام برده و چگونگی استفاده از آن ها در ( 3

 شرح دهید ؟
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 ازدهمیدرس 

 یخدمت شفا و آزاد

 

و کتاب اعمال  لیزده اند ( وجود دارد .در اناج ویدارند ) د ویکه د یو افراد مارانیخدمت به ب یبرا یاریبس یها راه

 . کرد یقوم خدمت م ازیبه ن یمتفاوت یخداوند با روش ها یسیکه ع مینیب یرسوالن ، م

شفا  یحیمس کی وقتی یشود .حت تیاز روح هدا دیدهد ، با یرا انجام م بشارت همراه با معجزهکه  یفرد هر

آوردن و  مانیرا به ا ماندارانیا ریغ دیبا یو معجزه ا یشنوند. هر شفا ، آزاد یآن را م ماندارانیا ری، غ داکندیپ

 . کند تیخداوند به عنوان نجات دهنده شان هدا یسیع رفتنیپذ

 

  خدا یشفا قدرت
 

 افتیآن زن شفا  

 

در بدن او وجود  ییکه قدرت شفا میشو ی، متوجه م میکن یخداوند را مطالعه م یسیخدمت شفا دادن ع یوقت

که مشکل  یگفته را در داستان زن نیاز ا یرا شفا دهد .نمونه ا گرانیشود و د یجار رونیتوانست به ب یداشت که م

 . مینیب یداشت ، م یزیخونر

 

و آنچه داشت صرف  دهیمتعدد د یازاطبا اریو زحمت بس بود،یکه مدت دوازده سال به استحاضه مبتال م یزن آنگاه

او را  یآمده ردا یآن گروه از عقب و انیم د،یرا بشن یسیچون خبرع شد،یبلکه بدتر م افتین یدهاینموده، فا

در ساعت چشمه خون او خشک شده، .« ابمیشفا  نهیرا هم لمس کنم، هرآ یاگرلباس و»گفته بود:  رایلمس نمود، ز

از اوصادر گشته. پس در  یاز خود دانست که قوت یسیالفور ع یاست. ف افتهیکه از آن بال صحت  دیدر تن خود فهم

که مردم بر  ینیبیم»شاگردانش بدو گفتند: « که لباس مرا لمس نمود؟ ستیک»گفت:  ده،یبرگردان یآن جماعت رو

کار  نیتا آن زن را که ا ستینگریپس به اطراف خود م!« که مرا لمس نمود؟  ستیک ییگوی! و مندینمایتوازدحام م

 قتیدرافتاده، حق یچه واقع شده، ترسان و لرزان آمد و نزد او به رو ی. آن زن چون دانست که به وندیکرده، بب
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 شیخو یبروو از بال یاست. به سالمت ادهتو را شفا د مانتیدختر، ا یا»را گفت:  یبازگفت. او و یامر رابالتمام به و

  ۲۵:۵-34مرقس «رستگار باش.

 

کلمه اش که  شهیباشد .ر یم "Dunamis" شد یزن جار نیخداوند به ا یسیکه از ع "قدرت  " یبرا یونانی کلمه

 . باشد یم " Dynamite " کلمه میدار یسیدر زبان انگل

 

 تینامیقدرت د 

 

 تینامیحس کرد که قدرت د رای، ز دیرا برگردان شیخداوند توقف کرده و رو یسیزن ، او را لمس کرد ، ع یوقت

و  یواقع یشد ، قدرت یدر رود اردن بر او جار دیشده است .آن قدرت روح القدس که به هنگام تعم یاز بدنش جار

 . شد یبود که با لمس کردن منتقل م یلمس شدن

 

 6:19.لوقا دیبخشیصادر شده، همه را صحت م یاز و یقوت رایاو را لمس کنند. ز خواستندیتمام آن گروه م و

 

 . افتی می، قدرت خواه دیایروح القدس بر ما ب یخداوند فرمود که وقت یسیع

 

و  هیهودی یوتمام میبود، در اورشل دیو شاهدان من خواه افتیدیقوت خواه د،یآیچون روحالقدس بر شما م کنیل

 1:8اعمال «جهان. یسامره و تا اقصا

 

شد ، استفاده شد  یخداوند جار یسیکه از ع یقدرت فیتوص یبود که برا یهمان کلمه ا دقیقاً "قدرت  " کلمه

 ! خداوند بود را دارا هستند یسیکه در ع یهمان قدرت دقیقاًپر از روح ،  ماندارانیا

 یقدرت را به سادگ نی، ا میدر حال خدمت شفا دادن هست ی.وقت میرا در درون خود دار تینامیهمان قدرت د ما

 . شود گرانید یتا وارد زندگ میکن یآزاد م

 

 ۷:38 وحنای«خواهد شد. یآب زنده جار یاز بطن او نهرها د،یگویآورد، چنانکه کتاب م مانیبه من ا کهیکس
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 . شود یم یجار گرانیبه د میکن یاز خدا اطاعت م یکه درون ماست ، وقت یتینامیقدرت د نیا

 

 مانیبه واسطه ا 

 

کرده بود که قادر به کمک کردن  ییکه داشت ، تمام پول خود را خرج دکتر هاای  یزیمشکل خونر یزن برا آن

که خداوند  یاو درباره معجزات ی.وقت دیخداوند شن یسیکننده اش ، او از ع دیام نا تیبه او نبودند .در بحبوحه وضع

 . ( وارد روح او شد نانی)اطم مانی، ا دیانجام داده بود شن

 

 1۰:1۷ انیاز کالم خدا.روم دنیاست و شن دنیاز شن مانیا لهذا

 

کرد  مانشیشروع به اعالم ا یری، با دل "لباس او را لمس کنم، خوب خواهم شد   اگر فقط بتوانم " نکهیبا گفتن ا او

  .کرد مانشیشده و لباس او را لمس کرد ، شروع به انجام عمل ا کینزد یبعد وقت

 .خداوند بود وارد جسم آن زن شد و او را شفا داد یسیکه در ع ییآن لحظه ، قدرت شفا در

  ! " تو را شفا داد مانتیدختر ، ا یا "خداوند به او فرمود : یسیع

خدا را  یشفا رومندی، قدرت ن مانیبا ا دی، ماهم با میگذار یم ضانیمر یاز خدا اطاعت کرده و دست بر رو یوقت

که  افتی میرا خواه نیدارند ، بشود و آن ها را شفا بدهد .ما ا ازیکه ن یتا وارد بدن افراد میکه درون ماست آزاد کن

 مانمانیا زیرا عمل کرد ما ن مانشی، ا یزی، همانطور که آن زن با مشکل خونر میاعالم کن یریرا با دل مانمانیا یوقت

 .میکن یرا عمل م

 یدستگذار 
 

  خداوند یسیع لهیبه وس *

 . که در او بود وارد بدن آن مرد شد یکرد و قدرت یدستگذار یآن مرد جذام یخداوند بر رو یسیع

 

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

 4۰:1-41مرقس «. طاهر شو!خواهمیم»نموده، دست خودرا دراز کرد و او را لمس نموده، گفت: 
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 . او گذاشت یخداوند انگشتانش را در گوش ها یسیآن مرد کر و الل ، ع یشفا یبرا

 

را که  یآمد. آنگاه کر لیجل یایبه در کاپولسیحدود د انیدر م دونیصور روانه شده، از راه ص یباز از نواح و

جماعت به خلوت برده،  انیآورده، التماس کردند که دست بر او گذارد. پس او را از م یلکنت زبان داشت نزد و

 یآه سته،یآسمان نگر یرا لمس نمود؛ و به سو شاو گذاشت و آب دهان انداخته، زبان یانگشتان خود را در گوشها

تکلم  یاو گشاده وعقده زبانش حل شده، به درست یباز شو در ساعت گوشها یعنی« افتح!»و بدو گفت:  دیکش

  31:۷-3۵نمود.مرقس 

 

 . به شفا داشتند ازیگذاشت که ن یم ییجاها یخداوند اغلب دستانش را بر رو یسیع

 

  پولس قیاز طر *

 . افتندیدست گذاشت و آن ها شفا  ضانیمر یرسول بر رو پولس

 

 19:11 د،اعمالیرسانیبه ظهور مخارق العاده خداوند از دست پولس معجزات  و

 

آمده و دعاکرده ودست بر او  یرا رنج تب و اسهال عارض شده، خفته بود. پس پولس نزد و وسیپدر پوبل ازقضا

 ۲8:8گذارده، او را شفا داد.اعمال 

 

  ماندارانیهمه ا *

 . افتیشفا خواهند  دیگرانبگذارند و  مارانیب یفرمان داده شده است تا دست بر رو ماندارانیتمام ا به

 

تازه حرف زنند و مارها را  یکنند و به زبانها رونیرا ب وهایخواهد بود که به نام من د ماندارانیهمراه ا اتیآ نیا و

گذارند شفا خواهند  ضانینرساند و هرگاه دستها بر مر شانیبد یبخورندضرر یبردارند و اگر زهر قاتل

 1۷:16-18مرقس .«افتی
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 خداوند یسیاعالم نام ع 

 

 . شود یآزاد م یمی، قدرت عظ میکن یخداوند را اعالم م یسینام ع یوقت

 

  وحنایپطرس و  قیاز طر *

که  بردندیرا که لنگ مادرزاد بود م ی. ناگاه مردرفتندیم کلیبا هم به ه وحنایدر ساعت نهم، وقت نماز، پطرس و  و

صدقه بخواهد. آن شخص  کلیگذاشتند تا از روندگان به ه ینام داردم لیکه جم کلیاو را هرروزه بر آن در ه

 کین یبر و وحنایخواست. اما پطرس با  دقهداخل شوند، ص کلیبه ه خواهندیکه م دیراد وحنایچون پطرس و 

. آنگاه پطرس گفت: ردیبگ یزیچ شانینظرافکنده، منتظر بود که از ا شانیر اپس ب« به ما بنگر.»گفت:  سته،ینگر

و دست راستش « و بخرام! زیبرخ یناصر حیمس یسی. به نام عدهمیاماآنچه دارم به تو م ست،یمرا طال و نقره ن»

خرامان و  شانیو با ا دیوخرام ستادیاو قوت گرفت و برجسته با یو ساقها هایکه در ساعت پا دیزانیراگرفته او را برخ

و  دینیبیشخص را که م نیبه اسم او، اسم او ا مانیشد. و بهسبب ا کلیداخل ه انیوخدا را حمدگو زکنانیجست و خ

صحت کامل  نیهمه شما ا یرو شیکس را پ نیاوست ا لهیکه به وس یمانیآن ا یاست. بل دهیقوت بخش دیشناسیم

 1:3-8, 16داده است.اعمال 

 

 . است که آن مرد را صحت کامل داده است یسینام ع نیگفت ا پطرس

 

به آن نام  مانیو ا یسیاست، نام ع دهیبخش روین د،یشناس یو م دینیب یمرد را، که م نیآنچه ا 16: 3اعمال رسوالن 

 مرد را در حضور شما تندرست ساخته است. نیاوست، ا ۀواسط که به یمانیا ،یاست. آر

 

 دادن ادامه یبرا یریدل *

 . خداوند ، دعا کردند یسیسخن گفتن در نام ع ةبه ادام یریدل یشد ، برا دیشان تهد یزندگ یوقت رسوالن

 

 ند،یتمام به کالم تو سخن گو یرینظر کن و غالمان خود را عطا فرما تا به دل شانیا داتیخداوند، به تهد یاالن ا و

و چون .« یسیو معجزات به نام بنده قدوس خود ع اتیکردن آ یبه دراز کردن دست خود، بجهت شفادادن و جار
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و همه به روحالقدس پر شده، کالم خدا را به  مدکه درآن جمع بودند به حرکت آ یدعا کرده بودند، مکان شانیا

 ۲9:4-31.اعمال گفتندیم یریدل

 

 . دی.شفا را در نام او اعالم کن دیخداوند را با اقتدار اعالم کن یسیع نام

 

 دیفرمان ده ضعفبه ارواح  

 

 میکن یکه اعالم م یبا کالم اغلب مانیکند .ا یم دایانتقال پ ی، قدرت با دستگذار دیکن یخدمت م مارانیبه ب یوقت

 . هستند که خودشان را به جسم چسبانده اندضعف  ریشان ارواح شر لیها دل یماریاز ب یاریبس. شود یآزاد م

 

در آنجا بود. و  ستد،یتوانست راست با یشده ابد نم یو منحن داشتیکه مدت هجده سال روح ضعف م یزن نکیا و

او را در روز سبت از  ستیبا یاو رامدت هجده سال تا به حال بسته بود، نم طانیاست و ش میکه دختر ابراه یزن نیا

 11:13, 16لوقا «بند رها نمود؟ نیا

 

  افتیرا اخراج کرد و آن زن شفا ضعف  ریخداوند روح شر یسیبه عنوان اسارت نام برد .ع یماریخداوند از ب یسیع

 

  العالج یها یماریب *

خدمت  یهستند .برا ضعفشان ارواح  لیشوند معموال دل یالعالج خوانده م یکه توسط علم پزشک ییها یماریب

 . دیصدا کن یماریآن ها را با آن اسم مشخص ب ای دیفرمان بده ضعفبه آن روح  ایموارد ،  گونه نیکردن به ا

و آرتوروز  یعبارتند از ، سرطان ، سرطان سلول هشان ارواح هستند امروز لیکه دل "العالج  یها یماریب" یها نمونه

 . شوند وجود دارند یم ضعفو  یماریکه باعث ب ییروح ها یکتاب مقدس ینمونه هاهمچنین 

 

  یروح گنگ *

 9:3۲ یگنگ را نزد او آوردند.مت یوانهایناگاه د رفتند،یم رونیب شانیکه ا یهنگام و
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  یروح کر *

روح گنگ و کر من  یا»فرمود:  یداده، به و بیرا نه دیروح پل ند،یآیگرد او به شتاب م یکه گروه دید یسیع چون

 9:۲۵مرقس «داخل او مشو! گریود یاز او در آ کنمیتو را حکم م

 

  روح جنون *

. پس افتدیمصروع و به شدت متالم است، چنانکه بارها در آتش و مکرر در آب م رایبر پسر من رحم کن ز خداوندا،

 1۵:1۷, 18 ی.متافتیشد و در ساعت، آن پسر شفا  رونیب یازو ویداده، د بیاو را نه یسیع

 

  یروح کور *

 1۲:۲۲ ی.متناشدیو ب ایکور و گنگ را نزد او آوردندو او را شفا داد چنانکه آن کور و گنگ، گو یوانهاید آنگاه
 

 

 بستن و باز کردن 

 

 . میباز کردن خدمت شفا را انجام ده و بستن با دیبا ما

 

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

 16:19 یآسمان گشاده شود.مت

 

 باشد . یم عمل ییمحدود کردن توانا ای مقید کردن کردن ) تحت فشار قرار دادن ( ،  لیتحم یبه معنا بستن

 "...بندم یشخص م نیبدن ا یرو ازتو را  طانیش یا" : مییبگو میتوان یم

 "...بندم یروح سرطان تو را م یا "

 . باشد یم یماریکردن شخص از اسارت ب آزاد ،یبه معنا بازکردن

 

 13:1۲لوقا «زن از ضعف خودخالص شو. یا»را خوانده گفت:  یو دیاو را د یسیع چون
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 16:1۷aکنند .مرقس  رونیرا ب وهایخواهد بود که به نام من د ماندارانیهمراه ا اتیآ نیا و

 

 ". ایب رونیفرد ب نیاز ا حیمس یسیروح سرطان به نام ع یتو ا "، میفرمان بده نگونهیا میتوان یمثال ، م یبرا

 

 معجزات خلق کننده 

 

دهم ، شما  یکه من انجام م ییکارها "خداوند بود ، و او گفت ، یسیاز خدمت ع یخلق کننده قسمت مهم معجزات

 . معجزه خلق کننده اعالم کرد کیخداوند به آن مرد که دستش خشک شده بود  یسیع". داد دیانجام خواه زین

 

، به آن !«ستیبا انیدر م»بود. پس بدان مرد دست خشک گفت:  یدرآمده، در آنجا مرد دست خشک سهیباز به کن و

 1:3, 3, ۵bگشت.مرقس  حیپس دراز کرده، دستش صح« دست خود رادراز کن!»مرد گفت: 

 

 ایشوند  یکه هر روز بدتر م ییها یماری، تصادفات ، ب یاز بدن خود را به خاطر جراح ییافراد قسمت ها یبرخ

معجزات خلق  یخود را برا مانیا میتوان یخداوند م یسیمانند ع زینقص عضو در هنگام تولد از دست داده اند .ما ن

 . ابدیتا شفا ب میرفته است ، آزاد کن نیاز ب ایندارد و  داز بدن که وجو یکننده با اعالم کردن و فرمان دادن به قسمت

 

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

 11:۲3بدو عطا شود.مرقس  دیهرآنچه گو نهیشود، هرآ یدمیدارد که آنچه گو نیقیبلکه 

 

 ستین لیم یب خدا 

 

 دیگو ینم هیآ نیرا شفا دهد .ا مارانیتا ب میکن یرا التماس م لیم یب ییکه انگار خدا میکن یدعا م یطور سالهاست

 . "مییبگو "دیکه بابلکه به این اشاره دارد  میدعا کن دیکه ما با
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سلطنت  نیتا بر زم میباشد .ما خلق شده ا یبه ما داده است که باالتر از تمام قدرت دشمن م یخداوند اقتدار یسیع

   میرا شفاده مارانیب دیخداوند فرمود که ما با یسی.ع میخداوند را انجام ده یسیع یکارها یریبا دل دی.حال ، با میکن

 . کار را انجام دهد نیا میاز او بخواه دیاو نگفت که ما با

 

مفت  د،یافتهای. مفت دیینما رونیرا ب وهاید د،یمردگان را زنده کن د،یابرصان راطاهر ساز د،یرا شفا ده مارانیب

 1۰:8 ی.متدیبده

 

هر  "و  "با خدا ممکن است  زیهمه چ "که  میدان یرسد .م یممکن به نظر م ریچقدر غ تیکه موقع ستین مهم

 ." دارد ممکن است مانیکه ا یکس یبرا یزیچ

 : باشد دیبا نیبه معجزه خلق کننده دارد ا ازیو ن دیآ یکه به سمت ما م یما به فرد یفور جواب

 ". کار با خدا راحت است نیاوه انجام ا "

به روح القدس  دی، با میکالم خدا داشته باش دنیبه شن ازی، فراتر از آنکه ن میدار ازیانجام معجزات ن مانیبه ا یوقت

.اگر زمان آن است که معجزه خلق کننده انجام شود ، خدا به ما کالم حکمت را خواهد داد و قبل از  میحساس باش

یعنی  داد میبه کوه ها فرمان خواه یریمان آزاد شده و ما با دلیا هی.عطدید میمعجزه انجام شود آن را خواه نکهیا

 شاید بیماری شخص بیمار مثل یک کوه راه او را سد کرده باشد

 

 د،یداشتیم یبه قدر دانه خردل مانیاگر ا م،یگویبه شما م نهیهرآ رایشما. ز یمانیایبهسبب ب»را گفت:  شانیا یسیع

 1۷:۲۰ یبود.مت یبر شما محال نم یامر چیو ه شدیمنتقل شو، البته منتقل م بدانجا نجایاز ا دیگفتیکوه م نیبد

 

  : مییبگو دیخود برگردد .با یکه به حالت عاد میبه آن جسم فرمان ده دی، با مییگو یبا اقتدار سخن م یوقت

 "! دهم یبدن فرمان م نیتازه در ا یبه قلب"

  ". که رشد کنند دهم یانگشتان فرمان م نیبه ا "

 . و قدرت در خدمت انجام معجزاتش سخن گفت یریخداوند با دل یسیع
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بود و از شکم مادر، لنگ متولد شده، هرگز راه نرفته بود. چون  حرکتیب شیهاینشسته بود که پا یدر لستره مرد و

بر »را دارد. پس به آواز بلند بدو گفت:  افتنیشفا  مانیکه ا دید سته،ینگر کین یاو بر و د،یشن یاو سخن پولس رام

 8:14-1۰.اعمال دیگرد نکه در ساعت برجسته، خراما.« ستیخود راست با یهایپا

 

 خدا اعالم کالم 

 

 نیخداوند فرمود بزرگتر یسیباشد .ع ی، اعالم کالم خدا م مارانیب یقدرتمند خدمت شفا یها از راه گرید یکی

 . بود یدیبود که خادمش فلج بود و در رنج شد یوزباشیشده بود در آن  افتیکه  یمانینمونه ا

  ". افتیبگو ، و خادم من شفا خواهد  سخنیفقط  "خداوند گفته بود ،  یسیبه ع یوزباشی

کالم را به آن ،  میکن یکالم را اعالم م ی.وقت میکالم خدا را اعالم کن دیشک ها و احساساتمان بابه جای اعالم  ما

 .تا عمل کند میفرست یفرد م یزندگ

 

 1۰۷:۲۰ ری.مزامدیرهان شانیا یرا از هالکتها شانیو ا دیرا شفا بخش شانیخود را فرستاده، ا کالم

 

 . یو سالمت اتیکردن دارد هم قدرت آوردن ح بی، هم قدرت تخر میکن یرا که اعالم م یکالم

 

 18:۲1را خواهندخورد.امثال  وهاشیم دارندیکه آن را دوست م یدر قدرت زبان است، و آنان اتیو ح موت

 

 . مینیب ی، معجزات قدرتمند را م میفرست یم یفرد یعمل کردن در زندگ یکالم خدا را برا یوقت

 

نخواهدبرگشت بلکه آنچه را که خواستم بجا  ثمر یکالم من که از دهانم صادر گردد خواهد بود. نزد من ب همچنان

 ۵۵:11 ای.اشعدیآنچه آن را فرستادم کامران خواهدگرد یخواهدآورد و برا
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 به کالم خدا عمل کردن 

 

نسبت به روح  دیبا زیپدر درحال انجام دادنش است ما ن نمیب یکنم که م یرا م یخداوند فرمود : من آن کار یسیع

بشارت و ترس در  بزدلی یبرا ییجا چی.ه میانجام ده یریدهد را با دل یحساس بوده و آنچه که به ما نشان م القدس

 . موثر وجود ندارد همراه با معجزه

 

 1:۷ موتائوسیت۲را. بیمحبت و تاد روح قوت و را به ما نداده است بلکه)ترس(  یبزدلخداروح  رایز

 

به شهرت نداشت ، پس ما  یازیخداوند ن یسی.اگر ع میاز دست دادن شهرتمان بترس ایشدن و  دهیاز احمق د دینبا ما

 . مینگران شهرت خودمان باش دینبا زین

 

 ۲:۷ انیپیو درشباهت مردمان شد؛فل رفتیکرده، صورت غالم را پذ یخود راخال کنیل

 

و اون  یخدمت کن یاگه به فرد شهیم یچ" مانند این ها :در ذهن ما قرار دهد  ییها فکردر تالش است که  طانیش

  " ؟ییاحمق به نظر نماآیا  ؟چی نکنه دایشفا پ

کنم که از کالم  یدارم .پس انتخاب م مانیرا گفته است .من ا نیخداوند ا یسی، ع مییبگو یریبا دل دیعوض با در

 . خدا اطاعت کنم

 16:18bمرقس .«افتیگذارند شفا خواهند  ضانیدستها بر مر هرگاه

 

 انجام دهندرا  مانیا عمل که مییبه آن ها بگو دی، با میکن یقدرت شفا را به بدن افراد آزاد م نکهیبعد از ا بالفاصله

 . به کالم عمل کنند یریبا دل یعنیتوانستند انجام دهند را انجام دهند  یکه قبال نم یزیچ مییبه آن ها بگو دیبا 

  ". را لمس کن تیخم شو انگشتان پا"

  " بچرخ و بدن خود را کنترل کن"

 "دردت چه شد ؟"،  دیبپرس نانیاطم با
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او به آن مرد مفلوج گفت،  "دست خود را دراز کن  "که دستش خشک شده بود گفت ،  یخداوند به مرد یسیع

  ". بستر خود را جمع کن و راه برو"

 

 ضانیدست بر مر ی.وقت میخداوند داشت ، دار یسیرا که ع ییپر از روح ، ما همان قدرت شفا ماندارانیعنوان ا به

 میکن یدارند منتقل م ازیکه به شفا ن ییروح القدس را به بدن آن ها ی، قدرت شفا مانیا لهی، ما به وس میگذار یم

و معجزات خلق  میکن یرا اخراج م یناتوانو ضعف   رواح، ا میکن یخداوند را اعالم م یسینام ع یریبا دل یوقت

         فاوقت مردم ش کند .هر یم دییشفا تا میخدا کالم خود را با معجزات عظ سخن می گوید کهکننده در افراد 

 .ندیآ یخداوند م یسیشناختن ع یشود و افراد برا یم دیی، کالم خدا تا ابندی یم

 

 جانیه یکردن در روزها یخودمان را در زندگ گریو بار د ساستیدر کل بشارت همراه با معجزه یایدر حال اح خدا

 . که در کتاب اعمال رسوالن نوشته شده است یهمانطور دقیقاً،  میابی یم زیانگ

 

  .دیرا بخوان Joice Gill و A.L توسط شدة خداوند ایمه یشفاکتاب تر موضوع شفا ،  قیمطالعه عم یبرا:  توجه
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 درس یازدهم دوره کردن یبرا هایی پرسش

 

 میکن یدارند آزاد م ازیکه به شفا ن یرا چگونه در افراد وجود داردکه درونمان  یی( قدرت شفا1

 شود ؟ یتا در آن ها جار

 

 

 

 

 ؟ دینام ببر ،کند  یخدا را آزاد م یکه قدرت شفا یچهار راه فرمان دادن (۲

 

 

 

 

 ؟  میده یاست ، چگونه خدمت شفا را انجام م ازیمعجزه خلق کننده مورد ن یوقت (3

 

 

 

 

             را به عمل برسانند ؟ مانشانیتا ا میده میبه شفا دارند را تعل ازیکه ن یافراد میتوان ی( چگونه م4
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 درس دوازدهم

 پیشروو روح  یامور مال

 

 ایاح یبرا یمال امور
 

برداشت محصول در  به جهت یاز نظر مال سایکل زیتجه یبرا میالدی ۱۹۸۰ دهه در یابیروح القدس بر کام دیتاک

 بود . یالدیم ۱۹۹۰ دهه

بر است و  نهیهز یبشارت یاست .کارها ازیدالر پول ن اردهایلیبزرگ به م تیانجام مامور یاست که برا نیا تیواقع

 . است ازیبه پول ن تیمامور نیدر ا شرفتیپ یبرا

 یآزاد کرده و ما را از لحاظ مال انیمیکرده است تا ما را از قرض ها دیدر کتاب مقدس تاک یابیالقدس بر کام روح

 . کند دایجهان تحقق پ ییبرداشت محصول نها نیکند تا ا نیتام

 

 هیاول یسایکل 

 

 . کردند یم میفروختند و به خدا تقد یرا که داشتند م یزیهر چ هیاول یسایکل یکه اعضا میشنو یاغلب م ما

دانست، بلکه  یاز اموال خودرا از آن خود نم یزیچ چکسیکه ه یجان بود، بحد کیدل و  کیرا  نیجمله مومن و

 میعظ یضیو ف دادندیخداوند شهادت م یسیع امتیبه ق می. و رسوالن به قوت عظداشتندیرامشترک م زیهمهچ

خانه بود، آنها را فروختند و  ای نیزمهرکه صاحب  رایاز آن گروه محتاج نبود ز چکسیه رایبود. ز شانیا یبرهمگ

 3۲:4-3۵.اعمال نمودندیم میتقس اجشیبقدراحت کیو به هر  نهادندیرسوالن م یرا آورده، به قدمها عاتیمب متیق

 

نفوذ کرده بود   هیاول یسایکه به کل بخشش )سخاوت(داستان درباره روح  نیکه درست در وسط ا دیاست بدان جالب

  ". اعالم می کردندخداوند را  یسیع امیشهادت ق میرسوالن با قدرت عظ "،  میکن یم دایکلمات مهم را پ نیا
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 نمونه کیبرنابا ،  

 

  پاشیدهمه بذر را  *

 یگذار هیبشارت سرما یایاست که تمام آنچه را که داشت فروخت و پول آن را به رسوالن داد.او در دن یفرد برنابا

 . کرد

را که  ینیزم ،یقپرس فهیو از طا یاز سبط الو یابن الوعظ لقب دادند، مرد یعنیکه رسوالن او را برنابا  وسفی و

 36:4-3۷رسوالن گذارد.اعمال  یقدمها شیآن را آورد و پ متیداشت فروخته، ق

 

  مانیدرو کردن ا *

صالح  یاو مرد"،  دیفرما ی.کتاب مقدس م میشنو یبرود م هیکه انتخاب شد تا به انطاک یدوباره از برنابا ، هنگام ما

 ". بود  مانیپر از روح القدس و او 

 مینمود که ازتصم حتیشادخاطر شده، همه را نص د،یخدا را د ضیو ف دیفرستادند و چون رس هیرا به انطاک برنابا

 مانیبه خداوند ا اریبس یبود وگروه مانیالقدس و ا صالح و پر از روح یکه مرد رای. زوندندیقلب به خداوند بپ

 11:۲۲b-24آوردند.اعمال 

 

  برداشت جان ها *

 11:۲4bآوردند.اعمال  مانیبه خداوند ا اریبس یوگروه

 

  برداشت خدمت *

 یبرا هیسال تمام در انطاک کی یخدمت آورد.برنابا و سولس برا یبود که رفته و سولس را برا یهمان شخص برنابا

 .دادند میتعل یشاگردساز

 

جمع  سایتمام درکل یسال شانیآورد. و ا هیبه انطاک افتیطلب سولس رفت و چون او را یبه طرسوس برا برنابا و

 11:۲۵-۲6شدند.اعمال  یمسم یحیبه مس هیو شاگردان نخست در انطاک دادندیم میرا تعل اریبس یو خلق شدندیم
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  برداشت مسح *

 یخوانده بود را انجام دهند .آنها برا شانیکه او برا ییکارها یو سولس توسط روح القدس جدا شده تا برا پولس

 . و موعظه فرستاده شدند میتعل

 

از  دیمن جداساز یبرنابا و سولس را برا»روحالقدس گفت:  بودند،یدر عبادت خدا و روزه مشغول م شانیا چون

گذارده، روانه  شانیآنگاه روزه گرفته و دعا کرده ودستها بر ا« آن خواندهام. یرا برا شانیبهر آن عمل که ا

به قپرس آمدند. و  ایآنجا از راه درو از  تندرف هیاز جانب روحالقدس فرستاده شده، به سلوک شانینمودند. پس ا

 ۲:13-۵aبه کالم خدا موعظه کردند.اعمال  هودی سیشده، در کنا سیوارد سالم

 

  یبرداشت مال *

 یمنبع مال چی.او ه میشنو ینم یاز او درباره خدمت مال گریکرد ، د میکه برنابا تمام آنچه را داشت تقد یزمان از

برنابا آنچه را که به  مینیب ی.او در کاشتن بذر وفادار بود.حال م ، او تمام آنچه داشت را به خداوند داده بود  نداشت 

داشت تا از روح القدس  ازیکه ن یی.برنابا تمام دارا  کند یم رداشتکاشته بود در خدمت معجزه ب یعنوان بذر مال

 . را داد لیبشارت انجاطاعت کند را داشت و به سراسر جهان رفت و 

 

  دروقانون کاشت و 
 

است که او  یاصل کی نی.امیرا درک کن شتریو کاشت دوباره در مقدار ب درو خواهد که ما قانون کاشت و  یم خدا

 . در تار و پود جهان دوخته است

 

. چه از   میعمل کن یبه فراوان یبذر پاش تیخواهد که ما در مامور یهستند .خدا م کوین جهان کامالً یها تیمامور

 . میشو میرا سه میکه ندار یزیچ میتوان ی، نم یچه از نظر مال ینظر روحان
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 تیموتائوسبه  یماتیتعل 

 

 : نوشت تیموتائوسبه  پولس

ندارند، بلکه  دیام دارینکنند و به دولت ناپا یجهان را امر فرما که بلندپرواز نیا دولتمندان 1۷:6-19 موتائوسیت1

بوده، در اعمال صالحه دولتمند و  کوکاریکه ن کند؛یتمتع به ما عطا م یرا دولتمندانه برا زیزنده که همهچ یبه خدا

 را بدست آرند یجاودان اتیتا ح دنهن ندهیبجهت عالم آ کویخود اساس ن یو گشادهدست باشند؛ و برا یسخ

 

  دنیبذر پاش *

 6:18 موتائوسیت1دست باشند؛ و گشاده یبوده، در اعمال صالحه دولتمند و سخ کوکارین که

 

  برداشت کردن *

 6:19 موتائوسیت1را بدست آرند. یجاودان اتینهند تا ح ندهیبجهت عالم آ کویخود اساس ن یبرا و

 

 یمال النیوک *

 . متعلق به اوست زیهمه چ تیدر نها رایبرکات خدا هستند ز یمال النیوک انیحیمس

 

گوناگون  ضیف نیمثل وکالء ام د،یرا در آن خدمت نما گریکدیباشد،  افتهیکه  یبحسب نعمت کیهر و 4:1۰پطرس 1

 خدا.

 

شان ،  نیزم یخود را بفروشند ، و برا یی، داوطلب شدند که به سراسر جهان بروند ، دارا هیاول یسایکل انپیشرو

آن ها  یبرا یقربان چیخداوندشان ، به سراسر جهان بروند .ه یبودند که برا نیشروع به کار کنند .آن ها مشتاق ا

 . آمد یبه نظر نم لیانج امیباالتر از اعالم پ

ما  یهدف اصل.   میبزرگ را انجام ده تیو بعد کار مامور میرا در هدف انجام کار خداوند قرار ده مانمانیا دیبا ما

 که خدا وعده داده است . ای می باشد ی، بشارت جهان شدن از لحاظ مالی ابیکام یبرا
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 کند یم دروکارد و  یکشاورز م 

 

کند ،  یم دیساقه ذرت تول کیدانه ذرت ،  کی کند.  یدانه برداشت نم کیکارد ،  یدانه اش را م یکشاورز یوقت

 دیبتواند برداشت کند ، با نکهیقبل از ا کشاورز. کند یم دی، صدها دانه تول یدسته و هر دسته تازه ا نیساقه چند

 . کند یدرو م شتریبکارد ، ب شتریبکارد .هر چه ب

درو کند. اما  زیهم درو کند و هرکه با برکت کارد، با برکت ن یلیکارد، بابخ یلیاست، هرکه با بخ نیخالصه ا اما

بخشنده خوش را دوست  راخدایکه در دل خوداراده نموده است بکند، نه به حزن و اضطرار، ز یهرکس بطور

بذر شما را آماده کرده، خواهد افزود و  کند،یمخورنده نان را آماده  یبرزگر بذر و برا ی. اما او که براداردیم

 6:9-۷, 1۰ انیقرنت۲خواهد کرد. دیثمرات عدالت شما را مز

 

 . فراهم کند مانیرا برا میدار ازیروزانه مان ن یکاشتن و هم آنچه که در زندگ یوعده داده است که هم دانه برا خدا

 

بذر شما را آماده کرده، خواهد افزود و ثمرات  کند،یخورنده نان را آماده م یبرزگر بذر و برا یاو که برا اما

 9:1۰ انیقرنت۲خواهد کرد. دیعدالت شما را مز

 

  انتخاب ما *

 نیرا تمر مانمانی، ا میکار یبذرمان را م ی.وقت میآن را بکار ایو  میکه بذرمان را بخور میانتخاب کن میتوان یم ما

  .میکن یخدا را آزاد م دروقانون کاشت و   یعنی میکن یم

 

 وهزن،یو ب میتیو بیو غر یبه الو زیکردم، و آنها را ن رونیموقوفات را از خانه خود ب»بگو:  تیخدا هوهیحضور  وبه

دادم، و از اوامر تو تجاوز ننموده، فراموش نکردم. در ماتم خود از  ،یکه به من امرفرمود یاوامر یموافق تمام

گوش  م،یخدا هوه،یاموات از آنها ندادم، بلکه به قول  یاز آنها صرف ننمودم، و برا یآنها نخوردم ودر نجاست

 13:۲6-14 هیرفتارنمودم.تثن ،یداده، موافق هرآنچه به من امر فرمود

 

  .میبکار میتوان ی، هرگز نم میکن یزندگ ط خودیپادشاه به ما هشدار داد که اگر با شرا مانیسل
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 11:4.جامعه دینخواهد درو د،ینخواهد کشت و آنکه به ابرها نظر نما کند،یبه باد نگاه م آنکه

 

 شب و روز بذرپاشی  *

 . خداوند حیمس یسیع لیموعظه انج یعنی میبکار ییکویدر هر کار ن دیبا ما

 

 ابیآن کام ای نیاز آنها ا کیکدام یدان یتو نم رایتخم خود را بکار و شامگاهان دست خود را بازمدار ز بامدادان

 11:6گشت.جامعه  کوخواهدیهر دو آنها مثل هم ن ایخواهد شد 

 

 در روح ایکاشتن در جسم  

 

 . کرد میرا درو خواه میکرد که آنچه که بکار دیتاک پولس

 خدا را د،یمده بیخوب مشارک بسازد. خود را فر یزهایباشد، معلم خود را در همهچ افتهی میهرکه در کالم تعل اما

جسم خود کارد، از  یهرکه برا رایبکارد، همان را درو خواهد کرد. ز یکه آنچه آدم رایتوان کرد. ز یاستهزاء نم

 6:6-8 انی.غالطدیخواهد درو یاودانج اتیروح کارد از روح ح یجسم فساد را درو کند و هرکه برا

 

 : خدا یابیکام قانون
 

  دیدانه را بکار *

  کرد میدر فصل مناسب درو خواه *

  کرد میرا درو خواه میکه بکار یآن نوع دانه ا *

 

برابر  نیکرد .خدا دانه ما را گرفته و چند می، او را برداشت خواه میکار یم حیمس یسیع لیدانه مان را در انج یوقت

 . گرداند یآن را به ما برم

، پول درو  میکرد .اگر پول بکار میرا درو خواه می.آنچه که بکار دیفصل برداشت توجه کن یعنیوقت درو  به

آن را  یکه خدا به ما در قسمت مال میو انتظار داشته باش میرا بکار کوین یکارها میتوان یکرد .ما نم میخواه
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خودمان  یازهاین تامین یبرا یشتریو پول ب دگانکردن گم ش دایپ یبرا یشتریکه ثروت ب میخواه یبرگرداند .اگر م

 . میخدا بگذار یدر پادشاه یشتریپول ب دی، پس با میداشته باش

 

  پیشروروح 
 

بود که  یانفجار هیاول یسایکل. کندی کردن افراد ، باز م پیدا یرا برا دیجد یرهایاست که مس ییروی، ن شرویروح پ

تحت  ییرا به هر بها یرونیاست که قسمت ب ی، فرد شرویپرا شکست .روح  شریعتی یمحدود به سنت ها یایدن

و  زیسخت ، چالش برانگ ییماجراجو یبرا شهیهم شرویپ. کند یجاد میتازه را ا یها نیفشار قرار داده تا زم

 . شود یخطرناک خوانده م

 . شکافند یم را تازه  یها زمینشود که  یبنا م آنانی، در کار  سرافرازی

را برپا کردند و زنان و مردان را به انجام  ایرا از موانع سخت عبور داده ، عطا سای، کل دیعهد جد یسایکل انپیشرو

 . بود ای، رشد و رخنه اش در بشارت دن دیعهد جد یسایکل یرویفرستادند .ن حیمس یسیکار خداوند ع

 

 امیق 
 

باشد .در روح زنان و مردان ،  یم سایدر کل بشارت همراه با معجزهو  پیشرودوباره روح  یزیر هیدر حال پا خدا

 . حرکت کرده و آن ها را تصاحب کنند دیجد یبه مرزها تاوجود دارد  یالزام

خداوند با شاگردان از  یسیبشارت قرار داده است .ع یشدن برا پیشرواز  یخداوند ، نمونه ا یسیبه واسطه ع خدا

 . بودند دهیرا نشن لیانج غامیپ گرانید رایز کرد یجا امتناع م کیدر یرفت و از ماندن طوالن یم گرید یبه جا ییجا

 

 نمونه ما 

  پولس *

  : اند از داد عبارت یکه او انجام م ییباشد .کارها یم پیشروبه عنوان روح  یعال یرسول نمونه ا پولس
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  انیسنت گرا یبرا یکردن مشکل روحان جادیا *

  یرهبران مذهب یبرا ، یسردرد *

  شکست یرا م یشرع نیقوان *

  دیدر عهد جد پیشروپدر  *

 

خداوند را به عنوان نجات دهنده  یسیع یبود.وقت سایکل بیصد در صد ، متعهد به تخرشدنش  لیاز تبد قبلپولس ، 

که کرده بودند ،  ییبه کارها گرانیکه د یملکوت خدا شد .هنگام شبردی، صد در صد متعهد به پ رفتیخود پذ

هم او گفت که  داده بود نوشت ، اما باز مانجا لیانج یکه برا ییاز کارها یکردند ، پولس خالصه ا یافتخار م

 . ندارد دنیبال یبرا یزیچ

 ۲3:11-۲8 : انیقرنت۲

 هستم!  شتریمن ب زنم،یحرف م وانهیهستند؟ چون د حیخدام مس ایآ

 افزونتر، در محنتها

  ادتر،یز ها انهیدر تاز 

 شتر،یها ب در زندان

 ها مکرر. در مرگ 

 خوردم. انهیکم تاز کیپنج مرتبه از چهل  انیهودیاز  

 سه مرتبه مرا چوب زدند؛ 

 دفعه سنگسار شدم؛ کی 

 شدم؛ یسه کرت شکسته کشت 

 بسر بردم؛  ایدر رد یروز شبانه 

 درسفرها بارها؛ 

 نهرها؛  یدر خطرها

 دزدان؛  یدر خطرها

 در خطرها از قوم خود

 و در خطرها ازامتها؛ 

 در خطرها در شهر؛  
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  ابان؛یدر خطرها درب

 ا؛یدر خطرها در در

 برادران کذبه؛  انیدر خطرها در م 

 در محنت و مشقت،

 بارها؛ ها یخواب یدر ب 

 ،یو تشنگ یدر گرسنگ 

  بارها؛ها  در روزه 

 .یانیدر سرماو عر

 .ساهایهمه کل یبرا شهیاند یعنیکه هر روزه بر من است،  یاست، آن بار نهایبدون آنچه عالوه بر ا 

 

  رسوالن *

 میتعل ی( برا ی( و خانه ها ) شخص یشدند ، هر روز به معبد ) عموم دیکه به مرگ و جفا تهد یزمان یحت رسوالن

 . دادند یکردند و بشارت م یخداوند را موعظه م یسیرفتند و ع یم

حرف  یسیبه نام ع گریزدند و قدغن نمودند که د انهیبه سخن او رضا دادند و رسوالن را حاضر ساخته، تاز پس

آن شمرده شدند  ستهیاز حضور اهل شوراشادخاطر رفتند از آنرو که شا شانیرامرخص کردند. و ا شانینزنند پس ا

است دست  حیمس یسیو مژده دادن که ع میو خانهها از تعل کلیکشند و هرروزه در ه ییکه بجهت اسم او رسوا

 4۰:۵-4۲.اعمال دندینکش

 

  دهیجفا د ماندارانیا *

داد .او چه شهادت  یم میکه با مرگ روبرو شده بود کالم خدا را تعل یدر حال ی.او حت بود دیشه نیاول فانیاست

 . که بعد پولس رسول نام گرفت داد یبه مرد یمیعظ

را از زندان و مرگ محافظت کنند .اما آن ها چه  شانیپراکنده شده تا خانواده ها ماندارانیا ،شد  شتریجفا ب یوقت

 . موعظه کالم رفتند یبرا ییداشته باشند ؟نه ، آن ها هر جا یراحت یساکت ماندند تا زندگ مانشانیدر ا ایکردند ؟آ
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رامعذب  سایبرپا داشتند. اما سولس کل یمیماتم عظ یو یرا دفن کرده، برا فانیبود. و مردان صالح است یم

که متفرق شدند، به هر  ی. پس آنانافکندیبه زندان م ده،یو خانه به خانه گشته، مردان وزنان را برکش ساختیم

 1:8-4.اعمال دادندیبه کالم بشارت م دندیرسیکه م ییجا

 

 . حالت خود بود و در بشارت شکوفا بوده است نیتریدر قو میعظ یدر زمان جفا شهیهم سایکل

 

  خدا نقشه
 

 ییهر جا باًیبزرگ اطاعت کرد و تقر تیاز مامور هیاول یساینکرده است .کل رییتغ حیبناکردن بدن مس یخدا برا نقشه

رفت .آن ها در مواجهه با می ،  یو بشارت خبر خوش پادشاه می، تعل مارانیب یخداوند ، شفا یسیانجام کار ع یبرا

 . ، ادامه دادند ندخداو یسیدر مواجه با مرگ ، به انجام کار ع یجفاها و حت

شد ، از  یاش وقف خودش م یانرژ یقرار داشت و وقت یبود در سالمت رونیبه ب شیایو رو دید یوقت شهیهم سایکل

 . سالمت برخوردار بود نیکمتر

 یخدمت یها میت 

 

و  سیالسمانند برنابا ،  یبشارت فرستاد .پولس با مردان یدونفره برا یها میخداوند هفتاد شاگرد را در ت یسیع

 هیدرسامره و انطاک سایکل یایاح یبرنابا باهم کار کردند .وقتو  سیالس کار کرد . میت کیبه عنوان  تیموتائوس

و جد و جهد در  یمحل یسایکل ینقشه خدا برارا به آن مناطق فرستادند . یمیت میشروع شد ، رسوالن در اورشل

 ری، معلمان و شبانان و افراد غ نیمبشر اء،یرسوالن ، انبنمی باشد.فرد  و جالل دادن به یکخدمت ، هرگز بلند کردن 

 . عمل کنند میت کیباهم به عنوان  دیبا میمستق

         در حفاظت قرار طانیش ی، از وسوسه ها میکن یکرده است عمل م یزیما برنامه ر یآن طور که خدا برا یوقت

هستند   یشخص یمعمول در سفر و خدمت ها یکه وسوسه ها یمحافظ در برابر گناهان کی،  یخدمت می.ت میریگ یم

 . باشد یم
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 جوانان یبرا یخواندگ 

 

  باشد که  لیدل نیبه ا دیاز جوانان استفاده کرده است .شا شهینگاهش به نسل جوانتر بوده است .او هم شهیهم خدا

  کامل کردن وجود داشته باشد ، آن ها اول انجام یبرا ی.اگر کار بزرگ ستیچ یسنت یدانند پارامترها یآن ها نم

 . پرسند یدهند و بعد م یم

انجام آن  یشخص جوان را برا کیانجام دادن داشت ، اکثرا  یبرا یخدا کار بزرگ یسراسر کتاب مقدس ، وقت در

 . خواند یکار م

ساختن  یقلب جوانان برا یاینسل ، خدا در حال اح نیبودند .در ا یجهان یها تیدر صدر مامور شهیهم جوانان

 .باشد یبرد ، م یم شیکه با قدرت ، ملکوت خدا را پای  ینظام یروین

 متعهد هستند ، وجود دارد  یخداوند و بشارت جهان یسیبه ع  از جوانان که کامالً یدیسراسر جهان ، نسل جد در

 . دهند رییتوانند قهرمانانه جهان را تغ ی.جوانان م کنند یم یخوددار گرانیدر خودشان و د یقلب مهیآن ها از تعهد ن

 

  خالصه
 
 

 یعنیکه تا بحال داشته است  یچالش نیبا بزرگتر سایکلرسد  یقرن با سرعت به ساعت آخر خود م نیا کهی در حال

قادر به  یبه خوب سای)فرار ( از نبرد .کل دنیبه سمت نبرد است نه دو دنیزمان دو روبروست .  بزرگ تیمامور لیتکم

      فرستد یکه خدا ما را به آن جا م ییقادر به فتح شهرها و کشورها یبه خوب سایبزرگ است .کل تیانجام مامور

 . باشد ینبرد مجهز م یبرا سایکل. باشد یم

 . کرد او را بترساند یکرد و سع نیدر مقابل داود قرار گرفت، به او توه اتیجول یوقت

بترساند ،  مانیکند ما را با نگاه کردن به شکست ها یم یدهد .او سع یهمان روش را در عصر حاضر انجام م طانیش

 . میبا او مقابله کن میتوان ینم و مسلماً میهست ستهیناشا ینشان دهد که ما فرزندان
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کار را انجام  نیقرار نگرفت بلکه با قوت خدا ا اتیکرد .او با قوت خودش در مقابل جول یتله خوددار نیاز ا داود

را با  اتیداشت تا جول زهیسنگر کیبه  ازینبود .اما فقط ن اتیبا قوت ، قدرت و مهارت جول سهیداد .داود قابل مقا

  .بکشد ریتمام قدرتش به ز

 

 دیکند .با یخوددار شی، ضعف ها و باخت ها شیاز نگاه کردن به شکست ها دیبا سای، کل حیعنوان بدن مس به

 . کند یریشروع به عمل کردن با دل

 

مان را  یروزیو پ میرا بزن پوریپرچم را بلند کرده ، ش دی.با میکن ینیعقب نش دی، نبا یریهنگام سخت شدن درگ در

 ! همواره پیروزیم حیمس یسی! ما در ع میهستمافوق پیروزمندان ! ما  میاعالم کن

 

.مسح ما بشارت  میمسح شده ا زیمسح شده بود .ما ن یپادشاه یکه داشت ، سخت کوش بود .داود برا یبا دانش داود

جنگ ما به واسطه خدا  یاسلحه ها رایو شجاع باشد ز ری، دل یقو دیبا سای. کل باشد  یبه گم شدگان م لیانج امیپ

 . قلعه ها ، قدرتمند هستند دنیکش ریبه ز یبرا

 

تمام شده است .وقت آن است که  ابانیدر ب ی.سرگردان ساستیبود ، در کل وشعیکه در  پیشروو روح  یریدل روح

ما را  بی.نشانه ها و عجا میعمل کن مانی.زمان آن است که بر اساس کالم خدا در ا میموعود را صاحب شو نیسرزم

بشارت همراه موجودات عالم به واسطه را به تمام  لیانجبزرگ را انجام داده و  تیدنبال خواهند کرد ! با هم ، مامور

 . رساند میخواه با معجزه
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 درس دوازدهم دوره کردن یبرا هایی پرسش

 

 ؟ ستیچ یابیکام امیپ یبرا ی( هدف اصل1

 

 

 

 

 

 

 ؟ ستیچ "بشارت  ی پیشرو  روح"منظور از ( ۲

 

 

 

 

 

 

              ؟ را اعالم کنیداز خدمت بشارت  یکتاب مقدس ی( نمونه ها3
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 آموزش کامل یسر کی
 

 مطالعه،  مطالعه یها گروه، کشنبهی مدارس لیانج ، مدارس لیانج ، مراکز آموزش یبرا یعال

 ی شخص

 یاری،بس میدان یکالم خدا را نم نکهیا لیما به دل .۶:۴ عدم دانش هالک شدند لیمن به دل قوم م،یخوان یهوشع م در

مجموعه  نیا.میداشته باش مانیبهشان ا میتوان ینم م،یشناس یرا که نم ییزهایما چ.میخور یاز زمان ها شکست م

 .میکن یخدا زندگ یدر پادشاه قدرتو هم  یهم از نظر سالمت میبه وجود آمده تا ما بتوان یآموزش

با این  یدهنده زندگ رییو تغ قدرتمند ،یادیمجموعه بن نیا.میباش ماندارانیا یو معجزه کننده برا یقو یبدن دیبا ما

و معرفتِ تّامِ  مانیا یگانگیتا همه به 13  ح،یجسد مس یبنا یکار خدمت، برا به جهت ن،یمقدّس لیتکم یبرا هدف

 13  - 1۲ :4 انیافسس .میبرس حیمس یپسر خدا و به انسانِ کامل، به اندازۀ قامت پُر

 .دهند یم را انجام عیسیِ خداوندکه کار  یماندارانیا تمام یبرا و 

 

 : می کنیم هیتوص کار نیا به جهتموضوعات را  نیبه شما خواندن ا ما

 .میهست چه کسی حیدر مس نکهیدانستن ا : خلقت تازه شمایل

نیکی مطلق مکاشفه  نیا .ستیدوباره متولد شدن چ یمعنا.میا خلق شده هدفی چه یکه ما برا دیکن کشف

 خداوند حِیمس شباهتبه  یبودن برا یو ناکاف یگیفروما ت،یمحکوم را از شکست در افکار گناه آلود، ماندارانی،ا

 .کند یآزاد م شدن

 

 .میباش روزمندیپ کیداده و  انیچگونگه به شکست پا :مانداریا اقتدار

قدم  دیجد دلیری کیدر .بشر فاش کرد یهدف جاودانه خود را برا، سلطنت کنند دیکه خدا گفت بگذار یهنگام

 .بود یخواه روزیخود پ یروزانه و خدمت یدر زندگ ریو و ارواح شر طانیتو در مقابل ش.زد یخواه
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 .روح القدس هیهد قیاز طر :طبیعی فرا یزندگ

القدس را  حرو عطایایتا نحوه عملکرد هر نه  کند یکمک م.کندی بر قرار م یمیو صم دیروح القدس رابطه جد با

 .دیرا شعله ور ساز ایهدا نی،ا دیکن یفوق العاده ،مشتاقانه آرزو م یاز زندگ یدیجد یبا ورود به زندگ. دیکشف کن

 

 .فوق العاده داشتن یزندگ کی :مانیا

وقت آن .دیخدا قدرتمند رفتار کن یبرا دیتوان یچگونه م.دیحرکت کن مانیدر قلمرو ا دیتوان یکه چگونه م دیاموزیب

 انیفوق العاده و نشان دادن عظمت خدا به جهان یقدم برداشتن در قلمروها یخود را برا مانیا مانداران،یاست که ا

 .بکار ببرند

 

 .خدا یو خدمت قدرت شفا بخش افتیدر : شفا دادن یخدا برا نیقوان

و شاگردان  خداوند حِیخدمت مس .کند یو خدمت شفا آماده م افتیدر یرا برا مانیا محکم کالم، هیپا داشتن

 .دهد یشفا به ما م یبرا ییامروز الگو
 

 خدا شدن ةپرستند : و پرستش شیستا

عظمت کتاب  انیو ب جانیرا به ه ماندارانیا.کند یو پرستش آماده م شیستا یجاودانه خدا را براو  یابد هدف

 .میدر حضور خداوند را داشته باش یمیآموزد که چگونه پرستش صم یبه ما م.کند یم تیمقدس هدا

 

 حضور خدا  : جالل

 نیا.ابدی یم یاو در اطراف ما تجل.میجالل خدا را تجربه کن میتوان یم !می کنیم یزندگ یزیچه روز شگفت انگ در

 .دیاموزیب و دیتجربه کن آن را دیتوان یو چگونه م ستیجالل چ
 

 .به جهان دنیرس یخدا برا نقشة :بشارت معجزه

 یو معجزات شفا را در زندگ و نشانه ها عجایب میتوان یهستند م رسوالن در کتاب اعمال  که یمانند کسان زین ما

 .میاز برداشت محصول زمان آخر شو یم،قسمتیده یکه م یبا معجزه بشارت میتوان یما م.میخود تجربه کن
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 .آورد یم نیآسمان را به زم :دعا

دعا کردن  شفاعت، قیاز طر.دیانجام ده نیزم یاراده خدا را در آسمان ،بر رو دیتوان یکه چگونه م دیکن کشف

 .دیده رییجهان را تغ یخودتان و حت یزندگ یتوان یم ، اتحادو  مانیا یدعا ،مطابق کالم
 

 رسوالن در کتاب اعمال  :سایکل یروزیپ

 کتاب نیدر ا.جهنم بر آن غلبه نخواهد کرد یخود را بنا خواهم کرد و دروازه ها یسایمن کل فرمود عیسیِ خداوند

 دیتجد یبرا ییالگو نیادر عمل است و بنابر هیاول یسایداستان کل ،رسوالن که چگونه کتاب اعمال  دید دی،خواه

 .امروز است یسایکل یو نشانه ها برا عجایب
 

 .نیها و معلم شبان ن،یها، مبشر ی،نبرسوالن  :ی خدمت عطایای

خدمت  یمردان خدا را برا سایدر کل دیبا ایهدا نیکه چگونه ا دیکشف کن.دیبخش ییایبه انسان ها هدا عیسیِ خداوند

 .ابدیرا در تانیخدا در زندگ نقشة.آماده کند

 

 قیاز عهد عت :یزندگ یبرا ییالگو

ها و  یقربان ، ادیاع ح،یها در مورد آمدن مس ییشگویپ.شود یمطالعه زنده م نیخداوند در ا یادیو بن یغن قیحقا

 .دهند یخدا را نشان م یابد نقشة،همه  قیمعجزات عهد عت
 

 لیگ سیال و جو یا : کتاب سندگانینو

 .خداوند حِیمس یسیع  در نام سلطه داشتن ! یبرا هدف

 بیبر فر یروزیپ

 

 مطالعه یراهنماها

 کردن به جالل رخنه

 از شرارت یآزاد

 .دانلود در دسترس هستند یدفترچه راهنماها ،کتاب ها و راهنماها مطالعه برا تمام

www.gillministries.com 


