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 بخش اول

 تو بايد دوباره متولد شوی
 

 ) ٨ – ١ : ٣انجيل يوحنا . ( لماتی بودند که عيسی به يکی از مذهبی ترين مردم زمان زندگی خود گفتاينها ک
نيقوديموس يک فريسی و يکی از . شب هنگام نزد عيسی آمد تا در باره تعليم جديد عيسی سؤال کندنيقوديموس 

، يکدهم در آمدش را ميداد، در جلسات او به خدا ايمان داشت، روزه می گرفت، دعا می کرد. بزرگان قوم يهود بود
با اين . شکرگزاری شرکت ميکرد، کتاب مقدس را مطالعه ميکرد و سعی ميکرد مسائل اخالقی را رعايت کند

  . بتواند به پادشاهی خدا وارد شودد که او بايد دوباره متولد شود تاوجود عيسی به او ميگوي
  

  کلمه و روح
يوحنا . ( نمی تواند به پادشاهی خدا وارد شود مگر آنکه از آب و روح تولد يابديقين بدان که هيچکس " عيسی گفت 

٣ : ۵(   
مسيح خويشتن را داد تا کليسا " پولس نوشت " شما با سخنانی که به شما گفتم پاک شده ايد " کمی بعد اينطور گفت 

   )٢۶ : ۵افسسيان . " ( پاک و مقدس گرداندو کالم شسته و آنرا را با آب 
  
اين بار تولد شما در اثر تخم فانی نبود، بلکه بوسيله تخم غير فانی يعنی کالم خدای زنده و جاويدان " طرس نوشت پ

. "تولد تازه يافتيد  
برای تولد دوباره به کالم خدا و روح . کالم تخمی است که در قلبمان کاشته می شود و سبب رشد ايمانمان می شود

. خدا نياز داريم  
ت داد، اما اين بخاطر اعمال نيکويی که ما کرديم نبود، بلکه بسبب رحمت او و از راه شستشويی بود او ما را نجا

  )۵ : ٣تيطس . ( که بوسيله آن، روح القدس بما تولد تازه و حيات تازه بخشيد
ولی اين بخودی در بيابان ماسه زياد وجود دارد . برای اينکه بتوانيم بتن بسازيم به ماسه، سمنت و آب احتياج داريم

مه و ، اما دريا از بتن پر نيست، بهمين طريق کلددر دريا ماسه و آب فراوان وجود دار. خود دليل وجود بتن نميشود
.روح خدا بايد با پشيمانی و ايمان قلبی ترکيب شوند تا يک انسان نجات يابد  
 

 ايمان بياور و اعتراف کن
 

نزديک توست، آن بر لبها و در قلب تو است، زيرا اگر ) ا اعالم می کنيم يعنی همان پيام ايمانی که م( کالم خدا ...
با لبان خود اعتراف کنی که عيسی خداوند است ودر قلب خود ايمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت 

 اعتراف نجات خواهی يافت زيرا انسان با قلب ايمان می آورد و نيک محسوب ميگردد و با لبهای خود به ايمانش
  )١٠ – ٨ : ١٠روميان . " ( می کند و نجات می يابد

 
اگر حقيقتا ايمان قلبی بياوريم که خدا عيسی را از ميان . انمان بيان ميشودا به کالم خدا، در قلبمان و با زبايمان م

ان می آورد و اعتراف نکنيم، در همان لحظه که شخص ايم دليلی وجود ندارد تا خداوندی او رامردگان برخيزانيد، 
.اب می کند، تولد دوباره می آوردعيسی را خداوند و منجی خط  

 
انجيل . " (  ايمان آوردند اين امتياز را داد که فرزندان خدا شوند اواما به همه کسانی که او را قبول کردند و به"

  )١٢ : ١يوحنا 
 

 به سبب فيض از راه ايمان نجات يافتن
 

همه چيز به خدا مربوط نميشود مسلما همه چيز بما . درت خدا با اراده و ايمان مافيض و ق. يک ترکيب الزم است
.هر دو يعنی قوت خدا و ميل ما الزم است تا تولد تازه ما بوقوع بپيوندد. هم مربوط نميشود  

دارد که پس هيچ دليلی وجود ن. زيرا بسبب فيض خداست که شما از راه ايمان نجات يافته ايد و اين کار شما نيست" 
اگر فيض خدا نبود ما نميتوانستيم نجات يابيم، بدون شک اعمال انسانی  ) ٩ – ٨ : ٢افسسيان . ( کسی به خود ببالد



با وجود اين، اگر حالت . قدرت خداست که از طريق کالم و روحش اين تولد دوباره را انجام ميدهد. کافی نيست
ميل شخص بايد مطيع ميل خدا باشد تا بتواند برکات خدا را . ندپشيمانی و ايمان شخصی نباشد قدرت خدا عمل نميک

.دريافت کند  
 

 يک خلقت جديد
 
. ( کسی که با مسيح متحد است حياتی تازه دارد، هر آنچه کهنه بود درگذشت و اينک زندگی نو شروع شده است

  )١٧ : ۵دوم قرنتيان 
در  ) ١٠ : ٣کولسيان ( هستيم خلوقاتی شبيه عيسی مسيحما م. تولد تازه ما را به خلقتی بکلی تازه تبديل می کند

را ) انسان تازه ( تازه " ... برای اينکه بتوانيم چون عيسی زندگی کنيم بايد . يمان شبيه مسيح خلق شده ايمقلبها
. " پوشيده ايد که بصورت خالق خويش تا به معرفت کامل تازه ميشود  

. ( ه کالم خدا می دهيم و بدن هايمان را تحت فرمان کالم او درمياوريماين تجديدی است که ما افکارمان را بوسيل
  )٢٣ : ۴ و افسسيان ٢ : ١٢روميان 

 
 داخل پادشاهی خدا

 
پيوسته خدای پدر را شکر کنيد که شما را اليق آن گردانيده است تا در سرنوشتی که در عالم نورانی در انتظار 

 از چنگ نيرومند ظلمت رهانيده به پادشاهی پسر عزيزش منتقل ساخته او ما را. مقدسين است سهمی داشته باشيد
وقتيکه ما دوباره  ) ١۴ – ١٢ : ١کولسيان . ( نمان را آمرزيده استااست خدا بوسيله او ما را آزاد ساخته و گناه

 اين چيزی .متولد ميشويم، از ظلمت پادشاهی شيطان رهانيده شده به پادشاهی عيسی وارد می شويم، پادشاهی نور
فرزند خدا مجبور نيست که ديگر تحت فرمان . نيست که فقط اميد يا آرزوی آنرا داشته باشيم، اين يک حقيقت است

  )٣۶ : ٨انجيل يوحنا . ( پس اگر پسر شما را آزاد سازد واقعا آزاد خواهيد بود. شيطان باشد
 

 قانون روح زندگی در مسيح عيسی
 

روحانی است، اما بخاطر اينکه نجات اساسا يک تولد دوباره روحانی می باشد، اين پادشاهی جديد يک پادشاهی 
ر تمام قسمتهای  دمان تأثيری نگذارد بلکه می توانددگی روزانه باعث نمی شود که آن بر بدنمان، ذهنمان و زن

. تأثير بگذارد و خواهد گذاشتزندگيمان  
زندگی روحانی نيز .  مردم آنجا چگونه بايد زندگی کننددر هر جامعه قوانينی وجود دارد که تصميم می گيرد که

برای کسانيکه در پادشاهی شيطان زندگی می کنند، قوانينی وجود دارد و همينطور برای کسانيکه . همينطور است
.در پادشاهی خدا زندگی می کنند  

تحاد با مسيح عيسی يافت می زيرا فرمان حياتبخش روح القدس که در ا. " تولد دوباره يک قانون جديد بما می دهد
)٢ : ٨روميان . " ( شود مرا از زمان گناه و مرگ آزاد کرده است  

اين . قانون زندگی شامل محبت، شادی، آرامش، خوشی، خوشبختی، فراوانی، سالمتی، خرسندی و برکات می شود
ما بايد آنرا . استوحانی اين يک قانون است، يک قانون ر. مقررات در پيمان جديد برای مسيحيان وضع شده است

.کالم او حقيقت و غير قابل تغيير است. خدا پشتيبان ما است.  کنيمدر زندگيمان اجرا  
 

 بخشش – آمرزش گناهان
 

هنگاميکه عيسی در حقيقت . مان بخشيده می شويمجی مان ميکنيم، از همه گناهانروزی که ما عيسی را خداوند و من
اما تا هنگاميکه آنرا بوسيله ايمانمان دريافت می کنيم، اين . ما داد، بخشيده شديمزندگيش را بعنوان فديه ای برای 

اگر چه يک نفر ممکن است گناهان زيادی کرده باشد، اما گناه اصلی او آن است که به . تجربه بخشش را نداريم
. شکالت پی می بريموقتی اين مطلب روشن شود، به ريشه م ) ٩ : ١۶انجيل يوحنا ( مسيح ايمان نياورده است 

به اين ترتيب همه گناهان گذشته بخشيده می شود و . خون مسيح قلب کسی را که به او ايمان بياورد پاک می کند
از راه اتحاد با مسيح و بوسيله خون او است که ما رهايی يافتيم و . خون مسيح بصورت کامل او را پاک می کند
  )٧ : ١افسسيان . (  است فيضی که خدا به فراوانی به ما بخشيده استگناهان ما بخشيده شد و چقدر بی حد و حصر



 
 تعميد آب

 
در مأموريت بزرگ، عيسی به . کتاب مقدس بوضوح نشان می دهد که تعميد آب برای ايمانداران مهم است

می آورد و تعميد کسی که ايمان . به تمام نقاط دنيا برويد و اين مژده را به تمام مردم اعالم کنيد" شاگردانش گفت 
   )١۶ – ١۵ : ١۶مرقس . " ( می گيرد نجات خواهد يافت اما کسی که ايمان نياورد محکوم خواهد شد

برويد و همه ملتها را شاگرد سازيد و آنها را بنام پدر و "  اينطور می گويد ١٩ آيه ٢٨متی اين کالم را در فصل 
 ) ١٧ – ١٣ : ٣متی . ( يی در رود اردن تعميد گرفتخود عيسی بوسيله يح. " پسر و روح القدس تعميد دهيد

توبه کنيد وهمه شما فردا فرد برای آمرزش گناهانتان بنام عيسی مسيح " پطرس در پيامش، روز پنطيکاست گفت 
   )٣٨ : ٢کارهای رسوالن . " ( غسل تعميد بگيريد که روح القدس يعنی عطيه خدا را خواهيد يافت

که پيام او را پذيرفتند تعميد يافتند و در همانروز در حدود سه هزار نفر به ايشان پس کساني" لوقا می نويسد 
و بعدها او ايمانداران را  ) ١٨ : ٩کارهای رسوالن ( پولس تعميد گرفت  ) ۴١ : ٢کارهای رسوالن . " ( پيوستند

 از تعميد روح القدس تعميد کسانيکه در خانه کرنيليوس بودند بعد ) ۶ – ١ : ١٩کارهای رسوالن ( تعميد می داد 
زندانبان شهر فيليپی و اهل خانه اش پس از آنکه به عيسی  ) ۴٨ – ۴۴ : ١٠کارهای رسوالن . ( آب نيز گرفتند

   )٣٣ – ٣١ : ١۶کارهای رسوالن . ( ايمان آوردند، تعميد گرفتند
  

  اطمينان از نجات
  

هر که پسر را . ين حيات در پسر او يافت می شودشهادت اين است که خدا به ما حيات جاودانی داده است و ا" 
اين نامه را نوشتم تا شما که بنام پسر خدا ايمان داريد، . دارد حيات دارد و هر که پسر را ندارد صاحب حيات نيست

اگر ما شروطی را که کالم خدا برای نجات داده  ) ١٣ – ١١ : ۵اول يوحنا . " ( بدانيد که حيات جاودانی داريد
کالم خدا برای نجات اينطور گفته است و ما می توانيم به . جا آوريم، می توانيم آگاه باشيم که نجات يافته ايماست ب

کالم خدا به احساسات، هيجانات، عضويت کليسايی، اخالقيات مترقی يا صداقت ما بستگی . کالم خدا اعتماد کنيم
اگر ما اين  ) ١۶ : ٨روميان . " ( فرزندان خدا هستيمروح خدا با روح ما با هم شهادت می دهند که ما . " ندارد

يعنی ايمان . ( شروط را بجا آوريم يعنی توبه کرده و به مسيح ايمان آورده ايم آنوقت می دانيم که نجات يافته ايم
  . )آورده به ايمانمان اعتراف کرده ايم

  
  
  
  

  بخش دوم
  

  تو عدالت خدا در مسيح هستی
  

گناه، محکوميت، ترس : يعنی يک نفر می تواند از" رابطه درست داشتن با خدا  " :عدالت بصورت خالصه يعنی
  .و احساس حقارت آزاد باشد

  . اين چهار مشکل باعث می شود که بسياری از مسيحيان برکات خدا را از دست می دهند
.  فکرش را بکن.می تواند زندگی يک شخص را عوض کند" عدالت " به آسانی پی می بريم که يک فهم درست از 
  !چه زندگی پر برکتی. بدون ترس گناه، محکوميت و يا حس حقارت

  
  عدالت يک هديه است

  
عدالت شخصی . بين عدالت شخصی انسان و عدالتی که خدا مثل يک هديه می دهد فرق بسيار بزرگی وجود دارد

بسبب . "  انجام داده استپايه اش بر روی خودش است، اما عدالت خدا پايه اش بر کار کاملی است که عيسی
 نافرمانی يک نفر و بخاطر او مرگ بر سرنوشت بشر حاکم شد، اما چقدر نتيجه آنچه آن انسان ديگر يعنی عيسی



 کسانيکه فيض فراوان خدا وعطيه رايگان نيکی مطلق او را دريافت دارند همه! مسيح انجام داد بزرگتر است
   )١٧ : ۵روميان  ( . "ودبوسيله مسيح در زندگانی حکومت خواهند نم

  
  ما را بر دوش گرفت.. عيسی گناههای 

برای اينکه آدميان قادرنبودند که بدهی خود را بپردازند خدا فرزندش را فرستاد که آنرا . بشريت خيلی گناهکار بود
ا برای او آن قيمت وحشتناک ر. او بجای ما قرار گرفت. عيسی جانشين ما بود ) ٢۴ : ٢اول پطرس . ( بپردازد

حاال که بدهی  ) ١٧ – ١۶ : ٣يوحنا . ( او اين کار را بخاطر محبتی که به ما داشت انجام داد. گناهان ما پرداخت
اين رابطه درستی است که عيسی بوسيله اطاعت خود که سبب . پرداخته شده است يک رابطه درست با خدا داريم

 همان لحظه ای که او را بعنوان خداوند و منجی مان می ما می توانيم عدالت او را، در. مرگش شد، فراهم ساخت
مسيح کامال بی گناه بود، اما خدا بخاطر ما او را بی گناه نشناخت تا ما بوسيله اتحاد با او . " پذيريم، دريافت کنيم

   )٢١ : ۵دوم قرنتيان . ( مانند خود خدا کامال نيک شويم
  .ما ساخته شده ايم که عدالت خدا در مسيح باشيم. ماگر مسيح در قلب ماست، ما عدالت خدا را داري

  
   عدالت برای همه کسانيکه ايمان دارند

  
 ز کتاب مقدس که راجع به گناهکارچون من با قسمتهايی ا. برای من سخت بود که قبول کنم آدم می تواند عادل شود

. افرادی است که عيسی را نپذيرفته اندبودن انسان نوشته شده، آشنا بودم و متوجه نبودم که اين قسمتها راجع به 
اما اکنون نيکی . چون همه گناهکارند، همه کسانيکه به عيسی مسيح ايمان می آورند، عدالت او را دريافت می کنند

خدا بدون در نظر گرفتن شريعت و فقط از . مطلق خدا که تورات و انبياء بر آن شهادت داده اند بظهور رسيده است
سی مسيح همه ايمانداران را نيک می شمارد، زيرا هيچ تفاوتی نيست، همه گناه کرده اند و از جالل راه ايمان به عي

خدا محرومند اما با فيض خدا همه بوساطت عيسی مسيح که آنان را آزاد می سازد، بطور رايگان نيک محسوب 
   )٢۴ – ٢١ : ٣روميان . ( می شوند

  
  دريافت عدالت از طريق ايمان

ت خيلی ها بدليل اينکه عدالت خدا را که بوسيله ايمان بدس. نجات می يابد، عدالت را در يافت می کندانسان وقتی 
  . که از اين هديه خدا بوجود می آيد را ندارندمی آيد نفهميده اند، نشاط کاملی
ما می . د می آيددر همان لحظه ای که ما اين کالم را می شنويم ايمانی در قلبمان پدي. پيام عدالت اخبار نيک است

زيرا . " ما بايد ايمان بياوريم و اعتراف کنيم. اين هديه خدا برای ما است.  اين را بپذيريم اين بما تعلق داردخواهيم
. انسان با قلب ايمان می آورد و نيک محسوب می گردد و با قلبهای خود به ايمانش اعتراف می کند و نجات می يابد

   )١٠ : ١٠روميان " ( 
  

   محکوميت يا مجازاتبدون
ما متوجه می شويم که محکوميت يا . يک حس عدالت ما را آگاه می سازد که خدا حقيقتا گناههای ما را بخشيده است

پس . " ما بوسيله خون مسيح که بخاطر ما ريخته شد، تبرئه شده ايم. مجازاتی که حق ما بود، عيسی را در برگرفت
از  ) ١٨ : ۶روميان . " ( ح عيسی بسر می برند هيچ محکوميتی وجود نداردديگر برای کسانيکه در اتحاد با مسي

. طريق عمل از روی ايمان ديگر به گناهها و خطاهايمان فکر نمی کنيم، بلکه به عدالتمان در مسيح فکر می کنيم
جد شرايط ساخته او ما را وا. چرا ادامه داده و به پی ارزشمان فکر کنيم، ما که در عيسی مسيح با ارزش شده ايم

اين عمل ما نيست که  ) ١٢ : ١کولسيان . ( است که در عالم نورانی که در انتظار مقدسين است سهمی داشته باشيم
  .بلکه اين ايمان ما به عمل اوست. باعث آن شده است تا ما اين سهم را داشته و از هر نوع محکوميتی آزاد باشيم

  
  بدون ترس

او در . اگر رابطه ام با خدا درست است، آنوقت او با من جنگی ندارد. اشتن استعدالت، با خدا رابطه درست د
چه خوشحالی ای قلب مرا پر می کند روزی که پی . او بهترين مرا می خواهد. او پشتيبان من است. طرف من است

داود .  ترس نداريمما دليلی برای ) ٣١ : ٨روميان ( اگر خدا پشتيبان ماست کيست که بر ضد ما باشد؟ . " می برم
" . ( خداوند نور من ونجات من است از که بترسم، خداوند ملجای جان من است از که هراسان شوم : " می گويد
  )١ : ٢٧مزمور 



کسی که محبت دارد نمی ترسد و هر که بترسد هنوز به محبت کامل " خدا هديه عدالت را بخاطر محبتش بما داد 
اول . "( ظار مجازات استسد که در انتترس را دور می سازد ولی شخص می ترنرسيده است، زيرا محبت کامل 

او . يک پدر با محبت نمی خواهد که بچه هايش آنقدر از او بترسند که از ترس با او صحبت نکنند ) ١٨ : ۴يوحنا 
خدا ما را دعوت .  در عين حال می خواهد که فرزندانش با راحتی نزد او بياينداانتظار احترام و اطاعت دارد ام

بياييد تا با دليری به تخت فيض بخش خدا نزديک شويم تا رحمت يافته و در وقت احتياج از او فيض : می کند که
   )١۶ : ۴عبرانيان ". ( يابيم 

زيرا روحی که خدا بخشيده است ما را ترسان نمی سازد، بلکه روح او ما را از قدرت و محبت و خويشتنداری " 
   )٧:  ١ دوم تيموتاوس. " (کند پر می

  
  بدون حس حقارت

بعنوان مسيحی خدا ". با اين اوضاع خوبم : "  نفر احوالپرسی می کنند می شنويمگاهی اين جواب را هنگامی که دو
را شکر، ما اجباری نداريم که وابسته به وضعيت ها باشيم، در حقيقت بعد از آنکه ما فيض سرشار خدا وهديه 

چون من رابطه درستی با خدا . رده ايم، بايستی در اين زندگی با عيسی مسيح حکومت کنيمعدالت او را دريافت ک
   )١٧ : ٨روميان . ( من وارث خدا و هم ارث با مسيح هستم. دارم مجبور نيستم زير دست شيطان باشم

قوت او  ) ۴:  ١دوم پطرس . ( وقتيکه ما عدالت خدا را دريافت می کنيم از طبيعت خود خدا بهره مند می شويم
من با مسيح مصلوب شده ام بطوريکه ديگر . زندگی او زندگی ما است. اقتدار او اقتدار ما است. قوت ما شده است

 اين زندگی جسمانی ای که من اکنون دارم، فقط بوسيله ايمان به پسر خدا که آنکه زندگی می کند و در خصوص
    )٢٠ : ٢غالطيان . " ( می کنمو جان خود را بخاطر من داد زندگی مرا محبت کرد 

  
  ادامه پاکی از بی عدالتی

. گناه خدا را خشنود نمی سازد. گناه بی عدالتی است. بعنوان مسيحی ممکن است هدفمان را از دست داده گناه کنيم
 خدا عهد! برای توبه کردن صبر نکن. بالفاصله به مقابله آن برخاستن بهترين است. انسان بايد آن را جبران سازد

او . اگر ما به گناهان خود اعتراف کنيم، می توانيم به او اعتماد کنيم زيرا او به حق عمل می کند. " اين است
اما اگر در نور بسر می  ) ٩ : ١اول يوحنا . ( گناهان ما را می آمرزد و ما را از همه خطاهايمان پاک می سازد

ا يکديگر اتحاد داريم و خون عيسی، پسر او، ما را از  در آن صورت ب– همانطور که خدا در نور است –بريم 
   )٧ : ١اول يوحنا . " ( همه گناهانمان پاک می سازد

  
  دعاهای ما مؤثر هستند

يکی از  ) ١۶ : ۴عبرانيان . ( با داشتن يک رابطه خوب با خدا می توانيم با دليری با سرود و دعا نزد او بيائيم
خدا می آئيم آن است که مطمئن باشيم قلبمان از همه گناهها پاک شده، اين را مهمترين چيزها هنگاميکه به حضور 

بعد از آنکه از پاکی مان آگاهی پيدا کرديم، می . بوسيله ايمانمان به قدرت پاک کننده خون عيسی بدست می آوريم
ا می توانيم با اطمينان ای عزيزان اگر وجدان ما، ما را محکوم نمی سازد، م. " توانيم با دليری نزد او دعا کنيم

. " خدا هنگاميکه دعاهای فرزندان عادلش را می شنود لذت می برد ) ٢١ : ٣اول يوحنا . " ( بحضور خدا بيائيم
. " زيرا چشمان خداوند بر نيکان است و گوشهای او آماده شنيدن دعاهای آنها، اما از بدکاران روی گردان می شود

که اگر ما عادل نيستيم و يا عدالت خدا را جستجو نمی کنيم، دعاهای ما تأثيری بديهی است  ) ١٢ : ٣اول پطرس ( 
خدا  ) ١۶ : ۵يعقوب . ( دعای صميمانه شخص عادل و نيک بسيار مؤثر است!  "  خدا را شکر .نخواهند گذاشت

 معتقد بوده ايمان )عدالتمان در مسيح ( دعاهای ما را می شنود و به آنها پاسخ می دهد اگر ما به رابطه درستمان 
  .داشته باشيم

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  بخش سوم
  

 ايمانت شفايت داده است
هر . يکی از بهترين بخش های کتاب مقدس که در مورد ايمان نوشته شده است بخش يازدهم کتاب عبرانيان است

من . ه است بايستی راجع به يکی از افرادی باشد که در فهرست اين کتاب آمدمانمطالعه عميق تر از موضوع اي
طبق گفته پولس . پيشنهاد می کنم که تو اين بخش را همراه اين کتاب هنگاميکه از ايمان صحبت می کنيم بخوانی

. من کامال معتقدم که هر سه اينها مهم هستند ) ١٣ : ١٣اول قرنتيان . ( ايمان، اميد و محبت. سه چيز ابدی است
هر . بدون محبت نمی توانيم از طبيعت خدا چيزی مشاهده کنيم. بدون اميد به زندگی ابدی، زندگی مفهومی ندارد

  .ولی در اين فصل ما می خواهيم از ايمان صحبت کنيم. دوی اينها مهم است
  

  ايمان چيست؟ 
 ١ : ١١عبرانيان . ( ايمان اطمينانی است به چيزهايی که به آن اميدواريم و اعتقادی است به چيزهايی که نمی بينيم

يکی از بزرگترين تفاوتهای . حاال عمل می کند. حاال دريافت می کند. حاال ايمان دارد.  حاضر استايمان زمان) 
اميد معموال با زمان آينده کار دارد، در حاليکه ايمان اغلب زمانش . بين ايمان و اميد مربوط به زمانشان می شود

خوب قاعدتا منظور اين افراد اين . شتندگاهی اوقات بعضی ها ميگويند که قدم حادثه انگيزی بردا. حاضر است
چيزی نو را امتحان آنها دلشان می خواهد که . است که آنها نمی دانند چه اتفاقی خواهد افتاد يا آينده چطور می شود

  .کرده ببينند که آيا شدنی است
ه خدا يک اطمينان برعکس، ايمان حقيقی ب.  صحبتش را می کند اينطوری نيست١ : ١١اين نوع ايمان که عبرانيان 

اين اطمينان ايمان به کالم . وقتی که يک شخص قدمی با ايمان برمی دارد روی صخره محکمی می ايستد. است
  .تغيير ناپذير خداست

از طرف . ما ممکن است برای چيزی سالها اميد داشته باشيم، تا زمانيکه ما اميدواريم آن هميشه از ما دور است
برای مثال خوب است که ما به نجات اميد . له ايمانمان می توانيم به زندگيمان وارد کنيمديگر خيلی چيزها را بوسي

داريم، اما برای اينکه نجات يابيم بايد به اميدمان اطمينان داشته باشيم و بوسيله ايمانمان مسيح را همين حاال دريافت 
می کنيم، با اين وجود نجات يافته ايم زيرا به اگر چه نمی بينيم که او با ابر می آيد، و احساس پرواز هم ن. کنيم

سند ما . اگر هم سندی برای ايمانمان نداشته باشيم، به اندازه کافی سند در کالم خدا داريم. عيسی مسيح ايمان داريم
اگر ما به کالم خدا اعتماد کنيم، به ما ثابت خواهد شد . او هرگز دروغ نمی گويد. خدا يک شاهد است. ايمان ماست

  .که کالم خدا در مقابل آزمايشها می ايستد
  

  چگونه می توانيم ايمان بدست آوريم؟
بهترين روش برای بدست  ) ١٧ : ١٠روميان " ( پس ايمان از شنيدن پيام پديد می آيد و پيام ما کالم مسيح است " 

. ن بشنويم، بلکه با قلبمان همما نه فقط می بايستی کالم را با گوشهايما. آوردن ايمان، گوش دادن به کالم خدا است
  . برای گوش دادن قلبی به کالم خدا، الزم است که ما آماده پذيرفتن و همين طور خواستار پيام خدا باشيم

قسمتهای کتاب . من پيشنهاد می کنم که تو کالم خدا را بخصوص عهد جديد را برای خود با صدای بلند بخوانی
فهرستی از . اسم خودت را در جايی که پيام انفرادی است بگذار. انمقدس را برای خود با صدای بلند بخو

ايمان ما تا هنگاميکه . ايمان بياور، دريافت کن و به آن هر روزه اعتراف کن. خواستهای خدا برای خودت تهيه کن
 .هر روز کالم خدا را می شنويم رشد می کند

  
  .چه کسی می تواند ايمان بياورد

. می نويسدپولس به روميان  ) ٣ : ١٢روميان . (  ايمانداران نسبتی از ايمان داده شده استمطابق کالم خدا به همه
اما قبل از آنکه مسيحی شويم، آنقدر ايمان داريم که بتوانيم . خدا به همه ايمانداران نسبتی از ايمان را داده است

واضحا هر انسانی که  ) ١٧ : ٢٢اشفه مک. ( انجيل می گويد کسی که بخواهد می تواند نجات يابد. مسيحی بشويم
اين شامل همه کسانيکه که می شنوند و اطاعت می . کالم خدا را می شنود و اطاعت می کند، ايمان را بيان می کند

  . ايمانداران يا کسانيکه نزديک نجات يافتن هستند. کنند، می شود



ايمان . د، ايمانی که از طرف خدا می آيد را ندارندکسانيکه کالم خدا را نمی شنوند و يا نمی خواهند به آن عمل کنن
که ما را از دست افراد بداخالق و بدکار خالص شويم، زيرا همه مردم ايمان . " ... يعنی شنيدن و عمل کردن

   )٢ : ٣دوم تسالونيکيان . " ( ندارند
  

  ايمان مطابق کالم خدا عمل می کند
ده بگويم، ما می دانيم که اگر کسی سفره ای با غذای خوشمزه برای سا. خدا سفره پربرکتی برای ما پهن کرده است

به مهماندار شکايت نمی .  ما نمی نشينيم و آرزو کنيم که شايد بتوانيم غذايی بخوريم.ما پهن کند، چه خواهيم کرد
. بخوردعصبانی و بد اخالق هم نمی شويم، اگر کسی سر همان سفره سيب زمينی خالی . کنيم که اين کافی نيست

احتماال در آشپزخانه باز هم هست که اگر سير نشديم بتوانيم بيشتر . اين غذا وجود دارد که ما خورده سير شويم
. با کالم خدا نيز همين وجود دارد. ما می دانيم که همه حق تساوی دارند که از هر غذايی کشيده بخورند. بخوريم

اين . او يک انبار پر از همه چيز قول داده است. هم کرده استخدا بطور مجانی، همه احتياجات زندگی ما را فرا
خدا می خواهد که ما به کالم او ايمان داشته، و از روی ايمان از چيزهايی . کافی است که تقاضا کنيم. مال ماست

اشته اند اگر يک مهماندار ببيند که مهمانهايش بحد کافی برند. است برداريم، رنجيده نمی شودکه برايمان پهن شده 
خدا خالق قادر . خدا حقيقتا می خواهد که همه راضی باشند. او می خواهد همه راضی باشند. ناراحت می شود

هر چيزی که ما از او بگيريم، بخود ما تعلق دارد . مطلق است، اما اينطور اختيار کرد که برای ما سفره پهن کند
ای استاد، : چه می خواهی برايت بکنم؟ آن کور عرض کرد: عيسی به او فرمود " که از وعده های او گرفته ايم
 بينايی خود را باز يافت و او فورًا. برو ايمانت ترا شفا داده است: عيسی به او فرمود. می خواهم بار ديگر بينا شوم

   )۵٢ – ۵١ : ١٠مرقس . " ( بدنبال عيسی راه افتاد
  

  ايمان يک احساس نيست
مشکل وقتی پديدار . حانيشان را بر روی احساسات و هيجانات خود بنا می کنندگاهی اوقات انسانها تجربيات رو

اگر تجربيات روی کالم خدا بنا نشده باشد، بزودی شک نمايان . می شود که احساسات و هيجانات تغيير کرده اند
حساسات بنا ايمان بايد بر روی چيزی محکمتر از ا. هيچ انسانی از روی احساساتش نجات نيافته است. می شود

شايد يک نفر امروز سر حال، فردا خسته و هفته بعد . انسان چون به کالم خدا ايمان می آورد نجات می يابد. شود
احساسات  ) ٨ : ١٣عبرانيان . ( کالم خدا ديروز، امروز و تا ابد يک چيز را می گويد! تنها است، اما خدا را شکر

همه ما با چيزهايی برخورد می کنيم که  يا می شنويم تغيير می کند، ما بر اثر چيزی که می بينيم، می خوانيم و
اگر اين چيزها احساسات ما را، و آنها ايمان ما را کنترل کند، ما در عين حال که مسيحی . مخالف کالم خداست

ا موقعيت و ايمان ما بايد بر روی کالم خدا باشد نه بر روی احساسات، ي. هستيم، فريب خورده شيطان نيز می باشيم
چشمان ما،  ) ٧ : ۵دوم قرنتيان " ( زيرا که به ايمان رفتار می کنيم نه به ديدار . " يا بر گفته ديگران بنا شود

ما به چيزهای ناديدنی چشم دوخته ايم، نه به چيزهای . " گوشها، قلب، و لبهايمان بايستی با کالم خدا يک صدا باشد
   ) ١٨ : ۴دوم قرنتيان . " ( قتی است ولی چيزهای ناديدنی تا ابد دوام دارندديدنی، زيرا آنچه به چشم می آيد مو

  .بوسيله نگاه کردن به کالم او. دوخته شود) که ناديدنی است ( چشمان روحانی ما بايد به خدا . کالم خدا ابدی است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  بخش چهارم
  

  شفا برای مسيحيان
  

  خدا شفا دهنده است
او قول داد که اگر از او ) . يهوه رافاه (  قوم اسرائيل بعنوان يک خدای شفا دهنده ظاهر ساخت، خدا خود را بين

  .اطاعت کنند، مرضها از آنها دور باشد
و گفت هر آينه اگر قول يهوه خدای خود را بشنوی و آنچه را در نظر او راست است بجا آوری و احکام او را " 

 که بر مصريان آورده ام بر تو نياورم اری همانا هيچيک از همه مرضهايی رابشنوی و تمام فرايض او را نگاه د
   )٢۶ : ١۵سفر خروج . " ( زيرا که من يهوه شفا دهنده تو هستم

  
  شفا يکی از احسانهای خدا
او بدليل شفقتی که نسبت به عزيزانش دارد، مقرراتی برای شفای آنها برقرار کرده .  استخدا برای فرزندانش پدر

  . اين يکی از مزايای پدر آسمانی داشتن است که به احتياجات ما اهميت می دهد. تاس
ای جان من خداوند را متبارک بخوان و جميع احسانهای او را فراموش مکن که تمام گناهانت را می آمرزد و " 

در اين . داست خیتوجه کن که بخشش يکی از احسانها ) ٣ - ٢ : ١٠٣مزمور . ( همه مرضهايت را شفا می بخشد
  .خدا هم به شفای روحانی و هم به شفای جسمانی ما عالقمند است. قسمت، هر دوی اينها در کنار يکديگر آمده اند

  
    مسيح برای شفای ما رنج ديد

 عيسی که مجازات گناهان ما را برداشت،  يعنیها کننده اسرائيل نبی در باره رنج خادم خدا، مسيح يا رءاشعيا
او اينکار . فيزيکی، فکری و روحانی. ای ما، در همه حالتهايی که ما مستحق رنج بوديم، رنج ديدعيسی بج. نوشت

چهار نويسنده اناجيل . او جانشين ما، رها کننده ما بود. را بخاطر اين انجام داد که ما ديگر اين رنجها را نکشيم
از طرف ديگر اشعيا نبی برای ما . شتندبرای ما راجع به چيزهايی که در مورد رنج مسيح ديدند و شيندند، نو

  .چيزی را که بطريق روح خدا برايش مکاشفه شده بود، راجع به رنج مسيح می نويسد
يده  و ما او را از جانب خدا زحمت کش.لکن او غمهای ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر خويش حمل نمود" 

 کوفته گرديد و تأديب سالمتی  ماا مجروح و بسبب گناهانو حال آنکه بسبب تقصيرهای م. و مضروب گمان برديم
جميع ما مثل گوسفندان گمراه شده بوديم و هر يکی از ما براه خود . ما بر وی آمد و از زخمهای او ما شفا يافتيم

انيم  می تو١٧ – ١۶ : ٨در متی  ) ۶ – ۴ : ۵٣اشعياء نبی . " ( برگشته بود و خداوند گناه جميع ما را بر وی نهاد
وقتی او جای ما در اين سه آيه چيزهای مختلفی را که عيسی بخاطر آنها رنج برد می بينيم، . اين را واضح تر ببينيم

  .را گرفت و مجازات خدا برای گناه بر او قرار گرفت
  

  او ضعفهای ما را برداشت و مرضهای ما را از ما دور ساخت
او ديوها را . نها را در همه قسمتهای مختلف به انسانها برگردانيد او شفای انساهنگامی که عيسی بر روی زمين بود

 را را که زير ستم شيطان بودند، سالمتی شانبيرون انداخت، مريض ها را شفا داد، گناهها را بخشيد و کسانی 
اری که  توصيف کرد، يعنی همان عمل برقر۴ : ۵٢نبی وقتی متی دوباره اين اتفاق را از قول اشعياء . برقرار کرد

  :مسيح انجام داد
همانطور غروب شد بسياری از ديوانگان را نزد او آوردند و او با گفتن يک کلمه ديوها را بيرون می کرد و تمام " 

او ضعفهای ما را برداشت و مرضهای ما . "  شفا می داد تا پيشگويی اشعياء نبی تحقق يابد که گفته بود رابيماران
   )١٧ – ١۶ : ٨ی مت. " ( را از ما دور ساخت

او نه فقط بر روی صليب ضعفهای ما را برداشت و مرضهای ما را از ما دور ساخت، بلکه زمان خدمتش نيز 
او نه فقط بر روی صليب گناههای . او همينکار را با گناه نيز انجام داد. بسياری را از مرضها و ضعفها آسوده کرد
  .د نيز بخشيدن به صليب کشيده شوما را بر دوش بلکه گناه مردم را قبل از آنکه

  



  بوسيله زخمهای او شفا يافته
 او بعدًا. او بخوبی از اتفاقی که در جلجتا افتاد باخبر بود. پطرس راجع به محاکمه مسخره عيسی شهادت می دهد

 که از تأثيرات روحانی و جسمانی. اره عيسی بايستی بر روی زندگی ما بگذارد می نويسدراجع به تأثيری که کف
  :در اثر کفاره عيسی بوجود می آيد سخن گفت

 بار گناهان ما را بر دوش گرفت و آنها را بر صليب برد تا ما هم نسبت به گناه بميريم و برای نيکی مسيح شخصًا" 
از زخمهای " جمله  ) ٢۴ : ٢اول پطرس . " ( مطلق زيست کنيم، زيرا بسبب زخمهای اوست که شما شفا يافته ايد

تو بخاطر می آوری که عيسی قبل از آنکه به صليب  . ۵ : ۵٣اشاره مستقيمی است به اشعياء " افته ايد او شفا ي
او اين مجازات جسمانی را بخاطر اين متحمل شد که ما  ) ١۵ : ١۵مرقس . ( خورد) تازيانه ( کشيده شود، شالق 

تمام مجازاتی که عيسی قبل و در طول )  ۵ : ۵٣اشعياء . " ( و از زخمهای او شفا يافتيم" چون . شفا بيابيم
  .مصلوب شدن تحمل کرد، بخاطر شفای روحی، جانی و جسمی ما بود

  
  .نبع مرضهاستن مشيطا

بعد از نافرمانی او، گناه و مرگ به همه همراهان . قلب از گناه آدم در باغ، هيچ گناه يا مرگی وجود نداشت
   )١٢ : ۵روميان . ( به اين جهان آمد) نفرت، بغض حسادت، مرض، ناخوشی، عذاب ( شريرش 

 بود که فرستاده شد تا ما او رهاننده ای. ل از گناه اوليه برگرداندعيسی فرستاده شد تا کامليت انسان دوباره بحالت قب
  .را از تسلط شيطان رهايی دهد

ايی داد، درهای زندان را عيسی انسانهايی را که اسير شيطان بودند آزاد کرد، مريضها را شفا داد، مظلومين را ره
خدا، عيسای ناصری را با روح القدس و قدرت خود مسح کرد و می دانيد چگونه . " باز کرد و خبرهای خوش داد

عيسی به همه جا می رفت و اعمال نيک انجام می داد و همه کسانی را که در اسارت شيطان بودند رهايی می 
اين قسمت هم چون اناجيل بوضوح نشان می دهد که  ) ٣٨ : ١٠والن کارهای رس. " ( بخشيد، زيرا خدا با او بود

اين دو را هيچ وقت با هم . شيطان مردم را با مريضی تحت فشار می گذارد و عيسی مردم مريض را شفا می دهد
. ( مخلوط نکن خدا می خواهد که ما يک زندگی کامل داشته باشيم و شيطان می خواهد بدزدد، بکشد و نابود سازد

   )١٠ : ١٠يوحنا 
  

  خدا می خواهد ما سالم باشيم
 و همانطور که در روح سالم هستی، از سالمتی بدن نيز ای عزيز دعا می کنم که روزگار بر وفق مراد تو باشد" 

او می خواهد بدنهای ما . خدا بسالمت روحانی و جسمانی ما عالقمند است ) ٢سوم يوحنا آيه . " ( برخوردار باشی
  . که قلبهای ما از تأثيرات شيطان آزاد است، آزاد باشدهم همانقدر

نه  ) ٢٠ : ۶اول قرنتيان . " ( پس بدنهای خود را برای جالل خدا بکار بريد. زيرا با قيمت گزافی خريده شده ايد" 
دگی فقط ما بايستی يک زندگی مقدس و پاکيزه در بدنهايمان داشته باشيم، بلکه اين امکان وجود دارد که سالم زن

  .قيمت برای سالمتی روحانی و جسمانی ما پرداخته شده است. ما با خون مسيح خريده شده ايم. کنيم
  

  از لعنت آزاد شده
هر که بدار آويخته : وقتی مسيح بخاطر ما ملعون شد ما را از لعنت شريعت آزاد کرد، زيرا کتاب مقدس می فرمايد

خدا به ابراهيم وعده داده بود بوسيله مسيح به غير يهوديان برسد اين همه واقع شد تا برکتی که . شود ملعون است
   )١۴ – ١٣ : ٣غالطيان . ( تا ما روح القدس را از راه ايمان بدست آوريم

اين لعنتها شامل  ) ١٨ ١۵ : ٢٨سفر تثنيه . ( يک لعنت بر روی افرادی بود که شريعت خدا را نگاه نمی داشتند
 همه گناهکار بودند، هيچ کس نمی توانست تمام شريعت خدا را بطور کامل چون. فقر، مريضی و مرگ می شد

   )٢٢ : ٢روميان . ( نگاه دارد
وقتيکه بر روی صليب آويزان شد، برای گناهان . عيسی به شکل يک انسان به زمين آمد و بدون گناه زندگی کرد

( او فقر ما را، مرض ما را و مرگ .  گرفتاو لعنتی را که ما مستحق آن بوديم بر خود. ما به يک لعنت تبديل شد
ما را بر خود گرفت تا ما بتوانيم برکاتی را که خدا به ابراهيم و کسانيکه شريعت را نگاه می داشتند، می داد، ) گناه 

   )٢٨سفر تثنيه . ( دريافت کنيم که هر احتياجی را به فراوانی داشتن شامل می شود
  

  عيسی هنوز همان است



هم دردی عيسی بدليل  ) ٨ : ١٢عبرانيان . ( مروز همان است که ديروز بوده و تا ابد هم خواهد بودعيسی مسيح ا
او . هم دردی اش متوقف نشده است. او هنوز همان است. اش مردم را شفا می داد احتياجاتشان را برطرف نمود

قدرتش بخاطر . ، دوست می داشتهمانقدر ما را دوست دارد که آنهايی را که هنگاميکه روی زمين خدمت می کرد
حتی قدرت و محل عمل کردنش بزرگتر شده است، چون او قادر است . اينکه ناديدنی شده است متوقف نشده است

  .در آن واحد، در همه محلها بوسيله روحش حاضر باشد
   )١٢۶مزمور . " ( زيرا که رحمت او تا ابداالباد است" 
  

  دعای با ايمان ، مسح با روغن
آن . تاب کارهای رسوالن می فهميم که خدمت شفا دهنده مسيح پس از مرگ و رستاخيزش تمام نشده استاز ک

وقتی عيسی در مدت  ) ١٩ – ١۵ : ١۶مرقس ( خدمت از طريق دوازده رسول و ديگر ايمانداران ادامه يافت 
امروزه آدميان می توانند . زندگيش روی زمين، آدميان را شفا می داد، شفا بطريق های مختلف صورت می گرفت

 ٢٣ : ١۶ ، يوحنا ٢۴ – ٢٢ : ١١مرقس : از جمله. شفايشان را بوسيله قسمتهای مختلف کتاب مقدس بدست آورند
 : ١٠٣ ، مزمور ٢۶ : ١۵ ، سفر خروج ١۵ – ١۴ : ۵، يعقوب  ١٨ : ١۶ ، مرقس ٢٠ – ١٨ : ١٨ ، متی ٢۴ –
اين عمل . يک طريق مخصوص و مهم، با روغن مسح کردن است . ١٧ – ١۶ : ٨ و متی ٢۴ : ٢ ، اول پطرس ٣

بما ياد می دهد که قدرت خدا بوسيله ايمانداران نمايان می گردد و نشان می دهد که شفا با مرگ عيسی و يا مرگ 
از شما مريض است بايد از اگر کسی . " شفا چيزی است که امروزه بما تعلق دارد. ان نيافته استرسوالن پاي

دعايی که از روی ايمان . مشايخ کليسا بخواهد تا برای او دعا کنند و بنام خداوند بدن او را با روغن تدهين نمايند
ی بلند خواهد کرد و اگر مرتکب گناهی شده خداوند او را از روی بستر بيمار. باشد بيمار را نجات خواهد بخشيد

   )١۴ : ۵يعقوب . " ( باشد، بخشيده خواهد شد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  بخش پنجم
  تعميد روح القدس

يحيی کسانی را که غسل . تعميد روح القدس نبوتی بود که يحيی تعميد دهنده و عيسی راجع به آن تجربه کرده بودند
من شما را با آب تعميد می دهم و اين تعميد نشانه توبه شماست ولی کسی بعد از من می آيد " : تعميد می داد گفت

او شما را با روح القدس و . که از من می آيد که از من تواناتر است و من اليق آن نيستم که حتی کفش او را بردارم
   )١١ : ٣متی . " ( آتش تعميد خواهد داد

اورشليم را : در بين ايشان بود به ايشان گفتوقتی هنوز : " رگردد به رسوالن گفتعيسی قبل از آنکه به آسمان ب
يحيی با آب تعميد می داد اما . ترک نکنيد بلکه در انتظار آن وعده پدر، که در خصوص آن به شما گفته بودم باشيد

  .بعد از چند روز شما با روح القدس تعميد خواهيد گرفت
  

   حيات– کند و تجديد می کند روح القدس دوباره متولد می
 ١٧ : ۵ ، دوم قرنتيان ٨ – ١ : ٢يوحنا . ( در هنگام توبه، روح القدس ايمانداران را به خلقت جديدی تبديل می کند

او ما را نجات داد، اما اين نجات بخاطر اعمال نيکويی که ما کرديم نبود، بلکه به سبب رحمت او و از را ) . " 
کار اساسی که روح  ) ۵ : ٣تيطس . " ( ه آن، روح القدس بما تولد تازه و حيات تازه بخشيدشستشويی بود که بوسيل

القدس در نجات انجام می دهد اين است که تولد تازه يک زندگی تازه را به شخص می دهد تا بتواند از فرزندان 
ا قسمتی از خانواده خدا، بدن از طريق عمل کرد روح القدس م ). ١٢ : ١ ، يوحنا ١٢ : ۵اول يوحنا . ( خدا شود

پس بايد بفهميم که اگر کسی تحت تأثير روح " اين يک سند است که  ). ١٣ : ١٢اول قرنتيان . ( مسيح، می شويم
. ( القدس می باشد نمی تواند عيسی را لعن کند و کسی هم نمی تواند عيسی را خداوند بداند مگر بوسيله روح القدس

روح خدا با روح ما باهم شهادت " ه ما ايمانداران اين تجربه را از روح القدس داريم که  هم ).٣ : ١٢اول قرنتيان 
به اضافه . ولی خدا بيش از اين دارد که می خواهد بما بدهد ) ١۶ : ٨روميان . " ( می دهند که ما فرزندان خدائيم

  .داينکه می خواهد ما را برکت دهد، و از ما استفاده کرده ديگران را برکت ده
  

  روح القدس فرو ريخته شده است
او بر روی شبانان، پادشاهان، و  ) ٢ : ١سفر پيدايش ( از زمان خلقت، روح القدس بر روی زمين فعال بوده است 

  .پيغمبران قرار گرفت تا آنها خدمتهای بخصوصی را انجام دهند
و بعد از آن روح خود را . " حبت کرديوئيل نبی از زمانی که روح القدس روی همه انسانها قرار خواهد گرفت، ص

و در آن ايام روح خود را بر . بر همه بشر فرو خواهم ريخت و پسران شما و جوانان شما روياها خواهند ديد
مردان و زنان ، جوانان و پيران بايد ازاين ) ٢٩ – ٢٨ : ٢يوئيل نبی . " ( غالمان و کنيزان نيز خواهم ريخت

  .بهره مند شوندفروريختگی عظيم روح القدس 
  

  پنطيکاست بعد از رستاخيز
پس تا زمانيکه . خود من عطيه موعود پدرم را بر شما می فرستم" بعد از رستاخيز عيسی به رسوالنش گفت، 

در اين آيه، تعميد روح القدس  ) ۴٩ : ٢۴لوقا . " ( قدرت خدا از عالم باال بر شما نازل شود در اين شهر بمانيد
اين شاگردان بايد از . عيسی گفت که اين شامل يک تجهيزات با قدرت از عالم باالست. انده شدعطيه موعود پدر خو

 نفر از پيروان عيسی از جمله شاگردانش جمع ١٢٠بنا بر گفته عيسی، . قدرت خدا پر شوند تا شاهدان عيسی باشند
ناگهان .  در يکجا جمع بودندوقتی روز پنطيکاست رسيد، همه شاگردان. " شده و منتظر عطيه موعود پدر شدند

در برابر چشم آنان . صدايی شبيه وزش باد شديد از آسمان آمد و تمام خانه ای را که در آن جمع بودند پر ساخت
همه از روح . زبانه هايی مانند زبانه های آتش ظاهر شد که از يکديگر جدا گشته و بر هر يک از آنان قرار گرفت

. ( وح به ايشان قدرت تکلم می بخشيد به زبانهای ديگر شروع به صحبت کردندالقدس پر گشتند و بطوريکه ر
   )۴ – ١ : ٢کارهای رسوالن 

  
  قدرت برای شهادت دادن

اين را می توان قدرت يا . يک دليل مهم برای تعميد روح القدس قدرت برای شهادت دادن است از مسيح زنده
س بر شما نازل شود قدرت خواهيد يافت و در اورشليم و تمام اما وقتی روح القد. " مهارتی ناميد از طرف خدا



 نفر ١٢٠و آن  ) ٨ : ١کارهای رسوالن . " ( يهوديه و سامره و تا دورافتاده ترين نقاط عالم شاهدان من خواهيد بود
يکاست يهوديانی که از نقاط دنيا در اورشليم بخاطر برگذاری جشن پنط. رفته و از عيسی شهادت دادندبه خيابان 

در پايان پطرس  ) ١١ : ٢کارهای رسوالن . (  انگيز خدا را بزبان خود شنيدندگرد هم آمده بودند، کارهای حيرت
  . برخاسته و راجع به نبوت يوئيل و رستاخيز مسيح صحبت کرد

کارهای . ( دپس کسانيکه پيام او را پذيرفتند تعميد يافتند و در همانروز در حدود سه هزار نفر به ايشان پيوستن" 
 نفر ديگر نيز به کالم ايمان ۵٠٠٠بزودی . تنيجه شهادت دادن با قدرت روح القدس جالب شد ) ۴١ : ٢رسوالن 

   )۴ : ۴کارهای رسوالن . ( آورده به جمع کليسا افزوده شدند
  

  نهرهای آب زنده
عيسی ايستاد و . "  تشبيه کردعيسی روح القدس را به نهرهای آب زنده که وجود داخلی ايمانداران را پر می کند،

نهرهای آب زنده از : چنانکه کالم خدا می فرمايد. اگر کسی تشنه است پيش من بيايد و بنوشد: با صدای بلند گفت
اين سخنان را درباره روح القدس ، که می بايد داده، می . درون کسی که به من ايمان بياورد جاری خواهد گشت

روح القدس ). ٣٩ – ٣٧ : ٧يوحنا ( . "افته بود روح القدس عطا نشده بودگفت و چون هنوز عيسی جالل ني
نهرهای زندگی، عشق، شادی، آرامش و قدرتی که روح ما را پر می کند خلق می نمايد که احتياجات ديگران رفع 

  .کسانيکه به او ايمان دارند، روح القدس را دريافت خواهند کرد: عيسی گفت. کند
  

  تسلی دهنده و معلم
يکی از اسمهايی که در مورد روح القدس بکار . عيسی به شاگردانش از عمل روح القدس در زندگيشان تعليم داد

و همينطور گفت . می باشد" خطاب شده برای کمک " بمعنی " پاراست " کلمه يونانی آن . برد، تسلی دهنده است
ن از پدر درخواست خواهم کرد و او پشتيبان و م. " که روح القدس ايمانداران را تعليم داده و رهبری می کند

ديگری به شما خواهد داد که هميشه با شما بماند يعنی همان روح راستی که جهان نمی تواند بپذيرد زيرا که او را 
 : ١۴يوحنا . ( نمی بيند و نمی شناسد ولی شما او را می شناسيد، چون او پيش شما می ماند و در شما خواهد بود

يعنی عيسی، پدر و روح القدس يکی هستند، عيسی به . سه طبيعت تثليث در اين آيه آشکار می شود ) ١٧ – ١۶
يک غير ايماندار نمی تواند روح القدس را دريافت کند . پدر دعا کرد و پدر روح القدس را از طريق عيسی داد
ود، اما عيسی گفت که روح القدس روح القدس با شاگردان ب. چون عيسی گفت که جهان نمی تواند او را دريافت کند

و . روح القدس کالم را بخاطر ما می آورد هنگاميکه به آن احتياج داريم ) ١٧ : ١۴يوحنا  ( .در آنها خواهد بود
  . که چگونه کالم را در زندگيمان بکار بريمهمچنين به ما آموزش می دهد 

رستم بيايد يعنی روح راستی که از پدر صادر می اما وقتی پشتيبان شما که او را از جانب پدر نزد شما می ف" 
   )٢۶ : ١۵يوحنا . " ( شود، او در باره من شهادت خواهد داد

او برای ما سعادتها و ثروتهايی را که در مسيح . کار روح القدس راجع به عيسی شهادت دادن به ايمانداران است
او چشمهای ما را به قولهايی که در مسيح . ل می دهداو به خداوند و منجی ارجمند ما جال. داريم، آشکار می سازد
  .بما داده شده باز می کند

در حال، وقتی او که روح راستی است بيايد شما را به تمام حقيقت رهبری خواهد کرد، زيرا از خود سخن " 
 او مرا جالل .نخواهد گفت، بلکه فقط درباره آنچه بشنود سخن می گويد و شما را از امور آينده باخبر می سازد

  ) ١۴ – ١٣ : ١۶يوحنا . " ( خواهد داد، زيرا حقايقی را که از من دريافت کرده به شما اعالم خواهد نمود
چيزی که . روح القدس ما را به فهم حقيقت که در کتاب مقدس آشکار شده، هدايت می کند. حقيقت در کالم خداست

  .يشه جالل خواهد داد و با کالم خدا منطبق استاين عيسی را هم. او از خدا می شنود به ما می گويد
  

  از روح پر شو
مست شراب نشويد، زيرا شراب شما را به سوی . پس نادان نباشيد، بلکه بکوشيد تا بفهميد که اراده خداوند چيست" 

   )١٨ – ١٧ : ۵افسسيان . " ( بلکه از روح القدس پر شويد. کارهای زشت می کشاند
خواست او اين است که ما مرتب از روح سرشار . اندار، پر بودن از روح القدس استخواست خدا برای هر ايم

. ( بخاطر بياور که عيسی شاگردانش را امر کرد که اورشليم را تا زمانيکه از قدرت پر نشده اند ترک نکنند. باشيم
   )٢٩ : ٧يوحنا 

  
  تقاضا کن، دريافت خواهی کرد



ما از روح القدس پر باشيم، به ما دليری می دهد تا از او تقاضای تعميد دانستن اينکه اين خواست خدا است که 
  .روح القدس کنيم

. اطمينان ما در حضور خدا اين است که اگر از او چيزی بخواهيم که مطابق اراده او باشد به ما گوش خواهد داد" 
انيم که آنچه از او بطلبيم به ما عطا  پس اين را هم بايد بد.ما می دانيم که هر چه بخواهيم او به ما گوش می دهد

   )١۵ – ١۴ : ۵اول يوحنا . " ( خواهد فرمود
ما می توانيم از پدر . عيسی گفت که پدر آسمانی ما به کسانی که از او تقاضا می کنند از روح خود خواهد داد

   )١٣ – ٩:  ١١لوقا . ( تقاضا کنيم که از روح القدس بما بدهد و مطمئن باشيم که دريافت می کنيم
  

  يک زبان تازه
. آنها به زبانهای تازه سخن خواهند گفت" يکی از نشانه هايی که عيسی گفت که يک ايماندار خواهد يافت اين بود 

   )١٧ : ١۶مرقس " ( 
زيرا که با لبهای الکن و زبان غريب با اين قوم تکلم خواهد نمود که به ايشان " اشعياء در باره اين نبوت کرد، 

. " ( احت همين است پس خسته شده گان را مستريح سازيد و آرامی همين است اما نخواستند که بشنوندگفت ر
  .اين يک راحتی و استراحت برای ايماندار است ) ١٢ – ١١ : ٢٨اشعياء نبی 

همه شان در روز پنطيکاست به زبانهای ديگر صحبت کردند وقتی که روح القدس ) يهودی ( صد و بيست ايماندار 
غير يهوديان خانه کرنيليوس وقتی روح القدس روی آنها آمد بزبانهای ديگر  ) ۴ : ٢کارهای رسوالن . ( گرفتند

همچنين مردم افسس وقتی روح القدس روی آنها آمد به  ) ۴٨ – ۴۴ : ١٠کارهای رسوالن . ( صحبت کردند
  . کرد، از روح القدس پر شدپولس هنگاميکه حنانيا روی او دست گذاری می. زبانهای ديگر صحبت کردند

 ١۴اول قرنتيان . " ( خدا را شکر که من بيش از شما به زبانها سخن می گويم: " او بعدها به مسيحيان قرنتيان گفت
پيام پولس به قرنتيان در مورد به زبانها صحبت . او گفت که بزبانها سخن گفتن انسان را تقويت می کند ). ١٨: 

خالصه ای برادران من ، مشتاق عطيه نبوت باشيد و در عين حال گفتگو به زبانها : " کردن اينطور تمام می شود
   )۴٠ – ٣٩ : ١۴اول قرنتيان . ( را منع نکنيد، اما همه کارها بايد با نظم و ترتيب انجام شود

  
  عطايای روح القدس

اين از قدرتهای طبيعی . ندعطايای مافوق طبيعی روحانی به ايمانداران داده شده است تا به ديگران خدمت کن
  .انسان، استعدادها و تحصيالت مجزاست

در هر فرد، روح خدا به نوعی خاص برای خيريت تمام مردم تجلی می کند مثال روح القدس به يکی بيان حکمت " 
به يکی ايمان می بخشد و به ديگری قدرت اعجاز و به ديگری قدرت نبوت . عطا می کند و به ديگری بيان معرفت

و به سومی عطيه تشخيص ارواح عطا می کند، به يکی قدرت تکلم به زبانها و به ديگری قدرت ترجمه زبانها را 
. " اما کليه اين عطايا کار يک روح واحد است و او آنها را مطابق اراده خود به هر کس عطا می فرمايد. می بخشد

   )١١ – ٧ : ١٢اول قرنتيان ( 
هر فرد می تواند در . س به ايمانداران می دهد برای اينکه بدن مسيح را تقويت کندچندين عطايا هست که روح القد

  .وقتهای مختلف با چند تا از اين عطايا بطوريکه روح می خواهد خدمت کند
 نسبت به هم اعضای  فردما نيز اگر چه بسياريم، در اتحاد با مسيح همه ما يک بدن را تشکيل می دهيم و فردًا" 

اگر عطيه ما . نابراين ما بايد عطايای مختلفی را که خدا برطبق فيض خود بما داده است بکار بريمب. يکديگريم
اگر . اعالم کالم خداست بايد آنرا به فراخور ايمانی که داريم انجام دهيم، اگر خدمت کردن است بايد خدمت کنيم

بايد مرد بخشنده بايد با سخاوت و مدير، .  کنيماگر تشويق ديگران است بايد چنان. تعليم دادن است بايد تعليم بدهيم
   )٨ – ۵ : ١٢روميان  ( .پرکار باشد و شخص مهربان باخوشی خدمت خود را انجام دهد

. عطايای روح القدس احتياجات موجود را رفع می کند.  همه ايماندران هميشه از همه عطايا استفاده نمی کنندمسلمًا
اين روح است که آنطوری که می خواهد عمل .  يا چند ايماندار عمل می کندگاهی اوقات چند عطيه به خاطر يک

و از طرف ديگر يک ايماندار آماده استفاده شدن از روح القدس، آنطوريکه روح القدس رهبری می کند، . می کند
 عمومی کتاب مقدس تفاوت ميان خدمت. کلمات زير ممکن است کمک بزرگی باشد ) ٣٢ : ١۴اول قرنتيان . ( باشد

در حاليکه همه نمی توانند خدمت زبانها را در کليسا . عطيه زبانها و دعای شخصی در روح را مشخص کرده است
اما همه می توانند در دعای شخصی برای  ) ٣٠ – ٢٨ : ١٢اول قرنتيان ( برای ديگر ايمانداران داشته باشند،  
همه کارها بايد با نظم و " بخاطر داشته باش  ). ۵ – ۴ : ١۴اول قرنتيان . ( تقويت شخصی به زبانها صحبت کنند

   )٣٩ : ١۴اول قرنتيان . " ( ترتيب انجام شود



  
  

  بخش ششم
  
  

  )وافر ( زندگی پيروزمندانه فراوان 
چون ديگران نتوانستند يک زندگی پيروزمندانه . خدا برای همه مسيحيان يک زندگی پيروزمندانه وافر کرده است

او با تمام قدرتش هر کاری را انجام داده تا فرزندانش .  نمی شود که خدا آنرا فراهم نکرده استداشته باشند، دليل
  .توانايی و فراوانی همه احتياجاتشان را در يک زندگی پيروزمندانه بر روی زمين داشته باشند

  
  اين پيروزی است؛ ايمان ما

 اين پيروزی را بوسيله ايمان بدست آورده ايم و کسی برزيرا همه فرزندان خدا بر اين جهان غلبه يافته اند و ما " 
   )۵ – ۴ : ۵اول يوحنا ! ( ن دارد که عيسی، پسر خداستجهان پيروز نمی شود مگر آن کسی که ايما

او يک پيروزی غالب را به هر فرد تولد . خدا پيروزی را درا اين جهان فقط به چند نفر انتخاب شده نمی دهد
اين را نمی توان بعنوان يک مزد دريافت کرد، و . يک هديه استهمان طور که نجات . ه استدوباره يافته ای داد

ما اين پيروزی را بوسيله : بهمين دليل اين آيه که می گويد. نه بعنوان حق بلکه با ايمان می توان آنرا دريافت کرد
  .پيروزی در مسيح را انجام دادنايمان داشتن، دريافت کردن، اعتراف کردن، و کالم . ايمان بدست آورده ايم

  
  پيروزی يک هديه است

هيچ  ) ۵٨ : ١۵اول قرنتيان . " ( اما خدا را شکر که او بوسيله خداوند ما عيسی مسيح به ما پيروزی بخشيده است"
  .همه افتخار به خدا می رسد. کس نمی تواند بخاطر پيروزيش در اين زندگی، جالل يابد

وقتی عيسی .  او به ما تساط بر شيطان، گناه، مريضی و ترس را داده است.او سزاوار شکرگذاری ماست
عيسی به شکل انسان . پيروزمندانه از ميان مردگان برخاست، اين نسل انسان بود که به اين پيروزی احتياج داشت

را بوسيله اتحاد با اما خدايی را که ما . " پيروزی او پيروزی ما بود. او جانشين ما بود ) ٧ : ٢فيليپيان ( درآمد 
 مثل عطر خوش بوی در همه جا پخش مسيح در صف پيروزمندان قرار داده و هدايتمان می کند شکر می گوئيم

. احتياجی نيست که پيروزی در مسيح گاهگاهی اتفاق بيافتد. می شويم تا بوی خوش معرفت الهی را به همه برسانيم
  .وجه به موقعيت پيروز باشيم، چون او تغيير ناپذير استخدا آنرا ممکن ساخته است تا ما هميشه بدون ت

  
  پيروزی کامل

) ٣٧ : ٨روميان . " ( با وجود همه اين چيزها، بوسيله او که ما را دوست می داشت پيروزی ما کامل می شود" 
 ای بدبختیاين به آن معنی است که بر هر مانع، کوه و . نه فقط يک پيروزی بلکه کامال پيروز! باور نکردنی است

 که کامال پيروز دوباره توجه کن که بوسيله او است. که دشمن سعی می کند عليه ما بکار برد، کامال پيروز هستيم
بوسيله .  بدون مشارکت با خداوندمان عيسی مسيح نمی توانيم داشته باشيمهيچ پيروزيی، يا پيروزی روحی . هستيم

  .ا و تفکر به کالم خداست که اين پيروزی بدست می آيدرابطه مان با پدر، پسر و روح القدس در دعاه
  

  به انجام هر کاری قادر بودن
دليلی که او می توانست آن کارها را انجام دهد اين بود که يک .  مثل هر کس ديگری يک انسان بودپولس رسول

لکه به توانايی خدا او هيچ وقت به قدرت و قوت خود نباليد، ب.  درونش داشت را درفهم درست از توانايی خدا
او به کالمی که برايش . او متوجه بود که فروتنی واقعی، وابستگی کامل به خدا برای همه چيز است. مغرور بود

من بوسيله مسيح که مرا تقويت می " آشکار بود معتقد بود و مطابق آن عمل می کرد به اين خاطر توانست بگويد 
همان عيسی که پولس را قادر به انجام هر کاری کرده  ) ١٣ : ۴پيان يفيل. " ( کند، به انجام هر کاری قادر هستم

من بوسيله : "  يافته زندگی می کند، به همين دليل هر ايماندار می تواند دليرانه بگويدبود، در هر ايماندار تازه تولد
کافی است که ما . اوستاين قوت خداست، توانايی . " مسيح که مرا تقويت می کند، به انجام هر کاری قادر هستم

  .هر کاری او به ما محول می کند، ما بوسيله عيسی قادر به انجام آن هستيم. فقط به او اعتماد کرده آگاه باشيم
  

  او بزرگتر است



ای فرزندان، شما از خدا هستيد و بر ايشان غلبه يافته ايد زيرا او که در شماست بزرگتر است از آنکه در جهان " 
هر ايماندار دوباره متولد شده می تواند بر روح . اين پيام برای فرزندان خدا است )  ۴ : ۴يوحنا اول . " ( است

 می گويد که ما تا زمانيکه معتقد نباشيم کتاب مقدس واضحًا. ضد مسيحی که در اين جهان وجود دارد، پيروز باشد
پيروزی است که در زمان گذشته واقع شده اين . که عيسی برای ما پيروزی بدست آورده، نمی توانيم پيروز باشيم

" آن شخص بزرگتر . دليل توضيح او ساده است" غلبه يافته اند " يوحنا می گويد که ايمانداران بر ايشان . است
چيزهايی که شيطان . عيسی از شيطان که در اين جهان است بزرگتر است. در فرد ايماندار زندگی می کند" عيسی 

يک شخص نجات يافته می تواند خود را يک حيان بياورد بزرگتر از عيسی نيست بنابراين سعی می کند عليه مسي
مسلما يک شخص ايماندار بايد هر روز بوسيله عمل . پيروز بداند چون کسی که پيروز شد درون او زندگی می کند

  .بر روی کالم خدا پيروز شود
  

   اسلحه های پرقدرت
ا که خدا مهيا کرده است بپوشيد تا در آی روز شرير در برابر حمله های از اين جهت شما بايد زره کاملی ر" 

پس پايداری کنيد و کمربند حقيقت را به کمر ببنديد . دشمن تاب مقاومت داشته باشيد و تا پايان جنگ هم پايدار بمانيد
عالوه بر اينها سپر . کنيدو جوشن نيکی را به تن کنيد و نعلين آمادگی برای انتشار انجيل صلح و سالمتی را به پا 

ايمان را برداريد تا بوسيله آن بتوانيد تمام تيرهای شيطان را فرو نشانيد و کاله خود نجات را بر سر بگذاريد و 
هميشه با هدايت روح . شمشير روح القدس يعنی کالم خدا را برداريد همه اينها را با دعا و مناجات انجام دهيد

   )١٨ – ١٣ : ۶افسسيان ( القدس دعا کنيد 
اما خدا تجهيزات کاملی را که ما احتياج داريم به ما داده . شکی نيست که ما جنگی عليه نيروهای شيطانی داريم
. ( وظيفه ما اين است که زره کامل خدا را به تن کنيم. است که قدرتهای شيطان نمی تواند آنها را متوقف کند

 ١۶متی . ( دن توانند مقابل کليسای مسلح خداوند عيسی مسيح بايستحتی نيروهای مرگ نيز نمی ) ١١ : ۶افسسيان 
 :١٨.(   

ما هر نوع سفسطه . اسلحه جنگ ما سالحهای معمولی نيستند، بلکه از طرف خدا قدرت دارند دژها را منهدم سازند
تحت فرمان مسيح و هر مانعی را که در مقابل معرفت خدا قرار بگيرد از بين می بريم و تمام افکار و خياالت را 

اسلحه هايی که خدا برای ما تدارک ديده است، به ما توانايی می دهد که  ) ۵ – ۴ : ١٠دوم قرنتيان . ( در می آوريم
او وقتی که با زره و اسلحه های خدا روبرو . هر نوع دژی را که شيطان سعی می کند عليه ما بسازد، منهدم کنيم

  .می شود بی قدرت است
  

  ؛ هم ارث بودنزندگی زيادتر 
خواست او برای انسان اين است که انسان از همه . عيسی آمد تا رابطه بين خداوند و انسان را دوباره برقرار کند

عيسی . آن استبلکه شيطان سرچشمه . سرچشمه دزدی، قتل و نابودی، خدا نيست. مزايای خانواده خدا لذت ببرد
. (  حيات يابند و آنرا زيادتر حاصل کنند راد، من آمدم تا ايشاندزد می آيد با بدزدد، بکشد و هالک ساز" گفت 
   )١٠ : ١٠يوحنا 

. روحانی، فکری، فيزيکی و ماديات است: آن يک زندگی زيادتر در همه قسمتهای زندگی انسان! زندگی زيادتر
  .اين شامل خانه، خانواده، کار و مدرسه می شود

 که فرزندان خدا هستيم و اگر ما فرزندان او هستيم در آن صورت، روح خدا با روح ما با هم شهادت می دهند" 
و اگر ما در رنج مسيح شريک هستيم در جالل او نيز شريک . وارث يعنی وارث خدا وهم ارث با مسيح هستيم

ثی اگر ما با شکيبايی کالم خدا را نگاه داريم، می توانيم از برکات هم ار ) ١٧ – ١۶ : ٨روميان . " ( خواهيم شد
ما نبايد فقط به کالم با وفا باشيم بلکه بايد با شادی سرزنش خدانشناسی را که بخاطر يک فرزند . مسيح لذت بريم

  .اين يک بار نيست، بلکه لذت آور است. پادشاه نصيبمان می شود بپذيريم
  

  همه چيز را با سخاوت بخشيدن
همه ما تسليم کرد، با بخشيدن او همه را با سخاوتمندی آيا خدايی که پسر خود را دريغ نداشت بلکه او را در راه " 

اگر خدا با ارزشترين چيزی را که داشت به ما بخشيد، ديگر چرا بايستی  ) ٣٢ : ٨روميان " ( به ما نمی بخشد؟ 
) همه چيز را ( چيزهای ديگر را که ارزش کمتری دارند از ما دريغ کند؟ او می خواهد که همه احتياجات ما را 

اما خداست که در همه اين . ما به صورتهای مختلف کار و تالش خواهيم کرد. ين دنيا و دنيای آينده رفع کنددر ا
  . "همه چيز را به ما بدهد" صورتها کار خواهد کرد تا 



  
  با همه برکات روحانی برکت يافته

 مسيح از همه برکات روحانی خدا و پدر خداوند ما عيسی مسيح را سپاس می گوييم، زيرا او ما را در اتحاد با" 
   )٣ : ١افسسيان . " ( در قلمرو آسمانی بهره مند ساخته است

برکات در دسترس . خدا قبال ما را از همه برکات روحانی که ما بر روی زمين احتياج داريم، بهره مند ساخته است
اگر هم از خدا بخواهيد ديگر . ته ايدشما آنچه را که می خواهيد نداريد چون  آنرا از خدا نخواس... " احتماال. است

 ٣ : ۴يعقوب . " ( حاجت شما برآورده نمی شود چون با نيت بد و به منظور ارضای هوسهای خود آنرا می طلبيد
وقتی احتياجات ما برآورده شده . يکی از داليل اصلی برای تقاضای برکات خداوند، با ديگران قسمت کردن است)

  .ان قسمت کنيمزيادی داشته با ديگراست، 
  

  ترقی روزافزون با همه احتياجات تهيه شده
يک شخص می تواند يک مسيحی باوفا و واقعی باشد بدون . خواست خدا اين است که، در همه راهها ترقی کنيم
آدم حتی می تواند در بعضی از موارد زندگی خيلی پيشرفت . آنکه در همه موارد زندگی اش در حال ترقی باشد

اما چرا بعضی مسيحی ها، همه چيزهايی را که خدا فراهم . ، بدون آنکه پيمانهای خدا را مدعی باشدداشته باشد
احتياج به همه چيزهايی که خدا برای ما فراهم کرده است وجود دارد، برای اينکه . کرده است خواستار نباشند

  .بتوان در تمام کارهای نيک، زندگی پرثمری داشت
ی حبيب دعا می کنم که در هر وجه کامياب و تندرست بوده باشی چنانکه جان تو کامياب ا ) " ١٠ : ١کولسيان ( 

   )٢سوم يوحنا آيه . ( است
فرمان حيات بخش روح القدس در " به عنوان . اولين موردی که احتياج داريم به کاميابی، زندگی روحانی ما است

 مرگ آزاد می کند که کند، آن ما را از فرمان گناه وروايی می در قلبمان شروع به فرمان" ح عيسی اتحاد با مسي
و خدای من همه احتياجات شما را با ثروت عظيم .  ذهنی، فيزيکی، روحانی و اقتصادی ما داردسعی در اسارت

   )١٩ : ۴ فيليپيان . " (خود در مسيح عيسی رفع خداهد کرد
.  احتياجات ما ثروت عظيم او در مسيح عيسی استمأخذ برآورد. احتياجات ما را فراهم می کند. خدا منبع ما است

وقتيکه ما قبل از هر چيز برای پادشاهی خدا و عدالت او بکوشيم، همه اين چيزها به ما . اين ذخيره نامحدود است
  .ما او را جستجو می کنيم ). ٣٣ : ۶متی . ( داده خواهد شد

  
  در تمام کارهای نيک مثمر بودن

 به خدا و پادشاهی او بدهيم، می دانيم که خدا با شادی همه زندگی خود را به ما خواهد اگر ما زندگی مان را بکلی
  .يک مسيحی بهترين خود را به خدا داده انتظار می کشد که در پادشاهی خدا خيلی مورد استفاده واقع شود. داد

 حتی بيش از آن داشته باشيد تا و او قادر است که هر نوع برکتی را به شما عطا کند تا هميشه، به اندازه کفايت و
   )٨ : ٩دوم قرنتيان . " ( بتوانيد با سخاوتمندی در امور خير و نيکو بذل و بخشش کنيد

خدا . اول به خدا و بعد به ديگران. مهمترين چيزی که بايد برای زندگی فراوان بخاطر داشت، بخشنده بودن است
او همه احتياجات ما را برآورده خواهد کرد و اجازه می .  کنيممراقب خواهد بود که ما در همه کارهايمان پيشرفت

دهد فيضش بحد فراوان در ما باشد تا هيچوقت ما به چيزی، در هر کار نيکويی که او ما را خطاب کرده است 
  .محتاج نباشيم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  بخش هفتم
  

  به کالم خدا اعتراف کن
خدا نمی خواهد که فرزندانش .  به آن در قلبش معتقد است يا خيرچيزی که انسان با لبانش به آن اعتراف می کند،

زيرا زبان از آنچه دل را پر ساخته . " فقط به کالم معتقد باشند بلکه از کالم صحبت کرده و از آن اطاعت کنند
ين عيسی رابطه ب. لبان ما از چيزی که در قلبمان داريم سخن می گويد ) ٣۴ : ١٢متی . " ( است سخن می گويد

مرد نيکو از خزانه نيکوی درون خويش نيکی و مرد بد از خزانه بد درون : "  اينطور توصيف کرد راقلب و زبان
. بدانيد که در روز داوری همه مردم بايد جواب هر سخن بيهوده ای را که گفته اند بدهند. خويش بدی ببار می آورد

احتياجی به فکر کردن نيست  ) ٣٧ – ٣۵ : ١٢متی " ( . زيرا بر طبق سخن خود يا تبرئه خواهی شد و يا محکوم
کالمی را که با . م می کندکالم ما، ما را عادل و يا محکو. که آيا عيسی به مهم بودن چيزی که می گوئيم معتقد بود

اگر آنها مطابق با حقيقت کالم خدا نيستند، .  می گوئيم يک روز مسئوليت جواب گفتن آنرا خواهيم داشتزبانمان
  .يهوده، بی معنی و خيلی اوقات مخرب هستندب
  

  مرگ و حيات از طريق زبان
 ١٨امثال سليمان . " ( مرگ و حيات در قدرت زبان است و آنانيکه آنرا دوست می دارند ميوه اش را خواهند خورد

ثر خنثی ا. زبان می تواند موافق يا مخالف ما عمل کند. اين بطور عملی همان چيزی است که عيسی گفت ) ٢١: 
 کالمی را که انسان صحبت می کند برکات يا لعنتها را خلق می کند .معموال کالم از حيات يا مرگ می گويد. ندارد

اما بايد به کالم ايمان داشته باشيم، . خدا می خواهد بچه هايش را برکت دهد. که بعدها در زندگی ديده می شود
کالمی را که  ) ٢ : ۶امثال سليمان " ( رفتار و در دام افتاده ای از سخن دهان خود گ. " صحبت کنيم و اطاعت کنيم
 ما چيزی را که ما دليلش اين است که زبان. اهيم داشتين می کند که چه زندگی ای خوما صحبت می کنيم، تعي

يوه دهانش دل آدمی از م. "  ما با کالم خدا يکی باشد، برکات خدا می آيداگر قلب و زبان. اريم ظاهر می کندايمان د
نجات، برکت، کاميابی، پيروزی و  ) ٢٠ : ١٨امثال سليمان . " ( پر می شود و از محصول لبهايش سير می گردد

 به پيمان ايمان داشته و با شخصی که اينها را می پذيرد، کسی است که. شادی در کالم خدا قول داده شده است
  . به آن اعتراف می کندزبانش

  
  کنايمان بياور و اعتراف 

نزديک توست، آن بر لبها و در قلب ) يعنی همان پيام ايمانی که ما اعالم می کنيم ( کالم خدا : " او می گويد
توست، زيرا اگر با لبان خود اعتراف کنی که عيسی خداوند است و در قلب خود ايمان آوری که خدا او را پس از 

مان می آورد و نيک محسوب می شود و با لبهای خود مرگ زنده ساخت، نجات خواهی يافت، زيرا انسان با قلب اي
  روميان . ( به ايمانش اعتراف می کند و نجات می يابد

اينجا نشان می دهد که . در قلبشان که ايمان می آورند و در لبهايشان که اعتراف می کنند: کالم در دو محل است
وقتی ما خبرهای خوش کالم خدا را می . تقسمتی از نجات، اعتراف است، همانطور که قسمتی از آن ايمان اس

به اين طريق اين برنامه مهم را که شنيدن .  به آن ايمان آورده و اعتراف کنيمشنويم، اين بما مربوط است که شخصًا
شخصی که اينطور زندگی کند مانند شخصی است که خانه اش : عيسی گفت. و عمل کردن است، شروع می کنيم

   )٢۴ : ٧متی . ( را روی سنگ می سازد
  

  نگهداری کالم بر لبانمان
خدا يک طريق مطمئن برای موفقيت ما در زندگی روزانه مان داده است اين پيامی است که او در ابتدا به يوشع در 

 روز و شب در آن تفکر کن اين کتاب تورات از دهان تو دور نشود بلکه. " مورد موفقيتش در رهبری اسرائيل داد
ه در آن مکتوب است متوجه شده عمل نمايی زيرا همچنين راه خود را فيروز خواهی ساخت و تا بر حسب هر آنچ

   )٨ : ١يوشع . " ( همچنين کامياب خواهی شد
  .روشی که خدا برای موفقيت يوشع داد اين بود

  .را در دهان داشته باش) کتاب تورات (  کالم – ١
  . روز و شب به آن تفکر کن– ٢



  . می گويد، انجام بده چيزی را که کالم– ٣
  

او نه فقط فيروز . توجه کن که خدا به يوشع می گويد که اگر او اين کارها را انجام دهد راهش فيروز خواهد بود
سخنان زبانم و . " اين باعث تعجب نمی شود که داود به خدا اينطور دعا می کند. خواهد شد بلکه کامياب خواهد شد
داود می  ). ١۴ : ١٩مزمور . " ( ی خداوند صخره من و نجات دهنده من هستی اتفکر دلم منظور نظر تو باشد،

او در سن نوجوانی بخاطر تفکر و اعتراف به کالم خدا . دانست که فيروزيش وابسته به تفکر و سخنان زبانش بود
 آنکه مرد بخاطر بياور که قبل از ) ۵٠ – ۴۵ : ١٧اول سموئيل  ( .پيروزی حيرت انگيزی بر جليات بدست آورد

همه می توانند بعد از پيروزی صدا بزنند، اما قبل از ريختن ديوارها صدا . تنومند بيافتد داود کالم خدا را می گفت
   )١۶ : ۶يوشع . ( زدن، ايمان الزم بود

ايد ما ب. مهم است که بخاطر داشته باشيم که برای اينکه با ايمان سخن بگوئيم به کالم خدا چون پايه احتياج داريم
آنوقت خدا پشتيبان  ) ١۵ : ٢دوم تيموتاوس ( حقيقت را دانسته و به چيزی که خدا می خواهد اطمينان داشته باشيم 

  .حقيقی ای است که ما اعتراف می کنيم چون او با وفا است و از کالم خود نگهبانی می کند
  

  سخن بی ثمر گفتن
ديگر صحبتهای منفی ای که .  باش که اتفاق می افتدمطابق کالم خدا صحبت کردن را شروع کن و ايمان داشته

  .در شروع شايد بنظر غير معمولی بيايد، ولی به برکات حيرت انگيزی می انجامد. مخالف خداست نکن
 : ١۴١مزمور . " ( ای خداوند بر دهان من نگاهبانی فرما و دِر لبهايم را نگاهدار: " تصميم بگير مثل داود بگويی

٣(   
. اگر من بايد چيزی بگويم اول فکر کرده سپس می گويم. ان بد، منفی، انتقادی و بی ثمر خودداری کناز گفتن سخن

در خاتمه ای برادران، در باره هر آنچه راست، شريف، درست، پاک، دوست داشتنی، نيک نام و هر چه عالی و " 
تن مطالب منفی نمی تواند موقعيت بطور کلی يک شخص با گف ) ٨ : ۴فيليپيان . " ( قابل ستايش است بينديشيد

 اما اگر آدم چيزی را که .و همينطور نمی توان شخصی را با بی محبتی انتقاد کرده کمک کرد. موجود را بهتر کند
خدا در مورد اين موقعيت و شخص می گويد، بگويد ايمان عملی اش را بکار برده و قدرت خداوند را به اين 

زشت از دهانتان خارج نشود بلکه گفتار شما بموقع، خوب و سودمند باشد تا در يک کلمه . " موقعيت آورده است
هر دفعه که ما صحبت می کنيم، ما و خدا، خودمان را  ) ٢٩ : ۴افسسيان . " ( نتيجه آن به شنوندگان فيض برسد

ری که بر شنوندگان حاال از تأثي. از طريق کالم حيات را گفتن می توانيم خودمان و خدا را خدمت کنيم. می شنويم
  .می گذارد صحبت نکرديم

  
  پيروزی بوسيله شهادتهايمان

اين در تسليحات يک مسيحی، .  استفاده کنندکسانيکه می خواهند بر شيطان پيروز شوند بايد از قدرت کالم گفته شده
 – ١ : ۴ متی . (عيسی با صدای بلند به شيطان کالم خدا را گفت ) ١٧ : ۶افسسيان . ( شمشير روح القدس است

ما با کالم می توانيم مقابل . و از آنجا که به مسيحيان نشان داد که چگونه بايد بر شيطان پيروزمند شوند ) ١١
 اين برادران با خون بره و با شهادت هايی که به  ) "٧ : ۴يعقوب . ( شيطان بايستيم و آنوقت فرار خواهد کرد
   )١١ : ١٢مکاشفه . " ( آنها حاضرند جانهای خود را فدا کرده بميرندزبان می آورند بر او چيره شده اند، زيرا 

خون عيسی ما را از همه گناهانمان پاک می سازد و از هر نوع محکوميتی که شيطان سعی می کند بر روی ما 
يطان شهادت ما شمشيری است که باعث فرار ش ) ١ : ٨ ، روميان ٧ : ١اول يوحنا . ( قرار دهد ما را آزاد می کند

  .و اين يک روح پيروز به ما می دهد. کالم خدا بر لبان ماست. می شود
  

  به کوه صحبت کن
و يقين بدانيد اگر کسی به اين کوه بگويد حرکت کن و به دريا پرتاب شو و شک و شبهه ای به دل : " عيسی گفت

   )٢٣ – ٢٢ : ١١مرقس . (  شدراه ندهد بلکه ايمان داشته باشد که هر چه بگويد می شود، برای او چنان خواهد
اين حقيقت . نش بگويد، آن چيز نيز برای او آنچنان خواهد شد که با قلبش ايمان آورده و با زباعيسی گفت کسی

برای مثال يک آدمی که ايمان دارد که برای چيزی . است که ما چيزی را که ايمان آورده می گوئيم، خواهيم يافت
نيز می " خيلی عصبانی " مثل يک قاعده " آنوقت خيلی عصبانی می شوم : " د می گويعصبانی می شود و بعدًا

آن هميشه، بدون در . است" وزن " اين مثل يک قانون فيزيکی . اين برای همه موارد زندگی عمل می کند. شود
نم شروع من ايمان دارم که کالم خدا برای من حقيقت است، آنوقت می توا. نظر گرفتن اعتقادات ما عمل می کند



ايمان باعث می شود که قبل از آنکه آنها را . کرده عهدهای آنرا در زندگيم بوسيله سخنانم راجع به آنها برداشت کنم
اگر کوهی از مشکالت در زندگيم، خانواده ام، بدنم يا وضع اقتصادی . حس کنم يا ببينم، راجع به آنها صحبت کنم

همانطور که صحبت می کنم، بايد ايمان داشته باشم که . ت صحبت کنم به مشکالام وجود دارد، من بايد مستقيمًا
  .چيزی را که می گويم، اتفاق می افتد

خدا می گويد که چيزی را که من می گويم، در دنيای ديدنی ها يک واقعيت می شود، اگر من با شکيبايی روی 
  .اعتراف به ايمانم باقی بمانم
بوسيله ايمان آوردن، اعتراف . يله ايمانی که صحبت می کنيم آزاد می شودايمان قلبی بوس. در دهان ما قدرت هست

کردن و عمل کردن کالم خدا می توانيم نجات يابيم، شفا يابيم، روح القدس را دريابيم، عدالت را دريابيم و يک 
واند بوسيله ايمانش همه اينها، به يک مسيحی قول داده شده، و او می ت. زندگی پيروزمندانه فراوان را دريافت کنيم

  .آنها را دريافت کند


