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جلسۀ اول

کالس شفا و آزادی

هدف خدا برای من چیست؟
رویا و هدف خدا برای کلیسای ایرانیان چیست ؟

ارمیأ ۳۹ – ۳۸ : ۴۹
و خداوند میگوید :من کرسی خود را در عیالم برپا خواهم نمود و پادشاه و سروران را از آنجا نابود خواهم ساخت.
 ۳۹لیکن خداوند میگوید :در ایام آخر اسیران عیالم را باز خواهم آورد.
هدف کلی من در زندگی چیست ؟
افسسیان ۱۳ : ۴
تا همه به یگانگی ایمان ومعرفت تام پسر خدا و به انسان کامل ،به اندازه قامت پری مسیح برسیم
مأموریت شخصی من چسیت ؟
متی ۲۰-۱۹ : ۲۸
پس رفته ،همه امتها را شاگرد سازید و ایشان رابه اسم اب و ابن و روحالقدس تعمید دهید .وایشان را تعلیم دهید
که همه اموری را که به شما حکم کردهام حفظ کنند .و اینک من هرروزه تا انقضای عالم همراه شما میباشم.
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مرقس ۱۸ -۱۵ : ۱۶
پس بدیشان گفت« :در تمام عالم بروید وجمیع خالیق را به انجیل موعظه کنید ۱۶ .هرکه ایمان آورده ،تعمید یابد
نجات یابد و اما هرکه ایمان نیاورد بر او حکم خواهد شد ۱7 .و این آیات همراه ایمانداران خواهد بود که به نام من
دیوها را بیرون کنند و به زبانهای تازه حرف زنند  ۱۸و مارها را بردارند و اگر زهر قاتلی بخورند ضرری بدیشان
نرساند و هرگاه دستها بر مریضان گذارند شفا خواهند یافت».
اعمال ۸ : ۱
لیکن چون روحالقدس بر شما میآید ،قوت خواهیدیافت و شاهدان من خواهید بود ،در اورشلیم وتمامی یهودیه و
سامره و تا اقصای جهان.
لوقا ۱۸ : ۴
روح خداوند بر من است ،زیرا که مرا مسح کرد تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاد ،تاشکسته دالن را شفا بخشم و
اسیران را به رستگاری و کوران را به بینایی ،موعظه کنم و تاکوبیدگان را ،آزاد سازم

موانع اصلی چیست ؟
موانع و نبرد ها و جنگ هائی وجود دارد که نمی گذارد ما با شادی و آرامش و روابط سالم با دیگران زندگی پیروزمند
داشته باشیم  .نمی گذارد که به اهدافی که خدا برای زندگی ما و برای کلیسای خود و نجات مردم دارد دست پیدا کنیم ؟
 .1موانع درون  :جنگ درون (احتیاج به شفای درون )
 .2جنگ بیرون ( احتیاج به آزادی و پیروزی )
شفای درون :
اثرات دوران بچگی  ,نو جوانی  ,ازدواج  ,فرهنگ  ,مذهب و غیره وجود دارد که جراحات و درد و غم ها و مسائل
خاصی در قسمت روان که فکر و احساس و اراده (تصمیمات) ما است  ,بوجود می آورد که می تواند ما را فلج کند
جنگ بیرون :
شیطان و ارواح پلید که مخالف ما هستند از بیرون به ما حمله می کنند و باعث درد و غم و شکست ما می گردند
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معنی توبه واقعی چیست؟

جسم = بدن
فکر
حس
ا

روح

اس

ات

ار
اده

جسم = بدن
نفس= روان = جان

کلمه توبه  ،به معنی «عوض کردن طرز فکر» می باشد .توبه واقعی باید در هر سه قسمت روان انجام شود.
1ـ توبه در فکر :یعنی اینکه شخص در مورد گناه ،خدا و انسان تغییر فکر بدهد .برای توبه واقعی در فکر ،باید
بپذیریم که گناهکار هستیم .گناه یعنی انجام ندادن ارادۀ خدا .خدا خدای محبت است و انسان موجود گمشده و ناپاکی
است.
 ۲ـ توبه در احساسات :برای توبه در قسمت احساسات  ،باید احساس غم و پشیمانی کنیم و اشتیاقِ شدید برای
بخشیده شدن داشته باشیم .
 ۳ـ توبه در اراده :برای توبه در قسمت اراده ،باید قدم عملی برداریم .یعنی باید به زبان اعتراف کنیم که گناهکار
هستیم و توبه کنیم .وقتی که ثمرات توبه در زندگی ما دیده شوند آنگاه توبۀ ما توبۀ واقعی و حقیقی محسوب می شود.
موانع متصل شدن به خدا و قرار گرفتن در رویا و هدف او چیست؟

موانع پری از روح و سرسپردگی کامل و ایمان قوی -بی نیاز بودن
 .1تسلط نفس انسان  :روان یا جان (فکر -احساسات -اراده)
 .2تسلط شیطان و ارواح پلید ( ریاسات و قوات و قدرت های تاریکی)
 .3تسلط از سیستم های دنیوی
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جلسۀ دوم

کالس شفا و آزادی

روش آزادی از موانع
جسم = بدن
فکر
حس
ا

روح

اس

ات

ار
اده

جسم = بدن
نفس= روان = جان

عوامل بندها و قلعه ها در فکر ما

 .1قبول طرز فکر این دنیا (فرهنگ ،مذهب گذشته ،گروههای سیاسی و غیره)
 .2حوادث ناگوار (مرگ ،طالق ،تجاوز و غیره)
 .3انتخاب راه خود بجای راه خدا (بی اطاعتی و غرور)
 .4عدم بخشش و حل نکردن مشکالت
 .5عکس العمل های غلط و سیستمهای دفاعی
 .6عکس العملهای نفسانی در مقابل مشکالت زندگی
فواید آزادی از بندها

 .1بی نیازی
(ما هیچوقت نمی دانیم که تنها نیاز ما عیسی مسیح است مگر زمانی که واقعا با او مالقات کنیم و بعد از آن بی نیاز خواهیم بود )

 .2پیروزی در همه چیز و در همه حال ( زندگی سالم و پیروزمند )
 .3جاری شدن میوه های روح القدس  ,شخصیت کامل مسیح
هدف نهایی :شبیه عیسی مسیح بشویم تا بتوانیم بگوئیم:
لوقا ...................................................................................................................................... ۱۸ : ۴
 .4ثمره آوردن (باعث نجات شدن ) و ماندن آن میوه ها و گسترش ملکوت
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روش آزادی از موانع

 )1مالقات با خدا و از طریق کالم حقیقت ( آتوریته – قدرت )
 )2مالقات با خدا از طریق روح وقوت خدا ( مسح – قوت )

Truth Encounter
در دروس این کالس حقیقت کالم خدا را در هر مورد از حوضه های زندگی خود فرا مگیریم تا آزاد شویم :
یوحنا ۳۲ : ۸
و حق(حقیقت) راخواهید شناخت و حق(حقیقت) شما را آزاد خواهد کرد.
در مرور این جزوه تمام نکات دفترچه شفا و آزادی را بررسی خواهید کرد و نکات و حقایق روحانی هر قسمت را
شخصا خواهید آموخت  .هدف این است که با این بررسی شما آیات مورد استفاده را فرا گیرید تا بتوانید درآینده برای
آزادی خود و دیگران استفاده کنید .جواب هر مشکل زندگی ما کالم خدا که به صورت آیه کتاب مقدس است خواهد
بود.

و در "دعای باالی کوه" در سمنیار شفا و آزادی از طریق
 Power Encounterاستفاده کرده و از اسارت ارواح آزاد میگردیم و شفا میآبیم
دوم قرنیتان ۱7 : ۳
اما خداوند روح است و جایی که روح خداوند است ،آنجا آزادی است.
هدف کلی این سمینار :

 .1فراگیری کالم و دریافت معرفت تمام نکات و ریشه ها ی موانع رشد شخصی خود
 .2فراگیری و عادت به دعای شفا و آزادی برای خود
 .3بدست آوردن آزادی شخصی ه رروزه و در هر حال به طور عملی و جدی
 .4فراگیری این دروس بمنظور یاد دادن به دیگران و دعا برای آزادی آنها
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تعریف ها :
 .1دروغ چیست؟

هرچه که مخالف کالم حقیقت است دروغ است.
اول یوحنا ۲۱ : ۲
ننوشتم به شما از این جهت که راستی را نمی دانید ،بلکه از اینرو که آن رامی دانید و اینکه هیچ دروغ از راستی
نیست
 .2دروغگو کیست؟

شیطان پدر دروغگویان می باشد و انسانهایی که نفس آنها از شیطان تعلیم میگیرد دروغگو محسوب می شوند.
یوحنا ۴۴ : ۸
شما از پدر خود ابلیس میباشید وخواهشهای پدر خود را میخواهید به عمل آرید .او از اول قاتل بود و در راستی
ثابت نمی باشد ،از آنجهت که در او راستی نیست .هرگاه به دروغ سخن میگوید ،از ذات خودمی گوید زیرا دروغگو
و پدر دروغگویان است.
 .3گناه توبه نشده:

درِ بازی است برای شیطان که حق ورود به افکارما را پیدا میکند.
اول یوحنا ۸ : ۳
و کسیکه گناه میکند از ابلیس است زیرا که ابلیس از ابتدا گناهکار بوده است .و از این جهت پسر خدا ظاهر شد تا
اعمال ابلیس را باطل سازد
 .4کنترل شیطان:

شیطان بوسیله دروغ ما را اسیر و کنترل میکند
پیدایش ۱ : ۳
و مار از همه حیوانات صحرا که خداوندخدا ساخته بود ،هشیارتر بود .و به زن گفت« :آیا خدا حقیقتاً گفته است که از
همه درختان باغ نخورید؟
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 .5بند یا جاپا:

هردروغی که باور شده باشد (در فکر)
بند را میتوان به سادگی با تعویض دروغ بوسیله کالم حقیقت و خون مسیح باز کرد
افسسیان ۲7 : ۴
ابلیس را مجال ندهید.
 .6قلعه یا دژ:

جا پا و یا بندی است که شیطان و ارواح پلید در فکر ما خانه میکند و حق ورود و خروج و کنترل آن قسمت از مغز ما
را دارد .در این مورد احساسات ما در گیر است و اراده ما را نیز به راحتی کنترل میکند و نمیخواهد که آن را رها کند.
قلعه به سادگی فقط بوسیله تنها کالم ممکن است فرو نریزد .بلکه ما احتیاج به قدرت روح القدس داریم .عموماً احتیاج
به جنگ روحانی میباشد تا پیروزی حاصل گردد.
دوم قرنتیان ۵-۴ : ۱۰
زیرا اسلحۀ جنگ ما جسمانی نیست بلکه نزد خدا قادر است برای انهدام قلعهها ۵ ،که خیاالت و هر بلندی را که خود
را به خالف معرفت خدا میافرازد ،به زیر میافکنیم و هر فکری را به اطاعت مسیح اسیر میسازیم.
 .7شفا و آزادی:

رهائی از کنترل شیطان و ارواح پلید و دروغ او .باید در این آزادی باقی ماند
که در نتیجه میتوان کنترل روح و روان (نفس) و جسم را به روح القدس داد .که دراین صورت شفای واقعی دریافت
میگردد .که حتی قابل حس کردن است.
لوقا ۱۸ : ۴
روح خداوند بر من است ،زیرا که مرا مسح کرد تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاد ،تاشکسته دالن را شفا بخشم و
اسیران را به رستگاری و کوران را به بینایی ،موعظه کنم و تا کوبیدگان را ،آزاد سازم.
غالطیان ۱ : ۵
پس به آن آزادی که مسیح ما را به آن آزاد کرد استوار باشید و باز در یوغ بندگی گرفتار مشوید.
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جلسۀ چهارم

کالس شفا و آزادی

هویت ما در مسیح
من در مسیح که هستم؟

 .1من نمک جهان هستم.
متی ۱۳ : ۵
..............................................................................................................................................................
 .2من نور جهان هستم.
متی ۱۴ : ۵
............................................................................................................................................ ..................
 .3من فرزند خدا هستم.
یوحنا ۱۲ : ۱
.............................................................................. ................................................................................
 .4من دوست مسیح هستم.
یوحنا ۱۵ : ۱۵
..............................................................................................................................................................
 .5من بردۀ نیکی مطلق هستم.
رومیان ۱۸ : ۶
..............................................................................................................................................................
 .6من با مسیح هم ارث هستم.
رومیان ۱7 :۸
..............................................................................................................................................................
 . 7من معبد خدا (محل سکونت خدا) هستم ،روح او و حیات او در من ساکن است.
اول قرنتیان  ۱۶ : ۳و ۱۹ : ۶
..............................................................................................................................................................
 .8من عضو بدن مسیح هستم.
اول قرنتیان  ۲7 : ۱۲و افسسیان ۳۰ : ۵
................................................................................................................................. .............................
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 .9من خلقت تازه هستم.
دوم قرنتیان ۱7 : ۵
.......................................................................... ....................................................................................
 .10من با خدا آشتی کرده ام.
دوم قرنتیان ۱۹- ۱۸ : ۵
..............................................................................................................................................................
 .11من سفیر مسیح هستم و دیگران را به آشتی با خدا دعوت می کنم.
دوم قرنتیان ۲۰ : ۵
..............................................................................................................................................................
 .12من مقدس هستم.
افسسیان  ۱ : ۱و اول قرنتیان ۲ :۱و فیلپیان  ۱ : ۱و کولسیان ۲ :۱
..............................................................................................................................................................
 .13من صنعت دست خدا هستم و در مسیح از نو آفریده شده ام تا کارهای او را انجام بدهم.
افسسیان ۱۰ :۲
..............................................................................................................................................................
 .14من با دیگر ایمانداران عضو خانوادۀ خدا هستم.
افسسیان ۱۹ : ۲
..............................................................................................................................................................
 .15من زندانی مسیح هستم.
افسسیان  ۱ : ۳و ۱ : ۴
..............................................................................................................................................................
 .16من عادل و قدوس هستم.
افسسیان ۲۴ : ۴
............................................................................................................... ...............................................
 . 17من تابع ملکوت آسمانی هستم و حال با مسیح در قلمرو آسمانی نشسته ام.
فیلپیان  ۲۰ : ۳و افسسیان ۶ : ۲
................................................................................................................... ...........................................
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 .18من با مسیح در خدا پنهان هستم.
کولسیان ۳ : ۳
..............................................................................................................................................................
 .19من برگزیدۀ مقدس و محبوب خدا هستم.
کولسیان  ۱۲ : ۳و اول تسالونیکیان ۴ : ۱
..............................................................................................................................................................
 .20من شریک زندگی مسیح هستم.
عبرانیان ۱۴ : ۳
..............................................................................................................................................................
 .21م ن یکی از سنگهای زندۀ مسیح هستم که از من خانه ای روحانی ساخته می شود.
اول پطرس ۵ : ۲
..............................................................................................................................................................
 .22من عضوی از نژاد برگزیدۀ خداوند و ملت مقدس و قوم خاص او هستم.
اول پطرس ۹ : ۲
..............................................................................................................................................................
 .23من کاهنی هستم که به پادشاهی رسیده ام.
اول پطرس .............................................................................................................................................................. ۹ : ۲
 . 24من در این دنیا غریب و بیگانه هستم و زندگی من در این دنیا موقتی است.
اول پطرس ۱۱ : ۲
..............................................................................................................................................................
 .25من دشمن شیطان هستم.
اول پطرس ۸ : ۵
............................................................................................................................ ..................................
 . 26من از خدا متولد شده ام و شیطان هیچ حقی بر من ندارد.
اول یوحنا ۱۸ : ۵
...................................................................................................... ........................................................
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چون در مسیح هستم:
 .1من در حضور خدا کامالً نیک شمرده شده ام و کامالً بخشیده شده ام( .رومیان )1 : 5
 .2من با مسیح مرده ام و نسبت به قدرت گناه در زندگیم مرده ام( .رومیان ) 6 -1 : 6
 .3من تا ابد از محکومیت آزاد شده ام( .رومیان ) 1 : 8
 .4من روح خدا را دریافت کرده ام تا عطایایی که خدا به من داده است را بشناسم( .اول قرنتیان )12 :2
 .5فکر مسیح به من داده شده است( .اول قرنتیان )16 : 2
 .6من با قیمت گزافی خریداری شده ام ،متعلق به خودم نیستم بلکه متعلق به خدا هستم( .اول قرنتیان )20- 19 : 6
 .7چون مرده ام دیگر برای خود زندگی نمی کنم ،بلکه برای مسیح زندگی می کنم( .دوم قرنتیان )15-14 : 5
 .8من با مسیح مصلوب شده ام بطوری که دیگر آنکه زندگی می کند من نیستم بلکه مسیح است که در من زندگی می کند و این زندگی را
در مسیح و برای مسیح می کنم( .غالطیان )20 : 2
 .9من از همۀ برکات روحانی بهره مند هستم( .افسسیان )3 : 1
 .10من قبل از آفرینش دنیا در مسیح برگزیده شده بودم تا در پیشگاه او مقدس و بی عیب باشم.
(افسسیان)4: 1
 .11من از قبل بوسیلۀ خدا تعیین شده بودم تا فرزند او خوانده شوم( .افسسیان ) 5 : 1
 .12من باز خرید شده ام و گناهان من بخشیده شده است و دریافت کنندۀ فیض بی حد و حصر خدا هستم( .افسسیان )7 : 1
 .13من سرافراز هستم و در قلمرو آسمانی با مسیح نشسته ام( .افسسیان ) 6 : 2
 .14من بوسیلۀ مسیح در روح اجازه دارم به حضور خدای پدر بیایم( .افسسیان )18 : 2
 .15من می توانم با اطمینان و آزادی به حضور خدا بروم( .افسسیان )12 :3
 .16من از چنگ نیرومند شیطان رهانیده شده ام و به ملکوت عیسی مسیح منتقل شده ام( .کولسیان )13 : 1
 .17من باز خرید شده ام و همۀ گناهان من بخشیده شده است و تمام بدهی های من به خدا منتفی شده است( .کولسیان )14 : 1
 .18خود مسیح در من می باشد( .کولسیان )27 : 1
 .19من در مسیح کامل شده ام (کولسیان )10 : 2
 .20من در مسیح مدفون شده ام و با او قیام کرده ام و زنده هستم( .کولسیان )13- 12 : 2
 .21من با مسیح مرده ام و با او قیام کرده ام و زندگی من با مسیح در خدا مخفی است .مسیح زندگی من است (کولسیان )4- 1 : 3
 .22خدا به من روح قدرت و محبت و خویشتن داری را داده است( .دوم تیموتاوس )7 : 1
 .23خدا مرا نجات داده است و برای مقصود خود از دنیا به کنار گذاشته است( .دوم تیموتاوس  9 : 1و تیطس ) 5 :3
 .24من حق دارم که در وقت احتیاج با دلیری به تخت فیض بخش خدا نزدیک شوم تا فیض و رحمت یابم( .عبرانیان )16 : 4
 .25خدا به من وعده های بزرگ و گرانبهایی را داده است( .دوم پطرس )4 : 1
 .26من در الوهیت خداوند شریک و سهیم هستم( .دوم پطرس 4 : 1
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جلسۀ پنجم

کالس شفا و آزادی

اقتدار روحانی
اقتدار چیست؟

رومیان ۱ : ۱۳
.............................................................................................................................................................................
اقتدار حق استفاده از قدرتِ داده شدۀ خداست .اقتدار حق اجرائی کالم خداست  .تمام قدرت ها بوسیلۀ خدا تنظیم
شده اند .کلیسا و ایماندار باید از اقتداری که عیسی مسیح به او داده ا ست استفاده کند .شیطان اقتدار روحانی یک
خادم را تشخیص می دهد ولی لزوماً آنرا تأئید نمی کند .اما گر ایماندار از اقتدار خود آگاه باشد و در چهارچوب
درست از آن استفاده کند ،آنگاه شیطان از او اطاعت خواهد کرد .اگر خودِ ایماندار تحت اطاعت خدا و آتوریته ای که
خد اوند بر او قرار داده است نباشد ،هر چقدر هم که جنگ روحانی بکند جواب نخواهد گرفت.
فرق بین اقتدار و قوت چیست؟

اقتدار ) (Exousiaامتیاز و حقِ انجام دادن کالم خدا و آن کار است.
قوت ) (Dunamisتوانایی اجرای آن کار است.
دشمن کیست؟
برای اینکه جنگ ما مؤثر باشد ما باید دشمن خود را بشناسیم .باید از روشهای او و اسلحه هایی را که بکار می برد
آگاهی داشته باشیم.
 .1نفسِ ما
 .2دنیا
 .3شیطان و ارواح شریر

اول پطرس ۸ :۵
هشیار و بیدار باشید زیرا که دشمن شما ابلیس مانند شیر غران گردش می کند و کسی را می طلبد تا ببلعد.

افسسیان ۱۲ :۶
زیرا که ما را کشتی گرفتن با خون و جسم نیست بلکه با ریاستها و قدرتها و جهان داران این ظلمت و با فوجهای
روحانی شرارت در جایهای آسمانی.
دوم قرنتیان ۱۱ :۲
تا شیطان بر ما برتری نیابد ،زیرا که از مکاید او بی خبر نیستیم.
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اسلحه های شیطان
شیطان با است فاده از این سه اسلحه سعی می کند تا ببلعد و نابود سازد.
 )۱فریب و دروغ  :پیدایش  ۳-۱ :۳و مار از همۀ حیوانات صحرا که خداوند خدا ساخته بود ،هشیارتر بود و
به زن گفت :آیا خدا حقیقت ًا گفته است که از همۀ درختان باغ نخورید؟ زن به مار گفت از میوۀ درختان باغ
می خوری م ،الکن از میوۀ درختی که در وسط باغ است ،خدا گفت از آن مخورید و آنرا لمس مکنید ،مبادا
بمیرید.
 )۲وسوسه :متی  ۱ :۴آنگاه عیسی به هدایت روح به بیابان برده شد تا ابلیس او را تجربه نماید.
 )۳محکومیت :او می خواهد:
 خدا را در برابر ما محکوم سازد ،پیدایش  ۵ :۳بلکه خدا می داند در روزی که از آن بخورید،
چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود .شیطان می خواهد به ما بگوید که
خدا خدای نیکویی نیست و خدای خود خواهی است .او می خواهد که ما فکر کنیم که همۀ بدبختی
ها و سختی ها و مرض ها را خدا بوجود آورده است .ا و می خواهد که ما را چنین گول بزند که اگر
هم خدا دلیل تمامی بدیها نیست ولی می تواند جلوی بدی را بگیرد و نمی گیرد.
 ما را در برابر خدا محکوم کند ،ایوب  ۱۱-۹ :۱شیطان در جواب خداوند گفت :آیا ایوب مجانا از
خدا می ترسد؟ آیا تو گرد او و گرد خانۀ او و گرد همۀ ا موال او به هر طرف حصار نکشیدی و
اعمال دست او را برکت ندادی و مواشی او در زمین منتشر نشد؟ لیکن االن دست خود را دراز کن
و تمامی مایملک او را لمس نما و پیش روی تو ،تو را ترک خواهد نمود.
مکاشفه .... ۱۰ :۱۲زیرا که آن مدعی برادران ما که شبانه روز در حضور خدای ما بر ایشان دعوی
می کند ،به زیر افکنده شد.
 ما را بر علیه یکدیگر محکوم می کند ،دوم قرنتیان  ۱۱-۱۰ :۲اما هر که را چیزی عفو نمایید ،من
نیز می کنم زیرا که آنچه من عفو کرده ام ،هر گاه چیزی را عفو کرده باشم بخاطر شما به حضور
مسیح کرده ام ،تا شیطان بر ما برتری نیابد ،زیرا که از مکاید او بی خبر نیستیم.
 )4آسیب جسمی:
شیطان و ارواح پلید می توانند آسیب های جسمی نیز از بعد روح به بعد جسم در ما ایجاد کنند و حتی می
توانند باعث مرگ غیر ایماندار شوند ( روح مرگ ) ولی هیچ حقی در مرگ ایماندار به مسیح ندارند.
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شیطان معمو الً از طریق وسوسه و فریب ضربه های اولیه را می زند .او در فکر ما چنین صحبت می کند" .چرا تو
امتحان نمی کنی؟ همه این کار را می کنند .عالوه براین هیچ کس متوجه نمی شه .کی قراره که بفهمه؟" تا شما
فریب او را خوردید و وسوسه را به گناه تبدیل کردید او فور ًا شما را محکوم می کند و می گوید "به تو هم میگن
مسیحی؟ چه جور فرزندی برای خدا هستی؟ آبروت جلوی همه رفته .بهتره که بارت و ببندی وبری چون خدا ترا
کنار گذاشته".
خبر خوش این است که شما مجبور نیستید که به محکومیت های دشمن گوش دهید و خود را شکست خورده
ببینید .شی طان داور شما نیست او فقط مدعی شماست .وقتی که شما تحت حمالت او قرار می گیرید و احساس بی
ارزشی می کنید هیچ اعتنایی به او نکنید .بلکه جواب او را به این صورت بدهید" :من به مسیح توکل دارم ،من
فرزند خدا هستم ،خداوند مرا از محکومیت آزاد کرده است و مرا در خون مسیح عادل شمرده است .شیطان تو
اجازۀ داوری بر من نداری .تو فقط می خواهی مرا محکوم کنی و من خریدار آن نیستم".
اقتدار روحانی بر برهوت ظلمت یک اقتدار مستقلی نیست .بلکه اقتداری است که وابسته به مسیح می باشد .وقتی
که شیطان می خواست که مسیح را وسوسه کند ،مسیح با کالم خدا بر علیه او ایستاد .ما هم باید در جنگ روحانی
همین کا را انجام دهیم .برای توضیح بیشتر:
یعقوب 7 :۴

پس خدا را اطاعت نمایید و با ابلیس مقاومت کنید تا از شما بگریزد.

وقتی که ما از خداوند اطاعت می کنیم یعنی در عمل سر سپردگی خود را به مسیح می دهیم قدرت شیطان از بین
می رود.
 .۱بر علیه وسوسه اول قرنتیان  ۱۳ :۱۰هیچ تجربه جز آنکه مناسب بشر باشد ،شما را فرو نگرفت .اما
خدا امین است که نمی گذارد شما فوق طاقت خود آزموده شوید ،بلکه با تجربه مفری نیز می سازد تا
یارای تحمل آنرا داشته باشید.
 .۲بر علیه محکومیت رومیان  ۱ :۸و  ۳۹-۳۸پس هیچ قساس نیست بر آنانی که در مسیح عیسی هستند.
زیرا یقین می دانم که نه موت و نه حیات و نه فرشتگان و نه رؤسا و نه قدرتها و نه چیزهای حال و نه
چیزهای آینده و نه بلندی و نه پستی و نه هیچ مخلوق دیگر قدرت خواهد داشت که ما را از محبت خدا
که در خداوند ما مسیح عیسی است جدا سازد.
 .۳بر علیه فریب یوحنا  ۳۲ :۸وحق را خواهید شناخت و حق شما را آزاد خواهد کرد.
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چگونه یک مسیحی از خدا اطاعت می کند و بر علیه دشمن می ایستد؟
 )۱اسلحۀ روحانی افسسیان  ۱۱-۱۰ :۶خالصه ای برادران من در خداوند و در قوت توانایی
او زورآور شوید .اسلحۀ تام خدا را بپوشید تا بتوانید با مکرهای ابلیس مقاومت کنید.
 )۲نام عیسی مسیح فیلپیان  ۱۰ :۲تا به نام عیسی هر زانویی از آنچه در آسمان و بر زمین و
زیر زمین است خم شود ( .نام مسیح یعنی حق اجرائی مسیح  ,قدرت اجرائی او )
 )۳خون مسیح مکاشفه  ۱۱ :۱۲و ایشان بوساطت خون بره و کالم شهادت خود بر او غالب
آمدند ( .خون مسیح پاک کننده گناهان ماست  ,کولسیان ) ۱۴ : ۲
 )۴اعالم حقیقت (کالم شهادت) مکاشفه  ۱۱ :۱۲و ایشان بوساطت خون بره و کالم شهادت
خود بر او غالب آمدند و جان خود را دوست نداشتند( .آنچه که خداوند در زندگی شما و
دیگران انجام داده است).
یک مسیحی نباید فقط در برابر دشمن از خود دفاع کند بلکه باید همواره حالت حمله به دشمن و بر برهوت ظلمت را
داشته باشد.
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راهنمای دعای شفا و آزادی
حقیقت را خواهید شناخت وحقیقت شما را آزاد خواهد کرد.
اگر پسر شمارا آزاد سازد ،واقعا آزاد خواهید بود .
هر جا روح خداوند باشد .در آنجا آزادی هست
یوحنا ۳۶ , ۳۲ : ۸

مقدمه
اگر شما مسیح را بعنوان نجات دهنده شخص خود پذیرفته اید ,و شما را بوسیله پیروزی خود بر گناه ,و مرگ خود بر صلیب آزاد نموده است .ولی
اگر هنوز شما این آزادی را تجربه و حس نمی کنید ممکن است به این دلیل باشد که در ایمان خود با استقامت نایستاده و یا موقعیت خود را در مسیح
جدی تلقی نکرده اید.
ایجاد یک رابطه صحیح با خداوند ,مسئولیت شخصی هر مسیحی است .توجه کنید که امنیت شما در مسیح و یا حیات جاودان شما در خطر نیست
و هیچگاه از بین نمیرود .اما اگر موقعیت خود را در مسیح ندانسته ,آنرا اعالم و محافظت نکنید  ,پیروزی روزانه شما بر گناه و شیطان و مشکالت
زندگی به شکست می انجامد .شما یک شخص بیچاره و در مانده نیستید که در میان دو قدرت متقابل :خداوند و شیطان قرار گرفته باشید.
شیطان ریاکار و دروغگو است  .فقط خداوند است که قادر مطلق ,در همه جا حاضر و بر همه چیز آگاه میباشد.
گاهی در زندگی ما حقیقت گناه و یا وجود شیطان ممکن است حقیقی تر از وجود خداوند بنظر برسد .اما این نیز جزئی از فریب شیطان است.
شیطان یک دشمن شکست خورده است .مادرمسیح هستیم .شناخت حقیقی خدا و دانستن هویت خود در مسیح تعیین کننده سالمتی فکری و روحی
ما می باشد .اکنون چند عامل مهم ازمهمترین عوامل بیماری های روحی و فکری را نا م می بریم
 )1برداشت غلط ما از اینکه خداوند کیست؟
 )2ما بعنوان فرزندان خداوند کیستیم؟
 )3اینکه خصوصیات خدا را به شیطان نسبت بدهیم.
حا ل که شما آماده دعای شفا و آزادی در مسیح هستید ,بخاطر داشته باشید که تنها قدرتی که شیطان دارد ,قدرت دروغ و فریب است .به محض
اینکه ما دروغ شیطان را برمال می کنیم ,قدرت او خورد و شکسته میشود.
هدف شیطان در جنگ روحانی ,تصاحب فکر شماست که مرکز کنترل می باشد .اگر شیطان کاری کند که دروغ های او را باور کنید ,او افکا ر و در
نتیجه زندگی شما رامیتواند کنترل کند .این افکار منفی فقط زمانی شما را کنترل خواهند کرد که آنها را باور کنید .هنگام دعای شفا و آزادی ،این
دروغ ها می تواند جلوی شفا و آزادی شما را بگیرد.
نمونه هایی از این نوع افکار و دروغ های شیطان اینها هستند.
 )1این دعای شفا و آزادی درد مرا دوا نمیکند .
 )2خداوند مرا دوست ندارد.
 )3اینها همه خرافات و پوچ است.
 )4آبرویم جلوی مشاور و بقیه میرود.
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شیطان با این افکار می خواهد جلوی آزادی که خدا می خواهد به شما بدهد را بگیرد .پس بخاطر داشته باشید که بمحض برخورد با این افکار
منفی با هر فکر مخالف دیگری  ,آنها را به مشاور روحانی خود اعالم کنید به محض اعالم و گفتن این افکار منفی  ,قدرت شیطان شکسته شده و
دروغ وی بر مال میشود .همکاری کامل شما با مشاور روحانی خود بوسیله برمال کردن این افکارمنفی الزم و ضروری است .پس درهمین لحظه این
تعهد همکاری با مشاور روحانی را به خدا بدهید .چون می دانیم که جنگ روحانی برای تصاحب فکر شماست .هر موقع این افکار بر شما آمدند ،آنها
را بگویید تا با اختیاری که مسیح بما داده است دعا کنیم و جلوی آنرا بگیریم .

قدم های آزادی در مسیح
بااین دعا شروع کنید (با صدای بلند):
ای خدای پدر :من بوسیله این دعا وجود ترا در این محل و درزندگیم تایید می کنم.
من اعالم میکنم که تنها تو قادر مطلق ،در همه جا حاضر و بر همه چیز آگاه
میباشی .تکیه من به توست زیرا که بدون مسیح من قادر به انجام هیچکار نیستم .من
با قدرت بر این حقیقت ایستاده اعالم میکنم که تمام قدرت زمین و آسمان در زیر
فرمان مسیح زنده می باشد .و چون من در مسیح هستم و مسیح در من است .من نیز
در این قدرت سهیم شده تا بتوانم بندهای دروغ را گسسته و اسیران را آزاد نمایم .
خداوندا ,از تو می خواهم که در این لحظه مرا از روح القدس خود پر نموده و مرا به تمام حقیقت رهبری کنی
دعا می کنم که مرا محافظت کامل نمایی و می خواهم که مرا راهنمایی کنی،
در نام یگانه منجی عالم عیسی مسیح ،آمین.

دعای اعالم حقیقت
مشاور وکمک دعا ,دعای زیر رابا صدای بلند برای شخص بکنید:
به نام و قدرت خداوندمان عیسی مسیح ما به شیطان و تمام روح های شریر دستور میدهیم
که (............نام شخص) را آزاد کرده تا او بتواند خداوند خود عیسی مسیح را بشناسد و بتواند
اراده خدا را انتخاب کرده و انجام دهد .ما بعنوان فرزندان خدا که با مسیح در قلمروآسمانی
نشسته ایم به تمام دشمنان خداوندمان عیسی مسیح دستورمیدهیم که بسته شده و ساکت باشند
ما با قدرت و اختیار کامل به شیطان و تمام همکاران او اعالم میکنیم که دیگر نمیتوانید هیچگونه درد و ناراحتی در..............ایجاد کنید و
هیچ وسیله ای نمی تواند مانع انجام کارخداوند در زندگی او بشوید.

خود شخص نیز دعای زیررا بکند :
به نام و قدرت خداوندم عیسی مسیح من به شیطان و تمام روح های شریر دستور میدهم که
مرا آزاد کرده تا من بتوانم خداوند خود عیسی مسیح را بشناسم ,و بتوانم اراده خدا را انتخاب
کرده و انجام دهم .من بعنوان فرزند خدا که با مسیح درقلمرو آسمانی نشسته ام به تمام دشمنان
خداوندم عیسی مسیح دستور می دهم که بسته شده و ساکت باشند .من با قدرت و اختیارکامل
به شیطان و تمام همکاران او اعالم میکنم که دیگر نمی توانید هیجگونه درد و ناراحتی در من
ایجاد کنید و به هیچ وسیله ای نمی توانید مانع انجام کار خداوند در زندگی من شوید.
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قدم اول
راه حقیقی در مقابل راه جعلی
اولین قدم آزادی در مسیر انهدام قلعه هایی است که شیطان بوسیله مذاهب دروغین و یا فعالیتهای شیطانی در زندگی شما
بوجود آورده است .در این قدم ،با قدرت عیسی مسیح هرگونه مذهب ،گروه و یا تشکیالتی که عیسی مسیح را رد میکند و
اطالعات خود را بر هر چیز دیگر بجز کالم خدا می گذارد .رد کرده و اثرات آنرا نابود میکنیم .بمنظور یاد آوریهای تمام تجربیات
مذهبی و روحانی گذشته شما ,با این دعا از خداوند می خواهم که تمامی مذاهب و عقاید دروغین و غیر مسیحی گذشته را به
شما آشکار سازد و بخاطر شما بیاورد.
ای پدر آسمانی ،با این دعا به نام عیسی مسیح از تو می خواهم که تو ای پدر ،قلب و فکر
مرا تحت تسلط کامل خود درآورده و هرگونه درگیری گذشته ای را که با مذاهب دروغین
و فعالیت های شیطانی و غیرمسیحی و معلمین دروغین ،خواسته و یا ناخواسته داشته ام به
من آشکار و روشن نمایی .در نام عیسی مسیح ،آمین

در لیست زیر با هرچه که تا بحال در زندگی خود چه خواسته و چه ناخواسته و یا فقط تفننی درگیری داشته اید ،عالمت بزنید
اگر چیزی را روح القدس به شما یادآوری میکند که در این لیست نیست ،آنرا هم به آخر این لیست اضافه کنید تا اگر احیاناً
شیطان جای پایی در زندگی شما از این طریق پیدا کرده است ،آزاد شوید.
در مورد کدامیک از موارد زیر مطالعه کرده اید یا در جلسات آن شرکت کرده اید؟
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

احضار ارواح
هیپنوتیزم
طالع بینی (درمجالت)
پیشگویی آینده
فال قهوه ,چائی ,ورق
سر کتاب باز کردن  ,دعا نویسی  ,جادوگری
عرفان
درویشی
اسالم و مذاهب دیگر
تجربیات دیگر؟

لطفاٌ به سوال های زیر جواب دهید:

.1
.2
.3
.4

آیا هرگز هیپنوتیز شده اید و یا در سمینارهای فلسفه های مختلف ،روانشناسی و گروه های به ظاهر روحانی شرکت کرده اید؟
هرگز یک دوست خیالی و یا حضوری که شما نصیحت را و راهنمایی میکند در زندگی خود تجربه کرده اید؟
هرگز در افکار خود صداهایی شینده اید؟ آیا مرتب افکاری داشته اید که شما را آزار داده متهم میکنند و یا کامال متفاوت با اعتقادات و
باورهای شما هستند؟ آیا حس میکنید که مکالمه دو طرفه در مغز و افکار شما جریان دارد؟
آیا تجربیات دیگری داشته اید که بنظر شما غیر عادی می آید؟
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دعا:
حال که خداوند تمام فعالیت ها و تجربیات روحانی غیر مسیحی را به شما آشکار کرده است ،تک به تک این تجربیات را اعتراف کرده به نام
عیسی مسیح رد کرده و وجود و اثر آنها را در زندگی خود منهدم میکنیم .برای هرکدام جداگانه به صورت زیر دعا می کنیم:
خداوندا ،من اقرار میکنم که در  .......شرکت کرده ام .ازتو تقاضای بخشش می کنم
و شراکت خود را در  .......رد کرده ،به اسم عیسی مسیح رابطه خود را باآن قطع میکنم
انهدام قلعه شیطان را در این زمینه زندگیم اعالم میکنم و آنرا با خون مسیح شسته و به
خداوند تقدیم میکنم.

باطل کردن تاثیرات غلط
 )1چه کتابهایی خوانده اید که در زندگی شما ،در روح شما و یا در دید شما نسبت به زندگی موثر بودند ؟
 oکتابهای فلسفی وسیاسی؟
 oکتاب های روانشناسی؟
 oکتاب های Self Improvement ،
 oکتاب های شعر؟
 oدیگر؟
دعا :خداوندا ،اعتراف میکنم که خواندن کتاب ............بر روح و روان من تاثیر
گذاشته است اکنون با خون عیسی مسیح این تاثیر را پاک میکنم و اعالم میکنم که
تنها حقایق کتاب مقدس شکل دهنده افکار من و راهنمای زندگی من هستند.
درنام عیسی مسیح ،آمین

 )2چه فیلم هایی بر شما تاثیر زیاد گذاشته اند؟
 oفیلم های ترسناک
 oفیلم های تراژدیک و درام
 oفیلم های رومانتیک
 oدیگر فیلم ها ( سکسی)...
دعا  :خداوندا اعتراف میکنم که دیدن فیلم ..........بر روح وروان من تاثیرگذاشته
است .اکنون با خون عیسی مسیح این تاثیر را پاک میکنم و اعالم میکنم که تنها
حقایق کتاب مقدس شکل دهنده افکار من و راهنمای زندگی من هستند در نام
عیسی مسیح ،آمین.

 )3عضو یا هوادار چه سازمان های سیاسی بوده اید؟
دعا :خداوندم ،درنام عیسی مسیح شرکت و تعهد قلبی خود را به  .......لغو و باطل میکنم و
اعالم میکنم که تنها تعهد من به تو و ملکوت تو میباشد .آمین

)4چه قهرمانانی در زندگی شما وجود داشته اند؟ چه کسانی را در زندگی تحسین کرده اید؟
دعا :ای پدر آسمانی؛ دران لحظه به اسم عیسی مسیح؛ رابطه قلبی خودرا با  ...........قطع
میکنم .که تنها قهرمان و نمونه درزندگی من عیسی مسیح میباشد که می خواهم شبیه او شوم.
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قدم دوم
راستی در مقابل فریب
کالم خداوند منبع حقیقت و راستی است .اما فقط دانستن این کافی نیست بلکه حقیقت کالم خدا باید در عمق وجود و قلب ما باشد (مزمور .)۶:۵1
زمانی که داود خود را فریب میداد زندگی پر رنجی داشت .اما زمانیکه او آزادی را با قبول حقیقت پیدا کرد ،چنین نوشت  :خوشا به حال کسیکه ....در
روح او حیله نمی باشد (مزمور .)2:32خداوند از ما میخواهد دروغ و فریب را کنار گذاشته و حقیقت را با محبت بیان کنیم (افسسیان1۵:4و.) 2۵
شخصی سالمتی روانی دارد که با حقیقت زندگی کند و فکر او نسبتا خالی از اضطراب و ناراحتی باشد .تماس کامل با حقیقت های زندگی خالی از
اضطراب زمانی پدید می آید که شخص مسیحی فریب و دروغ را کنارگذاشته و حقیقت رامی پذیرد .قدم دوم (در آزادی مسیح) را با دعای زیر شروع
کنید :
ای پدر آسمانی ,من این را میدانم که تو در عمق دل من حقیقت را میخواهی و این حقیقت راه نجات وآزادی من است (یوحنا.)۳۲:۸
بوسیله این دعا اعتراف میکنم که من بوسیله پدر دروغگوها فریب خورده ام (یوحنا )۴۴:۸و من نیز
خود را فریب داده ام (اول یوحنا .)۸:۱در این لحظه من به اسم خداوندم عیسی مسیح و با قدرت خون مسیح از پدر روحانی در خواست میکنم
که همه روح های فریبکار و دروغگو را نهیب زده و از من دور کنی.
من بوسیله فیض خدا اعالم میکنم که با ایمان ,تو را در زندگیم دریافت کرده ام و اکنون با مسیح در قلمرو آسمانی نشسته ام (افسسیان)۶:۲
در نتیجه تو به من این اختیار و مسٌولیت را دادی که در مقابل شیطان با تمام قدرت مقاومت کنم و این مقاومت
من شیطان را فرار میدهد (یعقوب .)۷:۴حال ای روح القدوس از تو میخواهم که مرا تفتیش کنی و دل مرا بشناسی ،مرا بیازما ,و فکرهای مرا
بدان و ببین که آیا در من راه فساد است؟ و مرا به طریق جاودانی هدایت فرما
(مزمور )۲۴-۲۳ : ۱۳۹در نام عیسی مسیح همه را از تو می طلبم ،آمین.

پس از این دعا بخاطرآورید که شیطان از طریق مذاهب و فلسفه های دروغین ،شما را فریب میدهد و همینطور شما نیز خود را به طرق مختلف
فریب میدهید .حال که شما با مسیح زنده شده و با خون او بخشیده شده اید ،لزومی ندارد که با دروغ زندگی کنید یا از خودتان دفاع کنید چون عیسی
مسیح تنها دفاع شما میباشد .در دعا لیست زیر را چک کرده و راههائی را که شما در زندگی ،خود را فریب داده اید یا از خود دفاع کرده اید را به
حضورخداوند بیاورید .بسیار مهم است که تک تک جمالت زیر را به حضور روح القدوس آورده و از او سوال کنید که آیا چنان موضوعی در زندگی
شما صادق میباشد یا نه؟
خود فریبی ( :فریب = دورغی که من بعنوان راست پذیرفته ام )
بعد از ایمان آوردن به مسیح  ,درکدامیک از موارد زیر خود را فریب داده اید ؟

.1
.2
.3
.4
.۵
.۶
.۷
.۸
.۹

کالم خداوند را شینده اما به آن عمل نکرده اید( .یعقوب  22:1و ) 1۷:4
خود را کامل و بی گناه دانسته اید( .اول یوحنا )۸:1
تصور غلط از خود داشته اید :فکر کردید کسی هستید که نبودید ،یا آن کسی را که نیستید باور کرده اید که هستید( .غالطیان )3:۶
خود را در امور این جهان حکیم دانسته اید( .اول قرنتیان )1۹- 1۸: 3
تصور کرده اید که آنچه که بکارید درو نخواهید کرد (در فکر و در عمل)( .غالطیان )۷:۶
یعنی فکر کرده اید میتوانید در کار نادرستی شرکت کنید و آن روی شما تاثیر نگذارد.
باور د اشته اید که افرادی که در گناه زندگی می کنند وارث ملکوت خداوند می شوند( .اول قرنتیان )۹:۶
باور داشته اید که می توانید با افراد فاسد معاشرت کنید و آنها بر شما تاثیر نگذارند( .اول قرنتیان)33:1۵
فکر کرده اید که گاهی خدا شما را وسوسه کرده است( .یعقوب )1۶:1
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برای هر مورد که در باال عالمت زده اید ,جداگانه دعای زیر را بکنید:
خداوندا ,اعتراف میکنم که خودم را بوسیله........فریب داده ام .بخاطر خون عیسی
مسیح مرا ببخش .به اسم عیسی مسیح این دروغ را رد میکنم و این حقیقت را قبول میکنم که.......

دفاع از خود :
وقتی با مشکلی روبرو شده اید و یا کسی به شخصیت شما حمله کرده است ،به چه وسیله ای از خود دفاع کرده اید؟

.1
.2
.3
.4
.۵
.۶
.۷

انکار حقیقت (دانسته و یا نادانسته) انکار کردن اتفاقات بدی که در زندگیم افتاده است.
خیال بافی( :فرارازحقیقت) بوسیله تخیالت تلویزیون ,فیلم ،کتاب ،کامپیوتر ،کار زیاد ،بازی و تفریح  ,موسیقی و . ....از حقیقت تلخ و
مشکالت زندگی فرارکرده ام.
کناره گیری کردن یا سکوت کردن (از افراد کناره گیری کرده ام که یا نمی توانم تحملشان کنم و یا مرا نمی پذیرند)
به عقب برگشتن (در مقابل مشکالت زندگی به شرایط گذشته که راحت تر بودند برگشته ام).
جابجائی ا حساسات و افکار (احساسات منفی خود را بر سر دیگران خالی کرده ام).
سرزنش دیگران (بجای قبول مسئولیت ،دیگران را مسئول مشکالت خود دانسته ام).
عذر و بهانه آوردن (بوسیله عذر و بهانه از رفتار خود غلط خود دفاع کرده ام).

در هر یک از موارد باال ،بطور جداگانه بصورت زیر دعا کنید:
خداوندا اعتراف میکنم که بوسیله ...........خودم ازخودم بطور غلط دفاع کرده ام .از تو
طلب بخشش میکنم و تو را برای بخششم شکر میکنم و متعهد می شوم که از امروز به تو
توکل کنم که ازمن دفاع کنی و مرا محافظت نمائی .به اسم عیسی مسیح ،آمین.

انتخاب حقیقت در مواردی ،به مراتب مشکل تر است بخصوص زمانیکه با آن دروغ سالها زندگی کرده اید.
خود فریبی و روشهای دفاع از خود در طول سالها بوسیله نفس ما و شیطان و دنیا و حتی خانواده ما بعنوان تنها راه برخورد با مشکالت به ما یاد داده
شده است .حال که ما مسیح را بعنوان نجات دهنده پذیرفته و در او تولد تازه یافته ایم ,تنها دفاع ما خود عیسی مسیح می باشد .دانش و آگاهی به
اینکه شما فرزند خدا هستید و برای همیشه بخشوده و پذیرفته شده اید ،چیزی است که شما را آزاد میکند تا با مشکالت زندگی مقابله کرده و
اعتماد و وابستگی کامل خود را به مسیح اعالم کنید.
عکس العمل درست نسبت به حقیقت ،ایمان آوردن به آن حقیقت است و باور داشتن حقیقت ،انتخاب و تصمیم ما است .وقتی کسی می گوید:
میخواهم به خدا یا به این حقیقت ایمان آورم ولی نمی توانم .این شخص فریب خورده است .چون البته که می توانید به حقیقت ایمان آورید .ایمان
چیزی است که براساس اراده شما است و نه براساس احساسات شما .ایمان داشتن بر چیزی دلیل حقیقت داشتن آن جیزنمیشود ,اما کالم خدا حقیقت
است پس ما به آن ایمان می آوریم.
بعضی ها میگویند فرقی نمیکند به چه چیزی ایمان بیاوری .در صورتیکه بر عکس بسیار فرق میکند.
بخاطر اینکه هر انسان ،ایمانی دارد و مطابق آن ایمان ،دارد زندگی میکند .پس اگر ایمانش براساس حقیقت نباشد .روش زندگی او هم درست
نخواهد بود و مورد ضربه شیطان (پدر دروغگوها) خواهد بود .
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قدم سوم

بخشش درمقابل تلخی
ما باید دیگران را ببخشیم تا شیطان نتواند بر ما برتری یابد و از ما سواستفاده کند(دوم قرنتیان (.)11-1۰:2
ما باید رحیم باشیم همانطور که پدر آسمانی ما رحیم است (لوقا  .)3۶:۶ما باید ببخشیم چونکه پدر نیز ما را بخشیده است (افسسیان .)32-31:4بعالوه
کالم خدا بطور واضح میگوید که با نبخشیدن ,به شیطان در زندگیمان جای پا و زمین میدهیم (افسسیان.)2۷-2۶:4
خداوند در مورد بخشیدن کسانی که به ما خطا کرده اند ،بسیار سخت می گیرد .بطوریکه میگوید< :اگر شما مردم را نبخشید ،پدر آسمانی
نیز خطایای شما را نخواهد بخشید( >.متی14:۶و )1۵چرا خداوند اینقدر این موضوع را برای ماسخت میگیرد؟ چون ما را دوست دارد و میداندکه عدم
بخشش و تلخی چقدر زندگی ما را خراب میکند .او میداندکه این تلخی به بدن ما صدمه میزند ,به بدن عزیز او یعنی کلیسا صدمه می زند (عبرانیان
 )1۵:12و جای پای شیطان را در زندگی ما ,در خانواده ما ,و در کلیسای ما باز میکند .پس این مساله را باید جدی بگیرید تا مطمئن شوید همه
کسانی که درزندگی به شما ضربه زده اند را بخشیده اید .در این مرحله از خداوند بخواهید که نام تمام اشخاصی را که شما احتیاج به بخشیدن آنها
دارید بخاطر شما آورد.
خواندن دعای زیر با صدای بلند شما را در این زمینه یادآوری میکند:
ای پدر آسمانی ،ترا شکر میکنم برای فراوانی محبت و بردباری و صبر تو که باعث توبه
من شد( رومیان  .)۴:۲اقرار میکنم که من آن محبت و صبری را که تو برای من داشته ای ،در
مورد دیگران که به من بدی نموده و یا قصور ورزیده اند را نداشته ام و بجای آن در موردآن اشخاص
تلخی و نابخشودگی داشته ام .در این زمان ای روح القدس از تو می خواهم که نام آن اشخاصی که من نبخشیده ام را
به یاد من آوری تا بتوانم آنها را ببخشم.
همه اینها را در نام عزیز عیسی مسیح می طلبم ،آمین.
برروی یک صفحه کاغذ ،لیست نام های اشخائی را که نبخشیده اید بنویسید .در این مرحله از خود سوال نکنید که آیا باید شخصی را ببخشید یا خیر
بلکه هر اسمی را که به فکر شما می آید بنویسید .حتی اگر فکر میکنید کسی را بخشیده اید اما اسم او بخاطر شما میآید  ,اسم او را بنویسید .چون با
دعای دوباره چیزی را از دست نمیدهید .اما اگر کسی از قلم بیافتد ،آن جای پای شیطان باقی میماند .درآخر لیست اسم خود را نیز اضافه کنید.
بابخشیدن خودتان در حقیقت بخشش وپاکی را که میدهد می پذیرد .بعالوه ،در آخر لیست <افکار بر علیه خدا> را هم اضافه کنید .این افکار غالباً
باعث احساس خشم نسبت به خدا میشوند .البته خداوند پاک و بری از هر گناه است و احتیاج به بخشش ندارد ،ولی این خود ما هستیم که احتیاج
داریم افکار خصمانه بر علیه خدا و یا توقعات نابجا از خداوند را رد کنیم و خود را از عصبانیت و خشم نسبت به خداوند آزاد کنیم .قبل ازاینکه در مورد
این اشخاص دعا کنید .در مطالب نوشته شده در زیرتفکر کنید و امید داشته باشید که با درک این مطالب و اطاعت از کالم خدا و انجام بخشش
واقعی این افراد  ,چه شادی  ,آزادی و پیروزی عظیمی را در زندگی خود تجربه خواهید کرد .
 - ۱بخشش به معنای فراموش کردن نیست! افرادی که سعی می کنند گناه وخطایای دیگران را فراموش کنند بزودی در مییابند
که عمال نمیتوانند فراموش کنند .خداوند میگوید :که< من گناهان شمارا دیگر بخاطرنخواهم آورد> (عبرانیان .)1۷:1۰اما خداوند که هیچوقت
چیزی رافراموش نمی کند .پس <دیگر بخاطر نیاوردن> این معنی را میدهد که خداوند ما را بر اساس گذشته مان قضاوت نکرده و آنرا بر علیه ما
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استفاده نمیکند (مزمور  .) 12 : 1۰3شما اول باید ببخشید ودر اثر این بخشش ممکن است در طول زمان خطایایی را که شخص در حق شما کرده
است فراموش کنید .ولی نمیتوانید اول فراموش کنید و به این وسیله شخص را ببخشید .فراموشی وسیله بخشش نیست .زمانیکه ما خطایای گذشته
اشخاص را بخاطرشان میآوریم .نشان میدهیم که درحقیقت آنها را نبخشیده ایم .پس با بخشیدن  ،متعهد می شویم که خطایای گذشته را دیگر
برعلیه آن شخص استفاده نکنیم ( .مثال  :زخم روی دست )

- ۲بخشیدن یک تصمیم و یک انتخاب آزادانه است
چون خداوند از ما میخواهد که ببخشیم پس کاری است که از دست ما بر می آید و به تصمیم و اراده ما بستگی دارد .کسی که میگوید< :نمی توانم
ببخشم> فریب خورده است .چون بخشش اراده خداست و خدا قول میدهدکه (از لطف خود ،هم اراده و هم قدرت) انجام اراده اش را در ما ایجاد کند
(فلیپیان .)13:2
 -۳بخشش برای ما مشکل است چون مخالف آن مفهوم غلط عدالت است که قبال یاد گرفته ویا در فکرخود داریم .ما می خواهیم که
دیگران برای بدی که در حق ماکرده اند رنج بکشند وجریمه بدهند .اما خداوند می گوید انتقام مکشید بلکه انتقام ازآن من است ومن(خداوند)

جزا خواهم داد (رومیان .)1۹:12شما می پرسید< چرا باید بگذارم شخص خطا کار به این راحتی آزاد شود؟> مسئله همین جاست – تا زمانیکه
شخص را نبخشیده اید و او را به خداوند واگذار می کنید  ,نه بخاطر آن شخص بلکه بخاطر آزادی خود شما از گذشته .اطمینان داشته باشید اگر چه
این شخص را بخشیده و او را از اسارت افکار خود آزاد می کنید اما او هیجوقت از اسارت مسیح و جزای خداوند آزاد نخواهد شد .خداوند میفرماید که
او<گناه را هرگز بی سزا نخواهد گذاشت (خروج  .)۷:34خداوند با او عادالنه و منصفانه رفتار خواهد کرد و این کاری است که ما انسانهای گناهکار
نمی توانیم بکنیم ( .تلخی نبخشیدن  ,ما را خشم می آورد و خشم انسان عدالت خدا را به عمل نمی آورد یعقوب ) 2۰ – 1۹ : 1
وقتی فرد خاطی را به خدا می سپاریم و یا واگذار می کنیم او را دست بسته و گناه کار به خدا بدهیم نه آنکه فکر کنیم او فوری بخشیده خواهد شد ,
این طرز فکر باعث می گردد که بتوانیم شخص خاطی را با دست های بسته و محکوم  ,به خدا واگذار کنیم )

 -۴بخشش افراد برای آزادی خود شماست
تا زمانی که شخص را نبخشیده اید حتی اگر آن شخص مرده باشد ،افکار او شما را آزار خواهد داد و آزادی اینکه در خداوند راه بروید را از شماخواهد
گرفت .ممکن است بگویید <:آخر نمی دانید چقدر این شخص به من ضربه و صدمه زده است > .اما آیا متوجه هستید ،که بخشش  ,گذشته را
عوض نمیکند بلکه تاثیر اتفاقات گذشته را بر زندگی امروز شما قطع میکند.

 - ۵با نبخشیدن ،رابطه شما با خداوند مختل خواهد بود.
بنابراین بخشیدن مساله ای نیست که فقط بین شما و آن شخص خاطی باشد ،بلکه مساله ای است که بین شما و خدا میباشد .وقتی کسی نسبت به
ما گناه میکند .ما با نبخشیدن  ,نسبت به خدا گناه میکنیم .بخشیدن شخص خاطی شما را آزاد میکند که در خداوند با قوت راه بروید و او را دنبال
کنید .هیچ انسانی ارزش آنرا ندارد که به خاطر او رابطه زیبای شما با پدر آسمانی تان مختل شود ( .مثال  :ایستادن افراد بین شما و مسیح )

 -۶بخشیدن قبول کردن این است که با نتایج گناه شخص دیگری حاضرید زندگی کنید.
برای بخشیدن قیمتی باید پرداخت گردد .هرکه را که می بخشید ،برای شرارت آنها قیمتی را حاضر می شوید بپردازد .متوجه باشید که چه بخواهید و
چه نخواهید با نتایج خطای آن شخص دارید زندگی میکنید و خواهیدکرد .در این مورد انتخابی که دارید این است که آیا با تلخی و عدم بخشش
زندگی خواهید کرد و یا با آزادی که از بخشش بدست میآید ؟ عیسی مسیح جریمه گناهان ما را بر خود گرفت .ما هم با بخشش ،گناه دیگران را
به خود قبول میکنیم .خدای پدر<مسیح را که کامال بی گناه بود در راه ما گناه ساخت تا ما بوسیله اتحاد با او مانند خود خدا کامال بی گناه و مانند
خود خدا کامال نیک شویم> (دوم قرنتیان  .)21:۵پس عدالت کجاست ؟ عدالت در صلیب عیسی مسیح است که به بخشش حقانیت می بخشد.
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 - ۷چگونه میتوان از دل بخشید و از اسارت احساسات دردآور آزاد شد ؟
به این وسیله که به درد و زخم و تنفری که دردل شما ایجاد شده اعتراف کنید .تا وقتیکه این بخشش ،ریشه احساسی زندگی شما را لمس نکند،
کامل نخواهد بود .بعضی ها این درد را احساس می کنند اما نمی دانند آنرا چگونه اعتراف کنند .اجازه دهید خداوند این درد را از اعماق دل شما
بیرون آورده و شفا دهد .در این جاست که احساسات شما شفا پیدا میکند .همانطور که دعامیکنید ،خدا ممکن است افراد و تجربیاتی را بخاطرتان
بیاورد که کامال فراموش کرده اید .بگذارید روح القدس هر چه میخواهد بخاطرتان بیاورد حتی اگر دردناک است .بخاطر داشته باشید که این
کار را بخاطر خودتان میکنید .خدا می خواهد خود شما آزاد شوید.

احساسات شما میتواند شفا پیدا کند  ,در زمانی که شما آسیب دیده اید  ,چه احساسی داشتید؟
احساس مسخره شدن  ,احساس این که تحقیر شده ام و احساس کوچکی  ,احساس بی ارزشی  ,احساس این که به من خیانت شده ,
احساس این که من را هالو خطاب کرده اند  ,احساس اینکه از من سؤ استفاده شده  ,احساس تنهائی  ,احساس طرد شدن  ,احساس بی
آبروئی  ,احساس ناپاکی و این که کثیف هستم  ,احساس شرم  ,و یا نجس شده ام و حتی احساس عریانی (این مطلب بخصوص در
مواردی که به فرد در بچگی دست درازی و یا حتی با چشم بد نگاه شده باشد  ,اتفاق می افتد ) احساس این که من مفتضح شده ام  ,احساس این
که لعنت شده ام  ( .......احساس خشم  ,تلخی و تنفر عوارض این احساسات نامبرده است و نتیجه نبخشیدن است و به خودی خود بوجود نمی آید
بلکه از ریشه احساسات درد کشیده شده ناشی می گردد  ,و با شفای آنها  ,عوارض خشم و تلخی و تنفر نیز از بین می رود )  ....طرز دعا این است
که اول به همان زمانی که این اتفاقات افتاده است برگردید و تفکر کنید و آن احساس ها را بیان کنید و بعد خود را با عیسی مسیح در شب قبل از
صلیب و بعد روی صلیب مقایسه کنید که او تمام این احساساتی که االن شما دارید را در آن شب و روز صلیب تجربه کرد و خیلی هم بیشتر از شما .
 . . . . . .توسط سربازان  ,مالیان و مردم تحقیر شد (آیات را بیاد بیاورید و بخوانید و اعالم کنید )  ,او خیلی بیشتر احساس کرد که به او خیانت شده
( یهودا اسخر یوطی و پطرس و حتی بقیه ای که فرار کردند ) او را عریان کردند و کتک زدند و تف روی صورت او انداختند و جلوی عام مردم او را
شالق زدند و بدون هیچ باال پوشی ( لباس) عریان به صلیب آویختند که تمام مردم او را عریان می دیدند و او را مسخره می کردند و او برای ما
مفتضح شد او مفتضح شد که ما افتخار خدا شویم و مالیان او را لعنت شده می دیدند و حتی او را لعن می کردند در غالطیان  13 : 3مسیح برای ما
لعنت شد که ما برکت خدا شویم  ( .به طرز دعای شفای احساسات در صفحه بعد رجوع کنید )
 -۸زمان بخشش همین االن است ممکن است این احساس به شما دست دهدکه <حاال زمان بخشش نیست .من صبر میکنم وقتیکه
آتش عصبانیتم و ناراحتیم سردتر شد آنوقت میبخشم> نه!! زمان بخشش همین االن است .براحساسات جریحه دار خود و اینکه چه موقع این
احساسات به شما اجازه بخشش را میدهند ،تکیه نکنید .بعد ازبخشش ،در طول زمان و بتدریج بعد از آنکه شیطان جای پایش را در قلب شما از دست
داد (افسسیان )2۷-2۶:4آنگاه احساسات شما در مورد شخصی که بخشیده اید عوض خواهد شد.
 -۹نگویید<خداوند مراکمک کن که ببخشم> .چونکه او دارد کمک میکند .نگویید<خداوندا می خواهم ببخشم> چونکه با این
کار از زیر تصمیمگیری برای بخشش که مسئولیت شماست ،شانه خالی میکنید .درعوض بگویید <آن شخص را می بخشم>.
 - ۱0هنگام یاد آوری ،برای خطاهای آن شخص دلیل و عذر و بهانه نیاورید .با بخشش ،شخص را به خدا می سپارید و او
دردهای شما را بر میدارد .احساسات بعدا" عوض میشوند .نکته مهم درحال حاضر آزاد شدن شما از اتفاقات تلخ گذشته میباشد .هنگام دعا اول
برای تمام اتفاقات مربوط به یک شخص؛ دعای بخشش کنید و بعد به نفر بعدی بروید .در مورد هر تجربه بگویید که آن شخص
چه کرده است .چگونه به شما ضربه و زخم زده است و این کار آنها باعث برانگیختن چه احساسی در شما شد
( احساسات خود را از قبیل ،طرد شدن ،بی محبتی دیدن ،احساس بی ارزشی کردن ،احساس ناپاکی کردن و ....غیره را بیان کنید).
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طرز دعای بخشش
حال شما آماده هستید که اشخاص لیست خود را ببخشید .بیاد داشته باشید که این بخشش در واقع انهدام قلعه هایی است که شیطان در زندگی شما
ایجاد کرده است .هدف از این بخشش آزادی شما در مسیح است تا از این به بعد ،آن اشخاص هیچگونه کنترلی در زندگی شما نداشته باشند .برای
هر شخص باصدای بلند دعا کنید:
خداوندا من( ......نام شخص) را میبخشم برای(...........برای کارهایی که کرد مثل  .........تا به من صدمه بزند) ..........
گرچه این کار او باعث شد احساس کنم که  ( ............خاطرات دردناک خود رابیان کنید......... ).
او را به تو میسپارم و از تو میخواهم احساسات  (...........تلخ  ,درد آور  ,آسیب دیده  ,رنج کشیده ) .........مرا در من شفا دهی.

طرز دعا برای شفای احساسات
مسیح جان درسته که من این احساس .......مثال تحقیر .........را دارم ولی تو بخاطر من روی صلیب این درد را کشیدی و از من بیشتر احساس .....مثال
تحقیر .....را داشتی و تمام این شرم و تحقیر را تو بیشتر کشیدی  ,من این احساس ..........خودم را به تو می دهم و در عوض شکست و درد  ,پیروزی
و شفای تو را می پذیرم  ,به عوض احساس  ...........احساس پاکی  ,قدوسیت  ,هویت  ,شاهزادگی  ,برکت  ,آزادی را از تو دریافت می کنم  .می دانم
که تو همه ا ین کارها را برای من کردی و تمام این احساس های بد را بر خود گرفتی .
شیطان  ,تو نمی توانی دیگر این احساس ( و یا احساست درد آور) را در من تحریک کنی  .من همه انان را به عیسی مسیح در روی صلیب دادم و با
برخاستن او از مردگان شادی او را دریافت کردم  .شیطان  ,از من دور شو چون من آن شخص را بخشیدم و تمام احساسی که توام با این نبخشیدن ,
سال هائی سال با من بود را به مسیح دادم و احساس شادی  ,شاهزادگی و پیروزی را دارم  .در نام عیسی مسیح  .آمین

بعد از آنکه همه خطایای یک شخص بخصوص را بخاطرتان میآید با دعای باال بخشیدید و صادقانه احساسات منفی خود را بیان کردید.از لیست
باال برای افرادی که به شما زخمهای عمیق زده بودند و آنرا مدتی در دل خود نگاه داشته بودید ،دعا زیر را بکنید:
خداوندا به اسم عیسی مسیح ،زمینی که شیطان در نام ( .....اسم شخص)  ......در قلب من ایجاد کرده بود را پس می گیرم و
آنرا با خون عیسی مسیح شسته و به تو تقدیم میکنم .از امروز کارهای گذشته( .....اسم شخص)  .......را بر علیه او
استفاده نمیکنم و او را از چشم تو می بینم .تو را شکر میکنم که مرا از اسارت و بند تلخی که نسبت به او داشتم و
احساس می کردم آزاد کرده ای.
می خواهم که( .....اسم شخص)  .......را برکت دهی.
در نام عیسی مسیح آمین.
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پاک کردن وجدان
خدا میخواهد که وجدان ما نسبت به خدا و انسان پاک باشد .وجدان ناپاک جای پایی است که شیطان استفاده میکند تا ما را در مقابل
خود ،خدا و مردم محکوم کند.کارهایی که ما بر علیه دیگران کرده ایم و تقاضای بخشش نکرده ایم مانع میشود که دیگران شهادت و بشارت ما را
شنیده و به مسیح ایمان آور از روح القدس بخواهید که در سواالت زیر اسم افراد را به خاطر شما بیاورد.
)1به کسانی گناه کرده اید که تا بحال تقاضای بخشش نکرده اید؟
 )2به چه کسانی توهین کرده اید و یا دل آنها را شکسته اید؟
 )3در مورد وظیفه خود به چه کسانی کوتاهی کرده اید؟
 )4از چه کسانی چیزی دزده اید و یا به آنها خسارت زده اید؟
 )۵از چه کسانی چیزی را قرض کرده اید که به آنها بر نگردانده اید؟

طرز تقاضای بخشش
در ابتدا دعا کرده و از خداوند تقاضای بخشش کنید .سپس با توجه به نکات زیر ،با اشخاص باال تماس گرفته و از آنها تقاضای بخشش کنید:
 )1تا حد امکان تماس شما بهتر است که حضوری باشد .اگر این امکان پذیر نیست ،می توانید تلفن بزنید .نامه نوشتن زیاد موثر نیست مگر آنکه
مالقات با تلفن امکان پذیر نباشد .فقط درآن صورت است که از نامه باید استفاده کرد.
 )2تقاصای بخشش شما باید کوتاه و مختصر و مفید باشد .مثال <:دیروز در دعا خداوند به خاطرم
آورد که به تو .......کرده ام .می خواهم مرا برای این کارم ببخشی .آیا مرا میبخشی؟ > برای کاری که کرده اید عذر و بهانه نیاورید و گرنه این
تقاضای بخشش تاثیر خود را ازدست می دهد .در این تماس خطایای شخصی مقابل را هم پیش نکشید.
 )3تا جایی که می توانید ،خسارتی که به آن شخص زده اید را جبران کنید.
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قدم چهارم
اطاعت در مقابل سرکشی
امروزه ما نسلی هستیم بسیار نا مطیع وسرخود .بسیاری از ما این حق را به خود میدهیم که افراد مافوق خود را قضااوت کارده و
از آنها سرپیچی کنیم .سرپیچی از خداوند و افرادی که او بر ما می گماارد .بهتارین موقعیات را بارای حماالت شایطان فاراهم
میکند .خداوند بعنوان سردار لشکر از ما می خواهد کاه بعناوان یاک سارباز بادنبال او بارویم .او باه ماا قاول میدهاد کاه ایان
فرمانبرداری از او نه تنها ما را به وسوسه نمی اندازد ،بلکه از شریر رهائی میبخشد .
(متی )13 : ۶
طبق یعقوب  ، ۷ : 4الزمه مقاومت کردن با شریر ,اطاعت کردن از خدا می باشد .پس اگر کسی در اطاعت خادا و رهبرانای کاه
خدا بر ما می گمارد نباشد ،در مقابل شریر هیچ مقاومتی ندارد و شریر از او نخواهد گریخات .چاون خاود شایطان روح سرکشای
است ،با بی اطاعتی ما در حقیقت او را به کنترل کردن خود دعوت می کنیم .خداوند مقاماتی را بر ما گماارده اسات .مثال پادر و
مادر ,همسر ,رهبران و روسای شغلی( ,رهبران دولتی) داریم :
 )1برای آنها دعا کنیم.
 )2از آنها اطاعت کنیم
تنها زمانی خداوند اجازه استیناف ( (Appealبه آتوریته باال تر از مقام (آتوریته) باالتر از خود را بما میدهد کاه آنهاا کااری از ماا
بخواهند که :
 )1با قوانین خداوند و اصول کالم خدا مغایرت دارد.
 )2از محدوده مقام خود که بر اساس اصول وقانون خداوند تعیین شده خارج شده اند.
با صدای بلند دعا کنید:
ای پدر آسمانی ،تو در کالم خود به ما گفته ای که تمرد مثل گناه جادوگری است و گردن کشی مثل بت پرستی است
(اول سموئیل )۲۳:۱۵اعتراف میکنم که در مواقعی از زند گیم با عمل و اخال ق و رفتار خود از مقاما ت باال تر از خودم
سرپیچی کرده ،گناه نموده ام .از تو ای پدر تقاضای بخشش کرده و از تو ای مسیح می خواهم که بوسیله خون خود
تمام قلعه های شیطان را که بوسیله بی اطاعتی های من در زندگی من ایجاد شده ،نابود سازی .دعا میکنم که تو
ای خداوند ،نور خود را بر من بتابانی و تمام نا فرمانبرداری های مرا از کودکی تا به حال بر من واضح کنی .از
اکنون تصمیم میگیرم که روح مطیع و قلب فرمانبرداری داشته باشم.
در نام خداوندم عیسای مسیح .آمین
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در اطاعت بودن ,عملی است که با ایمان انجام میشود .با اطاعت کردن از مقامات ،در حقیقت دارید به خدا توکال میکنیاد کاه از
طریق آنها کار کند .گاهی میشود که کارفرما ,والدین و یا شوهر ،قانون کشوری را که با تایید خدا بارای حمایات ماردم از ظلام
است زیر پا می گذارند .در این گونه موارد ،باید از قانون کشوری برای حمایت شخص استفاده کرد .در بعضی موارد کاه مقاماات
از موقعیت خود سوء استفاده کرده از شما می خواهند که از خدا سر پیچی کنید یا در تعهد خود به خدا سازش کنیاد ،بایاد خادا را
اطاعت کنید و نه انسان را.

کالم خدا می فرماید که یکدیگر را در خدا ترسی اطاعت کنید ( افسسییان  .)21:۵اما خدا طباق کاالم مقامااتی را در زنادگی ماا
قرار داده تا اراده او در بین ما انجام شود .خداوند در کالم خود انسان را دعوت به اطاعت از خود و اشخاص زیر میکند:
 )1خداوند (دانیا ل  ۹: ۹و)۹
 )2پدر و مادر (افسیسا ن)3 -1 :۶
 )3شوهر (اول پطرس )4-1 :3
 )4کار فرما(ٍرئیس) ( اول پطرس )23-1۸ :2
 )۵رهبران کلیسایی ( عبرانیان )1۷ :13
 )۶مقامات دولتی ( رومیان  ۷-1 :13و اول تیموتاوس  4 -1 :2و اول پطرس )1۷-13 :2
 )۷از ایمانداران ( وقتی کسی حرف درستی طبق کالم می زند) ( افسسیان )21 :۵
در هر  ۷مورد باال قلب و فکر خود را با کمک روح القدس تفتیش کرده ،موارد سرپیچی از خداوند و با اشخاص نامبرده را بخاطر
آورید و بوسیله دعای زیر از خداوند تقاضای بخشش کنید:

خداوندا اعتراف میکنم که از .......در مورد......نافرمانی کرده ام .مرا برای نافرمانیم ببخش زیرا که به این
وسیله ،دست شیطان را برای کنترل در زندگیم باز کرده ام .به اسم عیسی مسیح این زمین نا فرمانی را از شیطان
پس میگیرم .از این به بعد من فرمانبردار و تسلیم کالم تو خواهم بود .طبق کالمت از ......که بر من قرار
دادی اطا عت میکنم .در نام عیسی مسیح ،آمین.
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قدم پنجم
فروتنی در مقابل غرور
غرور,کشنده روح است! مغرورمیگوید  :من میتوانم این کار را بکنم! من می توانم خودم را بدون کمک خداوند یاا دیگاران از مشاکالت نجاات داده و
مسائل زندگیم را حل کنم .اما حقیقت این است که نمی توانیم! ما مطلقاً به خداوند و به یکدیگر احتیااج داریام .پاولس رساول در فیلیپیاان  3:3مای
فرماید.... ":ما هستیم که خداوند را در روح عبادت میکنیم و به مسیح عیسی فخر میکنیم و بر جسم اعتماد نداریم" ما احتیاج داریم که در خداوند و در
تواناٍئی قوت او زور آور شویم (افسسیان ) 1۰ :۶یعقوب  1۰ -۶ :4و اول پطرس  1۰-1 :۵این را به ما یاد میدهد که غارور راه گشاای جناگ روحاانی
است و دست شیطان را در زندگی ما باز می گذارد .خداوند خود در مقابل مغرور می ایستد اما فروتنان را سرافراز میکند.
حال با دعاهای زیر فروتنی خود را در مقابل خداوند اعالم کنید:
ای پدر آسمانی ,تو در کالم خود فرموده ای که تکبر پیشرو هالکت است و دل مغرور پیشرو خرابی (امثال سلیمان ۱۶
 .)۱۸:من اقرار میکنم که به خودم تکیه داشته ام و خود را انکار ننموده و صلیب خود را روزانه در پی تو بر نداشته ام
(متی )۲۴ :۱۶و بوسیله این نا فر مانی خود ،به شیطان در زندگی خود جای پای داده ام ,اقرار میکنم که باور کرده ام که
بوسیله قدرت و دانش خودم می توانم در زندگی موفق و پیروز شوم .اقرار میکنم که با پیروی از خواست خود و نه خواست
تو و با تمرکز زندگیم بر خودم و نه بر تو ،به تو ای خداوند گناه کرده ام .در این لحظه به نام عیسی مسیح ,زندگی
خود مرکزی گذشته را کنار گذاشته و تمام زمین ها ئی را که به این وسیله به شیطان داده ام پس گرفته و به عیسی مسیح
تقدیم میکنم که تو ای خداوند مرا راهنما ئی فرموده تا هیچ عملی را از روی خود خواهی انجام نداده و با فروتنی دیگران را
از خود بهتر بدانم ( فیلیپیان .)3 :۲
به من این قدرت را بده تا در محبت تو دیگران را خدمت نموده و آنها را بر خود برتری دهم (رومیان .)۱۰ :۱۲
همه اینها را در نام یگانه منجی عالم عیسی مسیح می طلبم ،آمین.
حال که شما این پیمان فروتنی را با خداوند بسته اید ،به او اجازه دهید که قسمتهای زندگی خود را که با غرور در آن عمل کرده اید به شما نشان
دهد .با دعا هر کدام از موارد زیر را به روح القدس ببرید و هر کدام را که در قلب شما تایید میکند ,عالمت بزنید:
تمایل به اینکه خواست خود و نه خواست خداوند را بجا بیاورم.
بیشتر اعتماد به قدرت و هوش و دانش خود و نه به قدرت و دانش خداوند داشته ام.
گاهی باور کرده ام که عقاید من از عقاید دیگران بهتر است.
همواره در هر مورد میبایست نظر خود را گفته و در انجام آن پافشاری نمایم
بیشتر تمایل به کنترل دیگران داشته ام تا اینکه چگونه خود را در زندگی کنترل کنم.
گاهی خود را مهمتر از دیگران پنداشته ام.
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گاهی فکر کرده ام که هیچگونه نیازی به هیچکس یا هیچ چیز ندارم.
برایم مشکل است که قبول کنم که اشتباه کرده ام.
بیشتر تمایل دارم مردم را راضی کنم تا خدا را.
پس از انجام هر کاری ،میخواهم مطمئٌن شوم دیگران بدانند که من آن کار را انجام داده ام.
خواسته ام بوسیله درجات تحصیلی و عنوان و مقام در بین مردم شناخته شوم .به رخ کشیدن مدرک ؛ مقام و کار های خود

اکثرا" فکر میکنم از دیگران فروتن تر هستم ( .فروتنی کاذب )
گاهی خود را بهتر و روحانی تر و موفق تر از آنچه هستم نشان داده ام.
به هر بهانه ای از خود تعریف میکند و جالل را به خود برمیگرداند
عدم تعلیم و تصحیح ناپذیری و عدم قبول اشتباهات
رقابت و کوچک کردن دیگران
خجالت های بیجا و بی حد که شرم و حیا نیست
حساسیت و برخوردن ها که منجر به زودرنجی می گیردد
راههای دیگر را که ممکن است شما خود را از دیگران برتر دانسته اید........

برای هر کدام از موارد باال که در زندگی شما صدق میکند ،دعای زیر را با صدای بلند تکرار کنید:
خداوندا ،من اقرار میکنم که در زمینه  .......مغرور بوده ام .از تو میخواهم که مرا بخاطر این غرورم ببخشی .به اسمم
عیسی مسیح قلعه ای که شیطان به این خاطر در زندگیم جا پیدا کرده است را نابود کرده و زمین آنرا با خون عیسمی
مسیح شسته و به تو تقدیم میکنم .من تصمیم می گیرم که از این به بعد  ,فروتن بوده و در ایمن ممورد بمه صمورت
 ..........عمل کنم.
در نام عیسی مسیح ،آمین.
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قدم ششم
آزادی در مقابل بندگی
قدم ششم بسوی آزادی ،در مورد گناهانی است که به صورت عادت در آمده اند .اشخاصی که در این زمینه در بند شیطان هستند ،بطور مکرر
گناه نموده اعتراف میکنند و دوباره گناه نموده و دوباره اعتراف به گناه میکنند .این روش گناه – اعتراف -گناه – اعتراف ،نشانه قلعه ای است
که شیطان در زندگی ما بنا نموده و احتیاج به انهدام دارد .برای آزادی از این بند ،باید از کالم خدا در یعقوب  1۶ : ۵و 1۷اطاعت کرد که
میفرماید" :نزد یکدیگر به گناهان خود اعتراف کنید و برای یکدیگر دعا کنید تا شفا یابید زیرا دعای مرد عادل در عمل قوت بسیار دارد" .
پس مهم است که با شخصی عادل و مومن مشارکت داشته باشید تا برای شما دعا کند و شما را جوابگو نگاه دارد " .اول یو حنا ۹:1می فرماید:
" اگر به گناهان خود اعتراف کنیم او امین و عادل است تا گناهان ما را از هر ناراستی پاک سازد ".اعتراف به گناه به معنای معذرت خواهی از
خداوند نیست .اعتراف گناه قبول انجام دادن آن گناه و پذیرفتن مسئولیت انجام آن گناه است.
ابتدا دعای زیر را بکنید:
ای پدر آسمانی ،ای خداوند عزیز ،تو به ما آموختی که به شایستگی رفتار کنیم .عیسی مسیح خداوند را بپوشیم و برای
شهوات جسمانی تدارک نبینیم (رومیان  ) ۱۴:۱3اعتراف میکنم که من بنده و اسیر شهوات جسمانی ام هستم که با نفس
من در نزاع هستند (اول پطرس  ) ۱۱ : ۲تو را شکر میکنم که در مسیح گناهان من بخشوده شده است اما با ادامه روشها و
گناهان خود ،از قوانین روحا نی تو ای خداوند سرپیچی نموده و به شیطان فرصت این را داده ام که جنگ روحانی را در نفس
من ایجاد نماید (رومیان ۱3 – ۱۲ : ۶و افسسیان ۲۷:۴و یعقوب  ۱:۴و اول پطرس  .)۸:5حال ای خداوند به حضور تو
آمده و به گناهان خود اعتراف میکنم .از تومی خواهم گناهان مرا برداشته و مرا پاک بگردانی (اول یوحنا  ۹:۱تا بتوانم از
این بند گناه آزاد شوم .از تو می خواهم که راههایی را که من از قانون روحانی تو سرپیچی کرده و روح القد س را محزون
نموده ام به من مکشوف نمایی.
در نام مقدس عیسی مسیح دعا میکنم ،آمین.
تمایالت جسمانی بسیاری وجود دارند .موارد زیر را با دعا به حضور خدا بیاورید و از روح القدس بخواهید به شما گوشزد کند که آیا در این
گناهان در گیر بوده اید یا نه؟
* بی عفتی
* غرزدن و شکایت
* ناشکری
* غیبت کردن
* دو بهم زنی
* دشمنی وکینه توزی
* مستی وعیاشی
* حسادت
* خشم
* فحش
* طمع
* پول پرستی
* طالق
* بدبینی
* جک های کثیف
درهرمورد باال دعا کنید:
خداوندا ،اعتراف میکنم که در گناه .........شرکت داشتم .ازاین گناه توبه میکنم .مرا
ببخش و از بند این گناه آزاد کن .در نام عیسی مسیح ،قلعه هایی که شیطان بوسیله ....
 ........در زندگی من ایجاد کرده است را نابود کرده و اعالم میکنم که بدن من متعلق به
عیسی مسیح است و من بدن خود را برای...........استفاده نکرده بلکه برای جالل خدا
استفاده خواهم کرد .در نام عیسی مسیح ،آمین.
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گناهان جنسی
این مسئولیت شماست که خود را برای گناه مرده و در عیسی مسیح زنده نگاه دارید تا اینکه ،گناه در جسم فانی شما حکمرانی نکند و
هوسهای آنرا اطاعت ننمایید (رومیان  .)13- 12 : ۶گناهان جنسی بر فکر و روح و بدن ما تاثیر منفی و مخرب به صورت عمیق و دراز مدت
میگذارند .اول دعا کنید:
خداوندا از تو می خواهم که فکر مرا لمس نموده و هرگونه استفاده نادرست جنسی از
بدنم را بخاطر من آوری ،در نام عیسی مسیح ،آمین.
هر تجربه و خاطره ای که خداوند در زمینه گناهان جنسی از قبیل مجالت و ویدیوهای سکسی ،خودارضایی
جنسی ,رابطه خارج از ازدواج و انحرافات جنسی ،که بخاطر شما می آورد را یک به یک اعتراف کرده و قلعه های
شیطان را در این زمینه نابود کنید .در دعای زیر الزم نیست که جزییات را بازگو کنید:
خداوندا اعتراف می کنم که بوسیله( ........گناه خود را نام ببرید) و یا( ..........شخصی راکه با وی گناه کرده اید نام ببرید)
به تو و به آن شخص و به بدن خود گناه در من ایجاد کرده است
را به اسم عیسی مسیح باز کنی و با خون خود تاثیر آنرا بر روح و روان و جسم من پاک نمایی.
درنام عیسی مسیح ،آمین.
گاهی کسی از حریم خود نسبت به ما تجاوز می کند .این میتواند در سطح تجاوز ،سو استفاده جنسی ،باشد و یا در حد
دست درازی باشد .این تجربیات بخصوص در زمان بچگی ،تاثیرات منفی بر روح و روان انسان دارد .حتی
گاهی یک نگاه ناپاک می تواند این تاثیر را داشته باشد .اما با قدرتی که در خون عیسی مسیح برای نجات و شفا
و آزادی است .میتوان تاْثیر آنرا قطع کرد و پاک نمود .اگر روح القدس در این مورد تجربیات را به یاد شما
می آورد ،دعا زیر را بکنید:
خداوند پاک و مهربانم ،اعتراف می کنم که ........نسبت به من گناه کرده است و
احساس خواری و ناپاکی را در من ایجاد کرده است .آن شخص را می بخشم و به
تو می سپارم .اکنون که فرزند تو هستم ،از تو می خواهم که با خون خودت مرا
بشویی و هرگونه تاًثیر آن تجربه را بر روح و روان من پاک کنی .به اسم عیسی
مسیح ،هرگونه جای پای شیطان را در این زمینه پس گرفته و به خداوندم تقدیم میکنم.
آمین.

روابط احساسی وعاطفی نیز در روح و روان انسان بندهایی ایجاد میکند .آیا از لحاظ رومانتیک و احساسی با کسی درگیر شده اید (که اکنون همسر ویا
نامزد شما نمی باشد)؟
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خداوندا از تو می طلبم که بندی که بوسیله رابطه احساسی با .........در من بسته شده است را باز نمایی .قلب خود را از او
پس گرفته و با خون مسیح پاک کرده و به تو و به همسرم (همسر آینده ام) هدیه میکنم .حال با دعای زیر بدن خود را به
عیسی مسیح تقدیم کنید :خداوندا ,من به نام عیسی مسیح هرگونه استفاده بدنم رابعنوان آلت ناراستی و هر گونه گناه
جسمانی رد میکنم .از تو می خواهم که با قدرت خون خود تمام قلعه هایی راکه شیطان در نفس و روح من بوسیله این گناه
ایجاد کرده نابود نمایی .حال من بدن خود را بعنوان قربانی زنده و مقدس که پسندیده توست  ,به تو تقدیم میکنم و بدنم
را فقط برای ازدوج نگاه میدارم .من این دروغ شیطان راکه بدن من بخاطر تجربیات جنسی و نامشرووعٍ گذاشته ام کثیف و
یا نامقبول است رد میکنم .تورا شکر میکنم که تو ای خداوند مرا کامال بوسیله خون خود بخشیده ای و پاک گردانیده ای و
مرا همانطور که هستم دوست داشته و می پذیری  .به این جهت من نیز خود را می پذیرم و بدن خود را پاکیزه می بینم .به
نام عیسی مسیح  ,آمین .

دعاهای مشخص برای احتیا جات بخصوص
ا گردر گناهان زیردر گیر بوده اید .دعای مخصوص آنرا بکنید:
 )۱هم جنس بازی:
خدا وندا ،با این دعا دروغ شیطان را که تو من و یا هرشخص دیگری را هم جنس باز
آفریدی رد میکنم  .تایید میکنم که تو بطور مشخص هم جنس بازی را قدغن کرده ای.
من خود را بعنوان فرزند خداوند قبول کرده واعالم میکنم که تو مرا یک زن (مرد)
آفریده ای .من تمام بند های شیطان را که باعث شده من با زنا ن ( مردان) دیگر بطور
نا مشروع رابطه دا شته باشم در این لحظه پاره میکنم .آزادی خود را در دا شتن
را بطه با جنس مخالف در کانون ازدواج اعالم میکنم .در نام عیسی مسیح ،آمین.
 )۲سقط جنین ( کورتاژ):
خدا وندا اعتراف میکنم که در مورد زندگی ای که تو در اختیار من قرار دادی
احساس مسئولیت نکردم .از تو تقا ضای بخشش دارم .من نیز همانطور که تو مرا
بخشیدی خود را میبخشم .حال من آن بچه را بتو میسپارم تا به ابد محافظ او باشی.
در نام عیسی مسیح ،آمین.
 )۳افکار خود کشی:
خداوندا ،من این دروغ شیطان را که به وسیله اتمام زنگی خودم قادر به پیدا کردن آرامش و آزادی هستم رد
میکنم .شیطان چیزی بجز یک دزد نیست .او میاید که ببرد ،بدزدد ،بکشد و نابود کند .من زندگی در مسیح را
بر میگزینم ،مسیحی که آمد یا به من زندگی سرشار از محبت و آزادی و آرامش تقدیم کند .اعالم میکنم که
من صاحب بدنم نیستم بلکه متعلق به مسیح هستم که مرا با خون گرانبهای خود خریده است.
در نام عیسی مسیح ،آمی
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 )۴کم خوری ،خود را زدن یا بریدن ،خود را لعنت کردن:
خداوندا  ،من این دروغ شیطا ن را که ارزش من بستگی به ظاهرمن و یا اعمال من
دارد با تمام وجود رد میکنم .من خود را زدن،خود را برید ن ،استفراغ و یا تخلیه شکم
ر ا بمنظورتمیزی بدن خود رد میکنم .اعالم میکنم که تنها خون عیسی مسیح قادر به
تمیز کردن بدن من و گناهان من است .قبول میکنم که ممکن است بخاطرقبول
دروغهای شیطان در من گناه باشد ولی دروغ شیطان را که من ناپاک هستم و یا
قسمتی از بدن من شریر است رد میکنم .اعالم میکنم که عیسی مسیح مرا پاک کرده
و بعنوان فرزند خود پذیرفته است و قبول کرده است و هیچ چیز این حقیقت را تغییر
نمیدهد .در نام عیسی مسیح ،آمین.

 )۵اعتیاد ها :سیگار ،مشروب ،قمار،غذا ،پر خوری ،داروهای نسخه ای ،مواد مخدر ،تلویزیون ،کامپیوتر :برای
هرکدام ازاعتیاد ها ی باال جدا گا نه دعا کنید.
خداوندا ،اعتراف میکنم که از.............بمنظورآرامش و خوشی فرار از حقیقت
زندگی و یا برخورد با مشکالت استفاده کرده ،باعث سوء استفاده از بدن خودم ،تخریب
فکرو مغز خودم ،و اطفای روح القدس شده ام .از تو تقاضای بخشش دارم .د ر این
لحظه هر قلعه ای را که شیطان بوسیله سوَََء استفاده های من از........................
درزندگی من بوجود آورده درنام عیسی مسیح نا بود میکنم.من تمام دلواپسی ها و
دلهره های خود را به زیر صلیب عیسی مسیح آورده و به خداوبد خود که مرا دوست
دارد می سپارم من این پیمان را با خود و با تو ای خداوند می بندم که هیچگاه به...............
در موا قع تنهایی و ناراحتی روی نیاورده،بلکه به روح القد س تو تکیه کنم .ا ز تو می خواهم ای
خدای پد ر که مرا با روح ا لقد س خود به فراوانی پر کنی .در نام عیسی مسیح ،آمین.
اعتیاد نه تنها بر روح و روا ن ما ،بلکه بر جسم م ا نیز تاثیر می گذارد .در روز های آینده ،شیطان شما را در این زمینه ها
وسوسه خواهد کرد تا سعی کند دوباره یوغ بندگی را به گردن شما ببندد .برای همین مهم است که در این مورد به کسی
(مثال مشاور روحانی خود) جوابگو باشید تا نه تنها با دعا شما را پشتیبانی کند بلکه روزانه هوای شما را داشته باشد که دو
باره در آن دام نیافتید.
بعد از اعتراف تمام گناهان باال این دعا را بکنید:
خداوندا ،حال که من تمام گناها ن خود را به تو اعتراف کردم ،بوسیله خون عیسی مسیح
بر روی صلیب ،از تو بخشش و پاکیزگی را دریافت میکنم .من تمام قلعه ها یی که
شیطان و یا ارواح شریر ا ز طریق گنا ها ن من در زندگی من ایجاد کرده اند
را با قدرت و قوت منهدم میکنم.
همه اینها را در نام یگانه منجیم عیسی مسیح در خوا ست می کنم آمین.
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قدم هفتم
اتحاد با خداوند در مقابل وراثت گناه
آخرین قدم به سوی آزادی در مسیح ،رد کردن گناهان و لعنت هایی است که از طریق والدین مان بر زندگی ما و فرزندانمان وارد شده
است .در ده فرمان خداوند می فرماید < :ترا خدایان دیگر از من نباشد .صورتی تراشیده و هیچ تمثالی از آنچه باال در آسمان است و آنچه پایین در
زمین است و آنچه زیر زمین است برای خود مساز .نزد آنها سجده مکن و آنها را عبادت منما زیرا که من یهوه خدای تو می باشم خدای غیور هستم
که انتقام گناه پدران را از پسران تا نسل سوم و چهارم از آنانیکه مرا دشمن دارند می گیرم و تا هزار پشت بر آنانیکه مرا دوست دارند و احکام مرا نگاه
دارند رحمت میکنم> (سفر خروج.)۶-4:2۰
روحهای بد از یک نسل به نسل دیگر انتقال پیدا میکنند .این انتقال وراثت روحانی تا زمانی که بوسیله وراثت جدیدتان در مسیح متوقف
نشده باشد ادامه پیدا میکند .البته شما جای پایی پیدا کرده باشد .بسیاری از مشکالت و بیماریهای ارثی بوده و از طریق پدر و مادر به فرزندان خود
میکنند(از قبیل تو عرضه نداری ،تو بد هستی ،تو هیچوقت آدم نمیشوی) نیز می تواند جای پای شیطان و دروغهای او را در زندگی ما باز کند.
همینطور ممکن است افرادی شما را لعنت کرده باشند یا بر شما لعنت گذاشته باشند .بعنوان فرزند خداوند ،شما این قدرت و اختیار را دارید که در
مقابل تمام این لعنت بایستید.
با دعا موارد زیر را به حضور خداوند ببرید .اگر روح القدس در دل شما تایید کرد که آن مورد در باره شما صادق است .دعای مربوط به آنرا
بکنید :
 )۱گناهان پدر و مادر و یا پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها
(ادیان دروغین – گناهان جنسی – اعتیاد به قمار -سیگار -مشروب – مواد مخدر).............
خداوندا :گناه .........را در خانواده ام اعتراف میکنم .با آن گناه قطع رابطه میکنم و
بوسیله خون مسیح هر تاثیری را که آن گناه بر من دارد را پاک می کنم.

 )۲طالق پدر ومادر:
خداوندا گناه طالق پدر و مادرم را به حضور تو اعتراف میکنم .به اسم عیسی مسیح هر لعنتی که این طالق
وارد زندگیم کرده است را رد میکنم و اعالم میکنم که ازدواج من با همسرم ( همسر آینده ام) ابدی می باشد.
 )۳لعنت های لفظی
اگر جمالتی مثل احمق هستی – بی عرضه هستی – تنبل هستی -زشت هستی -هیچوقت آدم نمی شوی -واقعا به درد هیچ کاری نمی خوری-
تو هرگز چیزی یاد نمی گیری -توباید ازخودت خجالت بکشی تو باعث شرمندگی من و خانواده ات هستی..........به شما( بخصوص در بچگی) تکرار
شده است.
ای خدای مهربان ،پدر آسمانیم ،به اسم عیسی مسیح این دروغ را رد میکنم که من ....هستم تاثیر این دروغ و
لعنت را با خون عیسی مسیح در زندگیم پاک میکنم و اعالم میکنم که فرزند تو هستم .محبوب تو هستم و در تو کامل
هستم و قادر به انجام هر کاری هستم
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 )۴بیماریهای ارثی خانوادگی
خداوندا بیماری.........را به حضورت می آورم ،اعتراف میکنم که ریشه همه بیماریها گناه بشر می باشد.
ریشه این بیماری را با خون تو می شویم و به اسم عیسی مسیح تاثیر آن بیماری را در زندگی خودم قطع میکنم.
 )۵گناهان فرهنگی
کدامیک از گناهان فرهنگی در خانواده شما وجود داشته است؟ ظاهر را بهر قیمتی حفظ کردن – غیبت کردن – چشم و هم چشمی – زرنگی کردن
با معیار انسانی – دروغ مصلحتی  -تعارف..................
خدا وندا این گناه را اعتراف میکنم که......به اسم عیسی مسیح این دروغ را رد کرده
و این طرز فکر غلط را کنار می گذارم و با خون عیسی مسیح تاثیر آنرا در زندگیم
پاک میکنم.
 )۶عقد اسالمی
اگر با همسرتان عقد اسالمی کرده اید .دعاکنید:
ای خداوند ازدواج ایده تو است .به اسم عیسی مسیح هر تاثیری که مراسم ازدواج
اسالمی بر من و ازدواجم گذاشته است را رد میکنم .این ازدواج را باخون عیسی
مسیح شسته و تقدیس میکنم .از امروز این ازدواج را به تو ای خداوند یهوه تقدیم
میکنم .در نام عیسی مسیح  .آمین.
اگر همسر شما هم مسیحی است و شما مایلید برای داشتن یک ازدواج سالم و پر برکت طی مراسمی عهد ازدواج خود را در عیسی مسیح تجدید کنید
لطفا با شبان کلیسای خود تماس بگیرید.
 ) ۷احساس می کنید کدامیک از روح های زیر شمارا کنترل میکند؟
* روح رنجوری
* روح یاس و ناامیدی
* روح چند شخصیتی
* روح غصه
* روح حساسیت
* غیره..................

* روح حقارت
* روح بد د هنی و ناسزاگویی
* روح صرع
* روح ترس
* روح زود رنجی
* روح خشم و عصبانیت

برای هر کدام ،دعای زیر را بکنید:
خداوند ،امروز در نام عیسی مسیح هر نوع رابطه خود را با روح .......قطع میکنم.
اعالم میکنم که روح ......هیچگونه حقی در فکر و دل و زندگی من ندارد ،بلکه چون
با خون گرانبهای عیسی مسیح خریداری شده ام ،کامال متعلق به او هستم و تنها
روح القدس حق و اختیار کامل دارد که فکر و دل و زندگی مرا کنترل کند
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اکنون دعای زیر را با صدای بلند تکرار کرده و موقعیت خود رادر مسیح به شیطان و همکاران او اعالم کنید.
در نام عیسی مسیح تمام گناهان و لعنت های اجداد و پدران خود را رد میکنم .بعنوان
کسی که بوسیله خون عیسی مسیح خریداری شده و از پادشاهی تاریکی به پادشاهی
نور و راستی خداوند آمده ،تمام افکار ،اعمال و لعنت های شیطانی را که از طریق اجداد
من به من ارث رسیده است نابود و رد میکنم .بعنوان کسی که بر روی صلیب با عیسی
مسیح مرد و با وی زنده گشته و حال با او در پادشاهی آسمان شریک است  .من تمام
لعنت هایی که شیطان و همکارانش بر من و خدمت من قرار داده اند را رد کرده و منحل
اعالم میکنم.
من به شیطان و تمام نیروهای او اعالم می کنم که خداوندم عیسی مسیح مرا از لعنت
آزاد کرده چونکه وقتی بر روی صلیب جانش را بخاطر گناهان من داد .در راه من
لعنت شد(غالطیان  .)۱۳:۳من هرگونه مالکیت که شیطان به نحوی بر زندگیم بدست
آورده است را در نام عیسی رد میکنم .عیسی مسیح مرا با خون خود بر روی صلیب
خریداری نموده و من متعلق به عیسی هستم .هر گونه قربانی دیگری را که برایم شده
است رد میکنم .اعالم میکنم که کامال و تا به ابد به عیسی مسیح تعلق دارم  .بوسیله
قدرت و اختیاری که بعنوان فرزند خداوند دارم .به شیطان و تمام ارواح خبیث او که در
من و یا دور من هستند دستور میدهم که در این لحظه مرا ترک کنند .من خود را بطور
کامل به پدر آسمانی خود سپرده و از امروز و تا به ابداالباد می خواهم راه او را دنبال
کرده و اراده او را در زندگیم انجام دهم.
دعای خاتمه:
ای پدر آسمانی :امروز بعنوان فرزند تو بسوی تو می آیم .تو مرا باخون خود بر روی
صلیب خریداری نمودی .تو پادشاه تمام عالم و سرور زندگی من هستی .من امروز،
بدن خود را بعنوان قربانی زنده برای عدالت و راستی به تو تسلیم میکنم .از تو میخواهم
که در بدن من جالل پیدا کنی .اکنون از تو می خواهم که مرا با روح القدس خود پرکنی.
خداوندا ،پیمان می بندم که افکار خود را بوسیله کالمت از ریشه عوض کرده تا ثابت
کنم که خواست تو در زندگی من نیکو و پسندیده و بهترین است .همه اینها را در نام و
اختیار عیسی مسیح دعا میکنم ،آمین
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پیگیری
نگاه داشتن آزادی
امروز در این دعای شفا وآزادی ،آزادی هایی را بدست آورده اید .اما باید هوشیار باشید که در طی روزها و حتی ماه های آینده شیطان
سعی خواهد کرد که کنترل از دست رفته خود را در زندگی شما دوباره بدست آورد .شخصی تعریف میکرد که دو روز بعد از آنکه با این دعا آزاد شده
بود ،صدایی در فکر خود شیند که میگفت(( ،من برگشته ام )).اما او با صدای بلند جواب داد(( .نخیر برنگشتی)) با گفتن همین جمله ،حمله
شریرمتوقف شد .پیروزی در یک نبرد پیروزی در جنگ نیست .آزادی که امروز بدست آورید را باید نگاه دارید (غالطیان .)1:۵خانمی بعد از تمام کردن
این دعای شفا و آزادی با خوشحالی و وجد می گفت(( :آیا همیشه همینطور خواهم بود؟)) به او گفتم که بله تا وقتی که در رابطه صحیح با خدا باقی
بماند .برای تشویق به او گفتم(( :حتی اگر لغزش بخوری و بیافتی ،حاال میدانی که چگونه بلند شوی و رابطه صحیح با خدا داشته باشی)) .شخصی
که از بندهای زیادی در زندگیش آزاد شده بود میگفت  (( :زندگی قبلی من مثل این بود که توی خانه خودم مجبور شده بودم با یک غریبه زشت و
وحشتناک مسابقه بدهم .مرتب میباختم و دلم میخواست ول کنم ولی آن غریبه زشت و وحشتناک نمیگذاشت ول کنم .تا اینکه پلیس را صدا زدم
(کسی که اختیارش از من بیشتر بود) .پلیس آمد و این غریبه را بیرون انداخت .بعد از مدتی او پشت در آمد و در زد و خواست که وارد شود .اما این
بار صدایش را تشخیص
بروم و در را بر رویش باز نکردم)).
این داستان چه تصویر خوبی را در مورد آزادی در مسیح نشان میدهد .ما از عیسی مسیح که تمام اختیارات در دست اوست کمک می
خواهیم و او دشمن ما شیطان را از زندگیمان بیرون می اندازد .پس حقیقت را بدانید .محکم بایستید و در مقابل شریر مقاومت کنید .در مشارکت خوب
مسیحی شرکت کنید و متعهد شوید که روزانه کالم را خوانده و دعا کنید .خدا شما را دوست دارد و هرگز شما را ترک نخواهد کرد و تنها نخواهد
گذاشت .

39

ادامه پیروزی و آزادی
آزادی خود را باید حفظ کنید .امروز در نبرد مهمی پیروز شده اید اما جنگ هنوز ادامه دارد .تا وقتی که حقیقت را انتخاب کنید و با قدرت توانایی
خداوند بایستید ،آزاد خواهید بود .اگر خاطرات جدیدی به یادتان آمد یا متوجه شده اید که دروغ هایی را باور کرده اید ،آنها را به اسم عیسی مسیح رد
کرده و در مقابل ،حقیقت را قبول کنید .کار مفید دیگر این است که خودتان دوباره این  ۷قدم را مرور کنید.
برای آنکه آزادی خود را حفظ کنید ،قدم های زیر را بردارید:
 )1در عبادت و گروه دوستی شرکت کنید تا با دیگر ایمانداران مسیحی در مشارکت و محبت رشد کنید.
 )2روزانه کتاب مقدس خود را مطالعه کنید .آیات اصلی را حفظ کنید .اعتقادنامه (صفحه  )12-14را روزانه با صدای بلند بخوانید و آیات آنرا پیدا
کنید.
 )3هر فکر را به اسارت و اطاعت مسیح درآورید .مسئول افکارتان خود شما هستید .دروغ ها را رد کنید ،حقیقت را قبول کنید و
در عیسی مسیح محکم بایستید.
 )4مواظب باشید که کم کم به عادات و افکار قبلی خود برنگردید .جنگ های فکری و مشکالت خود را با یک دوست نزدیک مسیحی در میان
بگذارید .حد اقل به یک دوست احتیاج دارید تا با شما بایستد .هم اکنون این دوست را انتحاب کرده و با او برای پشتیبانی و جوابگویی تماس بگیرید:
دوست من  ...................................با من خواهد ایستاد.
 ) ۵انتظار نداشته باشید که شخص دیگری جای شما بجنگد .خود شما باید برای خداوند ایستاده و در او رشد کنید .دیگران می توانند شما را کمک
کنند ولی نمی توانند بجای شما فکر کنند ،بجای شما دعا کنند ،بجای شما کتاب مقدس بخوانند و حقیقت را انتخاب کنند.
 ) ۶هویت خود را در مسیح پیدا کنید و ارزش خود را برای مسیح دریابید .فکرتان را بوسیله این حقایق که مسیح شما را پذیرفته ،در او امن هستید و
مهم هستید ،تازه کنید .لیست "در مسیح" را (در آخر این جزوه) برای چند هفته هر روز با صدای بلند بخوانید .از آن لیست  3جمله را انتخاب کرده و
در عرض هفته آینده آنرا حفظ کنید.

 ) ۷روزانه متعهد به دعا باشید .می توانید دعای روزانه صفحه بعد را چند بار و با اعتماد و با صدای بلند دعا کنید:
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دعای روزانه
ای پدر عزیز آسمانی ،تو خداوند من هستی این حقیقت را اعالم میکنم که تو همیشه با من حاضر هستی .تو تنها قادر
مطلق هستی و از همه چیز آگاه هستی .تو در تمام راه هایت مهربان و با محبت هستی .تو را دوست دارم و از تو تشکر
میکنم که با مسیح متحد هستم و در او روحا˝ زنده هستم .تصمیم من این است که دنیا را دوست نداشته باشم ،پس نفس
خود را با همه امیالش مصلوب میکنم.
برای زندگی که اکنون در مسیح دارم تو را شکر میکنم و می خواهم که مرا با روح القدس خودت پر کنی تا بتوانم با
آزادی از گناه زندگی کنم .اعالم میکنم که به تو کامال˝ محتاج هستم و جلوی شیطان و همه فریب هایش می ایستم.
حقیقت را باور میکنم و در این مورد دلسرد نخواهم شد .تو خدای امید ها هستی و من مطمئن هستم وقتی طبق کالمت
زندگی میکنم ،تو احتیاجات مرا برآورده می کنی .اعالم میکنم که مطمئن هستم می توانم بوسیله مسیح که مرا قدرت
می بخشد زندگی پاک و درستی داشته باشم.
اکنون جلوی شیطان می ایستم و به او و روحهای شریر فرمان می دهم که از من دور شوند .زره کامل خدا را می پوشم
و بدن خود را به عنوان قربانی زنده ،مطیع خداوند میکنم و بوسیله کالم خدا افکارم را تغییر شکل می دهم تا اراده
نیکو و پسندیده و کامل خدا را تشخیص دهم.
همه اینها را در نام عزیز خداوند و نجات دهنده ام عیسی مسیح می طلبم ،آمین.

 )۸دعای قبل از خواب
اگر در خوابیدن مشکلی دارید یا کابوس می بینید دعای زیر را هر شب قبل از خواب بکنید:
خداو ندا شکرت میکنم که مرا به خانواده خودت آوردی و مرا با همه برکات روحانی در ملکوت آسمانی مسیح برکت
داده ای .برای وقت خوابی که برای تازه شدن به من دادی تو را شکر میکنم .این وقت خواب را به عنوان اراده
نیکویت برای فرزندانت از تو می پذیرم و از تو میخواهم فکر و جسم مرا هنگام خواب محافظت کنی .همانطور که
در طول روز بر روی حقایق کالم تو تفکر کرده ام می خواهم این افکار هنگام خواب هم در من ادامه داشته باشد.
خودم را به تو تسلیم میکنم تا مرا از هر حمله شیطان و همکارانش هنگام خواب حفظ کنی .خودم را به تو که صخره و
قلعه من و محل آرامش من هستی می سپارم.
همه اینها را در نام پر قدرت خداوندم عیسی مسیح دعا میکنم ،آمین.

41

 )۹پاکسازی خانه
بعد از بیرون انداختن و پاک کردن خانه از اشیاء مذهبی و غیر اخالقی ،برای هر اطاق دعای زیر را بکنید:
ای پدر آسمانی ،اعالم می کنیم که تو خداوند آسمان و زمین هستی .بر طبق اراده و محبتت ،تو همه چیز را برای
لذت ما داده ای .تو را برای این محل زندگی شکر می کنیم .اعالم می کنیم که این خانه برای خانواده ما محل امن و
روحانی در مقابل حمله های شریر می باشد .به عنوان فرزندان خدا که با مسیح در قلمرو آسمانی نشسته ایم ،به هر
روح شریر دستور می دهیم که این محل را ترک کنند و هر گز باز نگردند .ما هر لعنت و جادو را که بر علیه این محل
شده است رد می کنیم .از تو ای پدر آسمانی
می طلبم که فرشتگانی را دور خانه ما بگذاری تا جلوی دشمن را که می خواهد وارد شود بگیرد .خداوندا از تو برای
انجام این کار تشکر کرده و در نام عیسی مسیح از تو برای انجام این کار تشکر کرده
و در نام عیسی مسیح دعا می کنیم ،آمین.

 )1۰زندگی در محیط غیر مسیحی
اگر در خانه ای زندگی می کنید که دیگران غیر مسیحی هستند ،اطاق خود را از اشیاء مذهبی
و غیر اخالقی پاک کرده و دعای زیر را بکنید:
ای پدر آسمانی ،از تو برای این محل زندگی و خواب تشکر میکنم .از تو تقاضا میکنم که این اطاق را محلی امن از
لحاظ روحانی برای من بکنی .هر نوع تعهد که ساکنان قبلی این اطاق به خدایان دروغین داده اند را رد میکنم و هر
نوع حقی را که شیطان بخاطر ساکنان قبلی این اطاق دارد لغو میکنم.
به عنوان فرزند خدا که هم ارث مسیح هستم که قدرت زمین و آسمان به او داده شده است ،به تمام روح های شریر
دستور می دهم که این محل را ترک کنند و هر گز باز نگردند .ای پدر آسمانی از تو می خواهم که تا وقتی در اینجا
زندگی میکنم فرشته های محافظ برای حفاظت من بگماری .اینها را در نام خداوندم عیسی مسیح دعا میکنم ،آمین.
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ریشه ها
عوارض

غرور

دروغ گفتن  ,به صورت عادت
روحیه بی اطاعتی و سر کشی

*

خشم  ,غیظ  ,غضب

*

ترس

عدم
ایمان

*

*

*

غم شدید و افسردگی

*

روحیه کنترل کردن

*

تلخی  ,زود رنجی  ,حساسیت  ,قهر کردن

*

عدم
بخشش

ندانستن
هویت

*

*
*

*

*

شک کردن  ,سؤ ظن داشتن

*

*

نگرانی  ,اضطراب  ,انواع ترس های عادی

*

*

*

*

*

*

حسادت کردن ها

*

رقابت کردن  ,چشم و هم چشمی

*

خجالت بی جا ( نه بخاطر احترام )

*

روحیه قضاوت و محکوم کردن دیگران
روحیه محکوم کردن خودم و خدا

*

روحیه و زبان منفی و تلخ  ,غرغر کردن

*

روحیه غیبت کردن

*

*
*

*
*
*
*
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*
*

*
*

*

بی
جنگ رون
کلیداهی پیروزی رب ارواح پ یدل
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آپریل 2۰12

کلیسای ایرانیان

آیا شیطان و ارواح پلید افکار ما را می خوانند ؟
برای پاسخ به این سوال به نکات زیر توجه کنید :
 -1شیطان و ارواح پلید و فرشتگان نیکو همه از جنس روح هستند ولی خودشان صاحب فکر و احساس و اراده نیز می باشند فقط بدن انسانی ندارند
 -2فرشتگان در کل  ,منجمله شیطان و ارواح پلید و حتی نیکو  ,شبیه خدا آفریده نشده اند (از نظر شخصیت و درک محبت بی قید و شرط
"آگاپه" و انتقال آن به دیگران ) فقط انسان است که شبیه خدا آفریده شده است  .پیدایش 2۸ - 2۶ : 1
 -3در هیچ جای کتاب مقدس نمی نویسد که شیطان و یا ارواح پلید قادر به خواندن و یا درک کردن افکار ما هستند
 -4در کالم خدا آیه ای مستقی ما پاسخ این سوال (آیا افکار ما را می خوانند؟) را نمی دهد  ,ولی از آیات مختلف کالم به صورت غیر مستقیم می
توان تشخیص داد که خیر  ,شیطان و ارواح پلید و حتی فرشتگان نیکو نیز نمی توانند افکار ما را بخوانند

-۵
-۶
-۷
-۸
-۹

-1۰

شیطان و ارواح پلید می توانند با ما حرف بزنند و افکار خود را به ما القا کنند و ما آنان را باور کنیم .
فقط خداست که افکار را می خواند
از مکالمات ارواح با مسیح متوجه می شویم که ارواح افکار عیسی مسیح  %1۰۰انسان را نمی خوانند (پس افکار ما انسان ها را نیز نمی خوانند)
حتی از مکالمات فرشتگان نیکو نیز متوجه می شویم که فرشته نیکو فقط پیام می آورند و از موقعیت فکری و افکار آن اشخاص خبر ندارند
ارواح پلید فقط از اعمال و گذشته ما حدس می زنند که ما چه کاری قرار است بکنیم و بعد با (حرف ) کالم گمراه کننده و کالم وسوسه و کالم
محکوم کننده به ما و بر علیه خودمان و خدا و دیگران حرف می زنند و ما آنها را باور می کنیم و بجای فکر خود استفاده می کنیم و تصور می
کنیم که چون فکری مثل فکر شیطان در فکر من است پس فکر من را خوانده است  .حال آنکه متاسفانه ما حرف های او را باور کرده و به
حرف های او فکر می کنیم .
چگونه یک روح پلید با ما صحبت می کند که گوش فیزیکی ما آن را نمی شنود و حتی دیگران که اطراف ما ایستاده اند نیز آنرا نمی شنوند؟
ولی در افکار ما شکل می گیرد و جزو افکار ما می شود؟
فقط خداست که افکار ما را می خواند

فقط خداست که عارف القلوب و آگاه به تمام افکار انسان هاست و گذشته ،حا ل و آینده همه ما را می داند و حتی می داند که در آینده ما چه فکر
خواهیم کرد .فقط خدای قادر مطلق حق خواندن افکار ما را دارد .به کلمه تو به تنهائی در آیه دوم تواریخ  3۰ : ۶توجه کنید.
اول تواریخ ۹ : ۲۸

 . . . . .زیرا خداوند همه دلها را تفتیش می نماید و هر تصور فکرها را ادراک می کند . . . . . . . .
دوم تواریخ ۳0 : ۶

 3۰آنگاه از آسمان که مکان سکونت تو باشد بشنو و بیامرز و به هر کس که دل او را میدانی به حسب راههایش جزا بده ،زیرا که تو به تنهایی عارف
قلوب جمیع بنی آدم هستی.
مزمور ۲۳ : ۱۳۹
24

 23ای خدا مرا تفتیش کن و دل مرا بشناس .مرابیازما و فکرهای مرا بدان ،و ببین که آیا در من راه فساد است! و مرا به طریق جاودانی هدایت
فرما.
متی ۴ : ۹

عیسی خیاالت ایشان رادرک نموده ،گفت« :از بهر چه خیاالت فاسد به خاطر خود راه میدهید؟
لوقا ۲۲ : ۵

 22عیسی افکار ایشان را درک نموده ،در جواب ایشان گفت« :چرا در خاطر خود تفکرمی کنید؟
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مکالمه ارواح پلید با مسیح
مرقس ۲۳ : ۱
 23و در کنیسه ایشان شخصی بود که روح پلیدداشت .ناگاه صیحه زده 24 ،گفت« :ای عیسی ناصری ما را با تو چهکار است؟ آیا برای هالک کردن

ما آمدی؟ تو را میشناسم کیستی ،ای قدوس خدا!»  2۵عیسی به وی نهیب داده ،گفت« :خاموش شو و از او درآی!»
عیسی با روح پلید که در آن مردی در کنیسه بود مالقات می کند .اوال رو ح بد او را تشخیص می دهد که کیست ,می گوید عیسی ناصری .عیسی در اینجا %1۰۰
انسان است که با او مکالمه می کند .این روح پلی د اگر می توانست فکر او را بخواند این سخن را نمی گفت:
آیا برای هالک کردن ما آمدی؟

ما می دانیم طبق مکاشفه  1۰ : 2۰تا آن زمان این ارواح به دریاچه گوگرد افکنده نخواهند شد بلکه طبق مکاشفه  3 – 1 : 2۰فرشتگان نیکو به امر خداوند می
توانند شیطان و ارواح پلید را ب ه بند کشیده و تا خود شیطان و ارواح پلید منتظر جزای ابدی شوند  .و مسیح خود خداست و این فکر اوست که در مکاشفه مکتوب
شده است  .پس طبق این آیات ما می دانیم که مسیح نمی خواست او را هالک کند و یا به هالکت بفرستد و طبق آن آیات مسیح چنین فکری نمی کرد .این
روح ن می دانست که مسیح چه فکر می کند و حتی چه بالئی مسیح می تواند به سر او آورد  .در حقیقت این روح پلید نمی توانست فکر مسیح را بخواند  .از
آنجائی که عیسی اینجا انسان بود و ما نیز مثل او انسان هستیم  ,چون آن روح پلید نمی توانست فکر مسیح را بخواند پس فکر ما انسان ها که شبیه مسیح آفریده
شده ایم را نیز نمی تواند بخواند .

مالقات مسیح با شخصی که تعداد زیادی روح پلید داشت:

در مورد شخصی که لژیون (لجئون =  ) ۶۸2۶داشت نیز این صادق است و آنان می دانند که عیسی پسر خداست ولی نمی دانند که مسیح چه فکر می کند و می
خواهد با آنان چه کاری کند  .از او تقاضآ کردند که آنان را در خوک ها بفرستد .
متی ۳۲ – ۲۸ : ۸

اخراج ارواح ناپاک
(مرقس  2۰-1 :۵و لوقا )3۹- 2۶ :۸
 2۸و چون به آن کناره در زمین جرجسیان رسید ،دو شخص دیوانه از قبرها بیرون شده ،بدوبرخوردند و بحدی تندخوی بودند که هیچکس از آن راه
نتوانستی عبور کند 2۹ .در ساعت فریادکرده ،گفتند« :یا عیسی پسر خدا ،ما را با تو جه کار است؟ مگر در اینجا آمدهای تا ما را قبل از وقت عذاب
کنی؟"  3۰و گلۀگراز بسیاری دور از ایشان میچرید 31 .دیوها از وی استدعا نموده ،گفتند" :هرگاه ما را بیرون کنی ،در گلۀ گرازان ما را بفرست32 ".
ایشان را گفت" :بروید!" در حال بیرون شده ،داخل گلۀ گرازان گردیدند که فیالفور همۀ آن گرازان از بلندی به دریا جسته ،در آب هالک شدند.
نتیجه گیری :

در این جا دوباره مشاهده می کنید که این  ۶۸2۶روح پلید با این که مسیح را پسر خدا اعالم می کنند و او را میشناسند ولی نمی دانند که چه فکری
می کند و نمی دانستند که مسیح چه بالئی بر سر آنان خواهد آورد .برای همین از او استدعا می کنند که آنان را به داخل گرازان بفرستد.
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مکالمه خود شیطان با عیسی مسیح
متی ۴

 1آنگاه عیسی به دست روح به بیابان برده شد تا ابلیس او را تجربه نماید 2 .و چون چهل شبانهروز روزه داشت ،آخر گرسنه گردید 3 .پس تجربه کننده
نزد او آمده ،گفت« :اگر پسر خداهستی ،بگو تا این سنگها نان شود 4 ».در جواب گفت« :مکتوب است انسان نه محض نان زیست میکند ،بلکه به
هر کلمهای که از دهان خدا صادرگردد».
کامال مشخص است که شیطان نمی داند که مسیح چه فکر می کند و چه جواب خواهد داد پس مرتب از او سوال می کند
مکالمات شیطان با خدا در باره ایوب:

تمام مکالمات شیطان را با ایوب در فصل یک بخوانید .متوجه می شوید که شیطان از افکار ایوب خبر ندارد و فقط از کار های ایوب متوجه میشود که
او چه عملی می کند و یا خواهد کرد.
به این ترتیب شیطان نمی تواند فکر ما را بخواند ولی می تواند از اعمال گذشته ما عمل بعدی ما را حدس بزند.
چگونه ارواح پلید حرف های خود را به ما القا می کنند که گوش ما نمی شنود و حتی دیگران که اطراف ما هستند نیز نخواهند شنید؟

گوش انسان می تواند فرکانس مخصوصی را بشنود و صدا هائی در دنیا هست که گوش فیزیکی انسان ها نمی تواند آن را بشنود مگر این که وسیله
ای برای تغییر فرکانس آن داشته باشد .این ارواح پلید از بعد روح با ما سخن می گویند که ضمیر نا خود آگاه ما و افکار ما آن را می شنود ولی گوش
ما از آن برخوردار نیست .
خداوند یهوه در عهد عتیق از مکالمه با ارواح پلید ما را بر حذر می دارد و هشدار می دهد .در آیه زیر طرز صحبت کردن این ارواح را بیان می کند:
اشعیا ۱۸ : ۸

 1۹و چون ایشان به شما گویند که از اصحاب اجنه و جادوگرانی که جیک جیک و زمزم میکنند سوال کنید( ،گویید) «آیا قوم از خدای خود سوال
ننمایند و آیا از مردگان به جهت زندگان سوال باید نمود؟»
جیک جیک در لغت عبرانی (سفاف خوانده می شود) به معنی صدائی است مثل صدای گنجشکان
زمزم در لغت عبرانی (هاگاه خوانده می شود) به معنی ناله ,صدائی که از سگ خشمگین بیرون می آید و به معنی غر غر نیز هست .
به این ترتیب صحبت کردن ارواح می تواند از طریق انسانی باشد که آن ارواح او را تسخیر کرده اند و از تار های صوتی آن شخص روح زده استفاده
می کنند و با ما تکلم می کنند ,مثل آن اشخاصی که با مسیح صحبت کردند .صدای متغییر و غیر عادی ولی از تار های صوتی و از دهان انسان روح
زده بیرون می آید .و یا می توانند با اصواتی که گوش فیزیکی ما آنرا نمی شنود با ما صحبت کنند.
این مطلب اخیر که ارواح می توانند با صدائی که گوش فیزیکی ما نمی شنود صحبت کنند باعث شده است که بعضی از مخترعین نوار های صوتی
تهیه کنند که در دنیا متاسفانه برای شتشوی مغزی در روان شناسی و یا "سلف ایمپرومنت" استفاده شده است .نوار ها و سی دی هائی وجود دارد
که گوش فیزیکی من و شما فقط موزیک آرام و دلنشینی را می شنود ولی با فرکانس دیگری که گوش فیزیکی ما نمی شنود شخصی در حال
صحبت است و البته این نوار ها برای بر طرف کردن افسردگی و یا دریافت قدرت های عملی و "سلف ایمپرومنت" استفاده شده است .استفاده از این
سی دی ها را پیشنهاد نمی کنیم .
برای سواالت بیشتر در باره ارتباط ارواح با ما و جنگ های روحانی به جزوات نوشته شده در باره جنگ های روحانی توسط کلیسای ایرانیان مراجعه کنید .
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عوارض و اثرات ارواح پلید در زندگی ما
لیست ارواح پلید و طرز دعای ما

ابزار شیطان در جنگ با ما چیست ؟

.1
.2
.3
.4

دروغ  ,فریب
وسوسه (بر سر دو راهی )
محکومیت ( خدا جلوی ما  ,دیگران جلوی ما  ,خودمان )
آسیب بدنی
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روح مرگ :
 .1احساس نا امیدی در زندگی
 .2نگرانی (به صورت عادی نگران شدن )
 .3احساس حقارت و کوچکی
 .4احساس پوچی و بی ارزشی
 .۵احساس این که کسی مرا دوست ندارد
 .۶وابسته شدن به جادوگری و احضار ارواح برای پیدا کردن راه حل ها
 .۷انتقال ارواح اجداد و انتقال لعنت ها از نسل به نسل
 .۸فکر خودکشی
روح ترس و نگرانی
 .1ترس از مرگ

( اول قرنتیان  , 1۵:۵۵یوحنا  , 1۶ : 3رومیان ) 11 : ۸

 .2ترس از مرگ عزیزان

( مزمور ) 1۵ : 11۶

 .3ترس و نگرانی از بیماری

( اشعیا ) ۶ – 4 : ۵3

 .4ترس از تاریکی

( مزمور  , ۹ : 3۶افسسیان ) ۸ : ۵

 .۵ترس از بلندی

( مزمور  , ۵ : 2۷اشعیا ) 31 : 4۰

 .۶ترس از رانندگی

( مزمور ) 4 : 23 , ۸ :32

 .۷ترس از مسافرت با هواپیما
 .۸ترس از جای تنگ

( مزمور ) 1 : 4۶

 .۹ترس از حیوانات

( پیدایش  , 1۹ : 2امثال ) 1۰ : 12

 .1۰ترس از شکست

( امثال ) 1۶ : 24

 .11ترس از ریسک کردن در کار و شغل
 .12ترس از آینده

( متی ) 2۶ : ۶

 .13ترس و اضطراب از آینده و بزرگ شدن بچه ها

( مزمور  , 13 : 14۷اشعیأ ) 22 : ۶۵

 .14ترس از دست دادن کار

( متی  , 32 – 31 : ۶مزمور ) ۷ – ۶ : 112

 .1۵ترس از کم پولی یا بی پولی

( متی  , 2۰ – 1۹ : ۶عبرانیان  , ۵ : 13امثال ) 3 : 1۰

.1۶

دزدی

( ناشی از ترس و نگرانی نداشتن و بدبختی )

 .1۷ترس از تنهائی

( متی ) 2۰ : 2۸

 .1۸ترس از طرد شدن
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 .1۹احساس نا امنی در یک مکان  ,مضطرب
( مزمور ) ۷ – ۶ : 112

 .2۰دلهره از شنیدن صدای آژیر
 .21ترس از صدای ناگهانی و بلند

( قبال صدای انفجار بمب شنیده اید )

 .22مشتاق و لذت بردن از به دیدن فیلم های وحشتناک و یا توام با خونریزی
 .23ترس از نقل مکان به محل جدید برای زندگی
( مزمور ) 12 – ۹ : ۷1

 .24ترس از حرف مردم
 .2۵خجالت هائی که از ترس ناشی می گردد

 .2۶ترس از بی آبروئی ( شرم  ,مفتضح شدن ) ( غالطیان  , 14 – 13 : 3رومیان ) 1۷ : 1۵

 .2۷ترس از تنبه شدن و مجازات

( حتی باعث گفتن دروغ می گردد )

( اول قرنتیان ) 14 : 4

( اول قرنتیان  , 32 – 31 : 11رومیان ) 1 : ۸

 .2۸ترس از قضاوت و محکومیت

 .2۹کنترل کردن دیگران از ترس اینکه آسیب نبینند ( مثل فرزندان ) ( در مواردی بخصوص کنترل از ریشه غرور می تواند باشد)

 .3۰دروغگوئی  :متوسل شدن به دورغ از ترس مجازات و یا قضاوت و یا ترس بی و پولی
 .31ترس از ارواح و حتی اسم روح
 .32ترس از دیدن مرده
روح غم و افسردگی
 .1نداشتن شادی روزانه
 .2غمی که سال ها دارید و دلیل آن را می دانید
 .3غمی که االن دارید ولی دلیل آن را نمی دانید
 .4غم فوت و از دست دادن کسی که برای شما عزیز بوده
 .۵غم تنهائی
 .۶غم از کم محبتی و کم توجه ای همسر
 .۷غم و افسردگی از زندگی زناشوئی نا موفق
 .۸ناراحتی و خستگی از دخالت خانواده همسرتان در زندگی زناشوئی خود
 .۹ناراحتی از حرف مردم پشت سر شما
 .1۰دل گرفتگی و غم از قضاوت ها و محکومیت های مردم
 .11ناراحتی از تهمت های نابجا
 .12دل گرفتگی و غم از نداشتن درآمد کافی که نمی توانم برای خانواده ام فراهم کنم
 .13غمی که سال ها بخاطر عدم موفقیت در زندگی بر شما قرار گرفته
 .14دل شکستگی از بد بیاری پشت سر هم
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 .1۵غم از احساس پوچی و بی ارزشی
 .1۶غم شکست در عشق
 .1۷غم شکست در کار و حرفه
 .1۸غم مریضی فرزندان و یا عزیزان
 .1۹غم نا موفق بودن و یا شکست فرزندان
 .2۰غم اعتیاد فرزندان
 .21افسردگی که دلیل آن را نمی دانید

روح خشم
.1
.2
.3
.4
.۵
.۶
.۷
.۸
.۹
.1۰
.11
.12
.13
.14
.1۵
.1۶
.1۷
.1۸
.1۹

تلخی ممتد نسبت به افراد دیگر
تلخی نسبت به خود ( از دست خودم ناراحت هستم  ,بطور ممتد )
تلخی نسبت به اوضاع و احوال
روحیه منفی به خود و دیگران و اوضاع
زبان انتقاد بی جا و مخرب
زبان تحقیر کننده و مسخره کننده
زبان کوبنده و محکوم کننده که بی آبرو می کند
زبان غیبت گو
زبان بدگو
زبان و روحیه دو بهم زن
آماده به نزاع و دعوا با زمین و زمان و مردم
کوتاه نیامدن در رفع مسائل و مشکالتی که با دیگران دارید
عدم بخشش
تنفر و غیظ
بدی کسی را خواستن  ,انتقام جوئی
دوست دارید که به طرف مقابل آسیب برسانید ( به خود حق می دهید )
آسیب بدنی به کسی رساندن  ,کتک زدن ( مردی که همسرش را کتک می زند )
پدر و یا مادری که فرزندش را با خشم کتک می زند
کشتن و قتل
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روح گیجی و گنگی
 .1عدم تمرکز در انجام هر کاری در خانه و یا محل کار
 .2عدم تمرکز در مدرسه و تعلیم معلم
 .3گیجی و گنگی در تحصیل و در درک مطالب و قبولی در امتحانات
 .4گیجی در راننده گی که منجر به تصادف های کوچک و بزرگ می گردد
 .۵روح تنبلی و کاهلی
 .۶گیجی در درک مسائل الهی و کتاب مقدس
 .۷خستگی از خواند کتاب مقدس
 .۸خستگی در استقامت در دعا کردن
 .۹خستگی در جلسات کلیسائی  ,احساس خواب با این که شب قبل خوب خوابیده و استراحت کرده اید.
 .1۰گیجی و گنگی در اجرای دستور العمل های کاری و یا تحصیلی
 .11گیجی و گنگی در انجام کار خدا
 .12به حالت گیج در افکار خود هستید  Day Dreamو تکرار ممتد آن
 .13شنیدن صدا به طور مرتب (غیر از صدای خدا)
 .14سخنان بیجا و بی حکمتی که بدون هدف و بی ثمر گفته می گردد
 .1۵پر حرفی بیجا  ,پشت سر هم حرف زدن  ,در مواردی که بدون مکس و وقفه حرف می زنید
 .1۶روح مسخره گی و مضحکه برای پر کردن وقت و مکالمه بیجا
 .1۷سکوت بیجا و خارج از نرمال
 .1۸احساس این ک ه میخواهید دعا کنید ولی دهانتان بسته شده و حتی لغتی بیرون نمی آید
 .1۹احساس این که در خواب هستید ولی روح سنگینی روی شما افتاده است (بختک)
 .2۰احساس اینکه تحمل ماندن در آن محل را ندارید و می خواهید بیرون بروید
 .21احساس اینکه می خواهید لباس خود را با ناراحتی از تن خود بیرون کنید
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روح شهوت (زیاده خواهی ) و اعتیاد
 .1زیاده خواهی در جاه طلبی های دنیا و مقام
 .2پر خوری
 .3وسواس در تمیزی جسم
 .4وسواس به تمیزی محیط زیست
 .۵هر چه که از نرمال آن خارج است
 .۶اعتیاد به ورزش زیاد
 .۷اعتیاد به خرید زیاد
 .۸اعتیاد به الکل
 .۹اعتیاد به سیگار و مواد مخدر
 .1۰اعتیاد به داروی زیاد خوردن
 .11شهوت جنسی
 .12مشتاق به دیدن عکس ها و فیلم های سکسی
 .13معتاد به دیدن عکس ها و فیلم های سکسی
 .14خود ارضائی جنسی
 .1۵بی عفتی و بی بند و باری
 .1۶زنای فکری و جسمی
 .1۷به وسوسه انداختن دیگران
 .1۸داشتن رابطه جنسی قبل از ازدواج
 .1۹داشتن رابطه جنسی با کسی دیگر بغیر از همسرتان
 .2۰شهوات و افکار ناشایسته برای بچه ها
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آمادگى براى تعمید آب

کلیسای اریانیان سانی ول
ایماندار عزیز در مسیح:
خدا را شکر که عیساى مسیح شما را نجات داده است و در کلیساى ایرانیان در کنار ما قرار داده است تا با هم خانواده او را
تشکیل بدهیم و مژده نجات او را بین ایرانیان پخش کنیم.
او مى خواهد شما در این دنیاى تاریک براى او نور باشید و بر افرادى که هنوز در تاریکى هستند بدرخشید .عیساى مسیح ما را
آنقدر محبت نمود که ترس ها و خجالت را کنار گذاشت و با جان و دل جلوى همه روى صلیب رفت .تعمید قدم ایمانى مهمى
در رشد روحانى شما است .در این قدم ایمانى ،شما هم ترس ها و خجالت را کنار گذاشته و با افتخار به دنیا اعالم مى کنید که
عیساى مسیح خداوند و نجات دهنده شما و تمام عالم مى باشد.
دعا مى کنم که تعمید شما باعث جالل خدایى شود که جان خود را براى شما داد و هر شرکت کننده مشتاق تر شود عیساى
مسیح را بشناسد و نجات او را دریافت کند.

کلیسای ایرانیان
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چرا تعمید آب بگیرم؟
 - 1تعمید بیان کنندۀ نجاتى است که در قلب انجام شده است (اول پطرس  .)21 : 3تعمید به خودى خود نجات نمى دهد بلکه آنرا اعالم مى کند.
نجات ،فیض خداست که براى دریافت آن فقط ایمان الزم است (افسسیان  ۹ - ۸ : 2و به کارهاى ما (حتى تعمید ما) بستگى ندارد .اما تعمید بسیار
مهم مى باشد و هرکه ایمان مى آورد مى بایست تعمید بگیرد.
 - 2دستور عیسى مسیح است (متى  .)1۹ : 2۸اگر مى گوییم عیساى مسیح را دوست داریم پس از او اطاعت مى کنیم (یوحنا  .)21 : 14اگر مى
گوییم که او خدا و خداوند ما است ،پس او را با جان و دل اطاعت مى کنیم (لوقا  )4۶ : ۶و تعمید مى گیریم.
 - 3فرو رفتن در آب به نشانه مرگ با مسیح است و بیرون آمدن از آب به نشانۀ رستاخیز با مسیح است (رومیان  ۵ - 3 :۶و کولسیان ) 12 – 11 :2
یعنى تعمید نشان مى دهد که آن انسان قبلی که بودیم با مسیح مرد و اکنون در عیسى مسیح انسان جدیدى شده ایم.
 - 4به نشانه توبه است (متى  .)11 : 3یعنى اعالم مى کنیم که از زندگى گناه آلود و دور از خدا که داشتیم دست برداشته و اکنون به قوت روح
القدس مى خواهیم در پاکى وراستى زندگى کنیم چنانکه شایسته خداوندمان مى باشد .دیگر براى خود زندگى نکنیم بلکه براى او که براى ما مرد و
زنده شد.
 -۵به نشانۀ ایمان است و بعد از ایمان آوردن انجام مى شود (مرقس .)1۶ : 1۶پس در این کلیسا ،اطفال را تعمید نمى دهیم و از کسانى که در
طفولیت یا قبل از ایمان واقعى به عیساى مسیح تعمید یافته اند ،درخواست مى کنیم که پس از اینکه شخصاً ایمان آورده و نجات یافتند ،تعمید
بگیرند .بعالوه با افرادى که مایل به تعمید هستند ابتدا در کالس ها کار مى کنیم تا تعمید را با آگاهى بیشتر بگیرند.
 - ۶اعتراف به ایمان در جمع است .ایمان آوردن ،مانند مراسم عقد است و تعمید ،مانند جشن عروسى است .در جشن عروسى ،به همه اعالم مى شود
ن زن مى باشد (لوقا  ) ۹ – ۸ :12به همین صورت ،وقتى به عیساى مسیح ایمان آوردید ،با او عقد روحانى کردید و از
که زن از آنِ شوهر و شوهر از آ ِ
آن لحظه مال او شدید .اکنون مانند جشن عروسى ،در جشن تعمید ،بدون خجالت و با افتخار به دیگران اعالم مى کنید که« :من از آن مسیح هستم
و مسیح از آن من است«.
 - ۷موقعیت خوبى براى پر شدن از روح القدس است .همانطوریکه عیسى مسیح در موقع تعمید خود از روح القدس پر شد( ،لوقا  ) 22 – 21 : 3خوب
است شما هم دعا کنید که در تعمید ،روح القدس کنترل کامل زندگى شما را در دست هاى خود بگیرد تا بعد از ایمان وارد مرحله جدیدى از زندگى
روحانى خود بشوید.

آیا با تعمید عضو کلیسا مى شوم؟
تعمید با عضویت رسمی در کلیسا فرق مى کند .با تعمید گرفتن ،خود به خود عضو این کلیسا نمى شوید .بعد از تعمید ،قدم مهم
ایمانى این است که عضو رسمى کلیسا شوید .با عضویت ،تعهد خود را براى رشد و خدمت در کلیسا اعالم مى کنید و مى گویید
که ایمان دارید خدا شما را در این کلیسا قرار داده و مى خواهد عضو متعهد این خانواده الهى باشید .براى تقاضاى عضویت،
کارت دوستى خود را در روز یکشنبه عالمت بزنید و شبان کلیسای خانگی خود را در جریان بگذآرید تا با کمک کادر کلیسا،
براى عضویت در این کلیسا آماده شوید.
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نحوۀ تعمید به چه شکل است؟
کلمۀ «تعمید» در اصل یونانى baptiso ،است که به معنى فرو کردن و دفن کردن است .پس ما در این کلیسا شخص را با
فرو کردن در آب تعمید می دهیم.
چگونه براى تعمید آماده بشوم؟
)۱

تعیین تاریخ تعمید :تعمید معموالً در روزهاى یکشنبه در آخر جلسه عبادتى ویا اولین چهارشنبه شب هر ماه انجام

مى شود .براى تعیین تاریخ تعمید ،لطفا با دفتر کلیسا تماس بگیرید.
 )۲دعوت :لطفا همۀ دوستان و آشنایان ،چه مسیحى و چه غیر مسیحى را دعوت کنید تا شاهد تعمید شما باشند .این
بهترین فرصت است که آنها را با کلیسا و مسیحیان آشنا کنید .اگر به آنها بگویید که تعمید قدم بسیار مهمى در زندگى شما
مى باشد و مثل عروسى در تمام عمر یک بار انجام مى شود ،بسیارى از عزیزانتان در جشن تعمید شما شرکت خواهند کرد.
به عنوان مثال مى توانید بگویید  « :مى خواهم شما را به جشن تعمید خود دعوت کنم .تعمید قدم بسیار مهمى در ایمان
مسیحى من مى باشد و در تمام عمر فقط یک بار انجام مى شود .چون شما را دوست دارم ،حضور شما براى من بسیار
پرارزش است و مرا خوشحال مى کند«.
)۳

دعا :شیطان به هیچ وجه خوشحال نیست که شما دارید خداوند را جالل مى دهید .در نتیجه به هر درى مى زند که

شما را دلسرد کند .او مى خواهد شما را بترساند یا به گناه بکشاند .اما اگر شما در دعا هوشیار باشید ،او قدرتى بر شما ندارد.
پس مهم است که در روزهاى قبل از تعمید در دعا و روزه باشید تا از لحاظ روحانى پیروز باشید و روحا براى برکت تعمید
آماده باشید.
 )۴شرح حال کوتاه :خود را آماده کنید تا قبل از تعمید در حضور جمع ،بطور مختصر (حدود  3تا  ۵دقیقه) توضیح
دهید عیساى مسیح براى شما چه کرده است و در زندگى شما چه تاثیرى گذاشته است .این شرح حال کوتاه را روى یک
صفحه کاغذ بنویسید و قبل از تعمید تلفنى یا حضورى با مسئول روحانی خود درمیان بگذارید.
در این زمان کوتاه فرصت نیست که شرح کامل زندگى خود را بدهید .بلکه کافى است که سه مورد زیر را هر کدام در  1تا 2
دقیقه توضیح دهید:
 .1معرفى خود :کمى از کارتان و خانواده تان و گذشته تان بگویید تا کسانى که شما را نمى شناسند تا
حدودى با شما آشنا شوند.
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 .2چگونه به عیساى مسیح ایمان آوردید؟ بطور خالصه بگویید چه چیزى شما را به عیساى مسیح
ال خدا بودن مسیح ،رد کردن ایمان قبلی ،ترس از عکس
جذب کرد .چه مانعى براى ایمان آوردن شما بود (مث ً
العمل خانواده ).... ،و این مانع چگونه برطرف شد.
 .3بعد از ایمان  ،عیساى مسیح چه تأثیرى در زندگى شما گذاشته است؟ یکى دو مورد را توضیح دهید.
بهتر است در هر مورد ،زندگى قبل از ایمان و بعد از ایمان را توضیح دهید تا فرق آن کامالً واضح و روشن
باشد( .مثالً اگر از خشم ،افسردگى ،ترس اختالفات ،تلخى ،نا امیدى و یا اعتیاد آزاد شده اید بگویید) .در
ضمن اگر آیه اى از کالم براى شما برکت مخصوصى داشته است را در میان بگذارید.
 ) ۵در روز تعمید :
 لطفاً در روز تعمید خود 3۰ ،دقیقه زودتر بیایید تا خود را آماده کرده ،با کشیش و مسئول روحانی خود مالقات
کرده و دعا کنید.
 همچنین لطفاً کیسه اى پالستیکى با خود بیاورید تا لباس خیس خود را برگردانید .روپوش سفیدِ کلیسا را
لطفاً در کلیسا باقى بگذارید و به خانه نبرید.
 اگر سوالی دارید ،لطفاً با دفتر کلیسا تماس بگیرید.

زندگى بعد از تعمید آب چگونه است؟
تعمید پایان کار نیست بلکه آغاز زندگى جدیدى با عیساى مسیح در ایمان است .بچه اى که به دنیا مى آید الزم است که تغذیه
شود و رشد کند وگرنه مریض شده و عقب مانده مى شود .شما هم باید به رشد خود در ایمان و شخصیت مسیحى خود ادامه
دهید .سه نکتۀ زیر را حتماً رعایت کنید تا در ایمان رشد کرده و زندگى روحانى موفقى داشته باشید و برکات روحانى خداوند در
زندگى شخصى و خانوادگى و کار شما سرازیر شود.
 -1بطور مرتب در جلسات عبادتى شرکت کنید .حتى اگر الزم است برنامۀ کاری خود را عوض کنید ،خداوند این تصمیم
شما را تایید کرده و کار بهتر و برکت بیشتری به شما خواهد داد.
 -2بطور مرتب در جلسات کلیسای خانگی منطقۀ خود شرکت کنید .در کلیسای خانگی عمالً به خانواده الهى خود وصل
مى شوید.
 -3حتماً سعی کنید در کالس « شاگردى» ثبت نام کنید .براى ثبت نام  ،روى کارت دوستى عالمت بزنید.
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تعمید روح روح القدس و دعا به زبانها چیست؟
تعم ید روح القدس اولین باری است که شما روان ( فکر  ,احساس  ,اراده ) خود را به کنترل کامل روح القدس می دهید .در همان لحظه خداوند نشانه
هائی به شما می دهد که یکی از انان دعا به زبان روح القدس است .بعد از تجربه اول که تعمید روح خوانده می شود  ,هر موقع که شما کنترل کامل
روان خود را به روح القدس می دهید به پری روح  ,یا پری روح القدس معروف است .دعا به زبانها تنها نشانۀ تعمید روح القدس نیست .ولی این
عطیه به ما اجازه می دهد که به ابعاد روح به راحتی وارد شده و قوت و قدرت روح خدا و اعماق شخصیت و محبت او را تفحص کنیم  .تشویق می
کنم که این عطیه را با غیرت از خداوند بطلبید تا با بنا کردن سریع خود به کلیسای خداوند بهتر خدمت نمائید و از دریافت عطایای دیگر کوتاهی
نکنید .اگر عطیۀ زبانها را تجربه کرده اید در دعا های خود هرروزه هم به عقل و هم به زبانها بطور مستمر دعا کنید.
 اعمال ۵ – 4 : 1
۵
 4و چون با ایشان جمع شد ،ایشان راقدغن فرمود که از اورشلیم جدا مشوید ،بلکه منتظر آن وعده پدر باشید که از من شنیدهاید .زیرا که یحیی به
آب تعمید میداد ،لیکن شمابعد از اندک ایامی ،به روحالقدس تعمید خواهیدیافت.
 اعمال ۸ : 1
لیکن چون روحالقدس بر شما میآید ،قوت خواهیدیافت و شاهدان من خواهید بود ،در اورشلیم وتمامی یهودیه و سامره و تا اقصای جهان
 اول قرنتیان 1 : 14
درپی محبت بکوشید و عطایای روحانی را به غیرت بطلبید ،خصوص اینکه نبوت کنید.
 اول قرنتیان 4۰ – 3۹ : 14
4۰
پسای برادران ،نبوت را به غیرت بطلبید و از تکلم نمودن به زبانها منع مکنید .لکن همهچیز به شایستگی و انتظام باشد.
دالیل و فواید دعا به زبان ها چیست؟

 -1در دعا به زبان ها روح خدا برای من شفاعت می کند (رومیان ) 2۷ – 2۶ : ۸
 -2در دعا به زبان ها روح خدا عمق حضور خدا را نمایان می کند (اول قرنتیان ) 1۰ – ۹ : 2
 -3وقتی از روح او زور آورم  ,روح خدا ابعاد محبت مسیح را باز می کند ( افسسیان ) 1۹ – 1۶ : 3
 -4در دعا به زبان ها  ,روح خدا ماورای فکر و خواسته و قوت من عمل می کند (افسسیان ) 2۰ : 3
 -۵روح خدا من را به آسمان سوم روی تخت خدا می برد (دوم قرنتیان ) 2 : 12
 -۶دعا به زبان ها در جنگ روحانی موثر است ( افسسیان ) 1۸ : ۶
 -۷در دعا به زبان ها  ,روح من خدا را می پرستد (اول قرنتیان )1۵ – 14 : 14
 -۸در دعا به زبان ها  ,خود را بنا می کنم  ,تا شبیه مسیح گردم (اول قرنتیان ) 4 : 14
 -۹دعا به زبان ها میوه های روح القدس را در مرور زمان از من به راحتی نمایان می کند
 -1۰دعا به زبان ها به صورت "سر" و راز است و خود من و شما معنی آنرا نمی دانیم (اول قرنتیان  ) 2 : 14ولی چون می دانیم که برای بنای
خودمان هست و ما مستقیم به خدا دعا می کنیم و می دانیم که روح القدس کارهای عظیمی را طبق نکات ذکر شده در باال در من و ما و برای ما
انجام خواهد داد پس حتما به نفع ماست که با ایمان به زبان ها دعا کنیم
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چگونه دریافت کنم ؟

 -1با ایمان :
هر چیز نیکو را با ایمان به کالم و به وعده های خدا دریافت می کنیم  ,کالم خدا در مورد فواید دعا به زبان ها در آیات ذکر شده به وضوح
نوشته شده است  .تمام آیات ذکر شده را بخوانید  ,باور کنید و نقد کنید تا آن آیات به ایمان تبدیل شود و ایمان شما به عمل تبدیل خواهد شد
و قوت خدا به فعل تبدیل می گردد .

 -2اعتراف به گناهان و پاکی نفس :
طبق اول یوحنا  ۹ : 1به هر گناهی که کرده اید و روح القدس به یاد شما آورده است  ,اعتراف کنید و توبه نمائید .در همان لحظه به خاطر
ایمانتان به کار مسیح روی صلیب و این آیه بخصوص  ,حتما کامال بخشوده و پاک شده اید و نفس شما (فکر و احساسات و اراده شما پاک
گردیده ) پس می توانید نفس (بخصؤص فکر ) را به روح القدس تسلیم کنید و آن همان معنی پری و لبریز شدن است .

 -3شروع کنید به دعا
به عقل و به زبان مادری خود شروع به دعا کنید و خدا را برای وعده هایش طبق  1۰نکته باال به زبان فارسی و یا مادری خود شکر کنید  .در
حین دعا به ز بان فارسی خود  ,بایستید و شروع کنید با صدائی که توسط روح القدس در فکرتان شنیده می شود  ,آن را تکلم و تکرار کنید .
البته آن صدا مخالف درک عقالنی شماست و صدائی است که به نظر شما عجیب و غریب و شاید بچگانه بیاید ولی آن لغات را با " ایمان" از
زبان خود جاری سازی د  .اعتماد کنید که این صدا از روح خداست و شما را به ابعاد خودش دعوت کرده است .چون باعث بنای شما و سایر فواید
خواهد شد .همکاری کنید

 -4شک نکنید
شاید شک کنید که این لغات از خودم هست و یا شاید از شیطان باشد ولی طبق وعده خدا در لوقا  13 -11 : 11حتما صدای شما از زبان روح
القدس است نه خودتان و نه حتی شیاطین بلکه چون شما از خدا خواسته بودید که تعمید روح و دعا به زبانها را به شما بدهد  ,حتما پدر
آسمانی شما این جواب را طبق لوقا  11داده است و دعای زبان ها و توانائی و قوت روح القدس را به شما جاری کرده است.

 -۵روح و جان شما در حال پرستش است :
طبق مزمور  2 -1 : 1۰3هر چه در درون شماست می تواند خدا را پرستش کند و روح و روان شما دارد خدا را مبارک می خواند و تمام جان و
روان شما پاک شده است  ,صدای شما و هر صدائی که از زبان شما جاری می گردد نیز پاک است و شایسته متبارک خواندن خداست که به
این ترتیب آن لغات و زبان را به او تقدیم کنید  .پس ادامه دهید و باور کنید که روح القدس در حال پرستش است و اوست که تمام برکات ذکر
شده را در شما جاری می کند .

 -۶کالم خدا شما را تشویق می کند که به زبان ها دعا کنید تا خودتان بنا گردید
(اول قرنتیان  ) 3۹ , ۵ , 2 : 14پس در خلوت و در دعاهای شخصی خود از دعا کردن به زبان ها کوتاهی نکنید ولی در جمع کلیسائی که
غیر ایماندار وجود دارد و یا ایماندارانی هستند که هنوز به این تعالیم و عطیه واقف نیستند با آرامی و بدون این که آنان متوجه شوند به دعای
در روح خود ادامه دهید ولی سعی کنید با نمونگی شما و تعالیم صحیح شما  ,آنان مشتاق گردند که این عطیه را از روح القدس دریافت کنند .
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