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مخاطب این کتاب دیجیتال شفا و آزادی و جنگ روحانی که
در دست دارید کیست؟
در درجه اول شما ایماندار مسیحی عزیز هستید که میخواهید در پیروزی
زندگی کنید و یا اگر حتی عزیز مشتاقی هستید که هنوز قلبتان را به مسیح
نداده اید ،امید داریم که محتوای این جزوه بتواند شما را برای درک بیشتر رویا
و هدف پیروزمندانه خداوند برای شما و خانواده شما و یا شاید جواب بعضی از
سوالهای شما ،پاسخگو باشد.
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مقدمه
آیا داستان زندگی خودتان را به یاد میآورید؟ از چه زمانی بیاد دارید که خود و محیط
اطراف خودتان را شناختید؟ داستان زندگی شما با چه خاطرهای شروع شد؟ چه
مواردی را بیاد میآورید؟ فکر کنید؟ خاطرات شیرین مثل برق از جلوی چشمان شما
فرار میکند ولی خاطرات درد آور و دلهره آور مثل یک نورافکن قوی ،توی چشم و
ذهن شما آسیب میزند ،که حتی سعی میکنید چشم خود را ببنیدید که احساسات
دوران گذشته ،زنده نشود ولی متأسفانه از ذهن شما خارج نمیشود.خواننده عزیز،
شما چه یک مسیحی باشید که به تازگی قلبتان را به مسیح تقدیم کردهاید و یا حتی
سالهای سال است که با مسیح متحد هستید و یا شاید شما خادمی باشید که خدا
را با امانت خدمت میکنید و یا شاید شما حق جویی هستید که در مسیر شناخت
مسیح تحقیق میکنید؛ فرق نمیکند که جزو کدام یک از گروههای ذکر شده باشید؛
حتما در معرض یک سری مشکالت و سختیها ،آسیبها ،نگرانیها  ,غمها ،افسردگی-
ها ،خشم و تلخیها  ,شکستهای عاطفی ،مالی و یا درد سرهای ازدواج ناموفق ،و
شکستها و جداییها چه خانوادگی ،یا در محل کار ،یا کلیسا و یا در خدمت خود،
بودهاید و یا متأسفانه در حال حاضر هستید و یا خواهید بود.این واقعیت های زندگی
برای یک مسیحی یا غیر مسیحی ،متأسفانه طبیعی ،نرمال و غیرقابل انکار است .تعداد
زیادی از مسیحیان در زمان نجات ،با اینکه از تسلط گناه ،تسلط شیطان و موت ابدی
نجات مییابند ولی در مسیر زندگی در آن پیروزی که مسیح روی صلیب خریده
است ،زندگی نمیکنند .مشکالتی به سبب امیال نفس و جنگ درون و حمالتی از
بیرون وارد می شود که خود شخص حتی اگر گناهی هم در آن مورد نکرده باشد،
میتواند آسیب بخورد.
زندگی که توأم با نبرد و شکستهای پی در پی است ،باعث میشود که شخص مسیحی
را که میبایست در شادی و آرامش باعث نجات دیگران باشد را خسته ،دلسرد و حتی
فلج کند و در یک زندگی بدون ثمر ،اسیر نگاه دارد .این نقشهای است که قدرتهای
تاریکی و خود شیطان برای تک تک مسیحیان کشیده است .شیطان ،من و شما را در
g

زمان دریافت نجات از دست داده است .ولی نمیخواهد که شما فرزندان دیگر خدا را از
چنگال او بیرون بیاورید .شیطان نمیخواهد اجازه دهد که به حیطۀ او وارد شده و باعث
رهایی صدها و هزاران نفر از اسارت او شوید .پس بهتر است از طروق مختلف شما را فلج
کند و در اسارت خودش قرار دهد.
مسیحیان بعد از نجات و ایمان به مسیح بزودی متوجه میشوند که در جنگی که قبل
از نجات ،آن را حس نمیکردند گیر کردهاند .این جنگ چه از درون و چه از بیرون باعث
میشود که او را در بند و قلعه و اسارتها نگاه دارد ،بدون اینکه شخص نجات یافته از
آن اسارتها آگاهی داشته باشد .این چنین شخصی دیگر نمیتواند ابزار دست خدا باقی
بماند و او نبرد بزرگی را جلوی روی خود میبیند .نبردی درونی که در نفس اوست و نیز
نبردی بیرونی از طریق ارواح پلید که نمیتواند بر آن پیروز شود.همه ما مسیحیان خوانده
شدهایم که در رویا و هدف عالی که خداوند برای ما از بنیاد عالم طرح ریزی کرده و از
رحم مادر ما را به آن خوانده و در پتانسلی که او در ما کار گذاشته رشد کنیم و به قامت
ُپری مسیح رسیده و در پیروزی زندگی کرده و ابزار دست خدا روی زمین باشیم .ولی
متأسفانه تعداد زیادی از مسیحیان نه تنها این ارث را روی زمین نقد نمی_کنند بلکه در
سختی و مشکالت به صورت فلج روحانی و با شکست تا آخر عمر زندگی می_کنند و
آن را تقدیر الهی می پندارند.اگر میخواهید در رویا و هدف خدا زندگی کنید و در
پتانسیلی که خدا برای شما در وجود شما دانلود کرده است ،رشد کنید و میخواهید
برای خود و خانواده و پادشاهی خدا مفید ،مؤثر و ُپر میوه باشید ،این کتاب را با تمامی
دل و ذهن ،باز بخوانید و تحقیق کنید و مفاد آن را با کتاب مقدس مقایسه کرده و هر
آنچه روحالقدس و کالم ،در قلب شما تأیید کرد را در زندگی خود بکار برید .مطمئنا در
این مسیر ،زندگی پیروزمند و ُپر ثمری خواهید داشت.

موفق باشید
کامیل نوائی
شبان کلیسای ایرانیان
h

پیشگفتار
دلیل خواندن این جزوه فقط دریافت کلیدهای پیروزی است که این پیروزیها را خدا
از رحم مادر برای شما آماده کرده است .خواندن و تفکر در مطالب این جزوه به شما
فرصتی میدهد که ارث آسمانی که در روی صلیب برای شما خریداری شده و توسط
روحالقدس به شما هدیه شده است ،در زندگی زمینی شما نقد شود و شما در زندگی
سالم و پیروزمندی زندگی کنید و عامل دست خداوند برای نجات ،شفا و آزادی و
خوشبختی دیگران شوید.
با خواندن و استفاده از کلیدهای پیروزی در این کتاب شما تجربهای تازه از زندگی
در پادشاهی خدا را خواهید داشت که حتما خواهید گفت کاشکی که من این مطالب را
زودتر فرا گرفته بودم .این مفاهیم و کلیدها به خواننده مشتاق این طرز فکر ،این فرصت
را میدهد که از اسارتها و جنگها و مسائل و مشکالت زندگی خود ،پیروزمندانه بیرون
بیاید .درک مفاهیم و اصول شفا و آزادی و جنگ روحانی تضمینی برای درگیر نشدن در
سختیها ،مشکالت ،دردها و یا حملههای دنیای تاریکی نیست بلکه عمق درک شما از
اقتدار و مسحی که خداوند برای شما فراهم کرده تضمینی است از پیروزی بر تمام مسائل
زندگی ،که در سختیها با استقامت و صبر عبور کنید و در بیماری و دردها و نگرانیها
با آرامش و شالوم الهی شفا یابید و در مسیر فقر و شکست ،نه با ثروتمندی بلکه با
دولتمندی بیرون بیایید.
مسؤلیت رشد روحانی هر مسیحی به خود او مربوط است .خدا مسح و توانایی و
اقتدار و قدرت انجام همه احکام و قولها و وعدههای خود را در هر مسیحی در بدو تولد
روحانی گذاشته است .ولی موانع درونی و بیرونی اجازه نمیدهند که این مسح و اقتدار
جاری گردد .با خواندن این جزوه خواننده میتواند با درک مفاهیم شفا و آزادی درون و
تشخیص و مقابله به جنگ روحانی بیرون ،مسح و اقتدار خود اکتیویت و فعال گرداند.
این مسح و اقتدار در مسیر زندگی پیروزمندانه مسیحی او را هدایت میکند و باعث
میگردد که شخص مسیحی هم برای خود و خانواده بلکه برای پادشاهی خدا مفید و
مؤثر باشد.
i

1

هدف خدا  ،ماموریت شخصی من

هدف خدا برای من به عنوان یک مسیحی و کلیسای خود چیست؟
خدا برای هر یک از شما فرزندانش رویا ،هدف و برنامه مخصوصی را دارد که میخواهد
در زندگی شما انجام گردد.
"زیرا خداوند میگوید :فکرهایی را که برای شما دارم میدانم که فکرهای سالمتی میباشد و نه بدی تا
شما را در آخرت امید بخشم".
( اِرمیا ،باب  29آیه )11
"چنانکه ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید تا در حضور او در محبت مقدس و بیعیب باشیم".
( افسسیان ،باب  1آیه )4
"تا همه به یگانگی ایمان و معرفت تام پسر خدا و به انسان کامل ،به اندازه قامت ُپری مسیح برسیم".
( افسسیان ،باب  4آیه )13

مأموریت شخصی من و یا ما با هم به عنوان یک کلیسا چیست؟
"پس رفته ،همه امتها را شاگرد سازید و ایشان را به اسم َاب و ابن و روحالقدس تعمید دهید .و ایشان را
تعلیم دهید که همه اموری را که به شما حکم کردهام حفظ کنند .و اینک من هر روزه تا انقضای عالم
همراه شما میباشم".
( متی ،باب  28آیه )20-19
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"پس بدیشان گفت :در تمام عالم بروید و جمیع خالیق را به انجیل موعظه کنید .هر که ایمان آورده،
تعمید یابد نجات یابد و اما هر که ایمان نیاورد بر او حکم خواهد شد .و این آیات همراه ایمانداران خواهد
بود که به نام من دیوها را بیرون کنند و به زبانهای تازه حرف زنند و مارها را بردارند و اگر زهر قاتلی
بخورند ضرری بدیشان نرساند و هرگاه دستها بر مریضان گذارند شفا خواهند یافت".
( مرقس ،باب  16آیه )18-15
"لیکن چون روحالقدس بر شما میآید ،قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود ،در اورشلیم و تمامی
یهودیه و سامره و تا اقصای جهان".
( اعمال رسوالن ،باب  1آیه)8
"روح خداوند بر من است ،زیرا که مرا مسح کرد تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاد ،تا شکستهدالن را
شفا بخشم و اسیران را به رستگاری و کوران را به بینایی ،موعظه کنم و تا کوبیدگان را ،آزاد سازم".
( لوقا ،باب  4آیه )18
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روح  ،نفس  ،جسم
موانع اصلی چیست؟
موانع و نبردها و جنگهایی وجود دارد که نمیگذارد ،ما با شادی و آرامش و روابط
سالم ،با دیگران زندگی پیروزمند داشته باشیم؛ نمیگذارد که به اهدافی که خدا برای
زندگی ما و برای کلیسای خود و نجات مردم دارد ،دست پیدا کنیم:
 )1موانع درون:
جنگ درون ،موانعی که در نفس ماست.
(احتیاج به شفای درون داریم).
 )2جنگ بیرون:
قدرتهایی که خارج از جسم و افکار ما ،بر علیه ما ،عمل میکنند.
(احتیاج به آزادی و پیروزی داریم).

شفای درون:
اثرات دوران بچگی ،نوجوانی ،ازدواج ،فرهنگ ،مذهب و غیره وجود دارد که جراحات
و درد و غمها و مسائل خاصی در قسمت روان که فکر و احساس و اراده (تصمیمات) ما
است ،بوجود میآورد که میتواند ما را دل شکسته ،غمگین ،نگران و ترسان کند و حتی
ما را از نظر روحانی کامال فلج کند.

جنگ بیرون:
شیطان و ارواح پلید که مخالف ما هستند ،از بیرون به ما حمله میکنند و باعث درد
و غم و شکست ما میگردند.
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 نکته مهم!
یک مسیحی که تولد تازه دارد ،طبق افسسیان باب  1آیه  13و یوحنا باب  20آیه
 ،22روحالقدس را صد در صد دریافت کرده است و روح او ،از جنس روح خدا شده است
و میتواند با روحالقدس طبق رومیان باب  8آیه  ،16-14مشارکت کامل داشته باشد.
ح پلید هیچگاه روح یک ایماندار مسیحی واقعی را تسخیر نمیکنند ولی میتوانند به
اروا ِ
1

قسم ِ
ت نفس او آسیب برسانند.

جسم = بدن
نفس = روان = جان

فکر
روح

شناخت ساختار موجودیت ما بر اساس کالم خدا
 -1روح
 -2نفس = روان= جان
 -3جسم

انسان از این
سه قسمت
تشکیل شده است.

"اما خود خدای سالمتی ،شما را بالکل مقدس گرداند و روح و نفس و بدن شما تمام ًا بیعیب محفوظ
باشد در وقت آمدن خداوند ما عیسی مسیح"
( اول تسالونیکیان ،باب  5آیه )23
 1نفس یا روان
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روح ،نفس ،روان:
واژه روح که در زبان فارسی استفاده میگردد ،در اصل یک واژه عربی است و به زبان
عبرانی نیز "روخا" خوانده میشود .در کتاب مقدس "روخا" نه تنها برای روح حیات
و زندگی بکار برده شده است بلکه برای معانی "باد "و " نفس" 2نیز بکار میرود؛
یعنی کسی که لغت "روخا" را بکار میبرد ،شنونده از جمله و متن باید متوجه شود
که راجع به کدام مطلب ،گوینده سخن میگوید.
در کتاب مقدس در عهد جدید در اول تسالونیکیان باب  5آیه  23روح خدا از طریق
پولس مینویسد« :اما خود خدای سالمتی  ،شما را بالکل مقدس گرداند و روح و نفس و
بدن شما تمام بیعیب محفوظ باشد در وقت آمدن خداوند ما عیسی مسیح»
( )1روح همان جنس ذات الهی و حیاتی است که خدا در انسان دمید و انسان
نفس زنده گردید ،این روح زنده است و یا نزد خدا و یا دور از خدا تا به ابد
باقی میماند.
( )2نفس قسمتی است که شامل قسمت فکر ،احساسات و اراده انسـان میباشد.
( )3جسم و یا بدن ،کالبد خاکی است که بعد از مرگ به خاک برمیگردد.
در کلیسای ایرانیان واژه "روان" و "جان" برای قسمت نفس انسان بکار برده شده
است که شامل همان فکر ،احساسات و اراده شخص میباشد.

( 2دم و بازدم اکسیژن از ریه شخص)
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 نکته مورد بررسی:
از نظر ادبیات فارسی لغت روح یک واژه عربی است و واژه "روان" در لغت نامه
3

فارسی به جای "روح" استفاده شده است.
استفاده روان از طرف شبانان و معلمان و اعضای کلیسای ایرانیان برای قسمت نفس،
ن فارسی زبان ،در داخل کلیسا و حتی بیرون از کلیسا،
باعث ایجاد سوال برای ادبیاتدانا ِ
میتواند بشود.
با توجه به ترجمۀ واژه روان برای روح به زبان عربی یک معیاری برای استفاده این
واژه به ما میدهد .اما از طرف دیگر در سایر آثار قدیمیتر ادبیـات ایرانی و نوشتههای
حکیمـان و فیلسـوفهای ایرانی ،طرز استفاده واژه روان را به صورت دیگری مشاهده
میکنیم ،از آثار باقی ایشان به طور مثال چنین میخوانیم«:بوعلی سینا گوید[ :خداوند]
مردم را از ِگرد آمدن سه چیز آفرید ،یکی تن که او را به تازی بدن و جسد خوانند و
4

دیگری جان که او را روح خوانند و سیوم روان که او را نفس خوانند».
 )1بوعلی سینا که خود یک پزشک ،شاعر و فیلسوف ایرانی میباشد؛ در مورد
بیان مطلب ذکر شده در باال ،واژه فارسی "روان" را با نفس یکی میخواند.
البته ایشان واژه "جان" را نیز برای روح میخواند.
 )2در ترجمه فارسی کتاب عهد عتیق ،5در مزمورهای داود "جان" و "روح" را
با هم ،مترادف استفاده میکند .البته مترجم عهد عتیق به دالیلی که این
واژههای جان و روان و روح در آن زمان در ادبیات فارسی به صورت مترادف
و توأم استفاده میشده است ،این کار را کرده است .همین استفاده جان
بجای روح ،در مقالۀ بوعلی سینا نیز استفاده شده است.
 )3در علم روان شناسی و در کتب ترجمه شده و یا کتبی که نویسنده اصلی
آن یک روانشناس ایرانی است ،واژههایی که توسط نویسندگان و حکما در
ادبیات قدیم و معاصر ایرانی چاپ شده و میشود از واژه "روان" برای قسمت
افکار و احساسات و رفتار یک انسان استفاده شده است.
 3لغت نامه دهخدا
 4رساله نبض ابوعلی سینا
 5به ترجمۀ قدیم معروف است که یک ترجمه  100ساله است.
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در کالسهای شفا و آزادی در کلیسای ایرانیان لغت و واژه "روان "را برای روان
شناسی الهی استفاده میکنیم و به معنی همان فکر و احساسات و اراده شخص محسوب
میگردد .دلیل استفاده از این واژه برای قسمت نفس ،با توجه به دو نکته ذکر شده در
باال و دلیل مترادف بودن با علم روانشناسی ،شناسایی سه قسمت فکر  +احساس  +اراده
شخص به آن اطالق گردیده است.
اگر هر خواننده مقاالت کلیسای ایرانیان و یا بینندگان تلویزیون کلیسای ایرانیان
ترجیح میدهند که فقط واژه "نفس "را برای سه قسمت ،فکر و احساس و اراده بکار
برند ،هیچ اشکالی نخواهد داشت.

موانع متصل شدن به خدا و قرار گرفتن در رویا و هدف او چیست؟
موانع پُری از روح خدا و سرسپردگی کامل و ایمان قوی و بینیاز بودن به شرح زیر
است:
 .1تسلط نفس انسان:
روان یا جان (فکر -احساسات -اراده) خود ما ،که احتیاج به توبۀ واقعی و
مصلوب شدن دارد.
 .2تسلط و اسارت شیطان و ارواح پلید:
(ریاسات و قوتها و قدرتهای تاریکی) که احتیاج به دانستن نحوه جنگ
روحانی است.
 .3تسلط سیستمهای دنیوی و مردم دیگر:
که پشت آن نیز قدرت شیطان و ارواح پلید هستند ،که احتیاج به شناخت
مکاید و حیلههای شیطان دارد.
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توبه واقعی

معنی توبه واقعی چیست؟
کلمۀ توبه ،به معنی عوض کردن طرز فکر میباشد .توبه واقعی باید در هر سه قسمت
روان انجام شود.
 -1توبه 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 اراده خدا .خدا ،خدای محبت است و انسان،
موجود گمشده و ناپاکی است.
 -2توبه در احساسات:
برای توبه در قسمت احساسات ،باید احساس غم و پشیمانی کنیم و اشتیاقِ
شدید برای بخشیده شدن داشته باشیم.

 -3توبه در اراده:
برای توبه در قسمت اراده ،باید قدمِ عملی برداریم .یعنی باید به زبان اعتراف
کنیم که گناهکار هستیم و توبه کنیم .وقتی که ثمرات توبه در زندگی ما
دیده شوند؛ آنگاه توبه ما ،توبه واقعی و حقیقی محسوب میشود.
 -1توبه در فکر
 -2توبه در احساسات
 -3توبه در اراده

توبه واقعی
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آزادی از موانع

عوامل بندها و قلعهها در فکر ما
.1
.2
.3
.4
.5
.6

قبول طرز فکر این دنیا (فرهنگ ،مذهب گذشته ،گروههای سیاسی و غیره)
حوادث ناگوار (مرگ ،طالق ،تصادفات ،زلزله ،جنگ ،بیماری ناعالج مزمن،
تجاوز و غیره)
انتخاب راه خود بجای راه خدا (بیاطاعتی و غرور)
عدم بخشش و حل نکردن مشکالت
عکسالعملهای غلط و سیستمهای دفاعی
عکسالعملهای نفسانی در مقابل مشکالت زندگی

فواید آزادی از بندها
 -1بینیازی
(ما هیچوقت نمیدانیم که تنها نیاز ما عیسی مسیح است ،مگر زمانیکه
واقعا با او مالقات کنیم و بعد از آن بینیاز خواهیم بود).
 -2پیروزی در همه چیز و در همه حال
(زندگی سالم و پیروزمند)
 -3جاری شدن میوههای روحالقدس ،شخصیت کامل مسیح
(غالطیان باب  5آیه )22
هدف نهایی :شبیه عیسی مسیح بشویم تا بتوانیم مثل مسیح ما نیز بگوییم:
"روح خداوند بر من است ،زیرا که مرا مسح کرد تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاد تا شکسته دالن را
شفا بخشم و اسیران را به رستگاری و کوران را به بینایی موعظه کنم و تا کوبیدگان را آزاد سازم".
( لوقا ،باب  4آیه )18
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 -4ثمره آوردن (باعثان اتاعد ا ا ن) و ماعاا ن آن میوه هاع و گسااشر
ملکود

روش آزادی از موانع:
 )1مالقات با خدا و از طریق کالم حقیقت
(آتوریته  -قدرت)
 )2مالقات با خدا از طریق روح و قوت خدا
(مسح  -قوت)
:Truth Encounter
به این معنی است که با حقیقت ما به مقابله سختیها ،شریر و بندها و قلعهها میرویم.
در دروس این کالس ،حقیقت کالم خدا را در هر مورد از حوزههای زندگی خود فرا
میگیریم تا آزاد شویم:
"و حق (حقیقت) را خواهید شناخت و حق (حقیقت) شما را آزاد خواهد کرد".
( یوحنا ،باب  8آیه )32

در مرور این کتاب ،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 در آینده برای آزادی خود و دیگران استفاده
کنید.
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جواب هر مشکل زندگی ما ،کالم خداست که به صورت آیه کتاب مقدس ،راه حلها
و حکمت انجام کارها خواهد بود.
و در "دعای باالی کوه" در سمینار شفا و آزادی از طریق:
:Power Encounter
به این معنی است که با قوت روح خدا به مقابله ارواح و فرو ریختن قلعهها خواهیم
رفت و از اسارت ارواح آزاد میگردیم و شفا مییابیم.
"اما خداوند روح است و جایی که روح خداوند است ،آنجا آزادی است".
( دوم قرنتیان ،باب  3آیه )17

هدف کلی این کتاب( :برای شخص خود و برای کمک دیگران)
-1
-2

-3
-4
-5

فراگیری کالم در دریافت معرفت تمام ،برای ریشه یابی موانع رشد شخصی
خود
اکتیویت شدن (فعال شدن) در قوت و توانایی روحالقدس و یادگیری و عادت
به دعای شفا و آزادی و جنگ روحانی برای خود ،تا موانع برداشته شده و
قدرتهای تاریکی در زندگی شکسته شود.
بدست آوردن و زندگی کردن در آزادی و پیروزی شخصی هر روزه و در هر
حال به طور عملی و جدی
فراگیری این دروس به صورت عملی و پرکتیکال به منظور قادر بودن به
دعای شفا و آزادی و جنگ روحانی برای دیگران
و در آخر بخصوص قادر باشیم این روش و دعا را به طور عملی به دیگران
یاد دهیم تا همه در مسح و اقتدار خداوند ما عیسی مسیح عمل کنند.
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تعریفها:
( )1دروغ چیست؟
هر چه که مخالف کالم حقیقت (کالم خدا) است ،دروغ است.
"ننوشتم به شما از این جهت که راستی را نمیدانید ،بلکه از اینرو که آن را میدانید و اینکه هیچ دروغ از
راستی نیست".
( اول یوحنا ،باب  2آیه )21

( )2دروغگو کیست؟
شیطان پدر دروغگویان میباشد و انسانهایی که نفس آنها از شیطان تعلیم
میگیرد ،دروغگو محسوب میشوند.
"شما از پدر خود ابلیس میباشید وخواهشهای پدر خود را میخواهید به عمل آرید .او از اول قاتل بود و
در راستی ثابت نمیباشد ،از آن جهت که در او راستی نیست .هرگاه به دروغ سخن میگوید ،از ذات خود
میگوید زیرا دروغگو و پدر دروغگویان است".
( یوحنا ،باب  8آیه )44

( )3گناه توبه نشده:
دَرِ بازی است برای شیطان که حق ورود به افکار ما را پیدا میکند.
"و کسی که 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".
( اول یوحنا ،باب  3آیه )8
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( )4کنترل شیطان:
شیطان بوسیله دروغ ،ما را اسیر و کنترل میکند.
"و مار از همه حیوانات صحرا که خداوند خدا ساخته بود ،هشیارتر بود .و به زن گفت« :آیا خدا حقیقت ًا گفته
است که از همه درختان باغ نخورید؟"
( پیدایش ،باب  3آیه )1

( )5بند یا جاپا:
بند یا جاپا ،زمینی است که شیطان در افکار ما ،تصاحب میکند و مالکیت
میگیرد.
"ابلیس را مجال ندهید".
(لغت "مجال" در اصل یونانی ،یعنی " زمین" ندهیم؛ زمینی در فکرمان به شیطان ندهیم).
( افسسیان  ،باب  4آیه )27

بند و جاپا ،فکری است که مخالف کالم خدا در افکار ما جا گرفته و ثبت شده است.
افکار قدیمی ،تعلیمات غلط گذشته ،افکاری که مخالف حقیقت کالم خداست و در
خاطرات ما باقی مانده است.
بندها بوسیله اعالم حقیقت و کالم خدا پاره خواهند شد و جا پای شیطان بوسیله
اعالم خون مسیح پاک میگردد.
( )6قلعه یا دژ:
قله و یا دژ ،فکری است که با احساسات آمیخته است .نه تنها جاپای شیطان
در افکار ماست بلکه احساس ما نیز با آن درگیر است و بجای یک زمین در
فکر ،روی آن یک قلعه ساخته شده است و شیطان و ارواح پلید ،حق ورود
و خروج و کنترل آن قسمت از فکر و احساسات ما را دارند .شیطان میتواند
از یک قلعه به قسمتهای دیگر فکر و احساسات ما حمله کند.
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قلعه به سادگی ،فقط بوسیله اعالم حقیقت ممکن است فرو نریزد؛ بلکه ما احتیاج به
قوت و مسح روحالقدس و اقتدار مسیح داریم تا قلعه را منهدم سازیم .برای انهدام قلعهها
میبایست به جنگ روحانی مجهز باشیم.
"زیرا اسلحه جنگ ما جسمانی نیست بلکه نزد خدا قادر است برای انهدام قلعهها ،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".
( دوم قرنتیان  ،باب  10آیه )5-4
"خالصهای برادران من ،در خداوند و در توانایی قوت او زور آور شوید .اسلحه تمام خدا را بپوشید تا بتوانید
با مکرهای ابلیس مقاومت کنید .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"
( افسسیان  ،باب  6آیه )12-10

( )7شفا و آزادی:
شفا و آزادی ،رهایی از کنترل شیطان و ارواح پلید و دروغهای او است.
بعد از اعالم حقیقت و آزادیها میبایست در این آزادی باقی ماند .به این منظور
میبایست کنترل افکار و احساسات و اراده خود را به روحالقدس بسپاریم تا نتیجتا شفای
واقعی در روح و روان و جسم خود را نه تنها دریافت کنیم بلکه کامال حس کنیم.
"روح خداوند بر من است ،زیرا که مرا مسح کرد تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاد ،تا شکسته دالن
را شفا بخشم و اسیران را به رستگاری و کوران را به بینایی ،موعظه کنم و تا کوبیدگان را ،آزاد سازم".
( لوقا  ،باب  4آیه )18
"پس به آن آزادی که مسیح ما را به آن آزاد کرد استوار باشید و باز در یوغ بندگی گرفتار مشوید".
( غالطیان  ،باب  5آیه )1
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هویت من در مسیح

 -1هویت چیست؟
در واقع هویت همان رویا و هدفی است که خداوند برای فرزندانش در نظر دارد.
هویت در اصل ارزشی است که ما در چشمان خداوند داریم .ارزش ما به اندازه خون
مسیح است که ما را با آن خریداری کرده است .هویت ،دیدگاه ،جایگاه ،خواسته و رویای
خداوند برای ما فرزندانش است؛ همان جایگاهی که برای ما به عنوان فرزندانش در نقشۀ
ازلی خود قرار داده بود و ما را به آن دعوت میکند.
هویت همان شخصیتی است که خداوند میخواهد ما به آن تبدیل شویم ،با آن تغییر
کنیم و در آن تربیت شده و رشد کنیم تا بتوانیم در اراده خداوند ،در زندگی خود و
اطرافیانمان تأثیرگذار باشیم .پس میتوان گفت ،هویت استانداری است برای زندگی ما
ایمانداران به مسیح تا بتوانیم زندگی سالم و پیروز را در دنیای شریر تجربه کنیم و به
دیگران نیز انتقال دهیم.
"و اما به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند ،یعنی به هر که به اسم او ایمان
آورد"،
( یوحنا  ،باب  1آیه )12
"چنانکه ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید تا در حضور او در محبت مقدس و بیعیب باشیم".
( افسسیان ،باب  1آیه )4
"اما چون خداکه مرا از شکم مادرم برگزید و به فیض خود مرا خواند ،رضا بدین داد که پسر خود را در من
آشکار سازد تا در میان امتها بدو بشارت دهم ،در آنوقت با جسم و خون مشورت نکردم"،
( غالطیان  ،باب  1آیه )16-15
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 -2شناخت هویت بر سرنوشت ما چه تأثیری دارد؟
ندانستن هویت باعث میشود تا ما:
الف -نتوانیم در مسیر و نقشه خداوند قرار بگیریم و از مسیر خارج میشویم.
ب -در مواردی که شریر ما را محکوم میکند ،از آنجایی که نمیدانیم کی هستیم،
محکومیت او را باور خواهیم کرد.
ج -از اقتدارى که خداوند به ما در مسولیتهایمان داده است ،به درستی استفاده
نمیکنیم.
د -نمیتوانیم در جنگهاى روحانى با اقتدار مسیح و قوت روح عمل کنیم.

 -3چگونه میتوانیم هویت خود را در مسیح پیدا کنیم؟
اول باید بپذیریم که خداوند پدر آسمانی ماست و ما به واسطه کار عظیم او و فیض
او و بوسیله ایمان به عیسی مسیح خداوند که جسم پوشید و به این دنیا آمد ،زیست
و مُرد و پس از سه روز از مُردگان برخاست و جریمه و کفاره تمام گناهان ما را پرداخت
کرد ،فرزند خوانده شدیم و بعد از اینکه ما این حقیقت را با ایمان پذیرفتیم ،روحالقدس
در ما ساکن خواهد شد .پس با ایمان از روحالقدس درخواست میکنیم که از بین
آیات هویتی در کتاب مقدس ،حداقل یک آیه را به ما نشان دهد که ما بوسیله آن آیه
اول هویت خود را بشناسیم و بعدا در آن هویت رشد کرده و از ایمان به ایمان ،بوسیله
قوت روحالقدس که در ماست تا به پُرى قامت مسیح رشد کنیم.

 -4حال که هویت خود را در مسیح شناختم چگونه در آن زندگی
کنم؟
برای اینکه بتوانیم مطابق هویتمان در مسیح زندگى کنیم؛ بعد از شناخت هویتمان،
الزم است در آن رشد کنیم .این امر بوسیله مطالعه ،دعا ،مشاوره و قوت گرفتن از
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روحالقدس و تمرین بدست میآید .باید این حقیقت را پذیرفت که براى رشد ،احتیاج
به آگاهی و شناخت و تمرین الزم است و بدون تمرین ،پیروزی بدست نمیآید و ما
نقاط قوت و ضعف خود را پیدا نمیکنیم.
در این مسیر مشاوره و دعا و راهنماییهاى یار ایمانی و یا شبان کلیسای خانگی شما
بسیار مفید ،کاربردى و مؤثر میباشد .پس بهتر است که به روح خدا اعتماد کنید و با
رابطۀ نزدیک و صمیمی با یار ایمانی وقت دعا و مشاوره بگذارید تا با تشویق و جوابگویی
یار ایمانی ،هویت خود را در مسیح کامال باور کنید و نسبت به آن باور ،زندگی کنید.

 -5چگونه در هویت خود رشد کنم؟
نکته اول و یکی از نکات کلیدى و مهم ،تمرین در زندگى روزمره میباشد که البته به
صورت خاص برای این موضوع همانطور که در قسمت قبل توضیح داده شد ،از یار
ایمانی و یا شبان کلیساى خانگى خود کمک بگیرید و با ایشان برای این موضوع ،هم
دعا شوید و اجازه بدهید قوت دعای خود و همکاری دعاى ایشان ،شما را کمک کند.
نکته مهم دیگر در اینکه خداوند فقط یک هویت برای شما در نظر نگرفته ،بلکه آیات
زیادی در کتاب مقدس است که هویتهایی که خدا برای شما دارد را باز میکند .با پیدا
کردن این آیات ،زاویهها و ابعاد بیشتر و تازهترى از هویت روحانى شما برایتان باز میشود.
نکته دیگر اینست که شما میتوانید از آیه هویتی خود شروع کنید و با باز شدن آیات
دیگر هویت خود را بیشتر و بیشتر درک خواهید کرد و اطاعت شما باعث رشد و زندگی
کردن در آن آیه میگردد.
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 -6چگونه شخصیت روحانی که از هویت ناشی میگردد را بهتر
بشناسم؟
دانستن و زندگی کردن در هویتی که از خدا گرفتهاید باعث میگردد که شخصیت
روحانی شما طبق آن هویت فرم بگیرد .این شخصیت در نهایت ،میبایست به
شخصیت کامل عیسی مسیح برسد.
پس الگو و هدفی ماورای خود دارید که با درک بیشتر هویتتان ،در این شخصیت
رشد خواهید کرد .مالک اندازه گیری خود را با استاندارد مسیح مقایسه کنید و به پُرى
قامت مسیح در آن شخصیت برسید و این روند را تا به آخر ادامه دهید؛ به این صورت
شما در هویت و شخصیت روحانی خود رشد میکنید.
کلید اصلى براى رشد در شخصیت روحانى رازگاهان میباشد .رازگاهان به این معنی
که بعد از دعا و درخواست از نویسندۀ کالم یعنى روحالقدس ،به صورت مستمر و روزانه
قسمتى از کالم خداوند را بخوانید و از روحالقدس بخواهید در آن فصل و یا پاراگراف
آیهای را به عنوان غذاى روحانى برای امروز ،به شما نشان دهد و در آن آیه شخصیت
خداوند عیسی مسیح و یا َمردان و زنان ایمان را پیدا کنید و بعد دوباره دعا کنید تا در
آن شخصیت بوسیله قوت و هدایت روحالقدس رشد کنید و آن آیه را با آدرس ،حفظ
کنید و یا بنویسید و در طول آن روز ،تکرار کنید تا خوب آن را یاد بگیرید .به این صورت
ى هویت خود ،از طریق رازگاهان و بوسیله کالم خدا رشد
شما مرتب در شخصیت روحان ِ
خواهید کرد.

 -7ترفندهاى شیطان در مقابل هویت ما در مسیح چیست؟
الف -همانطور که میدانید شیطان و ارواح پلید فرشتگانی هستند که بر اثر نا اطاعتی
و گناه در مسیر هالکت در پیش هستند و در این مسیر چون راه بازگشتى براى آنان
وجود ندارد ،تالش میکنند تا افراد بیشتری از فرزندان خداوند را با وسوسه به گناه ،از
خداوند دور نمایند و با خود به دریاچه گوگرد ببرند.
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شیطان از کسانى که هویت روحانى خود را یافته و در آن رشد کردهاند و اقتدار خود
را میشناسند و از آن استفاده میکنند ،حسابى میترسد و میلرزد .شیطان و ارواح پلید
سعی میکنند ،با بزرگنمایی هویتهاى دنیایى و فانی و تقلبی ،انسانها را در آن مسیرها
ببرند و از هویت اصلی و روحانى خود در مسیح عیسی دور کنند.
شیاطین از طریق هویتهاى جعلى و دنیایى ،ما را به راحتی کنترل میکنند و از ما
بر علیه خدا و خودمان و دیگران استفاده میکنند.
ب -شیطان سعی میکند و میتواند هویت ما را از ما بدزدد ،اگر به او اجازه دهیم.
اگر ما بعد از دریافت هویتمان در آن رشد نکنیم و آن را زندگى نکنیم رفته رفته سرد
شده و آن هویت را فراموش میکنیم و شیطان هم هویتهاى دیگرى را جایگزین هویت
روحانى ما کرده و بوسیله آن ما را کنترل میکند.
ج -چگونه با ترفندهای شیطان در رابطه با هویت خود مقابله و برخورد کنیم؟ الزم
است که ترفندهاى شیطان را بشناسیم و بتوانیم در مسیر زندگى َر ِد پاى او را شناسایی
کرده و راههاى مقابله با ترفندهاى شیطان را یاد بگیریم و در مقابل او بایستیم .نسبت به
هویتهاى جعلى و دنیوی ،حساس باشیم و با هوشیارى و کمک از روحالقدس و یار
ایمانی و یا شبان کلیساى خانگى خود ،با آنها درست مقابله کنیم .رشد در شخصیت
روحانى و هویت خود ،یکی از کلیدهای پیروزی است که به ما کمک میکند تا در مقابل
ترفندهاى شیطان بایستیم و بر آنها پیروز شویم.
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هویت من در مسیح:
این آیات را بخوانید ،همه این آیات ،هویت حقیقی شماست .ولی در میان این لیست:
 -1آن آیهای که امروز با قلب شما صحبت میکند را انتخاب کنید تا امروز آن
را باور و زندگی کنید( .نقد کنید ،دانلود کنید ،بپوشید)
 -2بعد از دریافت آن هویت ،آن را با دیگران در میان بگذارید و آن را انتقال
دهید.
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من در مسیح که هستم؟
 .1من نمک جهان هستم.
( متی  ،باب  5آیه )13
 .2من نور جهان هستم.
( متی  ،باب  5آیه )14
 .3من فرزند خدا هستم.
( یوحنا  ،باب  1آیه )12
 .4من دوست مسیح هستم.
( یوحنا  ،باب  15آیه )15
 .5من برده نیکی مطلق هستم.
( رومیان  ،باب  6آیه )18
 .6من با مسیح هم ارث هستم.
( رومیان  ،باب  8آیه )17
 .7من معبد خدا (محل سکونت خدا) هستم ،روح او و حیات او در من ساکن است.
( اول قرنتیان  ،باب  3آیه  16و باب  6آیه )19
 .8من عضو بدن مسیح هستم.
( اول قرنتیان  ،باب  12آیه  27و افسسیان باب  5آیه )30
 .9من خلقت تازه هستم.
( دوم قرنتیان  ،باب  5آیه )17
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 .10من با خدا آشتی کردهام.
( دوم قرنتیان  ،باب  5آیه )19-18
 .11من سفیر مسیح هستم و دیگران را به آشتی با خدا دعوت میکنم.
( دوم قرنتیان  ،باب  5آیه )20
 .12من مقدس هستم.
( افسسیان  ،باب  1آیه  1و اول قرنتیان باب  1آیه  2و فیلیپیان باب  1آیه  1و کولسیان باب
 1آیه )2
 .13من صنعت دست خدا هستم و در مسیح از نو آفریده شدهام تا کارهای او را انجام بدهم.
( افسسیان  ،باب  2آیه )10
 .14من با دیگر ایمانداران عضو خانواده خدا هستم.
( افسسیان  ،باب  2آیه )19
 .15من زندانی مسیح هستم.
( افسسیان  ،باب  3آیه  1و باب  4آیه )1
 .16من عادل و مقدس هستم.
( افسسیان  ،باب  4آیه )24
 .17من تابع ملکوت آسمانی هستم و حال با مسیح در قلمرو آسمانی نشستهام.
( فیلیپیان  ،باب  3آیه  20و افسسیان باب  2آیه )6
 .18من با مسیح در خدا پنهان هستم.
( کولسیان  ،باب  3آیه )3
 .19من برگزیده مقدس و محبوب خدا هستم.
( کولسیان  ،باب  3آیه  13و اول تسالونیکیان باب  1آیه )4
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 .20من شریک زندگی مسیح هستم.
( عبرانیان  ،باب  3آیه )14
 .21من یکی از سنگهای زنده مسیح هستم که از من خانهای روحانی ساخته میشود.
( اول پطرس  ،باب  2آیه )5
 .22من عضوی از نژاد برگزیدۀ خداوند و ملت مقدس و قوم خاص او هستم.
( اول پطرس  ،باب  2آیه )9
 .23من کاهنی هستم که به پادشاهی رسیدهام.
( اول پطرس  ،باب  2آیه )9
 .24من در این دنیا غریب و بیگانه هستم و زندگی من در این دنیا موقتی است.
( اول پطرس  ،باب  2آیه )11
 .25من دشمن شیطان هستم.
( اول پطرس  ،باب  5آیه )8
 .26من از خدا متولد شدهام و شیطان هیچ حقی بر من ندارد.
( اول یوحنا  ،باب  5آیه )18
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چون در مسیح هستم:
ال بخشیده شدهام.
ال نیک شمرده شدهام و کام ً
 .1من در حضور خدا کام ً
( رومیان  ،باب  5آیه )1
 .2من با مسیح ُمردهام و نسبت به قدرت گناه در زندگیم ُمردهام.
( رومیان  ،باب  6آیه )6-1
 .3من تا ابد از محکومیت آزاد شدهام.
( رومیان  ،باب  8آیه )1
 .4من روح خدا را دریافت کردهام تا عطایایی که خدا به من داده است را بشناسم.
( اول قرنتیان  ،باب  2آیه )12

 .5فکر مسیح به من داده شده است.
( اول قرنتیان  ،باب  2آیه )16

 .6من با قیمت گزافی خریداری شدهام ،متعلق به خودم نیستم بلکه متعلق به خدا هستم.
( اول قرنتیان  ،باب  6آیه )20-19

 .7چون ُمردهام دیگر برای خود زندگی نمیکنم ،بلکه برای مسیح زندگی میکنم.
(دوم قرنتیان  ،باب  5آیه )15-14

 .8من با مسیح مصلوب شدهام به طوری که دیگر آنکه زندگی میکند من نیستم بلکه مسیح است که در
من زندگی میکند و این زندگی را در مسیح و برای مسیح میکنم.
( غالطیان  ،باب  2آیه )20
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 .9من از همۀ برکات روحانی بهرهمند هستم.
( افسسیان  ،باب  1آیه )3
 .10من قبل از آفرینش دنیا در مسیح برگزیده شده بودم تا در پیشگاه او مقدس و بیعیب باشم.
( افسسیان  ،باب  4آیه )1

 .11من از قبل بوسیله خدا تعیین شده بودم تا فرزند او خوانده شوم.
( افسسیان  ،باب  1آیه )5

 .12من بازخرید شدهام و گناهان من بخشیده شده است و دریافت کننده فیض بیحد و حصر خدا هستم.
( افسسیان  ،باب  1آیه )7

 .13من سرافراز هستم و در قلمرو آسمانی با مسیح نشستهام.
( افسسیان  ،باب  2آیه )6

 .14من بوسیله مسیح در روح اجازه دارم به حضور خدای پدر بیایم.
( افسسیان  ،باب  2آیه )18

 .15من میتوانم با اطمینان و آزادی به حضور خدا بروم.
( افسسیان  ،باب  3آیه )12

 .16من از چنگ نیرومند شیطان رهانیده شدهام و به ملکوت عیسی مسیح منتقل شدهام.
( کولسیان  ،باب  1آیه )13

 .17من بازخرید شدهام و همۀ گناهان من بخشیده شده است و تمام بدهیهای من به خدا منتفی شده
است.
( کولسیان  ،باب  1آیه )14
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 .18خود مسیح در من می_باشد.
( کولسیان  ،باب  1آیه )27

 .19من در مسیح کامل شدهام.
( کولسیان  ،باب  2آیه )10

 .20من در مسیح مدفون شدهام و با او قیام کردهام و زنده هستم.
( کولسیان  ،باب  2آیه )13-12

 .21من با مسیح ُمردهام و با او قیام کردهام و زندگی من با مسیح در خدا مخفی است .مسیح زندگی من
است.
( کولسیان  ،باب  3آیه )4-1

 .22خدا به من روح قدرت و محبت و خویشتن داری را داده است.
( دوم تیموتاوس  ،باب  1آیه )7

 .23خدا مرا نجات داده است و برای مقصود خود از دنیا به کنار گذاشته است.
( دوم تیموتاوس  ،باب  1آیه  9و تیطس  ،باب  3آیه )5

 .24من حق دارم که در وقت احتیاج با دلیری به تخت فیض بخش خدا نزدیک شوم تا فیض و رحمت
یابم.
( عبرانیان  ،باب  4آیه )16

 .25خدا به من وعدههای بزرگ و گرانبهایی را داده است.
( دوم پطرس  ،باب  1آیه )4
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 .26من در الوهیت خداوند شریک و سهیم هستم.
( دوم پطرس  ،باب  1آیه )4
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اقتدار و مسح

اقتدار چیست؟
"اقتدار ،حق اجرایی کالم خداست .اقتدار ،قدرت اجرایی قولهای خدا در زندگی ماست".
( رومیان  ،باب  13آیه )1

تمام قدرتها بوسیله خدا تنظیم شدهاند .کلیسا و ایماندار باید از اقتداری که عیسی
مسیح به او داده است ،استفاده کند .شیطان اقتدار روحانی یک خادم را تشخیص
میدهد ولی لزوما آن را تأیید نمیکند .اما اگر ایماندار از اقتدار خود آگاه باشد و در
چارچوب درست از آن استفاده کند ،آنگاه شیطان از او اطاعت خواهد کرد.
اگر خو ِد ایماندار تحت اطاعت خدا و آتوریتهایی که خداوند بر او قرار داده است؛
نباشد؛ هر چقدر هم که جنگ روحانی بکند ،جواب نخواهد گرفت.

فرق بین اقتدار و قوت (مسح) چیست؟
 -1قدرت و اقتدار (:)Exousia
امتیاز و حقِ انجام دادن و حق اجرایی کالم خدا است.
اقتدار با اطاعت زیاد میشود( .کلید اقتدار)
 -2قوت (:)Dunamis
توانایی اجرای آن کار است.
قوت = مَسح و با مُردن در نفس زیاد میگردد.
مسح در قدوسیت نمایان میشود .برای باال رفتن مسح خدا در زندگی ما
احتیاج به قدوسیت در فکر و احساسات و اراده داریم .قدوسیتی که از مسیح
بر ما گذاشته میشود و در اعمـال ما نمایـان میگردد  ( .فیلیپان باب  3آیه
)9
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❖ مثال:
در مقابل یک َد ِر بزرگ آهنین سنگین قرار گرفتهاید که بسته است ،عیسی مسیح
به شما کلید باز کردن در را میدهد (اقتدار) ،کلید را میاندازید و در باز میگردد (کلید،
حق اجرایی است که در را باز میکند) .ولی آنقدر سنگین است که احتیاج به قوت و
توانایی دارد که روحالقدس آن را میدهد تا بتوانیم در را کامال باز کنید.
عیسی مسیح ،اقتدار و حق اجرایی را و روحالقدس ،توانایی و مسح اجرایی کالم خدا
را به شما میدهد؛ این مسح و اقتدار است که شما را از اسارتها ،آزاد و در زندگی
پیروزمند میکند.
6

اقتدار خود را بشناس  ،باور کن و بکار ببر.

اقتدار( :اقتدار= قدرت = آتوریته = حق اجرای کالم)
کالم خدا آتوریته کامل است و تمام قدرت و اقتدار اجرایی آن در آسمان و زمین در
دست عیسی مسیح است.
"پس عیسی پیش آمده ،بدیشان خطاب کرده ،گفت« :تمامی قدرت (آتوریته) در آسمان و بر زمین به من
داده شده است .پس رفته ،همۀ امّتها را شاگرد سازید".
( متی  ،باب  28آیه )20-18

"که در وی از جهت جسم ،تمامی پری الوهیت ساکن است .و شما در وی تکمیل شدهاید که سر تمامی
ریاست و قدرت (آتوریته) است".
( کولسیان  ،باب  2آیه )10-9

"اقتدار خود را استفاده کن"
( کولسیان  ،باب  2آیه  15و رومیان  ،باب  16آیه )20

 6برای آشنایی با اقتدار رهبری  ،2:2به ویدیو و یا فایل صوتی آن در فصل  ،18بخش دیجیتال این کتاب آمده است ،رجوع کنید.
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برای باال رفتن اقتدار و آتوریته ،باید از عیسی مسیح و کالم خدا اطاعت کنیم .اگر
میخواهید بر ارواح پلید اقتدار داشته باشید و به فرمان شما از زندگی شما و دیگران
خارج گردند؛ میبایست در اطاعت کامل کالم باقی بمانید( .یعقوب باب  4آیه)7
بدون اطاعت از خدا و کالم و افرادی که خدا برای پوشش ما به عنوان همیار و شبان
گذاشته است ،نمیتوانیم در مقابل ارواح مقاومت کنیم و نمیتوانیم آنها را اخراج کنیم.

مسح( :توانایی و قوت اجرایی کالم خدا)
یعنی توانایی ماورای انسان برای اجرای کالم خدا و  100%این مسح در شخص ایماندار
در زمان تولد تازه و دریافت روحالقدس وجود دارد .فقط او باید اجازه دهد تا در او
فعال و از او جاری شود.
برای باال رفتن مسح ،باید در قدوسیت ،در تسلیم بودن به روحالقدس (پُری روح-
القدس) ،قویتر شویم .جاری بودن قوت روحالقدس در شخص ایماندار با تسلیم کردن
فکر و احساسات و اراده او امکان پذیر است.
"روح خداوند بر من است ،زیرا کـه مرا مسح کرد تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاد تا شکستهدالن را
شفا بخشم و اسیران را به رستگاری و کوران را به بینایی موعظه کنم و تا کوبیدگان را آزاد سازم".
( لوقا  ،باب  4آیه )18

"پس دوازده شاگرد خود را طلبیده ،به ایشان قوت و قدرت بر جمیع دیوها و شفا دادن امراض عطا فرمود
و ایشان را فرستاد تا به ملکوت خدا موعظه کنند و مریضان را صحت بخشند".
( لوقا  ،باب  9آیه )2-1

" دوازده شاگرد خود را طلبیده ،ایشان را بر ارواح پلید قدرت داد که آنها را بیرون کنند و هر بیماری و
رنجی را شفا دهند".
( متی  ،باب  10آیه )1
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"و این آیات همراه ایمانداران خواهد بود که به نام من دیوها را بیرون کنند و هرگاه دستها بر مریضان
گذارند ،شفا خواهند یافت".
( مرقس  ،باب  16آیه )18-17

"الحال او را که قادر است که بکند بینهایت زیادتر از هر آنچه بخواهیم یا فکر کنیم ،بحسب آن قوتی که
در ما عمل میکند"،
( افسسیان  ،باب  3آیه )20

اقتدار چگونه بدست میآید؟
 )1شناخت هویت
 )2داشتن امنیت
 )3اطاعت کالم

اقتدار چگونه بیشتر میگردد؟
فقط با اطاعت حقیقی از کالم ،روح خدا و افرادی که خدا به عنوان آتوریته بر سر ما
گذاشته است.

مسح چگونه بدست میآید؟
 )1شناخت هویت
 )2تشخیص خواندگی خود و ایستادن و عملکرد در آن
 )3مُردن (غالطیان باب  2آیه )20
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مسح چگونه بیشتر میگردد؟
( )1با قدوسیت
( )2تسلیم نفس به روح خدا
( )3روح خدا از درون ما بدون مانع نفس (بند ،قلعه) جاری خواهد شد.
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آتوریته  2:2چیست؟
آتوریته 2 : 2
دو شخصیت بارز
.1
.2

فروتنی او به دیگران ثابت شود
منفعت دیگران را میخواهد

دو عملکرد بارز
.1
.2

محافظت افرادی که خدا به او داده
بنای افرادی که خدا به او داده
بگیرد7.

هر الوی ،خادم و شبان طبق اول پطرس باب  5میبایست در این اقتدار قرار
آتوریته پوششی است که یک خادم برای شاگردانی که خدا به او داده ایجاد میکند.
این قدرت اجرایی برای کنترل و خداوندی کردن بر دیگران نیست؛ بلکه برای پوشش،
محافظت و هدایت آنان است.
کسی که صاحب این خصوصیت آتورتیه  2 : 2میبایست دو شخصیت بارز مسیح و
دو کارایی را در عمل باید نشان دهد.
یک خادم خدا میبایست شبیه مسیح باشد ولی برای اینکه بتواند عامل دست خدا
به عنوان آتوریته شخص دیگری باشد؛ میبایست حداقل این دو شخصیت ،کامال در او
نمایان بوده و شاگرد او ،این دو شخصیت و کارایی را در او ببیند.
کسی را شما به عنوان آتورتیه  2:2خود انتخاب میکنید که فروتنی او به شما ثابت
شده باشد و در رابطه با او ببینید که او منفعت شما را میخواهد و بدانید که او ،نه تنها
در دعاها ،بلکه با نصیحت ،تعلیم صحیح و حتی گوشزد و توبیخ ،شما را از خطرات و
لغزشها و حمالت محافظت میکند .شما باید ببینید که او برای بنای شما ،از خدا
میگیرد و به شما میدهد .البته اگر کسی که در پوشش آتوریته  2:2شخصی قرار
میگیرد ،حتی اگر او چیز برای بنا نداشته باشد ،چون شاگرد با فروتنی خود را به خدایی

 7برای توضیح آتوریته  ،2:2ویدیو و یا فایل صوتی آن را در فصل  ،18بخش دیجیتال این کتاب مشاهده کنید.

39

که در آتوریته او هست قرار داده است ،حتما خداوند از آن فرد که در آتوریته است،
استفاده کرده و شخص مطیع و فروتن را برکت دهد.
شخصی که در آتوریته است ،میبایست خودش در اقتدار و پوشش شخص دیگری
باشد ،تا بتواند پوششی برای دیگران باشد .شخصی که در آتوریته است اگر خود او تعلیم
جو و تصحیح جو باشد و طبق غالطیان باب  2آیه  ،20مُرده باشد ،حتی اگر اشتباه کند
چون در صداقت خدا قدم زده است ،خداوند حتما آن اشتباه را برای برکت شخص مطیع
زیر پوشش او استفاده خواهد کرد .چون شاگرد او در اطاعت بوده است و خدا اطاعت این
شاگرد را با وجود اشتباه و حتی خطای آتوریته بر سر او ،احترام میگذارد و هر خطایی
را به برکت ،برای او تبدیل خواهد کرد و این نشانه پوشش اصلی و آتوریته خدای نیکو
بر سر همه ما است.
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دشمن کیست؟

دشمن کیست؟
برای اینکه جنگ ما مـؤثر باشد ،ما باید دشمـن خود را بشناسیم .باید از روشهای او
و اسلحههایی را که بکار میبرد ،آگاهی داشته باشیم.
 -1نفسِ ما
 -2شیطان و ارواح شریر

که مستقیم و یا غیر مستقیم از طریق و روشهای ذکر شده در زیر به ما لطمه میزند:
( )1گناهان و نقاط ضعف ما
( )2نفس و خواستههای انسانی ما
( )3دیگران و گناهان اطرافیان
( )4قدرتها و دولتها و سیستمهای دنیا

"هشیار و بیدار باشید زیرا که دشمن شما ابلیس مانند شیر غران گردش میکند و کسی را میطلبد تا
ببلعد".
( اول پطرس  ،باب  5آیه )8

"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".
( افسسیان  ،باب  6آیه )12
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"تا شیطان بر ما برتری نیابد ،زیرا که از مکاید او بیخبر نیستیم".
( دوم قرنتیان  ،باب  2آیه )11

اسلحههای شیطان:
شیطان با استفاده از این چهار اسلحه ،سعی میکند :بدزد ،بکشد ،ببلعد و نابود سازد
و هالک کند.

 )1فریب و دروغ:
"و مار از همه حیوانات صحرا که خداوند خدا ساخته بود ،هشیارتر بود و به زن گفت :آیا خدا حقیقت ًا گفته
است که از همه درختان باغ نخورید؟ زن به مار گفت از میوه درختان باغ میخوریم ،الکن از میوه درختی
که در وسط باغ است ،خدا گفت از آن مخورید و آن را لمس مکنید ،مبادا بمیرید".
( پیدایش  ،باب  3آیه )3-1

 )2وسوسه( :بر سر دو راهی)
"آنگاه عیسی به هدایت روح به بیابان برده شد تا ابلیس او را تجربه نماید".
( متی  ،باب  4آیه )1

 )3محکومیت:
او میخواهد:


خدا را در برابر ما محکوم سازد.

"بلکه خدا میداند در روزی که از آن بخورید ،چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید
بود".
( پیدایش  ،باب  3آیه )5
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شیطان میخواهد به ما بگوید که خدا ،خدای نیکویی نیست و خدای خودخواهی
است .او میخواهد که ما فکر کنیم که همه بدبختیها و سختیها و مرضها را خدا
بوجود آورده است .او میخواهد که ما را چنین گول بزند که اگر هم خدا ،دلیل تمامی
بدیها نیست ولی میتواند جلوی بدی را بگیرد و نمیگیرد.


ما را در برابر خدا محکوم کند.

"شیطان در جواب خداوند گفت :آیا ایوب مجانا از خدا میترسد؟ آیا تو گرد او و گرد خانه او و گرد همه
اموال 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".
( ایوب  ،باب  1آیه )11-9

"زیرا که آن مدعی برادران ما که شبانه روز در حضور خدای ما بر ایشان دعوی میکند ،به زیر افکنده
شد".
( مکاشفه  ،باب  12آیه )10



ما را بر علیه یکدیگر محکوم میکند.

"اما هر که را چیزی عفو نمایید ،من نیز میکنم زیرا که آنچه من عفو کردهام ،هرگاه چیزی را عفو کرده
باشم بخاطر شما به حضور مسیح کردهام ،تا شیطان بر ما برتری نیابد ،زیرا که از مکاید او بیخبر نیستیم".
( دوم قرنتیان  ،باب  2آیه )11-10



خود ما را محکوم میکند.
در مورد هویت ما ،رابطه با خدا و با دیگران ،رفتار و گناهانمان
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 )4آسیب جسمی:
شیطان و ارواح پلید میتوانند آسیبهای جسمی نیز از بُعد روح به بُعد جسم
در ما ایجاد کنند و حتی میتوانند باعث مرگ غیرایماندار شوند (روحِ مرگ)
ولی هیچ حقی در مرگ ایماندار به مسیح ندارند.
شیطان معموال از طریق وسوسه و فریب ضربههای اولیه را میزند .او در فکر ما چنین
صحبت میکند" :چرا تو امتحان نمیکنی؟ همه این کار را میکنند .عالوه براین هیچ
کس متوجه نمیشه .کی قراره که بفهمه؟" تا شما فریب او را خوردید و وسوسه را به گناه
تبدیل کردید او فورا شما را محکوم میکند و میگوید" :به تو هم میگن مسیحی؟ چه
جور فرزندی برای خدا هستی؟ آبروت جلوی همه رفته .بهتره که بارت و ببندی و بری
چون خدا تو را کنار گذاشته".
خبر خوش این است که شما مجبور نیستید که به محکومیتهای دشمن گوش
دهید و خود را شکست خورده ببینید .شیطان داور شما نیست ،او فقط مدعی شماست.
وقتی که شما تحت حمالت او قرار میگیرید و احساس بی ارزشی میکنید ،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 اجازه داوری بر من نداری .تو فقط میخواهی مرا محکوم کنی و من
خریدار آن نیستم".
اقتدار (حق اجرایی) روحانی بر َبرَهوت ظلمت ،یک اقتدار شخصی و یا مستقلی
نیست .بلکه اقتداری (حق اجرایی) است که وابسته به مسیح میباشد .وقتی که شیطان
سعی کرد که مسیح را وسوسه کند ،مسیح با کالم خدا بر علیه او ایستاد؛ ما هم باید در
جنگ روحانی با باور کالم مکشوف شده و اطاعت از آن با اقتدار استفاده کنیم تا شیطان
از ما نیز بگریزد .برای توضیح بیشتر:
"پس خدا را اطاعت نمایید و با ابلیس مقاومت کنید تا از شما بگریزد".
( یعقوب  ،باب  4آیه )7
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وقتی که ما از خداوند اطاعت میکنیم؛ یعنی در عمل سرسپردگی خود را به مسیح
میدهیم؛ قدرت شیطان از بین میرود.
( )1بر علیه وسوسه
"هیچ تجربه جز آنکه مناسب بشر باشد ،شما را فرو نگرفت .اما خدا امین است که نمیگذارد شما فوق
طاقت خود آزموده شوید ،بلکه با تجربه مَفری نیز میسازد تا یارای تحمل آن را داشته باشید".
( اول قرنتیان  ،باب  10آیه )13

( )2بر علیه محکومیت
"پس هیچ قصاص نیست بر آنانی که در مسیح عیسی هستند .زیرا یقین میدانم 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".
( رومیان  ،باب  8آیه  1و )39-38

( )3بر علیه فریب
( )4یوحنا باب  8آیه " 32و حق را خواهید شناخت و حق شما را آزاد خواهد
کرد".
 توجه!
برای آشنای با کارهای شیطان و مقابله به آن به کتاب "جنگ روحانی" مراجعه کنید.
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ابزار جنگی ما

ابزار جنگی ما چیست؟
 )1خون مسیح
"و ایشان به وساطت خون بره و کالم شهادت خود بر او غالب آمدند".
( مکاشفه  ،باب  12آیه )11

چرا ؟ چون خون مسیح پاک کننده گناهان ماست و شیطان هیچ سندی بر علیه ما
ندارد .کولسیان باب  2آیه  ، 14رومیان باب  8آیه .1
 )2نام عیسی مسیح
"تا به نام عیسی هر زانویی از آنچه در آسمان و بر زمین و زیر زمین است خم شود".
( فیلیپیان  ،باب  2آیه )10

نام عیسی یعنی حق اجرایی مسیح ،قدرت اجرایی او ،اقتدار او .کولسیان باب  2آیه
 ،15متی باب  28آیه .18
 )3اسلحه روحانی
"خالصه ،ای برادران من در خداوند و در قوت توانایی او زورآور شوید .اسلحه تام خدا را بپوشید تا بتوانید
با مکرهای ابلیس مقاومت کنید".
( افسسیان  ،باب  6آیه )18-10
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 )4اعالم حقیقت (کالم شهادت)
"و ایشان بوساطت خون بره و کالم شهادت خود بر او غالب آمدند و جان خود را دوست نداشتند".
( مکاشفه  ،باب  12آیه )11

آنچه که خداوند در زندگی شما و دیگران انجام داده است  ،اعالم هویت حقیقی خود
و کارهایی که خدا در زندگی ما انجام داده و باورهای خود واعالم کالم.
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 ،تا خود شیطان از او بترسد و هر موقع
که شیطان به ما حمله میکند ،اگر بداند که ما فقط دفاع نمیکنیم بلکه آمده و از برهوت
و پادشاهی او ،تعداد زیادی را از زیر سلطه او بیرون میبریم ،حساب کار خود را میکند
و در عوض اینکه ما از او بترسیم ،او از ما خواهد ترسید.
دعا کنید:

خداوندا به ما اقتدار و قوت خود را دادهای ،اجازه بده بوسیله اعالم حقیقت ،اعالم پاک کنندگی خون تو ،اعالم
اقتدار تو و با پوشیدن زره روحانی ،روزانه در مقابل شریر مقاومت کنم که او از من و خانوادهام و کلیسای تو
دور شود.
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راهنمای دعای شفا و آزادی

راهنمای دعای شفا و آزادی (بررسی موانع و شفای درون)
"حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد".
"اگر پسر شما را آزاد سازد ،واقع ًا آزاد خواهید بود".
( یوحنا  ،باب  8آیه  32و )36

"هر جا روح خداوند باشد .در آنجا آزادی هست".
( دوم قرنتیان  ،باب  3آیه )17

مقدمه
اگر شما مسیح را به عنوان نجات دهنده شخص خود پذیرفتهاید ،او شما را بوسیله
پیروزی خود بر گناه ،و مرگ خود بر صلیب آزاد نموده است .اما اگر هنوز شما این
آزادی را تجربه و حس نمیکنید ،ممکن است به این دلیل باشد که در ایمان خود با
استقامت نایستاده و یا هویت خود را در مسیح جدی تلقی نکردهاید.
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 هویت خود را در مسیح ندانسته ،آن را اعالم و محافظت نکنید ،پیـروزی روزانه
شما بر گنـاه و شیطان و مشکالت زندگی به شکست میانجامد.
شما یک شخص بیچاره و درمانده نیستید که در بین دو قدرت متقابل :خداوند و
شیطان قرار گرفته باشید .شیطان ریاکار و دروغگو است .فقط خداوند قادر مطلق و
خدای نیکو است که در همه جا حاضر و بر همه چیز آگاه میباشد.
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ت گناه و یا وجود شیطان ممکن است حقیقیتر از وجود
گاهی در زندگی ما حقیق ِ
خداوند بنظر برسد؛ اما این نیز جزیی از فریب شیطان است .شیطان یک دشمن شکست
خورده است .ما ،در مسیح هستیم .شناخت حقیقی خدا و دانستن هویت خود در مسیح،
تعیین کننده سالمتی فکری و روانی ما میباشد.
اکنـون چند دلیل مهم از عوامل بیماریهایی که در روح و روان ما تأثیر میگذارند
را نام میبریم:
 )1برداشتِ غلطِ ما از اینکه ،خداوند کیست؟
 )2ما به عنوان فرزندان خداوند ،کیستیم؟
 )3اینکه خصوصیات خدا را به شیطان ،نسبت بدهیم.
خدا قدرت کامل و بر شیطان فائق است ،شیطان همه جا حاضر نیست ولی ارواح
پلید او ،در سراسر جهان پراکنده هستند .کارهای شیطان را نیز پای خدا ،ننویسیم؛ او
وسوسه میکند و آسیب میرساند و زندگیها را خراب میکند و مردم به خدا شکایت
میکنند که ،چرا تو این کار را کردی؟!
حال که شما آماده دعای شفا و آزادی در مسیح هستید ،به خاطر داشته باشید که
تنها قدرتی که شیطان دارد ،قدرت دروغ و فریب است .به محض اینکه ما دروغ شیطان
را برمال و نمایان میکنیم؛ قدرت او ،خورد و شکسته میشود.
هـدف شیطان در جنگ روحانی ،تصاحب فکر شماست که مرکز کنتـرل میباشد.
اگر شیطان کاری کند که دروغهای او را باور کنید ،او افکار و در نتیجۀ زندگی شما را
میتواند کنترل کند .این افکار منفی ،فقط زمانی شما را کنترل خواهند کرد که آنها را
باور کنید .هنگام دعای شفا و آزادی ،این دروغها ،میتواند جلوی شفا و آزادی شما را
بگیرد.
نمونههایی از این نوع افکار و دروغهای شیطان ،در موارد زیر ذکر شدهاند:
( )1این دعای شفا و آزادی ،درد مرا دوا نمیکند.
( )2خداوند ،مرا دوست ندارد.
( )3اینها همه ،خرافات و پوچ است.
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( )4آبرویم ،جلوی مشاور و بقیه میرود.
شیطان ،با این افکار میخواهد ،جلوی آزادی که خدا میخواهد به شما بدهد را بگیرد.
پس بخاطر داشته باشید که بمحض برخورد با این افکار منفی یا 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 افکار منفی الزم و ضروری است .پس در همین لحظه این
تعهد همکاری با مشاور روحانی را به خدا بدهید .چون میدانیم که جنگ روحانی ،برای
تصاحب فکر شماست .هر موقع این افکار بر شما آمدند ،آنها را بگویید تا با اقتداری که
مسیح بما داده است ،دعا کنیم و جلوی آن را بگیریم.

قدمهای آزادی در مسیح
با این دعا شروع کنید (با صدای بلند):
ای خـدای پدر :من بوسیله این دعا وجود تو را در این محل و در زندگیم تأیید میکنم .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 هیچ کاری نیستم.
من با قدرت بر این حقیقت ایستاده اعالم میکنم که تمام قدرت زمین و آسمان در زیر فرمان مسیح
زنده میباشد .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 میخواهم که در این لحظه مرا از روحالقدس خود ،پُر نموده و مرا به تمام حقیقت،
رهبری کنی.
دعا میکنم که مرا محافظت کامل نمایی و میخواهم که مرا راهنمایی کنی،
در نام یگانه منجی عالم عیسی مسیح ،آمین.
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دعای اعالم حقیقت
مشاور و کمک دعا ،دعای زیر را در مشارکت با شخص با صدای بلند برای او ،بیان و
اعالم کنید:
به نام و قدرت خداوندمان عیسی مسیح ،ما به شیطان و تمام روحهای شریر دستور میدهیم که
[( ..................................نام شخص را ذکر گردد)] را آزاد کرده تا او بتواند خداوند خود ،عیسی مسیح را بشناسد و
بتواند اراده خدا را انتخاب کرده و انجام دهد.
ما به عنوان فرزندان خدا که با مسیح در قلمرو آسمانی نشستهایم به تمام دشمنان خداوندمان عیسی
مسیح دستور میدهیم 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 [( ..................................نام شخص را ذکر گردد)] ایجاد کنید و به هیچ وسیلهای
نمیتوانید مانع انجام کار خداوند در زندگی او شوید.
در نام عیسی مسیح ،آمین.

خود شخص نیز دعای زیر را بکند:
به نام و قدرت خداوندم عیسی مسیح ،من به شیطان و تمام روحهای 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 به عنوان فرزند خدا که با مسیح در قلمرو آسمانی نشستهام به تمام دشمنان خداوندم عیسی
مسیح دستور میدهم که بسته شده و ساکت باشند.
من با قدرت و اختیار کامل به شیطان و تمام همکاران او اعالم میکنم که دیگر نمیتوانید
هیچگونه درد و ناراحتی در من ایجاد کنید و به هیچ وسیلهای نمیتوانید مانع انجام کار خداوند در
زندگی من شوید.
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قدم اول
راه حقیقی در مقابل راه جعلی
راه حقیقی در مقابل راه جعلی ،اولین قدم آزادی در مسیر انهدام قلعههایی 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 رَد میکند و اطالعات خود را بر هر چیز دیگر ،بجز کالم خدا میگذارد؛ َرد کرده
و اثرات آن را نابود میکنیم .به منظور یادآوریهای تمام تجربیات مذهبی و روحانی
گذشته شما ،با اعالم این دعای از خداوند بخواهید که تمامی مذاهب و عقاید دروغین و
غیر مسیحی گذشته را به شما آشکار سازد و به خاطر شما بیاورد و به این صورت خودتان
دعا کنید:
ای پدر آسمانی ،با این دعا به نام عیسی مسیح از تو میخواهم که تو ای پدر ،قلب و فکر مرا تحت
تسلط کامل خود درآورده و هر گونه درگیری گذشتهای را که با مذاهب دروغین و فعالیتهای
شیطانی و غیر مسیحی و معلمین دروغین،
خواسته و یا ناخواسته داشتهام ،به من آشکار و روشن نمایی.
در نام عیسی مسیح ،آمین.

در لیست زیر با هر چه که تا بحال در زندگی خود چه خواسته و چه ناخواسته و یا
فقط تفننی ،درگیری داشتهاید را عالمت بزنید .اگر چیزی را روحالقدس به شما یادآوری
میکند که در این لیست نیست ،آن را هم به آخر این لیست اضافه کنید تا احیانا اگر
شیطان جای پایی در زندگی شما ،از این طریق پیدا کرده است ،آزاد شوید.
در مورد کدامیک از موارد زیر یا با مطالعه کردن و یا با مشاهده ویدیوها و یا در
جلسات آن شرکت کردهاید؟
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ِاحضا ِر ارواح
هیپنوتیزم
طالع بینی (در مجالت و فضای مجازی)
پیشگویی آینده
فالِ قهوه ،فالِ چایی ،فالِ ورق
سَر کتاب باز کردن ،دعا نویسی ،جادوگری
عرفان
درویشی
اسالم و مذاهب دیگر
تجربیات دیگر؟!

لطفا به سوالهای زیر جواب دهید:
( )1آیا هرگز هیپنوتیز شدهاید و یا در سمینارهای فلسفههای مختلف و گروههای
به ظاهر روحانی شرکت کردهاید؟
( )2هرگز یک دوست خیالی و یا حضوری که شما را نصیحت و راهنمایی میکند،
در زندگی خود تجربه کردهاید؟
( )3هرگز در افکار خود صداهایی شنیدهاید؟ آیا مرتب افکاری داشتهاید 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؟
( )4آیا تجربیات دیگری داشتهاید که بنظر شما غیرعادی میآید؟
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دعا:
حال که خداوند تمام فعالیتها 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 میکنیم:
خداوندا ،من اقرار میکنم که در [ ].........................................شرکت کردهام.
از تو تقاضای بخشش میکنم و شراکت خود را در [ ].........................................رَد کرده،
به اسم عیسی مسیح رابطۀ خود را با آن قطع میکنم.
انهدام قلعه شیطان را در این زمینه زندگیم ،اعالم میکنم و آن را با خون مسیح شسته و به خداوند
تقدیم میکنم.
در نام عیسی مسیح ،آمین.

باطل کردن تأثیرات غلط
 -1چه کتابهایی خواندهاید که در زندگی شما ،در روح شما و یا در دید شما نسبت
به زندگی ،مؤثر بودند؟
 کتابهای فلسفی و سیاسی؟
 کتابهای روانشناسی؟
 کتابهای Self Improvement
 کتابهای شعر؟
 دیگر؟
دعا:
خداوندا ،اعتراف میکنم که خواندن کتاب [ ]..........................................................بر روح و روان من تأثیر
گذاشته است.
اکنون با خون عیسی مسیح این تأثیر را پاک میکنم و اعالم میکنم که تنها حقایق کتاب مقدس
شکل دهندۀ افکار من و راهنمای زندگی من هستند.
در نام عیسی مسیح ،آمین.
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 -2چه فیلمهایی بر شما تأثیر زیاد گذاشتهاند؟
 فیلمهای ترسناک
 فیلمهای تراژدیک و درام
 فیلمهای رمانتیک
 دیگر فیلمها (سکسی)... ،
دعا:
خداوندا اعتراف میکنم که دیدن فیلم [ ].........................................بر روح و روان من تأثیر گذاشته است.
اکنون با خون عیسی مسیح این تأثیر 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 سازمانهای سیاسی بودهاید؟
دعا:
خداوند ،در نام 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.
در نام عیسی مسیح ،آمین.

 -4چه قهرمانانی در زندگی شما وجود داشتهاند؟ چه کسانی را در زندگی تحسین
کردهاید؟
دعا:
ای پدر آسمانی ،در آن لحظه به اسم عیسی مسیح ،رابطۀ قلبی خود را
[ ]..............................................قطع میکنم.
تنها قهرمان و نمونه در زندگی من ،عیسی مسیح میباشد که میخواهم شبیه او شوم.
در نام عیسی مسیح ،آمین.
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با

درگیری در اسالم
در کدام یک از موارد زیر درگیر بودهاید؟
 -1مسجد رفتن -زیارت رفتن -به تکیه رفتن.
 -2نذر کردن -نذر کردن برایم بوسیله دیگران -سفره انداختن -دخیل بستن -به
قرآن یا محمد یا امامان قسم خوردن -قربانی کردن.
 -3نماز خواندن -دعا کردن و توسل به پیامبران یا امامان -تسبیح انداختن.
 -4روزه اسالمی گرفتن -زنجیر زدن -سینه زدن -قمه زدن -تیغ زدن.
 -5پیش دعا نویس رفتن -سرکتاب باز کردن -چشم زدن -فال قرآن گرفتن.
 -6حمل کردن مُهره ،تابلو ،نگین و پالک و یا اشیایی که دعا یا آیه یا سورهنویسی
شدهاند -از زیر قرآن رَد شدن -اسفند دود کردن -تخم مرغ شکستن صلوات و تسبیح
خوانی.
 -7خوردن دعاهای نوشته شده -خوردن سفره نذری.
 -8غسل اسالمی.
 -9قرآن خواندن -کالس فقه و تعلیمات دینی.
 -10تعلیمات و اعمال اسالمی ،انواع رسالهها و تفسیرهای دینی ،مرجع تقلید داشتن
و اقتدا کردن به آن و امام جماعت.
دعا و قطع رابطه با تمام مواردی که در باال ذکر گردید:
شیطان تو دیگر بر من حقی نداری؛
من با اسالم و حضرت محمد و امامان و قرآن و احکام و شریعت اسالم قطع رابطه میکنم.
با خداوندم عیسی مسیح و کالم خدا عهد میبندم که او را و کالم او را اطاعت کنم.
در نام عیسی مسیح ،آمین.
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قدم دوم

راستی بجای دروغ و فریب:
کالم خداوند منبع حقیقت و راستی است .اما فقط دانستن این کافی نیست ،بلکه
حقیقت کـالم خدا باید در عمق وجـود و قلب ما باشد( .مزمور باب  51آیه .)6
زمانیکه داود خود را فریب میداد زندگی پر رنجی داشت .اما زمانیکه او آزادی را با
قبول حقیقت پیدا کرد ،چنین نوشت« :خوشا به حال کسی که ....در روح او حیله نمی-
باشد» (مزمور باب  32آیه  .)2خداوند از ما میخواهد دروغ و فریب را کنار گذاشته و
حقیقت را با محبت بیان کنیم (افسسیان باب  4آیه  15و  .)25شخصی سالمتی روانی
دارد که با حقیقت زندگی کند و فکر او نسبتا خالی از اضطراب و ناراحتی باشد .تماس
کامل با حقیقتهای زندگی خالی از اضطراب ،زمانی پدید میآید که شخص مسیحی،
فریب و دروغ را کنار گذاشته و حقیقت را میپذیرد.
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 طبق (یوحنا باب
 8آیه  ،)32این حقیقت راه نجات و آزادی من است.
بوسیله این دعا ،اعتراف میکنم که طبق (یوحنا باب  8آیه  ،)44من بوسیله پدر دروغگوها ،فریب
خوردهام و من نیز خود را طبق (اول یوحنا باب  1آیه  ،)8فریب دادهام .در این لحظه من به اسم
خداوندم عیسی مسیح و با قدرت خون مسیح از پدر روحانی در خواست میکنم که همه روحهای
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 کردهام و اکنون طبق
(افسسیان باب  2آیه  ،)6با مسیح در قلمرو آسمانی نشستهام .در نتیجه ،تو به من این اقتدار و
مسئولیت را دادی که طبق (یعقوب باب  4آیه  ،)7در مقابل شیطان با تمام قدرت مقاومت کنم و این
مقاومت من ،شیطان را فرار میدهد.
حال ای روحالقدس ،از تو میخواهم که طبق (مزمور باب  139آیه  ،)24-23مرا تفتیش کنی و دل
مرا بشناسی ،مرا بیازما ،و فکرهای مرا بدان و ببین که آیا در من راه فساد هست؟ و مرا به طریق
جاودانی هدایت فرما.
در نام عیسی مسیح ،همه را از تو میطلبم؛ آمین.
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پس از این دعا به خاطر آورید که شیطان از طریق مذاهب و فلسفههای دروغین،
ق مختلف فریب میدهید .حال
شما را فریب میدهد و همینطور شما نیز خود را به ُط ُر ِ
که شما با مسیح زنده شده و با خون او بخشیده شدهاید ،لزومی ندارد که با دروغ زندگی
کنید یا از خودتان دفاع کنید .چون عیسی مسیح تنها دفاع شما میباشد.
در دعا ،لیست صفحه بعد را چک کرده و راههایی را که شما در زندگی ،خود را فریب
داده اید یا از خود دفاع کردهاید را به حضور خداوند بیاورید .بسیار مهم است که تک تک
جمالت زیر را به حضور روحالقدس آورده و از او سوال کنید که آیا چنان موضوعی در
زندگی شما صادق باشد یا نه؟

خود فریبی (فریب = دروغی که من به عنوان راست پذیرفتهام)
بعد از ایمان آوردن به مسیح ،در کدام یک از موارد زیر خود را فریب دادهاید؟
 -1کالم خداوند را شینده ،اما به آن عمل نکردهاید( .یعقوب باب  1آیه  22و
باب  4آیه )17
 -2خود را کامل و بیگناه دانستهاید( .اول یوحنا باب  1آیه )8
 -3تصور غلط از خود داشتهاید :فکر کردید کسی هستید که نبودید ،یا آن کسی
را کـه نیستید ،باور کردهاید کـه هستید( .غالطیان باب  6آیه )3
 -4خود را در امور این جهان ،حکیـم دانستهاید( .اول قرنتیان باب  3آیه -19
)18
 -5تصور کردهاید که آنچه که بکارید ،دِرو نخواهید کرد( .در فکر و در
عمل)(.غالطیان باب  6آیه )7
یعنی فکر کردهاید ،میتوانید در کار نادرستی شرکت کنید و آن روی شما
تأثیر نگذارد.
 -6باور داشتهاید که افرادی که در گناه زندگی میکنند ،وارث ملکوت خداوند
میشوند( .اول قرنتیان باب  6آیه )9
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 -7باور داشتهاید که میتوانید با افراد فاسد ،معاشرت کنید و آنها بر شما تأثیر
نگذارند( .اول قرنتیان باب  15آیه )33
 -8فکر کـردهاید کـه گاهی خدا ،شما را وسوسه کـرده است( .یعقوب باب 1
آیه )13
برای هر مورد که در باال عالمت زدهاید ،جداگانه دعای زیر را بکنید:
خداوندا ،اعتراف میکنم که خودم را بوسیله [ ]..............................................فریب دادهام.
بخاطر خون عیسی مسیح مرا ببخش .به اسم عیسی مسیح ،این دروغ را رَد میکنم و این حقیقت را
قبول میکنم که [(......................................آیههای اعالم حقیقت)].
در نام عیسی مسیح ،آمین.

دفاع از خود
وقتی با مشکلی روبرو شدهاید و یا کسی به شخصیت شما حمله کرده است؛ به چه
وسیلهای ،از خود دفاع کردهاید؟
 .1اِنکارِ حقیقت (دانسته و یا نادانسته) ،انکار کردن اتفاقات بدی که در زندگیم
افتاده است.
 .2خیال بافی( :فرار از حقیقت) بوسیله تخیالت ،تلویزیون ،فیلم ،کتاب،
کامپیوتر ،کارِ زیاد ،بازی و تفریح ،موسیقی و  ...از حقیقتِ تلخ و مشکالتِ
زندگی ،فرار کردهام.
 .3کنارهگیری کردن یا سکوت کردن (از افراد کنارهگیری کردهام که یا نمی-
توانم تحملشان کنم و یا مرا نمیپذیرند).
 .4به عقب برگشتن (در مقابل مشکالت زندگی ،به شرایط گذشته که راحتتر
بودند ،برگشتهام).
 .5جابجایی احساسات و افکار (احساساتِ منفی خود را بر سر دیگران خالی
کردهام).
 .6سرزنش دیگران (بجای قبول مسئولیت ،دیگران را مسئول مشکالت خود
دانستهام).
64

 .7عذر و بهانه آوردن (بوسیله عذر و بهانه از رفتار خود ،از عمل غلط و اشتباه
خود دفاع کرده ام).
در هر یک از موارد باال ،بطور جداگانه به صورت زیر دعا کنید:
خداوندا اعتراف میکنم که بوسیله [ ]......................................خودم از خودم بطور غلط دفاع کردهام.
از تو طلب بخشش میکنم و تو را برای بخششم شکر میکنم و متعهد میشوم که از امروز به تو
توکل کنم که از من دفاع کنی و مرا محافظت نمایی.
به اسم عیسی مسیح ،آمین.

انتخاب حقیقت در مواردی ،به مراتب مشکلتر است .بخصوص زمانیکه با آن دروغ،
سالها زندگی کردهاید.
خود فریبی و روشهای دفاع از خود در طول سالها بوسیله نفس ما و شیطان و دنیا
و حتی خانواده ما به عنوان تنها راه برخورد با مشکالت ،به ما یاد داده شده است .حال
که ما مسیح را به عنوان نجات دهنده پذیرفته و در او تولد تازه یافتهایم ،تنها دفاع ما
خود عیسی مسیح میباشد.
دانش و آگاهی به اینکه شما فرزند خدا هستید و برای همیشه بخشوده و پذیرفته
شدهاید ،چیزی است که شما را آزاد میکند تا با مشکالت زندگی مقابله کرده و اعتماد
و وابستگی کامل خود را به مسیح اعالم کنید.
عکسالعمل درست نسبت به حقیقت ،ایمان آوردن به آن حقیقت است و باور داشتن
حقیقت ،انتخاب و تصمیم ما است .وقتی کسی میگوید :میخواهم به خدا یا به این
حقیقت ایمان آورم ولی نمیتوانم .این شخص فریب خورده است .چون البته که میتوانید
به حقیقت ایمان آورید .ایمان چیزی است که بر اساس اراده شما است و نه بر اساس
احساسات شما .ایمان داشتن بر چیزی دلیل حقیقت داشتن آن چیزی نمیشود ،اما
کالم خدا حقیقت است ،پس ما به آن ایمان میآوریم .بعضیها میگویند فرقی نمیکند
به چه چیزی ایمان بیاوری؛ در صورتی که برعکس بسیار فرق میکند .بخاطر اینکه هر
انسان ،ایمانی دارد و مطابق آن ایمان ،دارد زندگی میکند .پس اگر ایمانش بر اساس
حقیقت نباشد .روش زندگی او هم درست نخواهد بود و مورد ضربۀ شیطان (پد ِر
دروغگوها) خواهد بود.
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قدم سوم
بخشش بجای تلخی:
ما باید دیگران را ببخشیم تا شیطان نتواند بر ما برتری یابد و از ما سؤاستفاده کند.
(دوم قرنتیان باب  2آیه )11-10
ما بایـد رحیـم باشیم همانطور که پدر آسمانی ما رحیـم است (لوقا باب  6آیه .)36
ما بایـد ببخشیـم زیرا پدر نیـز ما را بخشیـده است (افسسیان باب  4آیه  .)32-31بعالوه
کالم خدا بطور واضح میگویید که با نبخشیدن ،به شیطان در زندگیمان جای پا و زمین
میدهیم (افسسیان باب  4آیه .)27-26
خداوند در مورد بخشیدن کسانی که به ما خطا کردهاند ،بسیار سخت میگیرد.
بطوری که میگوید« :اگر شما مردم را نبخشید ،پدر آسمانی نیز خطایای شما را نخواهد
بخشید( ».متی باب  6آیه  .)15-14چرا خداوند اینقدر این موضوع را برای ما سخت
میگیرد؟ چون ما را دوست دارد و میداند که عدم بخشش و تلخی چقدر زندگی ما را
خراب میکند .او میداند که این تلخی به بدن ما صدمه میزند ،به بدن عزیز او یعنی
کلیسا صدمه میزند (عبرانیان باب  15آیه  )12و جای پای شیطان را در زندگی ،در
خانوادهام و در کلیسای ما باز میکند .پس این مساله را باید جدی بگیرید تا مطمئن
شوید همه کسانی که در زندگی به شما ضربهزدهاند را بخشیدهاید .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 ،تو را شکر میکنم برای فراوانی محبت و بردباری و صبر تو که باعث توبه من
شد(رومیان باب  2آیه .)4
اقرار میکنم که من آن محبت و صبری را که تو برای من داشتهای ،درمورد دیگران که به من بدی
نموده و یا قصور ورزیدهاند ،نداشتهام و بجای آن ،در مورد آن اشخاص تلخی و نابخشودگی داشتهام.
در این زمان ،ای روحالقدس ،از تو میخواهم که نام آن اشخاصی را که من نبخشیدهام به یاد من
آوری تا بتوانم آنها را ببخشم.
همه اینها را در نام عزیز عیسی مسیح میطلبم ،آمین.
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بر روی یک صفحه کاغذ ،لیست نامهای اشخاصی را که نبخشیدهاید ،بنویسید .در
این مرحله از خود سوال نکنید که آیا باید شخصی را ببخشید یا خیر ،بلکه هر اسمی را
که به فکـر شما میآید ،بنویسید .حتی اگر فکـر میکنید کسی را بخشیدهاید اما اسم او
بخاطر شما میآید ،اسم او را بنویسید .زیرا با دعای دوباره چیزی را از دست نمیدهید.
اما اگر کسی از قلم بیفتد ،آن جای پای شیطان باقی میماند .در آخر لیست ،اسم خود
را نیز اضافه کنید .با بخشیدن خودتان در حقیقت بخشش و پاکی را که خدا میدهد،
میپذیرید.
بعالوه ،در آخر لیست افکار بر علیه خدا را هم اضافه کنید .این افکار غالبا 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 رَد کنیم و خود را از عصبانیت و خشم نسبت به خداوند آزاد
کنیم.
قبل از اینکه در مورد این اشخاص دعا کنید .در مطالب نوشته شده در زیر تفکر 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.
 -1بخشش به معنای فراموش کردن نیست!

افرادی که سعی میکنند گناه و خطاهای دیگران را فراموش کنند ،بزودی در مییابند
که عمال نمیتوانند فراموش کنند .خداوند میگویدکه :؟« من گناهان شما را دیگر به
خاطر نخواهم آورد» (عبرانیان باب  10آیه  .)17اما خداوند که هیچوقت چیزی را
فراموش نمیکند .پس دیگر "بخاطر نیاوردن" این معنی را میدهد که خداوند ما
را بر اساس گذشتهیمان قضاوت نکرده و آن را بر علیه ما استفاده نمیکند (مزمور باب
 103آیه .)12
شما اول باید ببخشید و در اثر این بخشش ممکن است در طول زمان خطاهایی 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.
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زمانیکه ما خطاهای گذشته اشخاص را بخاطرشان میآوریم ،نشان میدهیم که در
حقیقت ،آنها را نبخشیدهایم .پس با بخشیدن ،متعهد میشویم که خطاهای گذشته را
دیگر بر علیه آن شخص استفاده نکنیم( .مثال :زخم روی دست)
 -2بخشیدن یک تصمیم و یک انتخاب آزادانه است.

چون خداوند از ما میخواهد که ببخشیم ،پس کاری است که از دست ما بر میآید و
به تصمیم و اراده ما بستگی دارد .کسی که میگوید« :نمیتوانم ببخشم» فریب خورده
است .چون بخشش ،اراده خداست و خدا قول میدهد که از لطف خود ،هم اراده و
هم قدرت انجام ارادهاش را در ما ایجاد کند( .فلیپیان باب  2آیه )13
 -3بخشش برای ما مشکل است.

چون مخالف آن مفهوم غلط عدالت است که قبال یاد گرفته و یا در فکر خود داریم.
ما میخواهیم که دیگران برای بدی که در حق ما کردهاند ،رنج بکشند و جریمه
بدهند .اما خداوند میگوید« :انتقام مکشید بلکه انتقام از آن من است و من (خداوند)
جزا خواهم داد( ».رومیان باب  12آیه )19
شما می پرسید" :چرا باید بگذارم شخص خطاکار به این راحتی آزاد شود؟" مسئله
همین جاست تا زمانیکه شخص را نبخشیدهاید و او را به خداوند واگذار نکردهاید ،خودتان
در تلخی و غیظ هستید و خودتان هم نمیتوانید کاری انجام دهید جز اینکه حرص
بخورید و یا یک عمل غیر روحانی و غیر اخالقی نسبت به او انجام دهید که در نهایت به
ضرر شماست.
اطمینان داشته باشید اگر چه این شخص را به مسیح واگذار میکنید و او را از اسارت
افکار خود آزاد میکنید .اما او هیچوقت از اسارت مسیح و جزای خداوند آزاد نخواهد شد.
خداوند میفرماید که او گناه را هرگز بیسزا نخواهد گذاشت (خروج باب  34آیه .)7
خداوند با او عادالنه و منصفانه رفتار خواهد کرد و این کاری است که ما انسانهای
گناهکار نمیتوانیم بکنیم.
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تلخی و نبخشیدن ،ما را به خشم میآورد و خش ِم انسان ،عدالت خدا را به عمل
نمیآورد( .یعقوب باب  1آیه )20-19
وقتی فرد خاطی را به خدا میسپارید و یا در حقیقت واگذار میکنید؛ او را دست
بسته و گناهکار به خدا بدهید ،نه آنکه فکر کنید که او فوری بخشیده خواهد شد ،شخص
خاطی همانند من و شما این فرصت و وقت را خواهد داشت که در جلوی تخت خداوند،
برای گناهی که به شما کرده ،طلب بخشش کند و در حقیقت توبه کند و امکان دارد که
نکند ،انتخاب با خود اوست ولی این به من و شما ربطی ندارد ،چه توبه بکند و چه نکند،
شما باید او را به خدایی که قاضی عادل است ،واگذار کنید .این طرز فکر صحیح باعث
میگردد که بتوانید شخص خاطی را با تصویر دست-های بسته به خدا واگذار کنید ،به
جای آنکه بخواهید در افکارتان و یا حتی عملتان تالفی کنید.
 -4بخشش افراد برای آزادی خود شماست.

تا زمانیکه شخص را نبخشیدهاید ،حتی اگر آن شخص مُرده باشد ،فکر کردن به او،
شما را آزار خواهد داد و آزادی اینکه در خداوند ،راه بروید را از شما خواهد گرفت.
ممکن است بگویید " :آخر نمیدانید چقدر این شخص به من ضربه و صدمه زده
است " .اما مهم است که بدانید که بخشش ،گذشته را عوض نمیکند بلکه تأثیر
اتفاقات گذشته را بر زندگی امروز و آینده شما قطع میکند.
 -5با نبخشیدن ،رابطه شما با خداوند مختل خواهد بود.

بنابراین بخشیدن مسئلهای نیست که فقط بین شما و آن شخص خاطی باشد ،بلکه
مسئلهای بین شما و خدا میباشد .وقتی کسی نسبت به شما گناه میکند ،شما با
نبخشیدن ،نسبت به خدا گناه میکنید .بخشیدن شخص خاطی شما را آزاد میکند
که در خداوند با قوت راه بروید و او را دنبال کنید.
نباید هیچ انسانی بتواند رابطهی زیبای شما با خداوند را خراب کند یا خللی
در آن ایجاد کند( .مثال :ایستادن افراد بین شما و مسیح)
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 -6بخشیدن قبول کردن این است که با نتایج گناه شخص دیگری حاضرید زندگی کنید.

برای بخشیدن قیمتی باید پرداخت گردد .هر که را که میبخشید ،برای شرارت و یا
اشتباه و یا گناه آنها قیمتی را حاضر میشوید ،بپردازید .متوجه باشید که چه بخواهید
و چه نخواهید با نتایج خطای آن شخص ،دارید زندگی میکنید و خواهید کرد .در
این مورد انتخابی که دارید این است که آیا میخواهید با تلخی و عدم بخشش زندگی
کنید 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 بیگناه بود در راه ما گناه ساخت ،تا ما بوسیله اتحاد با او مانند خود خدا
کامال بیگناه و مانند خود خدا کامال نیک شویم( .دوم قرنتیان باب  5آیه )21
پس عدالت کجاست؟ عدالت در صلیب عیسی مسیح است که به بخشش
حقانیت میبخشد.

 -7چگونه میتوان از دل بخشید و از اسارت احساسات دردآور آزاد شد؟

به این ترتیب که به درد و زخم و تنفری که در دل شما ایجاد شده ،اعتراف کنید تا
وقتی که این بخشش ،ریشه احساسی زندگی شما را لمس نکند ،کامل نخواهد بود.
بعضیها این درد را احساس میکنند اما نمی-دانند آن را چگونه اعتراف کنند .اجازه
ل شما بیرون آورده و شفا دهد .در اینجاست که
دهید خداوند این درد را از اعماق د ِ
احساسات شما شفا پیدا میکند .همانطور که دعا میکنید ،خدا ممکن است افراد و
تجربیاتی را به خاطرتان بیاورد که کامال فراموش کردهاید .بگذارید ،روحالقدس هر چه
را که الزم است ،به یادتان بیاورد حتی اگر دردناک است.
به یاد داشته باشید که این کار را به خاطر و برای منفعت خودتان میکنید .زیرا خدا
میخواهد خود شما آزاد شوید.

71

احساسات شما میتواند شفا پیدا کند.
در زمانیکه شما آسیب دیدهاید ،چه احساسی داشتید؟
احساس مسخره شدن ،احساس اینکه تحقیر شدهام و احساس کوچکی ،احساس بی
ارزشی ،احساس اینکه به من خیانت شده ،احساس اینکه من را هالو خطاب کردهاند،
احساس اینکه از من سؤاستفاده شده ،احساس تنهایی ،احساس طرد شدن ،احساس
بیآبرویی ،احساس ناپاکی و اینکه کثیف هستم ،احساس شرم و خجالت ،و یا نجس
شدهام و حتی احساس عریانی (این مطلب بخصوص در مواردی که به فرد ،در بچگی
دستدرازی و یا حتی با چشم بد نگاه شده باشد ،اتفـاق میافتد ).احسـاس اینکـه من
مفتضح شده-ام ،احسـاس اینکـه لعنت شدهام. ... ،
ض
احساس خشم  ،تلخی و تنفر و حتی غم و افسردگی و یا خشم و عصبانیت ،عوار ِ
این احساسات نامبرده است و نتیجه نبخشیدن است و به خودی خود بوجود نمیآید،
بلکه از ریشه احساسات درد کشیده شده ناشی میگردد و با شفای آنها ،عوارض خشم
و تلخی و تنفر و غم و افسردگی نیز از بین می-رود و با دعا و ُپری روحالقدس ،شادی و
آرامش جایگزین میگردد.
طرز دعا این است که اول به همان زمانیکه این اتفاقات افتاده است ،برگردید و تفکر
کنید و آن احساسها 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 اسخریوطی و پطرس و حتی بقیه-ای که فرار کردند) او را
عریان کردند و کتک زدند و تُف روی صورت او انداختند و جلوی عام مردم ،او را شالق
زدند و بدون هیچ باالپوشی (لباس) ،عریان به صلیب آویختند که تمام مردم او را عریان
میدیدند و او را مسخره میکردند و او برای ما مفتضح شد که ما افتخار خدا شویم و
مالیان او را لعنت شده می-دیدند و حتی او را لعن میکردند( .در غالطیان باب  3آیه
 «13مسیح برای ما لعنت شد که ما برکت خدا شویم)».
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به عنوان بعدی این فصل که طرز دعای شفای احساسات است ،رجوع کنید ولی قبل
از آن اصول  9 ، 8و  10را بخوانید.
 -8زمان بخشش همین االن است.

ممکن است این احساس به شما دست دهد که "حاال زمان بخشش نیست .من صبر
میکنم وقتی که آتـش عصبـانیـتم و ناراحتـیم سردتر شد ،آن وقت میبخشم".
نه!!! زمان بخشش همین االن است .بر احساسات جریحهدار خود و اینکه چه موقع
این احساسات به شما اجازه بخشش را میدهند ،تکیه نکنید .بعد از بخشش ،در طول
زمان و به تدریج ،بعد از آنکه شیطان جای پایش را در قلب شما از دست داد (افسسیان
باب  4آیه  ،)27-26احساسـات شما در مورد شخصی کـه بخشیدهاید ،عوض خواهد
شد.
 -9نگویید "خداوند مرا کمک کن که ببخشم".

زیرا او دارد کمک میکند .نگویید "خداوندا میخواهم ببخشم" .زیرا با این کار ،از زیر
تصمیمگیـری برای بخشش کـه مسئولیت شماست ،شانه خالی میکنید .درعوض
بگویید "آن شخص را می بخشم".
 -10هنگام یادآوری ،برای خطاهای آن شخص ،دلیل و عذر و بهانه نیاورید.

با بخشش ،شخص را به خدا واگذار میکنید و مسیح دردهای شما را بر میدارد.
احساسات بعدا عوض میشوند .نکته مهم در حال 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 شده است.
(احساسات خود را از قبیل ،طرد شدن ،بیمحبتی دیدن ،احساس بیارزشی 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 قلعههایی 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 با صدای بلند دعا کنید:
[( ..................................برای کارهایی که

خداوندا من [( ...................................نام شخص را ذکر کنید)] را میبخشم برای
کرده است مثل ........................................ :تا به من صدمه بزند)] گر چه این کار او باعث شد احساس کنم که
[( ...................................خاطرات دردناک خود را بیان کنید)] او را به تو میسپارم و از تو میخواهم احساسات
[( ...................................تلخ ،دردآور ،آسیب دیده ،رنج کشیده)] مرا در من شفا دهی.

طرز دعا برای شفای احساسات
مسیح جان درست است که من این احساس [( ...............................بطور مثال :تحقیر)] دارم ولی تو بخاطر من
روی صلیب این درد را کشیدی و از من بیشتر احساس [( ...............................بطور مثال :تحقیر)] را داشتی و
تمام این شرم و تحقیر را تو بیشتر کشیدی،
من این احساس [ ]...............................خودم را به تو میدهم و در عوض شکست و درد ،پیروزی و شفای
تو را میپذیرم ،به عوض احساس [ ،]...............................احساس پاکی ،قدوسیت ،هویت ،شاهزادگی،
برکت ،آزادی را از تو دریافت میکنم .میدانم که تو همه این کارها را برای من کردی و تمام این
احساس-های بد را بر خود گرفتی.
شیطان ،تو نمیتوانی دیگر این احساس (و یا احساس درد آور) را در من تحریک کنی و به من درد
بدهی .من همه آنها را به عیسی مسیح در روی صلیب دادم و با برخاستن او از مُردگان ،شادی او را
دریافت کردم.
شیطان ،از من دور شو چون من آن شخص را بخشیدم و تمام احساسی که توأم با این نبخشیدن،
سالهای سال با من بود را به مسیح دادم و احساس شادی ،شاهزادگی و پیروزی را دارم.
در نام عیسی مسیح ،آمین.
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بعد از آنکه همه خطاهای یک شخص بخصوص را که به خاطرتان 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 آن را مدتی در دل خود نگاه داشته بودید ،دعا
زیر را بکنید:
خداوندا به اسم عیسی مسیح ،زمینی که شیطان در نام [( ...............................نام شخص را ذکر کنید)] در قلب
من ایجاد کرده بود را پس میگیرم و آن را با خون عیسی مسیح شسته و به تو تقدیم میکنم .از
امروز کارهای گذشته [( ...............................نام شخص را ذکر کنید)] را بر علیه او استفاده نمیکنم و او را از
چشم تو میبینم .تو را شکر میکنم که مرا از اسارت و بند تلخی که نسبت به او داشتم و احساس
میکردم ،آزاد کردهای .می خواهم که [( ...............................نام شخص را ذکر کنید)] را برکت دهی.
در نام عیسی مسیح ،آمین.

نکته بسیار مهم:
بدانید که لزومی ندارد با کسانی که به شما آسیب رساندهاند و شما بخشیدهاید و
آنها هنوز ثمرۀ توبه نیاوردهاند ،دوباره رابطه نزدیک برقرار کنید .مرزهای روحانی را با
حکمت نگاه دارید و باید صبر کنید تا ایشان ثمرۀ توبه بیاورند.

75

تقاضای بخشش برای پاک کردن وجدان
خدا میخواهد که وجدان ما نسبت به خدا و انسان پاک باشد .وجدان ناپاک ،جاپایی
است که شیطان استفاده میکند تا ما را در مقابل خود ،خدا و مردم محکوم کند.
کارهایی که ما بر علیه دیگران کردهایم و تقاضای بخشش نکردهایم ،مانع میشود که
دیگران ،شهادت و بشارت ما را شنیده و به مسیح ایمان آورند .دایره بخشش واقعی وقتی
کامل میشود که ما بتوانیم این قدم تقاضای بخشش را برداریم .از روحالقدس بخواهید
که در سواالت زیر اسم افراد را به خاطر شما بیاورد.
.1
.2
.3
.4
.5
.6

به چه کسانی گناه کردهاید که تا بحال تقاضای بخشش نکردهاید؟
به چه کسانی توهین کردهاید و یا دل آنها را شکستهاید؟
در مورد وظیفه خود به چه کسانی کوتاهی کردهاید؟
از چه کسانی چیزی دزدهاید و یا به آنها خسارت زدهاید؟ (حتی از کارتان
در محل کار!)
از چه کسانی چیزی را قرض کرده-اید که به آنها بر نگرداندهاید؟
و غیره

بگذارید روحالقدس به یاد شما بیاورد.
طرز تقاضای بخشش

در ابتدا امکان دارد که فرد مقابل ،شما را بیشتر آسیب رسانده است و آسیب شما به
ایشـان در مقـابل و خیلی کوچک باشد ولی با تمـام این موضـوع روحالقدس شما را
ملزم کرده که برای قسمت خود ،از او طلب بخشش کنید .پس اول دعا کرده و او را
برای آسیبهایش کامال ببخشید و احساسات آسیب دیده خود را طبق قسمت شماره
( 7بخشش احساس) از دست شیطان پس بگیرید؛ بعد از خداوند برای کاری که به او
کردهاید ،تقاضای بخشش کنید؛ حتی هر چند کوچک باشد .سپس با توجه به نکات
زیر ،با اشخاص باال تماس گرفته و از آنها تقاضای بخشش کنید:
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 .1تا حد امکان تماس شما بهتر است که حضوری باشد .اگر این امکان پذیر
نیست ،میتوانید تلفن بزنید .نامه نوشتن زیاد مؤثر نیست ،مگر آنکه مالقات
با تلفن امکان پذیر نباشد .فقط در آن صورت است که از نامه باید استفاده
کرد( .وقتی رو در رو با شخص صحبت میکنید ،چشمان شما ،قلب شما را
نشان میدهد ( متی باب  6آیه " 22چراغ بدن چشم است  ). ...و او روح
خدا را در شما میبیند .پس الزم دارید خودتان شفاف و پر از روح باشید.
 .2تقاضای بخشش شما باید کوتاه و مختصر و مفید باشد .مثال" :دیروز در دعا،
خداوند به خاطرم آورد که به تو [( ..................نام شخص را ذکر کنید)] کردهام .می-
خواهم مرا برای این کارم ببخشی .آیا مرا میبخشی؟
برای کاری که کردهاید عذر و بهانه نیاورید وگرنه این تقاضای بخشش ،تأثیر خود را
ازدست میدهد .در این تماس ،خطایای شخص مقابل را هم پیش نکشید؛ نگویید تو
خیلی به من آسیب زدی ولی من بخشیدم.
 .3وقتی از فرد تقاضای بخشش میکنید ،مستقیم و شفاف راجع به مطلبی که
شما به او آسیب زدهاید ،صحبت کنید و نگویید اگر من به تو گناه کردهام و
لغت "اگر" را استفاده نکنید .بلکه بگویید روحالقدس به یادم آورد که در آن
زمان به خاطر آن کار من ،شما آسیب دیدید و من از شما طلب بخشش
میکنم ،خواهش دارم مرا ببخشی.
 .4تا جایی که میتوانید ،خسارتی که به آن شخص زدهاید را جبران کنید .حتی
اگر مالی بوده و شخص فوت کرده ،به ورثه او بدهید.
 .5بدانید که لزومی ندارد با کسانی که به شما آسیب رساندهاند و شما بخشیده-
اید و شما تقاضای بخشش نیز کردهاید ،اگر ثمرۀ توبه نیاوردهاند ،دوباره
رابطه نزدیک برقرار کنید .مرزهای روحانی را با حکمت نگاه دارید و باید
صبر کنید تا ایشان ثمرۀ توبه بیاورند.
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قدم چهارم

اطاعت بجای بیاطاعتی و سرکشی
امروزه ما نسلی هستیم بسیار نامطیع و سَر خود .بسیاری از ما این حق را به خود
میدهیم که افراد مافوق خود را قضاوت کرده و از آنها سرپیچی کنیم.
سرپیچی از خداوند و افرادی که او بر ما میگمارد ،بهترین موقعیت را برای حمالت
شیطان فراهم میکند .خداوند به عنوان سردار لشکر از ما میخواهد که به عنوان یک
سرباز به دنبال او برویم .او به ما قول میدهد که این فرمانبرداری از او ،نه تنها ما را به
وسوسه نمیاندازد ،بلکـه از شریر رهـایی میبخشد( .متی باب  6آیه )13
طبق یعقوب باب  4آیه  ،7الزمۀ مقاومت کردن با شریر ،اول اطاعت کردن از خدا
میباشد در غیر اینصورت شیطان از ما نمیگریزد .پس اگر کسی در اطاعت خدا و
رهبرانی که خدا بر ما میگمارد ،نباشد ،در مقابل شریر هیچ مقاومتی ندارد و شریر از او
ح سرکشی است .با بیاطاعتی ما در حقیقت او
نخواهد گریخت .چون خو ِد شیطان ،رو ِ
(شیطان) را به کنترل کردن خود ،دعوت میکنیم.
خداوند مقاماتی را بر ما گمارده است ،مثل :پدر و مادر ،همسر ،رهبران و رؤسای
شغلی( ،رهبران دولتی).
( )1کالم میفرماید که برای آنها دعا کنیم.
( )2میبایست از آنها اطاعت کنیم( .آنها از ما برتر نیستند ولی خدا به آنان
مسئولیت محافظت ،بنا و هدایت ما را داده است).
اگر افرادی که به عنوان آتوریته بر ما هستند و از ما کاری را بخواهند که:
 .1با قوانین خداوند و اصول خدا مغایرت داشته باشد.
 .2از محدوده مقام خود که بر اساس اصول و قوانین خداوند تعیین شده ،خارج
شوند.
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در آن صورت بجای بیاطاعتی میبایست ما با استیناف ( )Appealبه مرجع باالتر بر
آتوریته ایشان بخواهیم که مسئله را برای ایشان و خود ما حل کند.
ولی در هیچ زمانی از پوشش آتوریته باال سر خود ،با بیاطاعتی و سرکشی خارج
نشوید؛ چون وارد حیطه شیطان خواهید شد.
در مورد آتوریته غلط ،میبایست از طریق آتوریته باالتر از او ،با ایشان صحبت کنید
تا او نیز اصالح شود ولی هیچگاه از پوششی که خدا بر سر شما گذاشته خارج نشوید.
 گاهی میشود که کارفرما ،والدین و یا شوهر ،از آتوریته خود سؤاستفاده
میکنند و حتی اگر آتوریتهای در باال سر خود ندارند ،شما سرکشی و
بیاطاعتی نکنید بلکه در این موارد ،باید از قانون کشوری برای حمایت
خود استفاده کنید و اگر قانون کشوری ،آتوریته ظالم (کارفرما یا همسر)
را حمایت کند ،شما به خدا به عنوان آتوریته نهایی رجوع کنید؛ حتی اگر
همسر زورگو و آسیب زننده و یا کارفرمای بیانصاف باشد .در آن صورت
خدا وارد عمل خواهد شد و از شما دفاع میکند .چون به شما قول داده و
او قادر مطلق است و با اطاعت شما از خدا و قانون الهی پوشش و اطاعت
آن شخص ،خود خدا به شما پیروزی خواهد داد.
 در بعضی موارد که مقامات و دولت و قانون کشوری که طبق رومیان باب
 ،13خود خدا اجازه داده در قدرت و آتوریته باشند ،از موقعیت خود
سؤاستفاده کرده ،نه تنها ظلم میکنند ،بلکه از شما میخواهند که از خدا
سرپیچی کنید یا در تعهد خود به خدا سازش کنید ،باید خدا را اطاعت
کنید و نه انسان را ،حتی اگر باعث شوند که به زندان بروید.
 در جایی که شبانانِ کلیسا در جای خود نایستادهاند و متأسفانه به خاطر
شخصیت و یا روحیه و عملکرد غیرالهی ایشان ،شما نه تنها خوراکِ روحانی
نمیخورید بلکه آسیب هم میبینید.
شما با بیاطاعتی از کلیسا خارج نشوید بلکه به آتوریته باال سر ایشان
مراجعه کنید تا ایشان را تصحیح کنند.
اگر چنین آتوریتهایی نبود از خدا بخواهید وارد عمل گردد (حزقیال باب
 )34و اگر هنوز در روحیه غیرالهی باقی ماند ،در آن صورت بدون بی-
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اطاعتی ،سرکشی و حتی لشکرکشی از ایشان بخواهید که برای شما طلب
برکت کند و از کلیسا بروید .ولی بدون این تقاضا خارج نشوید ،اگر شما با
روحیه درست این تقاضا را بکنید و ایشان بجای برکت حتی شما را محکوم
و یا لعنت کنند ،شما با شادی از عملکرد درست خود از آن کلیسا خارج
شوید ،بدون اینکه پشت ایشان بد بگویید و یا اعمال ایشان را برمال کنید.
با صدای بلند دعا کنید:
ای پدر آسمانی ،تو در کالم خود به ما گفتهای کـه تَمَرُّد ،مثل گناه جادوگری است و گردنکشی،
مثل بت پرستی است( .اول سموئیل باب  15آیه )23
اعتراف میکنم که در مواقعی از زندگیم با عمل و اخالق و رفتار خود از مقامات باالتر از خودم
سرپیچی کرده ،گناه نمودهام.از تو ای پدر تقاضای بخشش کرده و از تو ای مسیح میخواهم که
بوسیله خون خود ،تمام قلعههای شیطان را که بوسیله بیاطاعتیهای من در زندگی من ایجاد شده،
نابود سازی.
دعا میکنم که تو ای خداوند ،نور خود را بر من بتابانی و تمام نا فرمانبرداریهای 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 عیسی مسیح ،آمین.

در اطاعت بودن ،عملی است که با ایمان انجام میشود .با اطاعت کردن از مقامات و
قدرتها و آتوریتهها ،در حقیقت دارید به خدا توکل میکنید که از طریق آنها کار کند.
کالم خدا میفرماید که یکدیگر را در خدا ترسی اطاعت کنید (افسسیان باب  5آیه .)21
اما خدا طبق کالم ،مقاماتی را در زندگی ما 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:
)1
)2
)3
)4
)5
)6

خداوند (دانیال باب  9آیه  9و )10
پدر و مادر (افسسیان باب  6آیه )3-1
شوهر (اول پطرس باب  3آیه )4-1
کار فرما (رئیس) (اول پطرس باب  2آیه )23-18
رهبران کلیسایی (عبرانیان باب  13آیه )17
مقامات دولتی (رومیان باب  13آیه  ،7-1و اول تیموتاوس باب  2آیه ،4-1
و اول پطرس باب  2آیه )17-13
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 )7از ایمانداران (وقتی کسی حرف درستی طبق کالم میزند) (افسسیان باب
 5آیه )21
 )8در هر هفت مورد باال قلب و فکر خود را با کمک روح القدس تفتیش کرده،
موارد سرپیچی از خداوند و یا اشخاص نامبرده را بخاطر آورید و بوسیله دعای
زیر از خداوند تقاضای بخشش کنید:
 )9خداوندا اعتراف می کنم که از [ ]...............................در مورد [ ]...............................نافرمانی کرده ام.
 )10مرا برای نافرمانیم ببخش زیرا که به این وسیله ،دست شیطان را برای کنترل در زندگیم
باز کرده ام .به اسم عیسی مسیح این زمین نافرمانی را از شیطان پس می گیرم.
 )11از این به بعد من فرمانبردار و تسلیم کالم تو خواهم بود .طبق کالمت از []...............................
که بر من قرار دادی اطاعت می کنم.

 )12در نام عیسی مسیح ،آمین
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قدم پنجم
فروتنی بجای غرور
غرور ،کشنده روح است! مغرور میگوید :من میتوانم این کار را بکنم! من میتوانم
خودم را بدون کمک خداوند یا دیگران ،از مشکالت نجات داده و مسائل زندگیام را
حل کنم.
اما حقیقت این است که نمیتوانیم! ما مطلقا به خداوند و به یکدیگر احتیاج داریم.
پولس رسول در فیلیپیان باب  3آیه  ،3می 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 توانایی قوت او زور آور شویم؛ (افسسیان باب 6
آیه  ،10یعقوب باب  4آیه  ،10 -6و اول پطرس باب  5آیه  )10-1این را به ما یاد
میدهد که غرور راهگشای جنگ روحانی است و دست شیطان را در زندگی ما باز می-
گذارد .خداوند خود در مقابل مغرور میایستد اما فروتنان را سرافراز میکند.
حال با دعاهای زیر فروتنی خود را در مقابل خداوند اعالم کنید:
ای پدر آسمانی ،تو در کالم خود فرمودهای که تکبر پیشرو هالکت است و دل مغرور پیشرو خرابی
(امثال سلیمان باب  18آیه)16
من اقرار میکنم که به خودم تکیه داشتهام و خود را انکار ننموده و صلیب خود را روزانه در پی تو بر
نداشتهام (متی باب  16آیه  )24و بوسیله این نافرمانی خود ،به شیطان در زندگی خود جای پای
دادهام .اقرار میکنم که باور کردهام که بوسیله قدرت و دانش خودم ،میتوانم 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 کردهام.
در این لحظه به نام عیسی مسیح ،زندگی خود مرکـزی گذشته را کنار گذاشته و تمام زمینهایی را
که به این وسیله به شیطان دادهام پس گرفته و به عیسی مسیح تقدیم میکنم که تو ای خداوند مرا
راهنمایی فرموده تا هیچ عملی را از روی خودخواهی انجام نداده و با فروتنی دیگران را از خود بهتر
بدانم( .فیلیپیان باب  2آیه )3
به من این قدرت را بده تا در محبت تو دیگران را خدمت نموده و آنها را بر خود برتری دهم.
(رومیان باب  12آیه )10
همه اینها را در نام یگانه منجی عالم عیسی مسیح میطلبم ،آمین.
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حال که شما این پیمان فروتنی را با خداوند بستهاید ،به او اجازه دهید که قسمتهای
زندگی خود را که با غرور در آن عمل کردهاید ،به شما نشان دهد.
با دعا هر کدام از موارد بیان شده در صفحه بعد را به روحالقدس ببرید و هر کدام را
که در قلب شما تأیید 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
داشتهام.
گاهی باور کردهام که عقاید من از عقاید دیگران بهتر است.
همواره در هر مورد میبایست نظر خود را گفته و در انجام آن پا فشاری نمایم.
بیشتر تمایل به کنترل دیگران داشتهام تا اینکه چگونه خود را در زندگی
کنترل کنم.
گاهی خود را مهمتر از دیگران پنداشتهام.
گاهی فکر کردهام که هیچگونه نیازی به هیچکس یا هیچ چیز ندارم.
برایم مشکل است که قبول کنم که اشتباه کردهام.
بیشتر تمایل دارم مردم را راضی کنم تا خدا را.
پس از انجام هر کاری ،میخواهم مطمئن شوم دیگران بدانند که من آن کار
را انجام دادهام.
خواستهام بوسیله درجات تحصیلی و عنوان و مقام در بین مردم شناخته شوم.
(به رخ کشیدن مدرک ،مقام و کارهای خود)
اکثرا فکر میکنم از دیگران فروتنتر هستم( .فروتنی کاذب)
گاهی خود را بهتر و روحانیتر و موفقتر از آنچه هستم نشان دادهام.
به هر بهانهای از خود تعریف میکند و جالل را به خود برمیگرداند.
عدم تعلیم و تصحیح ناپذیری و عدم قبول اشتباهات.
رقابت و کوچک کردن دیگران.
خجالتهای بیجا و بیحد که شرم و حیا نیست.
حساسیت و بَرخوردنها که منجر به زود رنجی و قهر کردن میگررد.
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 راههای دیگر را که ممکن است شما خود را از دیگران برتر دانستهاید را به این
لیست اضافه کنید.
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 بودهام .از تو میخواهم که مرا بخاطر
این غرورم ببخشی.
به اسم عیسی مسیح قلعهای که شیطان به این خاطر در زندگیام جا پیدا کرده است را نابود کرده و
زمین آن را با خون عیسی مسیح شسته و به تو تقدیم میکنم.
من تصمیم میگیرم که از این به بعد ،فروتن بوده و در این مورد به صورت [( .....................................بطور
مثال :فروتن یا دیگران را از خودم بهتر بدانم و یا امثال آنها که مخالف جمالت غرور بوده است ]).عمل کنم.
در نام عیسی مسیح ،آمین.

86

87

قدم ششم
آزادی در مقابل بندگی
قدم ششم بسوی آزادی ،در مورد گناهانی است که به صورت عادت درآمدهاند.
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 قلعهای است که شیطان در زندگی ما بنا نموده و احتیاج
به انهدام دارد.
برای آزادی از این بند ،باید از کالم خدا در یعقوب باب  5آیه  ،17-16اطاعت 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 و مورد اعتماد ،مشارکت داشته باشید تا برای شما دعا کند و شما را جوابگو نگاه
دارد.
اول یوحنا باب  1آیه  ،9میفرماید«: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 باب 13آیه )14
اعتراف میکنم که من بنده و اسیر شهوات جسمانیام هستم که با نفس من در نزاع هستند (اول
پطرس باب  2آیه )11
تو را شکر میکنم که در مسیح گناهان من بخشوده شده است.
اما با ادامه روشها و گناهان خود ،از قوانین روحانی تو ای خداوند سرپیچی نموده و به شیطان
فرصت این را دادهام که جنگ روحانی را در نفس من ایجاد نماید.
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(رومیان باب  6آیه  13-12و افسسیان باب  4آیه  27و یعقوب باب  4آیه  1و اول پطرس باب  5آیه
)8
حال ای خداوند به حضور تو آمده و به گناهان خود اعتراف میکنم.
از تو میخواهم گناهان مرا برداشته و مرا پاک بگردانی (اول یوحنا باب  1آیه )9
تا بتوانم از این بند گناه آزاد شوم.
از تو میخواهم که راههایی را که من از قانون روحانی تو سرپیچی کرده و روحالقدس را محزون
نمودهام 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
روحالقدس بخواهید به شما گوشزد کند که آیا در این گناهان درگیر بودهاید یا خیر؟
بیعفتی
ناشکری
غُر زدن و شکایت
دشمنی و کینهتوزی
غیبت کردن
دو بهمزنی
حسادت
فحش
خشم
طالق
بدبینی
طمع
جُکهای کثیف
مستی و عیاشی
پول پرستی
در هر مورد باال دعا کنید:
خداوندا ،اعتراف میکنم که در گناه [ ]...............................شرکت داشتم .از این گناه توبه میکنم.
مرا ببخش و از بند این گنـاه آزاد کن .در نام عیسی مسیح ،قلعههایی کـه 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 ،مُرده و در عیسی مسیح زنده نگاه دارید
تا اینکه ،گناه در جسم فانی شما حکمرانی نکند و هوسهای آن را اطاعت ننمایید
(رومیان باب  6آیه  .)13-12گناهان جنسی بر فکر و روح و بدن ما تأثیر منفی و
مخرب به صورت عمیق و دراز مدت میگذارند.
اول دعا کنید:
خداوندا از تو میخواهم که فکر مرا لمس نموده
و هر گونه استفاده نادرست جنسی از بدنم را به خاطر من آوری.
در نام عیسی مسیح ،آمین.

هر تجربه و خاطرهای که خداوند در زمینه گناهان جنسی از قبیل مجالت و
ویدیوهای سکسی ،خودارضایی جنسی ،رابطه خارج از ازدواج و انحرافات جنسی ،که به
خاطر شما میآورد را یک به یک اعتراف کرده و قلعههای شیطان را در این زمینه نابود
کنید.
در دعای زیر ،الزم نیست که جزییات را بازگو کنید:
[( ..................شخصی را که با وی

خداوندا اعتراف میکنم که بوسیله [( ..................گناه خود را نام ببرید)] و یا
گناه کردهاید نام ببرید)] به تو و به آن شخص و به بدن خود گناه کردهام و قلعهای که به این وسیله در
من ایجاد شده است را به اسم عیسی مسیح فرو بریز و با خون خود ،تأثیر آن را بر روح و روان و
جسم من پاک نما.
در نام عیسی مسیح ،آمین.

گاهی کسی از حریم خود نسبت به ما تجاوز میکند .این میتواند در سطح تجاوز،
سؤاستفاده جنسی باشد و یا در حد دستدرازی باشد .این تجربیات بخصوص در زمان
بچگی ،تأثیرات منفی بر روح و روان انسان دارد .حتی گاهی یک نگاه ناپاک میتواند این
تأثیر را داشته باشد .اما با قدرتی که در خون عیسی مسیح برای نجات و شفا و آزادی
است .میتوان تأثیر آن را قطع کرد و پاک نمود.
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اگر روحالقدس در این مورد تجربیات را به یاد شما میآورد ،دعا زیر را بکنید:
خداوند پاک و مهربانم ،اعتراف میکنم که [ ]...............................نسبت به من گناه کرده است و احسـاس
خواری و ناپاکی را در من ایجـاد کرده است .آن شخـص را میبخشم و به تو میسپارم .اکنون که
فرزند تو هستم ،از تو میخواهم که با خون خودت مرا بشویی و هر گونه تأثیر 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
می_کنم.
در نام عیسی مسیح ،آمین.

روابط احساسی و عاطفی نیز در روح و روان انسان ،بندهایی ایجاد میکند .آیا از
لحاظ رمانتیک و احساسی با کسی درگیر شدهاید؟ (که اکنون همسر و یا نامزد شما
نمیباشد ).دعا زیر را بکنید:
خداوندا از تو میطلبم که بندی که بوسیله رابطه احساسی با [( ...............................نام شخص را ذکر کنید)] 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 آیندهام) هدیه میکنم.

حال با دعای زیر بدن خود را به عیسی مسیح تقدیم کنید:
خداوندا ،من به نام عیسی مسیح ،هر گونه استفاده بدنم را به عنوان آلت ناراستی و هر گونه گناه
جسمانی رَد میکنم.
از تو میخواهم که با قدرت خون خود تمام قلعههایی را که شیطان در نفس و روح من بوسیله این
گناه ایجاد کرده نابود نمایی.
حـال ،من بدن خود را به عنوان قربانی زنده و مقدس کـه پسندیده توست ،به تو تقدیم میکنم و
بدنم را فقط برای ازدواج نگاه میدارم .من این دروغ شیطان را که بدن من بخاطر تجربیات جنسی
و نامشروع گذشتهام کثیف و یا نامقبول است ،رَد میکنم.
تو را شکر میکنم که تو ای خداوند مرا کامالً بوسیله خون خود بخشیدهای و پاک گردانیدهای و مرا
همانطور که هستم دوست داشته و میپذیری .به این جهت من نیز خود را میپذیرم و بدن خود را
پاکیزه میبینم.
به نام عیسی مسیح ،آمین.
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دعاهای مشخص برای احتیاجات بخصوص
اگر در گناهان زیر درگیر بودهاید .دعای مخصوص آن را بکنید:
( )1همجنسگرایی:
خداوندا ،با این دعا ،دروغ شیطان را که تو ،من و یا هر شخص دیگری را همجنسگرا آفریدهای ،رَد
میکنم .تأیید میکنم که تو بطور مشخص ،هم جنس بازی را قدغن کردهای.
من خود را به عنوان فرزند خداوند قبول کرده و اعالم میکنم که تو مرا یک زن (مَرد) آفریدهای.
من تمام بندهای شیطان را که باعث شده من با زنان (مَردان) دیگر بطور نامشروع رابطه داشته
باشم در این لحظه پاره میکنم.
آزادی خود را در داشتن رابطه با جنس مخالف در کانون ازدواج اعالم میکنم.
در نام عیسی مسیح ،آمین.

( )2سقط جنین (کورتاژ):
خداوندا اعتراف میکنم که در مورد زندگیای که تو در اختیار من قرار دادی ،احساس مسئولیت
نکردم .از تو تقاضای بخشش دارم .من نیز همانطور که تو مرا بخشیدی خود را میبخشم .حال من
آن بچه را به تو میسپارم تا به ابد محافظ او باشی.
در نام عیسی مسیح ،آمین.

( )3افکار خودکشی:
خداوندا ،من این دروغ شیطان را که بوسیله اتمام زندگی خودم ،قادر به پیدا کردن آرامش و آزادی
هستم را رَد میکنم .شیطان چیزی بجز یک دزد نیست .او میآید که ببرد ،بدزدد ،بکشد و نابود کند.
من زندگی در مسیح را برمیگزینم ،مسیحی که آمد تا 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 ،آمین
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( )4کم خوری ،خود را زَدن یا بُریدن ،خود را لعنت کردن:
خداوندا ،من این دروغ شیطان را که ارزش من بستگی به ظاهر من و یا اعمال من دارد ،با تمام
وجود رَد میکنم .من خود را زَدن ،خود را بُریدن ،استفراغ و یا تخلیۀ شکم را به منظور تمیزی بدن
خود رَد میکنم.
اعالم میکنم که تنها خون عیسی مسیح قادر به تمیز کردن بدن من و گناهان من است .قبول
میکنم که ممکن است بخاطر قبول دروغهای شیطان در من گناه باشد ولی دروغ شیطان را که من
ناپاک هستم و یا قسمتی از بدن من شریر است رَد میکنم.
اعالم میکنم که عیسی مسیح مرا پاک کرده و به عنوان فرزند خود پذیرفته است و قبول کرده
است و هیچ چیز ،این حقیقت را تغییر نمیدهد.
در نام عیسی مسیح ،آمین.

( )5اعتیادها( :سیگار ،مشروب ،قمار ،غذا ،پُرخوری ،داروهای نسخهای ،مواد
مخدر ،تلویزیون ،کامپیوتر)
برای هر کدام از اعتیادهای باال جداگانه دعا کنید.
خداوندا ،اعتراف میکنم که از [ ]...............................به منظور آرامش و خوشی ،فرار از حقیقت زندگی و یا
برخورد با مشکالت استفاده کرده ،باعث سؤاستفاده از بدن خودم ،تخریب فکر و مغز خودم و اطفای
روحالقدس شدهام .از تو تقاضای بخشش دارم .در این لحظه هر قلعهای را که شیطان بوسیله
سؤاستفادههای من از [ ]...............................در زندگی من بوجود آورده ،در نام عیسی مسیح نابود میکنم.
من تمام دلواپسیها و دلهرههای خود را به زیر صلیب عیسی مسیح آورده و به خداوند خود که مرا
دوست دارد ،میسپارم.
من این پیمان را با خود و با تو ای خداوند میبندم که هیچگاه به [ ]...............................در مواقع تنهایی و
ناراحتی روی نیاورده ،بلکه به روحالقدس تو تکیه کنم .از تو میخواهم ای خدای پدر که مرا با روح-
القدس خود به فراوانی پُر کنی.
در نام عیسی مسیح ،آمین.

اعتیاد نه تنها بر روح و روان ما بلکه بر جسم ما نیز تأثیر میگذارد .در روزهای آینده،
شیطان شما را در این زمینهها ،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

93

خود) جوابگو باشید تا نه تنها با دعا ،شما را پشتیبانی کند بلکه روزانه هوای شما را داشته
باشد که دوباره در آن دام نیافتید.
بعد از اعتراف تمام گناهان باال ،این دعا را بکنید:
خداوندا ،حال که من تمام گناهان خود را به تو اعتراف کردم،
بوسیله خون عیسی مسیح بر روی صلیب ،از تو بخشش و پاکیزگی را دریافت میکنم .من تمام
قلعههایی که شیطان و یا ارواح شریر از طریق گناهان من در زندگی من ایجاد کردهاند را با قدرت و
قوت منهدم میکنم.
همه اینها را در نام یگانه منجیم عیسی مسیح در خواست میکنم ،آمین.
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قدم هفتم

اتحاد با خداوند در مقابل وراثت گناه
آزادی از لعنتها

آخرین قدم به سوی آزادی در مسیح ،رَد کردن گناهان و لعنتهایی است که از طریق
والدینمان بر زندگی ما و فرزندانمان وارد شده است.
در ده فرمان خداوند میفرماید« :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 میباشم .خدای غیور هستم که انتقام گناه پدران را از پسران تا نسل سوم و
چهارم از آنانیکه مرا دشمن دارند میگیرم و تا هزار پشت بر آنانی که مرا دوست دارند و
احکام مرا نگاه دارند رحمت میکنم» (خروج باب  20آیه )6-4
روحهای پلید ،از یک نسل به نسل دیگر انتقال پیدا میکنند .این انتقال وراثت
روحانی تا زمانیکه بوسیله وراثت جدیدتان در مسیح متوقف نشده باشد ،ادامه پیدا می-
کند .البته اگر در شما جای پایی پیدا کرده باشد .بسیاری از مشکالت و بیماریهای ارثی
بوده و یا پدر و مادر به فرزندان خود منتقل میکنند ( .لعنتها و تحقیرهای زبانی مثل:
تو ُعرضه نداری ،تو بد هستی ،تو هیچوقت آدم نمیشوی) نیز میتواند 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 .به عنوان 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 روحالقدس در دل شما تأیید کرد که
آن مورد درباره شما صادق است .دعای مربوط به آن را بکنید:
 )1گناهان پدر و مادر و یا پدر بزرگها و مادر بزرگها
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(ادیان دروغین -گناهان جنسی -اعتیاد به قمار -سیگار -مشروب -مواد
مخدر و )...
خداوندا ،گناه [ ]...............................را در خانوادهام اعتراف میکنم .با آن گناه قطع رابطه میکنم و بوسیله
خون مسیح هر تأثیری را که آن گناه بر من دارد را پاک میکنم.
در نام عیسی مسیح ،آمین.

 )2طالق پدر و مادر
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 رَد میکنم و اعالم میکنم
که ازدواج من با همسرم (همسر آیندهام) ابدی میباشد.
در نام عیسی مسیح ،آمین.

 )3لعنتهای لفظی
اگر جمالتی مثل :احمق هستی -بیعرضه هستی -تنبل هستی -زشت
هستی -هیچوقت آدم نمیشوی -واقعـا به درد هیچ کاری نمیخوری -تو
هرگز چیزی یاد نمیگیری -تو باید از خودت خجالت بکشی -تو باعث
شرمندگی من و خانوادهات هستی و  ، ...به شما (بخصوص در بچگی) تکرار
شده است.
ای خدای مهربان ،پدر آسمانیم ،به اسم عیسی مسیح این دروغ را رَد میکنم کـه من
[ ]...............................هستم .تأثیـر این دروغ و لعنت را با خون عیسی مسیح در زندگیام پاک میکنم و
اعالم میکنم که فرزند تو هستم ،محبوب تو هستم و در تو کامل هستم و قادر به انجام هر کاری
هستم.
در نام عیسی مسیح ،آمین.

 )4بیماریهای ارثی خانوادگی
خداوندا ،بیماری [ ]...............................را به حضورت میآورم .اعتراف میکنم که ریشه همه بیماریها،
گناه بشر میباشد .ریشه این بیماری را با خون تو میشویم و به اسم عیسی مسیح تأثیر آن بیماری
را در زندگی خودم قطع میکنم.
در نام عیسی مسیح ،آمین.
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 )5گناهان فرهنگی
کدامیک از گناهان فرهنگی در خانواده شما وجود داشته است؟ ظاهر را به
هر قیمتی حفظ کردن -غیبت کردن -چشم و هم چشمی -زرنگی کردن با
معیار انسانی -دروغ مَصلحتی -تعارف و . ...
خداوندا ،این گناه را اعتراف میکنم که [ ]...............................انجام دادهام ،از امروز به اسم عیسی مسیح
این دروغ را رَد کرده و این طرز فکر غلط را کنار میگذارم و با خون عیسی مسیح تأثیر آن را در
زندگیام پاک میکنم.
در نام عیسی مسیح ،آمین.

 )6عقد اسالمی
اگر با همسرتان عقد اسالمی کردهاید .دعا کنید:
ای خداوند ،ازدواج ایده تو است .به اسم عیسی مسیح هر تأثیری که مراسم ازدواج اسالمی بر من و
ازدواجم گذاشته است را رَد میکنم.
این ازدواج را با خون 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.
 )7احساس میکنید کدامیـک از روحهای زیر شما را کنتـرل میکند؟
 روح ترس
 روح یاس و ناامیدی
 روح غصه
 روح خشم و عصبانیت
 روح بد دهنی و ناسزاگویی
 روح چند شخصیتی
برای هر کدام ،دعای زیر را بکنید:

 روح حساسیت
 روح زود رنجی
 روح رنجوری
 روح حقارت
 روح صرع
 و غیره
98

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 شدهام ،کامالً متعلق به او هستم و تنها روحالقدس حق و
اختیار کامل دارد که فکر و دل و زندگی مرا کنترل کند.
در نام عیسی مسیح ،آمین.

 )8لعنتهای انتقال پیدا کرده از طرف دیگران
بعضی از لعنتهاست که در زندگی معلوم نیست که از کجا به ما رسیده که
امکان دارد ،ریشهای از لعنتهای گذشتگان و نیاکان ما باشد و یا حتی امکان
دارد که لعنتهایی که از طرف دیگران بر خانه و زندگی ما بسته شده است،
مثل :ورشکستگی و بد بیاری در کار ،تجارت و درآمد و یا حتی بسته شدن
برکت ازدواجها و شیرینی که در خانه و خانواده باید باشد.
این نوع لعنتها ممکن است توسط دعا نویسها و یا افرادی که با ارواح پلید رابطه
دارند ،بر علیه شما نوشته شده و یا گفته شده باشد.
این ارواح با دعوت آن افراد به شما نزدیک میشوند و آسیب میرسانند .اما شما
میتوانید بدون ترس و واهمه ،این لعنتها را نیز باطل کنید .ولی کلید این است که اول
اگر فرد یا افرادی به یادتان میآید که این کار را کردهاند را با تمامی دل ببخشید (طبق
روش بخشش ارادی و احساس در این کتاب) که عامل دست شیطان بودهاند و غیظ و
تنفر و خشم خود را بر آنان جاری نکنید ،چه دوست و چه دشمن را به خدا واگذار کنید
و سند نبخشیدن را در دستان آن ارواح باقی نگذارید که در آن صورت واجد شرایط
نخواهید بود که بتوانید آن دعاها که به ارواح بر علیه شما شده و ارواح به شما دست
یافتهاند را باطل کنید و اگر دری و دریچهای از این بابت باز شده که ارواح در خانه و
خانواده و محل کارتان آسیب میرسانند را بتوانید اخراج کنید .بعد میتوانید دعای زیر
را بخصوص طبق آیه غالطیان باب  3آیه  13انجام دهید.
اکنون دعای زیر را با صدای بلند تکرار کرده و موقعیت خود را در مسیح به شیطان
و همکاران او اعالم کنید:
در نام عیسی مسیح تمام گناهان و لعنتهای اجداد و پدران خود را رَد میکنم .به عنوان کسی که
بوسیله خون عیسی مسیح خریداری شده و از پادشاهی تاریکی به پادشاهی نور و راستی خداوند
آمده ،تمام افکار ،اعمال و لعنتهای شیطان را که از طریق اجداد من به من ارث رسیده است نابود و
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رَد میکنم .به عنوان کسی که بر روی صلیب با عیسی مسیح مُرد و با وی زنده گشته و حال با او در
پادشاهی آسمان شریک است .من تمام لعنتهایی که شیطان و همکارانش بر من و خدمت من قرار
دادهاند را رَد کرده و منحل اعالم میکنم.
من به تو شیطان و تمام نیروهای او اعالم میکنم 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 باب 3
آیه )13
من هر گونه مالکیت که تو شیطان به نحوی بر زندگیم بدست آوردهای را در نام عیسی رَد 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 ،رَد میکنم.
اعالم میکنم که کامالً و تا به ابد به عیسی مسیح تعلق دارم .بوسیله قدرت و اختیاری که به عنوان
فرزند خداوند دارم .به تو شیطان و تمام ارواح خبیث تو که در من و یا دور من هستند ،دستور می-
دهم که در این لحظه مرا ترک کنید .من خود را بطور کامل به پدر آسمانی خود سپرده و از امروز و
تا به ابداالباد میخواهم راه او را دنبال کرده و اراده او را در زندگیم انجام دهم.
در نام عیسی مسیح ،آمین.

دعای خاتمه:
ای پدر آسمانی ،امروز به عنوان فرزند تو بسوی تو میآیم.
تو مرا با خون پسر یگانۀ خود عیسی مسیح که پادشاه تمام عالم و سرور زندگی من است ،بر روی
صلیب خریداری نمودی .من امروز ،بدن خود را به عنوان قربانی زنده برای عدالت و راستی به تو
تسلیم میکنم .از تو میخواهم که در بدن من جالل پیدا کنی .اکنون از تو میخواهم که مرا با
روحالقدس خود پُرکنی.
خداوندا ،پیمان میبندم 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
اکنون در این قدمهای شفا و آزادی ،آزادیهایی را بدست آوردهاید .اما باید هوشیار
باشید که در طی روزها و حتی ماههای 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 آن که با این قدمها آزاد شده بود ،صدایی
در فکر خود شنید که میگفت« :من برگشتهام ».اما او با صدای بلند جواب داد« :نخیر
برنگشتی» با گفتن همین جمله ،حمله شریر متوقف شد.
پیروزی در یک نبرد پیروزی در تمام مراحل جنگ نیست .آزادی که امروز بدست
آورید را باید نگاه دارید( .غالطیان باب  5آیه )1
خانمی بعد از تمام کردن قدمهای شفا و آزادی ،با خوشحالی و وجد میگفت« :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 دَر آمد و دَر
زد و خواست که وارد شود .اما این بار صدایش را تشخیص دادم 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 میخواهیم و او دشمن ما شیطان را از
زندگیمان بیرون میاندازد.
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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.

ادامه پیروزی و آزادی
آزادی خود را باید حفظ کنید .اکنون در نبرد مهمی پیروز شدهاید؛ 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 شدهاید که دروغهایی را باور کردهاید،
آنها را به اسم عیسی مسیح رَد کرده و در مقابل ،حقیقت را قبول کنید .کار مفید دیگر
این است که خودتان دوباره این هفت قدم را مرور کنید.
برای آنکه آزادی خود را حفظ کنید ،قدمهای زیر را بردارید:
 )1در پرستش 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 و روزانه با
صدای بلند بخوانید و آیات را اعالم کنید.
 )3هر فکر را به اسارت و اطاعت مسیح درآورید .مسئول افکارتان ،خود شما
هستید .دروغها را رَد کنید ،حقیقت را قبول کنید و در عیسی مسیح محکم
بایستید.
 )4مواظب باشید کـه کم کم به عادتها و افکار قبلی خود برنگـردید .جنگهای
فکری و مشکالت خود را با یک دوست نزدیک مسیحی در میان بگذارید.
حداقل به یک دوست احتیاج دارید تا با شما بایستد .هم اکنون این دوست را
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انتخاب کرده و با او برای پشتیبانی و جوابگویی تماس بگیرید :دوست من [
 ] ..............................با من خواهد ایستاد.
 )5انتظار نداشته باشید که شخص دیگری جای شما بجنگد .خود شما باید برای
خداوند ایستاده و در او رشد کنید .دیگران میتوانند شما را کمک کنند ولی
نمیتوانند بجای شما فکر کنند ،بجای شما دعا کنند ،بجای شما کتاب مقدس
بخوانند و حقیقت را انتخاب کنند.
 )6هویت 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 اَمن هستید و مهم هستید،
8

9

تازه کنید .لیست "من در مسیح که هستم و چون در مسیح هستم" را
برای چند هفته هر روز با صدای بلند بخوانید .از آن لیست سه جمله را انتخاب
کرده و در عرض هفته آینده ،آن را حفظ کنید.
 )7روزانه متعهد به دعا باشید .میتوانید دعای روزانه صفحه بعد را چند بار و با
اعتماد و با صدای بلند دعا کنید:

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 راههایت مهربان و با محبت
هستی .تو را دوست دارم و از تو تشکر میکنم که با مسیح متحد هستم و در او روحاً زنده هستم.
تصمیم من این است که دنیا را دوست نداشته باشم ،پس نفس خود را با همه امیالش مصلوب می-
کنم .برای زندگی که اکنون در مسیح دارم ،تو را شکر میکنم و میخواهم که مرا با روحالقدس
خودت پُر کنی تا بتوانم با آزادی از گناه زندگی کنم.
اعالم میکنـم که به تو کامالً محتـاج هستم و در مقـابل شیطـان و همـه فریبهایش میایستم.
حقیقت را باور میکنم و در این مورد دلسرد نخواهم شد .تو خدای امیدها هستی و من مطمئن
هستم وقتی طبق کالمت زندگی میکنم ،تو احتیاجات مرا برآورده میکنی.

 8این لیست در صفحه  55کتاب آمده است.
 9این لیست در صفحه  58کتاب آمده است.
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اعالم میکنم که مطمئن هستم میتوانم بوسیله مسیح که مرا قدرت می بخشد ،زندگی پاک و
درستی داشته باشم.
اکنون در مقابل شیطان میایستم و به او و روحهای شریر فرمان میدهم که از من دور شوند .زره
کامل خدا را میپوشم و بدن خود را به عنوان قربانی زنده ،مطیع خداوند میکنم و بوسیله کالم خدا
افکارم را تغییر شکل میدهم تا اراده نیکو و پسندیده و کامل خدا را تشخیص دهم.
همه اینها را در نام عزیز خداوند و نجات دهندهام عیسی مسیح میطلبم ،آمین.

 )8دعای قبل از خواب
اگر در خوابیدن مشکلی دارید یا کابوس میبینید ،دعای زیر را هر شب قبل از خواب
بکنید:
خداوندا ،شکرت میکنم که مرا به خانواده خودت آوردی و مرا با همه برکات روحانی ،در ملکوت
آسمانی مسیح برکت دادهای .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 میپذیرم 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؛ میخواهم 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 میسپارم.
همه اینها را در نام پر قدرت خداوندم عیسی مسیح دعا میکنم ،آمین.

 )9پاکسازی خانه
بعد از بیرون انداختن و پاک کردن خانه از اشیاء مذهبی و غیراخالقی ،برای هر اتاق
دعای زیر را بکنید:
ای پدر آسمانی ،اعالم میکنیم که تو خداوند آسمان و زمین هستی .بر طبق اراده و محبتت ،تو همه
چیز را برای لذت ما دادهای .تو را برای این محل زندگی شکر میکنیم.
اعالم میکنیم که این خانه برای خانواده ما ،محل اَمن و روحانی در مقابل حملههای شریر میباشد.
به عنوان فرزندان خدا که با مسیح در قلمرو آسمانی نشستهایم ،به هر روح شریر دستور میدهیم که
این محل را ترک کنند و هرگز باز نگردند .ما هر لعنت و جادو را که برعلیه این محل شده است ،رَد
میکنیم.
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از تو ای پدر آسمانی میطلبم که فرشتگانی را دور خانه ما بگذاری تا جلوی دشمن را که میخواهد
وارد شود ،بگیرد.
خداوندا از تو برای انجام این کار تشکر کرده و در نام عیسی مسیح دعا میکنیم حفاظت تو همیشه
همراه ما باشد ،آمین.

 )10زندگی در محیط غیر مسیحی
اگر در خانهای زندگی میکنید که دیگران غیر مسیحی هستند ،اتاق خود
را از اشیاء مذهبی و غیراخالقی 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 اتاق
را محلی امن از لحاظ روحانی برای من بکنی .هر نوع تعهد که ساکنان قبلی این اتاق به خدایان
دروغین دادهاند را رَد میکنم و هر نوع حقی را که شیطان بخاطر ساکنان قبلی این اتاق دارد ،لغو
میکنم.
به عنوان فرزند خدا که هم ارث مسیح هستم که قدرت زمین و آسمان به او داده شده است ،به تمام
روحهای شریر دستور میدهم که این محل را ترک کنند و هرگز باز نگردند.
ای پدر آسمانی از تو میخواهم که تا وقتی در اینجا زندگی میکنم ،فرشتههای محافظ برای
حفاظت من بگماری.
اینها را در نام خداوندم عیسی مسیح دعا میکنم ،آمین.
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پیوستها
جدول تشخیص ریشهها با توجه به عوارض موجود در ما و دیگران
عوارضی در زندگی ما هست که ایجاد درد ،سختی ،غم ،افسردگی ،نگرانی ،ترس،
خشم و تنفر و غیره میکند .با بررسی این عوارض از جدول زیر ،شما میتوانید ریشه-
های این عوارض را پیدا کنید و با دعا از زندگی خود دور کنید.

ریشهها
غرور

ترس

عدم ایمان

3

خشم ،غیظ ،غضب

✓

4

غم شدید و افسردگی

5

روحیه کنترل کردن

✓

6

تلخی ،زودرنجی ،حساسیت ،قهر کردن

✓

عدم بخشش

2

روحیه بیاطاعتی و سرکشی

✓

آسیبخوردگی

1

دروغ گفتن ،به صورت عادت

ندانستن هویت

✓

✓

عوارض

✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

7

شک کردن ،سؤظن داشتن

✓

✓

8

نگرانی ،اضطراب ،انواع ترسهای عادی

✓

✓

9

حسادت کردنها

10

رقابت کردن ،چشم و هم چشمی

✓

11

خجالت بیجا (نه بخاطر احترام)

✓

12

روحیه قضاوت و محکوم کردن دیگران

✓

13

روحیه محکوم کردن خودم و خدا

14

روحیه و زبان منفی و تلخ ،غرغر کردن

✓

15

روحیه غیبت کردن

✓

✓

✓

✓
✓

✓

107

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓
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خواننده عزیز کتاب شفا و آزادی
امیدواریم که شما با خواندن کتاب شفا و آزادی به بندها و قلعههایی که
میتواند در زندگی هر مسیحی بوجود آید ،پی برده باشید و با تشخیص
ریشههای مشکالت و مسائل زندگی خود و دیگران ،راه حل پاکسازی
بندهها بوسیله کالم خدا و خون عیسی مسیح را فراگرفته باشید .در
قسمت بعد و در کتاب مسائل جنگ روحانی و کوتاه کردن دست شریر
از زندگی خود و دیگران را فرا میگیرید .در این قسمت شما یاد می-
گیرید که چگونه قلعههایی را که شریر در فکر و احساس شما ساخته
است را با مسح و اقتدار کالم فرو بریزید.
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مخاطب این کتاب دیجیتال شفا و آزادی و جنگ روحانی که
در دست دارید کیست؟
در درجه اول شما ایماندار مسیحی عزیز هستید که میخواهید در پیروزی
زندگی کنید و یا اگر حتی عزیز مشتاقی هستید که هنوز قلبتان را به مسیح
نداده اید ،امید داریم که محتوای این جزوه بتواند شما را برای درک بیشتر رویا
و هدف پیروزمندانه خداوند برای شما و خانواده شما و یا شاید جواب بعضی از
سوالهای شما ،پاسخگو باشد.
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مقدمه
آیا داستان زندگی خودتان را به یاد میآورید؟ از چه زمانی بیاد دارید که خود و محیط
اطراف خودتان را شناختید؟ داستان زندگی شما با چه خاطرهای شروع شد؟ چه
مواردی را بیاد میآورید؟ فکر کنید؟ خاطرات شیرین مثل برق از جلوی چشمان شما
فرار میکند ولی خاطرات درد آور و دلهره آور مثل یک نورافکن قوی ،توی چشم و
ذهن شما آسیب میزند ،که حتی سعی میکنید چشم خود را ببنیدید که احساسات
دوران گذشته ،زنده نشود ولی متأسفانه از ذهن شما خارج نمیشود.خواننده عزیز،
شما چه یک مسیحی باشید که به تازگی قلبتان را به مسیح تقدیم کردهاید و یا حتی
سال های سال است که با مسیح متحد هستید و یا شاید شما خادمی باشید که خدا
را با امانت خدمت میکنید و یا شاید شما حق جویی هستید که در مسیر شناخت
مسیح تحقیق میکنید؛ فرق نمیکند که جزو کدام یک از گروههای ذکر شده باشید؛
حتما در معرض یک سری مشکالت و سختیها ،آسیبها ،نگرانیها  ,غمها ،افسردگی-
ها ،خشم و تلخیها  ,شکستهای عاطفی ،مالی و یا درد سرهای ازدواج ناموفق ،و
شکستها و جداییها چه خانوادگی ،یا در محل کار ،یا کلیسا و یا در خدمت خود،
بودهاید و یا متأسفانه در حال حاضر هستید و یا خواهید بود.این واقعیت های زندگی
برای یک مسیحی یا غیر مسیحی ،متأسفانه طبیعی ،نرمال و غیرقابل انکار است .تعداد
زیادی از مسیحیان در زمان نجات ،با اینکه از تسلط گناه ،تسلط شیطان و موت ابدی
نجات مییابند ولی در مسیر زندگی در آن پیروزی که مسیح روی صلیب خریده
است ،زندگی نمیکنند .مشکالتی به سبب امیال نفس و جنگ درون و حمالتی از
بیرون وارد میشود که خود شخص حتی اگر گناهی هم در آن مورد نکرده باشد،
میتواند آسیب بخورد.
زندگی که توأم با نبرد و شکستهای پی در پی است ،باعث میشود که شخص مسیحی
را که میبایست در شادی و آرامش باعث نجات دیگران باشد را خسته ،دلسرد و حتی
فلج کند و در یک زندگی بدون ثمر ،اسیر نگاه دارد .این نقشهای است که قدرتهای
تاریکی و خود شیطان برای تک تک مسیحیان کشیده است .شیطان ،من و شما را در
l

زمان دریافت نجات از دست داده است .ولی نمیخواهد که شما فرزندان دیگر خدا را از
چنگال او بیرون بیاورید .شیطان نمیخواهد اجازه دهد که به حیطۀ او وارد شده و باعث
رهایی صدها و هزاران نفر از اسارت او شوید .پس بهتر است از طروق مختلف شما را فلج
کند و در اسارت خودش قرار دهد.
مسیحیان بعد از نجات و ایمان به مسیح بزودی متوجه میشوند که در جنگی که قبل
از نجات ،آن را حس نمیکردند گیر کردهاند .این جنگ چه از درون و چه از بیرون باعث
میشود که او را در بند و قلعه و اسارتها نگاه دارد ،بدون اینکه شخص نجات یافته از
آن اسارتها آگاهی داشته باشد .این چنین شخصی دیگر نمیتواند ابزار دست خدا باقی
بماند و او نبرد بزرگی را جلوی روی خود میبیند .نبردی درونی که در نفس اوست و نیز
نبردی بیرونی از طریق ارواح پلید که نمیتواند بر آن پیروز شود.همه ما مسیحیان خوانده
شدهایم که در رویا و هدف عالی که خداوند برای ما از بنیاد عالم طرح ریزی کرده و از
رحم مادر ما را به آن خوانده و در پتانسلی که او در ما کار گذاشته رشد کنیم و به قامت
ُپری مسیح رسیده و در پیروزی زندگی کرده و ابزار دست خدا روی زمین باشیم .ولی
متأسفانه تعداد زیادی از مسیحیان نه تنها این ارث را روی زمین نقد نمی_کنند بلکه در
سختی و مشکالت به صورت فلج روحانی و با شکست تا آخر عمر زندگی می_کنند و
آن را تقدیر الهی می پندارند.اگر میخواهید در رویا و هدف خدا زندگی کنید و در
پتانسیلی که خدا برای شما در وجود شما دانلود کرده است ،رشد کنید و میخواهید
برای خود و خانواده و پادشاهی خدا مفید ،مؤثر و ُپر میوه باشید ،این کتاب را با تمامی
دل و ذهن ،باز بخوانید و تحقیق کنید و مفاد آن را با کتاب مقدس مقایسه کرده و هر
آنچه روحالقدس و کالم ،در قلب شما تأیید کرد را در زندگی خود بکار برید .مطمئنا در
این مسیر ،زندگی پیروزمند و ُپر ثمری خواهید داشت.

موفق باشید
کامیل نوائی
شبان کلیسای ایرانیان
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پیشگفتار
دلیل خواندن این جزوه فقط دریافت کلیدهای پیروزی است که این پیروزیها را خدا
از رحم مادر برای شما آماده کرده است .خواندن و تفکر در مطالب این جزوه به شما
فرصتی میدهد که ارث آسمانی که در روی صلیب برای شما خریداری شده و توسط
روحالقدس به شما هدیه شده است ،در زندگی زمینی شما نقد شود و شما در زندگی
سالم و پیروزمندی زندگی کنید و عامل دست خداوند برای نجات ،شفا و آزادی و
خوشبختی دیگران شوید.
با خواندن و استفاده از کلیدهای پیروزی در این کتاب شما تجربهای تازه از زندگی
در پادشاهی خدا را خواهید داشت که حتما خواهید گفت کاشکی که من این مطالب را
زودتر فرا گرفته بودم .این مفاهیم و کلیدها به خواننده مشتاق این طرز فکر ،این فرصت
را میدهد که از اسارتها و جنگها و مسائل و مشکالت زندگی خود ،پیروزمندانه بیرون
بیاید .درک مفاهیم و اصول شفا و آزادی و جنگ روحانی تضمینی برای درگیر نشدن در
سختیها ،مشکالت ،دردها و یا حملههای دنیای تاریکی نیست بلکه عمق درک شما از
اقتدار و مسحی که خداوند برای شما فراهم کرده تضمینی است از پیروزی بر تمام مسائل
زندگی ،که در سختیها با استقامت و صبر عبور کنید و در بیماری و دردها و نگرانیها
با آرامش و شالوم الهی شفا یابید و در مسیر فقر و شکست ،نه با ثروتمندی بلکه با
دولتمندی بیرون بیایید.
مسؤلیت رشد روحانی هر مسیحی به خود او مربوط است .خدا مسح و توانایی و
اقتدار و قدرت انجام همه احکام و قولها و وعدههای خود را در هر مسیحی در بدو تولد
روحانی گذاشته است .ولی موانع درونی و بیرونی اجازه نمیدهند که این مسح و اقتدار
جاری گردد .با خواندن این جزوه خواننده میتواند با درک مفاهیم شفا و آزادی درون و
تشخیص و مقابله به جنگ روحانی بیرون ،مسح و اقتدار خود اکتیویت و فعال گرداند.
این مسح و اقتدار در مسیر زندگی پیروزمندانه مسیحی او را هدایت میکند و باعث
میگردد که شخص مسیحی هم برای خود و خانواده بلکه برای پادشاهی خدا مفید و
مؤثر باشد.
n
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هدف از شناخت جنگ روحانی چیست؟
برای پیروزی و رسیدن به یک زندگی سالم و موفق احتیاج است که موانع درون و موانع و
جنگ بیرون از خود را آگاهانه بشناسیم و هوشیار و بیدار باشیم .با ندانستن جنگ بیرون و
برنداشتن موانع درون (ندانستن این شفا و آزادی که خدا مهیا کرده است) به مسیحیان
شکست خورده تبدیل میشویم .
جنگ روحانی  ,یعنی جنگ در بعد و ابعاد روح  ,پس احتیاج است که ما نحوه ورود به
ابعاد روح را بدانیم  ,به قسمت تعمید و پری روح القدس در این جزوه روجوع کنید

خالصه ای برادران من ،در خداوند و درتوانایی قوت او زورآور شوید 11 .اسلحه تمام خدا را بپوشید تا
بتوانید با مکرهای ابلیس مقاومت کنید 12 .زیرا که ما را کشتی گرفتن با خون و جسم نیست بلکه با
ریاستها و قدرتها وجهان داران این ظلمت و با فوجهای روحانی شرارت در جایهای آسمانی
( افسسیان  ،باب  6آیه )12 - 10

زیرا اسلحه جنگ ما جسمانی نیست بلکه نزد خدا قادر است برای انهدام قلعه ها 5 ،که خیاالت و هر
بلندی را که خود را به خالف معرفت خدا می افرازد ،به زیر می افکنیم وهر فکری را به اطاعت
مسیح اسیر می سازیم
( دوم قرنتیان  ،باب  10آیه )5 - 4

هدف چیست؟
 -1تعلیم و پرورش سربازان و ژنرال های جنگ روحانی
سرباز کیست ؟
ژنرال کیست ؟

2

چرا باید جنگید؟
پادشاهی تو بیایـد .اراده تو چنانکه در آسمان است ،بر زمین نیز کرده شود و ما را در آزمایش میاور،
بلکه از شریر ما را رهایی ده
( متی  ،باب  6آیه )13- 9

زورآوران،پادشاهی خدا رو بر روی زمین می آورند
و از ایام یحیی تعمید دهنده تا االن  ،پادشاهی آسمان مجبور میشود ( درجبر و معرض حمله قرار
می گیرد ) و جبّاران ( زورآوران) آن را به زور میربایند ( ) They claim it
( متی  ،باب  11آیه )12

از مکاید شیطان بی خبر نیستم
تا شیطان بر ما برتری نیابد ،زیرا که از مکاید او بی خبر نیستیم
( دوم قرنتیان  ،باب  2آیه )11

مکاید،حیله ها و اعمال شیطان چیست؟
یوحنا 10:10
بدزد  ,بکشد  ,هالک کند
 شادی را بدزد , همسر و بچه هات ( خانواده ات ) را بدزد -مسح و خدمتت را بدزد

3

مکاید،حیله ها و اعمال شیطان چیست؟
یوحنا 10:10
بدزد  ,بکشد  ,هالک کند
 بکشد  :افسرده کند بکشد  :آسیب جسمانی برساند بکشد  :عمال به قتل رساندهالک کند  :با خودش تا به ابد  ,به دریاچه گوگرد ببرد

ابزار شیطان چیست؟
 -1دروغ و فریب
 -2وسوسه
 -3محکومیت ( دیگران  ,خودت –خدا )
 -4آسیب جسمانی

4

کلیسا وظیفه دارد حکمت رنگارنگ خدا را نمایان سازد
تا آنکه الحال بر ارباب ریاستها و قدرتها در جایهای آسمانی ،حکمت گوناگون خدا بوسیله کلیسا
معلوم شود
( افسسیان  ،باب  3آیه )10

شیطان در جهان طبق یعقوب  , 3حکمت شیطانی خود را رایج کرده است

مسیح خودش آمائ تا اعمال ابلیس را باطل سازد
عیسی پسر خدا آمد تا کارهای ابلیس را باطل کند و این اقتدار را به ما داده که ما نیز باطل کنیم
( اول یوحنا  ،باب  3آیه )8

خون عیسی مسیح بر صلیب تمام گناهان ما را بخشید
و آن دستخطی را که ضد ما و مشتمل بر فرایض و به خالف ما بود ،محو ساخت و آن را به صلیب
خود میخ زده ،از میان برداشت
( کولسیان  ،باب  2آیه )14

5

عیسی مسیح بر شیطان ظفر یافت و سر او را روی صلیب کوبید
و از خویشتن ریاسات و قوات را بیرون کرده ،آنها را عالنیه آشکار نمود ،چون در
آن بر آنها ظفر یافت
( کولسیان  ،باب  2آیه )15

و خدای سالمتی بزودی شیطان را زیر پایهای شما خواهد سایید
( رومیان  ،باب  16آیه )2

عیسی به شاگردان خود اقتدار بخشیده که ارواح رو اخراج کنند
لوقا 2 – 1 : 9
مرقس 18 – 16 : 16

عیسی به ما اقتدار بخشیده که باعث نجات شویم
•

چون می داند که جنگ در پیش روی ماست

پس عیسـی پیـش آمـده ،بدیشـان خطاب کرده ،گفت :تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من
داده شده است پس رفته
( متی  ،باب  28آیه )19 - 18
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روح القدس قوت خواهد داد تا باعث شفا و آزادی فرزاندان او شویم
روح خداوند بر من است ،زیرا که مرا مسح کرد تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاد تا شکسته
دالن را شفا بخشم و اسیران را به رستگاری و کوران را به بینایی موعظه کنم و تا کوبیدگان را آزاد
سازم
( لوقا  ،باب  4آیه )18

اصولی را که شما بعنوان سرباز جنگ روحانی خواهید آموخت
 .1ابعاد روح و دنیای ارواح پلید
 .2تشخیص زمین جنگ  ,قلمرو دشمن
 .3روش ها و اسلحه ها جنگی شیطان و ارواح پلید
 .4روش ها و اسلحه های جنگی ما
 .5روش نبرد و دریافت پیروزی
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هدف از شناخت جنگ روحانی چیست؟
برای پیروزی و رسیدن به یک زندگی سالم و موفق احتیاج است که موانع درون و
موانع و جنگ بیرون از خود را ،آگاهانه بشناسیم و هوشیار و بیدار باشیم.
با ندانستن جنگ بیرون و بر نداشتن موانع درون (ندانستن این شفا و آزادی که خدا
مهیا کرده است ).به مسیحیان شکست خورده تبدیل میشویم.
جنگ روحانی  ,یعنی جنگ در ُبعد و ابعاد روح ،پس احتیاج است که ما نحوه ورود
به ابعاد روح را بدانیم ،به قسمت تعمید و ُپری روح روجوع کنید.
"خالصه ای برادران من ،در خداوند و درتوانایی قوت او زورآور شوید .اسلحه تمام خدا را بپوشید تا بتوانید
با مکرهای ابلیس مقاومت کنید .زیرا که ما را کشتی گرفتن با خون و جسم نیست بلکه با ریاستها و
قدرتها وجهان داران این ظلمت و با فوجهای روحانی شرارت در جایهای آسمانی"
( افسسیان ،باب  6آیه )12-10
"زیرا اسلحه جنگ ما جسمانی نیست بلکه نزد خدا قادر است برای انهدام قلعه ها ،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".
( دوم قرنتیان ،باب  10آیه )5-4
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هدف جنگ روحانی در خانواده
شیطان از ابتدای آفرینش آدم ،در وسوسه کردن و ادعا بر علیه حقیقت خدا ،آدم و
حوا را راحت نگذاشته و نخواهد گذاشت تا اینکه با اقتداری که مسیح به شما داده او
را از زندگی خود دور بسازید.












در زندگی شخصی خود ،در فکر و احساس و تصمیمات ما (دروغ ،فریب،
وسوسه ،محکومیت ،ایجاد نگرانی ،ترس ،غم ،افسردگی ،خشم ،گیجی ،شهوات
و اعتیادها)
در زندگی زناشویی (محکومیت ،تحریک به نبخشیدن ،ایجاد تلخی ،تضاد،
دروغ به دو طرف ،بزرگ کردن واقعیتها ،ایجاد شک و سؤظن ،تحریک به
خیانت ،جدایی)
جلوگیری از قرار گرفتن مَرد در جای خود
جلوگیری از قرار گرفتن زن در جای خود
عامل تلخی ،نبخشیدن ،نفاق ،ستیزه
دلیل جداییها و طالقها
وسوسه و گمراهی بچه ها
جدا کردن فرزندان از والدین ،روح بیاطاعتی و سرپیچی
جنگهای خانوادگی با فامیل شوهر یا فامیل زن

جنگ روحانی در محل کار





جنگ و ستیزه با رئیس
با همکاران
بیاطاعتی
وسوسه به دزدی از کار
11

جنگ روحانی در کلیسای خانگی و کلیسای بزرگتر


ایجاد بیاطاعتیها ،ایجاد روح سرکشی ،جادوگری و آزاد کردن روح جزابل
در کلیسا
ادعاها بر علیه دیگران (محکومیتها ،غیبتها ،تهمتها ،افترا)
تلخیها ،نبخشیدنها ،نفاق ،ستیزه و جدایی
ترک کردن کلیسا





اصول مورد نیاز در مشاوره روحانی و جنگ روحانی
)1
)2
)3
)4
)5
)6

دانستن کالم :پیداکردن راهحل-های خدا برای مسائل زندگی افراد کلیسای
خانگی خود
دانستن امیال و اعمال نفسانی انسان
دادن راه حل برای دادن کنترل نفس به روحالقدس
دانستن مکاید شیطان
داشتن مسح و اقتدار در جنگ روحانی
برمال کردن مکاید شیطان و باطل کردن دروغها و اعمال شیطان در زندگی
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پوشش روحانی چیست؟
پوشش
در لغت نامه فارسی  :پوشاک  ,لباس  ,حجاب  ,ستر

در کتاب مقدس :
پوشش  :پوشاندن  ,لباس  ,کفاره

خداوند لباسهایی از پوست حیوان تهیه کرد و آدم و همسرش را پوشانید.
( پیدایش  ،باب  3آیه )21

و در فردای آن روز یحیی عیسی را دید که به جانب او میآید .پس گفت« :اینک بره خدا که گناه
جهان را بر میدارد!
( یوحنا  ،باب  1آیه )29

و آن دستخطی را که ضد ما و مشتمل بر فرایض و به خالف ما بود ،محو ساخت و آن را به صلیب
خود میخ زده ،از میان برداشت
( کولسیان  ،باب  2آیه )14

صلیب و خون عیسی مسیح بعنوان بره نهائی قدرت دارد؟
 .1قدرت آمرزش گناهان و محو کردن گناه
 .2طبق کولسیان  16 : 2قدرت شیطان را درهم شکست
 .3طبق رومیان  20 : 16اقتدار شکست شیطان را به ما داده
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پوشش خود خداوند بر سما ما احتیاج به :
 .1اطاعت از کالم خدا
 .2اطاعت از افرادی که خدا بر سر ما بعنوان محافظ گذاشته است

اطالعت از آتوریته ها و اقتدار دولت و شبانان :
•

رومیان 2-1 : 13

•

عبرانیان  7 : 13و 17

زیرا که تمرّد ( نافرمانی  ,بی اطاعتی ) مثل گناه جادوگری است و گردنکشی مثل بت پرستی و
ترافیم است
( اول سموئیل  ،باب  15آیه )23

زن با سکوت ،بهکمال اطاعت تعلیم گیرد .و زن را اجازت نمی دهم که تعلیم دهد یا بر شوهر
مسلط شود بلکه در سکوت بماند
( اول تیموتائوس  ،باب  2آیه )12 -11

و زنان شما در کلیساها خاموش باشند زیرا که ایشان را حرف زدن جایز نیست بلکه اطاعت نمودن،
چنانکه تورات نیز میگوید .اما اگرمی خواهند چیزی بیاموزند ،در خانه از شوهران خود بپرسند ،چون
زنان را در کلیسا حرف زدن قبیح است
( اول قرنتیان  ،باب  14آیه )35-34
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اما هر زنی که سر برهنه دعا یانبوت کند ،سر خود را رسوا میسازد ،زیرا این چنان است که تراشیده
شود .زیرا اگر زن نمی پوشد ،موی را نیز ببرد ؛ و اگر زن را موی بریدن یا تراشیدن قبیح است ،باید
بپوشد
( اول قرنتیان  ،باب  11آیه )6 -5

آیا واقعا پولس به خانم ها اجازه نمی دهد که:
 -1تعلیم دهند ؟
 -2یا حتی حرف بزنند ؟
 -3و آیا باید رو سری سرشان باشد ؟

پوشش روحانی بسیار مهم است:
 .1شبانان شما از شما برتر نیستند ولی مسولیت محافظت شما را در دعا دارند
 .2شوهر شما نیزبه همین ترتیب از شما بر تر نیست ولی مسولیت محافظت شما را دارد
 .3اگر خانمی شوهرش در جائی که باید باشد  ,نباشد در آنصورت شبان پوشش او خواهد
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شیطان و ارواح پلید چی و یا کی هستند؟
(به تفسیر حزقیال باب  28آیه  ،19-11عبرانیان باب  14آیه  ،7-6عبرانیان باب 1
آیه  ،14-13اشعیا باب  14آیه  ،12مکاشفه باب  12آیه  ،14مراجعه کنید).
ح
شیطان یک فرشته ایست که در بُعد روح و از جنس روح هست ولی از جنس رو ِ
خدا نیست .او که قبل از سقوط انسان ،سقوط کرده است .شیطان یک فرشته است که
از جنس روح میباشد ولی جنس روح او از جنس خدا نیست بلکه خدا فقط انسان را به
این مقام نایل کرد که جنس روح او از جنس خدا باشد.
فرشتگان به شباهت خدا آفریده نشدهاند بلکه آنان خدمتکاران و پرستاران فرزندان
خدا هستند( .عبرانیان باب  1آیه  )14- 13شیطان فرشتهای بود که در حضور خدا ،
مقام بال ی ی داشت .کالم خدا در حزقیال میفرماید:
"تو کروبی مسح شده سایه گستر بودی .و تو را نصب نمودم تا بر کوه مقدس خدا بوده باشی .و در میان
سنگهای آتشین میخرامیدی .از روزی که آفریده شدی تا وقتی که بیانصافی در تو یافت شد به رفتار
خود کامل بودی .اما از کثرت سوداگریت بطن تو را از ظلم پُر ساختند .پس خطا ورزیدی و من تو را از
کوه خدا بیرون انداختم .و تو را ای کروبی سایه گستر ،از میان سنگهای آتشین تلف نمودم .دل تو از
زیباییت مغرور گردید و به سبب جمالت حکمت خود را فاسد گردانیدی لهذا تو را بر زمین میاند ازم و تو
را پیش روی پادشاهان میگذارم تا بر تو بنگرند".
( حزقیال ،باب  28آیه )19-11

شیطان به خاطر غرورش از حضور خدا خارج شد .درکالم خدا معلوم نمیکند که
خطای شیطان (بیانصافی در آیه  )15دقیقا چه بوده است .در مذاهب گفته شده است
که شیطان بخاطر سجده نکردن به انسان از حضور خدا اخراج شد .چنین چیزی در کالم
خدا ثبت نشده است .اگر سجده کردن به معنی پرستش است که صحیح نیست چون
همه موجودات خلق شده در آسمان و زمین میبایست خدا را سجده و پرستش کنند.
اگر سجده به معنی خدمت بکار برده شده باشد باز این نیز در کالم خدا ثبت نگردیده
است.
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فقط میدانیم که بخاطر غرور ،شیطان از حضور خدا اخراج شد (آیه  )17در همان
هنگام به همراه او ثلث (یک سوم) فرشتگان دیگر که به فرشتگان و یا ارواح پلید معروف
گشتند از حضور خدا افتادند( .اشعیا باب  14آیه  )15-12و ( مکاشفه باب  12آیه  )4و
شیطان میبایست همانند همه فرشتگان از انسان پرستاری ،خدمت و محافظت کند و از
انسان اطاعت نماید .اما کار شیطان و ارواح پلید در حال حاضر این است که فرزندان خدا
را با خود به عذاب ابدی ببرند .آنان مخالف انجام اراده خدا برای ما انسانها هستند .آنان
میخواهند تمام دنیا را در تاریکی روحانی نگاه دارند.

شناخت شیطان
این موجود مافوق انسانى در عهد عتیق صریحا در قسمتهاى زیر ذکر شده است.
• (پیدایش باب  3آیه  ،15-1اول تواریخ باب  21آیه  ،1ایوب باب  1آیه -6
 ،12ایوب باب  2آیه  ،7 -1زکریا باب  3آیه )2-1
در عهد جدید شیطان مکررا ذکر شده است.
• (بعضى از آن آیات در متى باب  4آیه  ،11-1لوقا باب  10آیه  ،19-18یوحنا
باب  13آیه  2و آیه  ،27اول پطرس باب  5آیه  ،9-8مکاشفه باب  ،12باب
 20آیه )10-7 ،1-3
کتاب مقدس روشن مىسازد که شیطان واقعا وجود دارد و براى او ضمایر شخصى
بکار برده شده است و داراى صفات شخصى است از قبیل اراده (اشعیا باب  14آیه
 ، )14-13آگاهى (ایوب باب  1آیه  )10-9و کارهاى شخصى که توسط او انجام
پذیرفته است.
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نامهاى شیطان
با مطالعه نامهاى شیطان مىتوان به عملکرد او پىبرد .این موجود در کتاب مقدس
داراى نامهاى متعددى است.
( )1شیطان (دشمن)
(اول تواریخ باب  21آیه  ،1ایوب باب  1آیه  ،6دوم قرنتیان باب  2آیه ،11
اول تیموتاوس باب  1آیه .)20
او دشمن خدا و مردم مىباشد (اول پطرس باب  5آیه )8

( )2ابلیس
(به معنى متهم کننده یا ادعا کننده بر علیه برادران مىباشد) وى از خدا به
مردم و از مردم به خدا و از مردم به مردم بدگویى کرده و متهم میکند
(مکاشفه باب  12آیه  ،10پیدایش باب  3آیه  ،7-1ایوب باب  1آیه  )9این
کلمه فقط در عهدجدید وجود دارد.

( )3اژدها
(این کلمه احتماﻻ به معنى مار یا هیوﻻى دریایى است و مظهر شیطان
مىباشد).
(مکاشفه باب  12آیه  3و  ، 7باب  13آیه  ،2باب  20آیه  2مقایسه کنید با
اشعیا باب  51آیه )9
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( )4مار
این اسم ،حیلهگرى و فربیکارى شیطان را نشان مىدهد.
(پیدایش باب  3آیه  ،1اشعیا باب  27آیه  ،1مکاشفه باب  12آیه  ،9دوم
قرنتیان باب  11آیه )3

( )5بعلزبول
به زبان آرامی که وارد عبری شده به معنی «صاحب زبالهدان ،ریشه آن
صاحب مگس» یا به معنى «صاحبخانه» نیز میباشد.
(متى باب  10آیه  ،25مرقس باب  3آیه  ،22لوقا باب  11آیه

( )6بلیعال
این کلمه در عهد عتیق به معنى «بیارزش» بکار برده شده است( .دوم
سموئیل باب  23آیه  ،6دوم قرنتیان باب  6آیه )15

( )7زهره
این کلمه به معنى ستاره صبح و قمرى از ستاره ونوس مىباشد .معنى دیگر
آن «حامل نور» است و اشارهاى است به شیطان (اشعیا باب  14آیه .)12
شیطان به عنوان زهره به صورت فرشته نور به نظر مىآید (دوم قرنتیان باب
 11آیه .)14
( )8شریر
متى باب  13آیه  ،19افسسیـان باب  6آیه  ،16اول یوحنـا باب  2آیه -13
)14
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این اسم ذات شیطان و اعمال او را نشان مىدهد .شیطان با شرارت و پلیدى
و استبداد ،بر هر چه بتواند ،فرمانروایى مىکند و هر شرارتى که بتواند انجام
خواهد داد.
( )9تجربه کننده
(متى باب  4آیه  3و اول تسالونیکیان باب  3آیه  )5این نام نشان مىدهد
که هدف تالش شیطان این است که مردم را براى انجام گناه تحریک کند.
او تمام بهانههاى انجام گناه و مزایا و منافع آن را به بهترین نحو ارایه مىدهد.
( )10خداى این جهان
(دوم قرنتیان باب  4آیه )4
شیطان به عنوان خداى این جهان ،داراى خادمین (دوم قرنتیان باب  11آیه
 )15و داراى تعالیم (اول تیموتاوس باب  4آیه  )1و داراى قربانىها (اول
قرنتیان باب  10آیه  )20و داراى کنایس (مکاشفه باب  2آیه  )9مىباشد.
از مذاهب انسانى پشتیبانى مىکند و بدون شک حامى تمام بدعتها و
اعتقادات گمراه کنندهاى است که طى قرون متمادى با کلیساى حقیقى
دشمنى داشته اند.
( )11رئیس قدرت هوا
(افسسیان باب  2آیه  )2این نام نشان مىدهد که شیطان رئیس فرشتگان
شریر است (متى باب  12آیه  ،24باب  25آیه  ،31مکاشفه باب  12آیه .)7
فوجى عظیم از فرشتگان زیر دست و در اختیار او هستند که تمایالت او را
انجام مىدهند.
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( )12رئیس این جهان
(یوحنا باب  12آیه  ،31باب  14آیه  ،30باب  16آیه  )11از این نام مىتوان
فهمید که او بر دولتهاى جهان تسلط دارد .عیسى با این ادعاى شیطان که
بر این کره خاکى نوعى تسلط دارد ،مخالفتى نکرد (متى باب  4آیه .)9-8

کار شیطان و ارواح پلید چیست؟
◆

بدزدد ،بکشد ،هالک کند

"دزد نمیآید مگر آنکه بدزدد و بکشد و هالک کند .من آمدم تا ایشان حیات یابند و آن را زیادتر حاصل
کنند".
( یوحنا ،باب  10آیه )10

"هشیار و بیدار باشید زیرا که دشمن شما ابلیس مانند شیر غران گردش میکند و کسی را میطلبد تا
ببلعد .پس به ایمان استوار شده ،با او مقاومت کنید ،چون آگاه هستید که همین زحمات بر برادران شما که
در دنیاهستند ،میآید".
( اول پطرس ،باب  5آیه )9-8

◆

کنترل کننده ،کور کننده افکار و خدای این جهان خوانده شده است

"که در ایشان خدای این جهان فهمهای بیایمانشان را کور گردانیده است که مبادا تجلی بشارت جالل
مسیح که صورت خداست ،ایشان را روشن سازد".
( دوم قرنتیان ،باب  4آیه )4
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◆

شیطان رئیس قدرت هوا و آسمان دوم است و در فرزندان معصیت و گناه
کار میکند و کنترل مینماید.

"که در آنها قبل ،رفتارمیکردید بر حسب دوره این جهان بر وفق رئیس قدرت هوا یعنی آن روحی که
الحال در فرزندان معصیت عمل میکند".
( دوم افسسیان ،باب  2آیه )2

◆

دروغگو ،قاتل

"شما از پدر خود ابلیس میباشید وخواهشهای پدر خود را میخواهید به عمل آرید.
او از اول قاتل بود و در راستی ثابت نمیباشد ،از آن جهت که در او راستی نیست.
هرگاه به دروغ سخن میگوید ،از ذات خودمیگوید زیرا دروغگو و پدر دروغگویان
است".
( یوحنا ،باب  8آیه )44

◆

وسوسه کننده

"آنگاه روح خدا عیسی را به بیابان برد تا در آنجا شیطان او را وسوسه و آزمایش کند".
( متی ،باب  4آیه )1

◆

فریب دهنده و حیله گر

"دلیل دیگری که سبب میشود این شخص را ببخشیم ،اینست که نباید بگذاریم شیطان از این فرصت
بهرهبرداری کند ،چون همگی ما از حیلههای او آگاهیم".
( دوم قرنتیان ،باب  2آیه )11

◆

شیطان خود را به صورت فرشته نور نشان میدهد که فریب دهد

"و عجب نیست ،چونکه خود شیطان هم خویشتن را به فرشته نور مشابه میسازد".
( دوم قرنتیان ،باب  11آیه )14
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◆

محکوم کننده خدا  ،انسانها (دیگران) ،و خودمان

"بلکه خدا میداند درروزی که از آن بخورید ،چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید
بود".
( پیدایش ،باب  3آیه )5

"آنگاه خداوند از او پرسید« :آیا بنده من ایوب را دیدی؟ بر زمین ،کسی همچون او پیدا نمیشود .او مردی
درستکار و خداترس است و از گناه دوری میورزد .شیطان گفت« :اگر خدا ترسی برای او سودی نمیداشت
این کار را نمیکرد .ایوب و خانواده و اموالش را از هر گزندی محفوظ داشتهای .دسترنج او را برکت دادهای
و ثروت زیاد به او بخشیدهای .داراییاش را از او بگیر ،آنگاه خواهی دید که آشکارا به تو کفر خواهد گفت".
( ایوب ،باب  1آیه )11-8

"آنگاه در آسمان صدایی بلند شنیدم که اعالم میکرد« :زمان نجات و قدرت و سلطنت خدا و حکومت بر
حق مسیح او رسیده است؛ چون مدعی برادران ما که روز و شب در پیشگاه خدای ما به برادران ما تهمت
میزد ،سقوط کرد".
( مکاشفه ،باب  12آیه )10

"سپس خداوند در رؤیا ،یهوشع ،کاهن اعظم را به من نشان داد که در حضور فرشته خداوند ایستاده بود.
شیطان نیز آنجا در سمت راست فرشته ایستاده بود و تهمتهای زیادی به یهوشع میزد".
( زکریا ،باب  3آیه )1

◆

آسیب رساننده برجسم

"خداوند به شیطان گفت« :اینک همه اموالش در دست تو است ،لیکن دستت را بر خود او دراز مکن".
( ایوب ،باب  1آیه )12

"در آنجا زنی حضور داشت که مدت هجده سال ،روحی پلید او را علیل ساخته بود بطوریکه پشتش خمیده
شده ،به هیچ وجه نمیتوانست راست بایستد".
( لوقا ،باب  13آیه )11
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◆

بیمار کننده

"و این زنی که دختر ابراهیم است و شیطان او را مدت هجده سال تا به حال بسته
بود ،نمیبایست او را در روز سَبَّت از این بند رها نمود؟"
( لوقا ،باب  13آیه )16

◆

لطمه زننده و اذیت کننده

"و تا آنکه از زیادتی مکاشفات زیاده سرافرازی ننمایم ،خاری در جسم من داده شد ،فرشته شیطان ،تا مرا
لطمه زند ،مبادا زیاده سرافرازی نمایم".
( دوم قرنتیان ،باب  12آیه )7

◆

مانع شدن برای اجرای کار خدا

"و بدین جهت یک دو دفعه خواستیم نزد شما بیاییم یعنی من ،پولس ،لیکن شیطان ما را نگذاشت".
( اول تسالونیکیان ،باب  2آیه )18

◆

تقلید کردن کار خدا

"و چون مردم در خواب بودند دشمنش آمده ،در میان گندم ،کرکاس ریخته ،برفت".
( متی ،باب  13آیه )25

◆

غربال کردن

"پس خداوند گفت« :ای شمعون ،ای شمعون ،اینک شیطان خواست شما را چون گندم غربال کند ،لیکن
من برای تو دعا کردم تا ایمانت تلف نشود؛ و هنگامی که تو بازگشت کنی برادران خود را استوار نما".
( لوقا ،باب  22آیه )31

◆

تسخیر روح انسانهای غیر مسیحی

"به یهودای اسخریوطی پسر شمعون داد .بعد از لقمه ،شیطان در او داخل گشت .آنگاه عیسی وی را گفت،
آنچه میکنی ،به زودی بکن".
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( یوحنا ،باب  13آیه )27

ارواح پلید :خصوصیات ،کارها و عملکرد (فرشتگان پلید ،دیوها)
ارواح پلید فرشتگانی هستند که با شیطان از حضور خدا سقوط کردند و تعداد آنان
ثلث فرشتگان نیکویی است که خدا برای محافظت ما آفریده است.
فرشتگان سقوط کرده (پلید ،شریر ،دیوها) به صورت ارتشى منظم متشکل شدهاند
که در درجات قرار گرفتهاند .در این ارتش ارواح پلید به صورت جهان داران ،ریاسات،
قوات و فوجهاى روحانى مىباشند و به این صورت دنیا و سیستمهای دنیا و فرزندان
معصیت را در زیر کنترل خود قرار میدهند تا فرزندان نور را آسیب برسانند.
 )1مىتوانند باعث گنگى گردند (متى باب  9آیه )33-32
 )2باعث کوری میگردد ( متی باب  12آیه )22
 )3صدمه جسمی میزنند و سایر نقایص را ایجاد میکنند (لوقا باب  13آیه
)11-17
 )4خراب کردن تعلیم صحیح (اول تیموتاوس باب  4آیه )3-1
 )5خراب کردن حکمت خدایی (یعقوب باب  3آیه )15
 )6فاسد ساختن مشارکت مسیحی (اول قرنتیان باب  10آیه )21-20
 )7جداکردن ایمانداران از مسح و محبت خدا (رومیان باب  8آیه )38
 )8جنگ و مخالفت با فرشتگان نیکو (دانیال باب  10آیه )13-12
 )9پشت هر بتپرستی و بتها ارواح پلید هستند که از آن طریق به ما حمله
میکنند( .اول قرنتیان باب  10آیه )20-19

27

28

خصوصیات و کار فرشتگان نیکو چیست؟
( )1جنگجو  -میکائیل در دانیال باب  - 10محافظین  -فرشتگانی که اطراف
شخص را احاطه کردهاند و از خطرات و جنگ روحانی ما را محفوظ نگاه
میدارند( .مزمور باب  34آیه  ،7عبرانیان باب  1آیه )14
( )2پیام آور  -گابریل (جبرائیل)
( )3پرستشکننده  -تعدادی کثیر در مکاشفه (اشعیا باب )6

کار شیطان و ارواح پلید مکتوب در عهد عتیق
❖ فریب آدم و حوا (فصل  3پیدایش)
سقوط انسان بخاطر غرور آدم و حوا در باب  3پیدایش مکتوب است .شیطان با
فریبکارى زن و مرد را اغوا نمود تا رابطه آنها با خدا شکسته شود .ولی در نهایت
خود آدم و حوا با پذیرش فریب شیطان از حضور خدا خارج گشتند.
❖ جنگ روحانى موسى و شیطان
فرعون به عنوان مظهر و عامل شیطان در مقابل موسى و هارون با سحر و جادو مقابله
مىکند.
خروج باب  5تا آخر باب 14

❖ وجود خدایان و پرستش آنان
 -1قوم اسرائیل به پرستش خدایان دیگر پرداختند و قربانى به بتها مىدادند.
• داوران باب  2آیه 13
• داوران باب  3آیه 7
 -2با بت پرستى و قربانى دادن به خدایان و بتها ،در حقیقت قوم ارواح پلید را
پرستش مىکردند و خداوند همیشه در این مورد آنان را اکیدا منع کرده بود.
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•
•

ﻻویان باب  17آیه  ،7تثنیه  32آیه 17
اول قرنتیان باب  10آیه 20-19

 -3رابطه با ارواح پلید و فالگیرى و غیبگویى از طرف خداوند اکیدا ممنوع است
• ﻻویان باب  19آیه 31
• ﻻویان باب  20آیه  6و 27
• تثنیه باب  18آیه 11-10


فکر میکنید که غیبگویى از کجا ناشی م گردد و چگونه انجام
امکان پذیر است؟



فرق آن با بیان علم چیست؟



فکر میکنید که فالگیرى از کجا ناشی میگردد و فرق آن با نبوت
چیست؟

◆

فریب داود پادشاه

• اول تواریخ باب  21آیه 1
با شمارش افراد در کلیسا یا گروههاى خانگی و پیگیرى تعداد نجات یافتگان در کلیسا
آیا با شیطان همکارى مىکنیم؟
• اعداد باب  1آیه 2
• متى باب  25آیه 28
◆

پادشاهان عهد عتیق

 .1یربعام  -کاهنان براى پرستش خدایان و دیوها گذاشته بود.
• دوم تواریخ باب  11آیه 15
 .2بعضى از پادشاهان ،پسران و دختران را براى دیوها قربانى مىکردند.
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•

مزمور باب  106آیه 37

 .3شائول  -روح بد ،او را کنترل مىکرد.
• اول سموئیل باب  16آیه 23-14
روح بد از طرف خدا به او نازل شد -چرا؟

• اول سموئیل باب  18آیه 11-10
آیا خدا روح بد را مىفرستد؟ چرا؟
 .4روح بد در میان کمپ دشمن
• داوران باب  9آیه 23
• اول پادشاهان باب  22آیه 23-21
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خصوصیات روح جزابل (ایزابل)
ایزابل ملکه و همسر آخاب پادشاه اسرائیل شمالی بود (دوم پادشاهان) .او زنی بود پر
قدرت و کنترل کننده که یهودی نبود بلکه از فینیقه و صیدونیان بود .بعل خدای
(مذکر) صیدونیان و عشتاروت خدای (مؤنث) فلسطینیان را پرستش میکرد .خود
آخاب ،پادشاهی شرور بود و اعمال ضد خدا انجام میداد.
آخاب معبد بعل را در سامره بنا کرد و اشیره (مذبح برای خدایان غیر مثل عشتاروت)
را بنا کرده بود که سامریان خدایان فلسطینیان را بپرستند طبق اول قرنتیان باب 10
پشت هر بت خدایان ،ارواح پلید عمل می،کنند .روحی که در ایزابل (جزابل) عمل میکرد
اعمالی انجام داد که میتوان آنها در زندگی آخاب و پادشاهی او مشاهده کرد و اعمال
این روح را تشخیص داد .او در حقیقت کشور را کنترل میکرد و او بر علیه پیامبران بر
حق خدا مثل ایلیا بود .این روح مخالف مردان خدا و آتوریته حقیقی است و خود را باﻻتر
میبیند .این روح مخالف نبوت حقیقی از طرف روح خداست .این روح همـراه روح
سکس ،فسق و فوجور و بیعفتی ،همراه با کنترل افکار و روح جادوگری است( .روح
جادوگری یعنی کسی که با ارواح رابطه دارد و مکالمه میکند و راهنمایی ،هدایت و خط
و مسیر عملکرد میگیرد).
این روح خصوصیاتی دارد که در افرادی که زیر کنترل چنین روحی هستند نمایان
میشود:
 )1این افراد میخواهند در میان مردم مهم و مقبول باشند بخصوص افرادی که
مشهور ،جزو رهبران و صاحب قدرت و اقتدار هستند ،خود را به صاحبان
قدرت و رهبران نزدیک میکند که بتواند از اقتدار آنها برای مقاصد خود
استفاده کند.
 )2این افراد به دنبال افراد ضعیف از نظر روحانی میگردند که دنباله روی خود
کنند.
 )3فروتنی در آنها دیده نمیشود و خود را کاذبانه فروتن جلوه میدهید.
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 )4وقتی ایرادی به او میگیرند ،فوری دفاعی شده و حتی برای دفاع خود حمله
میکند.
 )5دوست دارد که در هر زمانی کنترل موقعیت در دست او باشد.
 )6دوست دارد شخص روحانی جلوه کند.
 )7به اقتدار رهبران اطاعت نمیکند .شاید به ظاهر نشان دهد ولی در اصل
بیاطاعت است.
 )8دوست دارد دعا کند و روحی که در خودش عمل میکند را به دیگران انتقال
دهد.
 )9از صدای نبوتی خداوند در کلیسا متنفر است و کسانی که نبوت میکنند را
خوار و کوچک میکند.
 )10هرگز توبه نمیکند بلکه اعمال غیر الهی خود را توجیه میکند.
با روح جزابل باید مقابله کرد و نمیبایست آن را اجازه داد که در کلیسا به کار خود
ادامه دهد .روش جنگ با این روح ،اقتدار مسیح و اطاعت از اوست .میبایست با افرادی
که این روح در آن ها کار میکند کار کرد و با فروتنی ولی اقتدار مسائل و مشکالت و
بخصوص غرور آنان را که باعث دستیابی این روح به آنان شده را برایشان مشخص کنیم.
اگر در بیاطاعتی ادامه دادند میبایست این شخص قرنطینه گردد و برای خادمین
مشخص باشد که این شخص به طور موقت کنار گذاشته شده است تا توبه کرده و شفا
یابد.
تمام رهبران تصمیم گیرنده در کلیسا میبایست در اتحاد در روح با محبت مسیح
در این توبیخ و بنای شخص روح زده شریک باشند تا اقتدار افراد سر جبهه به خطر
نیافتد و شخص روح زده به آنان تهمت و یا آسیب نزند.
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کار شیطان و ارواح پلید مکتوب در عهد جدید
جنگ روحانى عیسى مسیح
( )1وسوسه و فریب عیسى:
(متى باب  4و لوقا باب )4
اگر آدم فریب خورد ،عیسى با چه قدرتى فریب نخورد؟
( )2عیساى مسیح با ارواح پلید رو در رو مقابله مىکرد:


ارواح پلید از دو شخص دیوزده در سرزمین جرجسیان بوسیله فرمان عیسى
خارج مىشوند( .متى باب  8آیه )34-28
خارج شدن دیو گنک کننده از شخص ﻻل( .متى  9آیه )33-32
شفاى کور و گنک( .متى  12آیه )22
شفاى دختر روح زده کنعانی( .مرقس  7آیه )25
شفاى پسر دیو زده( .مرقس  9آیه )17
آزادى مرد روح زده در کنیسه( .مرقس  1آیه )26-23
آزادى مریم مجدلیه از  7روح پلید( .مرقس  16آیه )9








( )3شیاطین از عیساى مسیح مىترسند:
•
•

لوقا باب  8آیه 32-31
متى باب  8آیه 29

◆ شاگردان ارواح پلید را اخراج مىکردند.
 )1آن  70نفر قدرت یافتند که ارواح پلید را اخراج نمایند و آنها با شادى
تجربه اخراج ارواح را کسب کردند.
(لوقا باب  10آیه )17
 )2شاگردان در شفا و آزادى مردم اورشلیم از ارواح پلید دست داشتند.
(اعمال باب  5آیه )16
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 )3فیلیپس (شماس مسئول آشپزخانه) ارواح پلید را اخراج مىکرد( .اعمال باب
 8آیه )7
 )4پولس روح بد را از دختر غیبگو اخراج کرد.
(اعمال باب  16آیه )18-16
 )5حتى از دستمالهاى پولس دیوها فرار مىکردند.
(اعمال باب  19آیه )12
حال با در نظر گرفتن آیات باﻻ در مورد اقتدار شاگردان در اخراج ارواح و تشخیص
آن اقتدار ،چرا این شاگردان که میبایست چنین قدرتى بر ارواح پلید داشته باشند
نتوانستند روح بد را از پسری که دیو زده و مرض سر نیز داشت و در مرقس باب  9آیه
 18نوشته شده را اخراج نمایند؟


چرا پسران اسکیوا نتوانستند روح پلید را اخراج کنند؟




چرا آن شخص که روح بد از او رفته بود ،دوباره گرفتار شد؟




اعمال باب  19آیه 16-13
متى باب  12آیه 45-43

چرا بعضىها فکر مىکردند که خود عیسى روح بد دارد؟


یوحنا  7آیه 20

"مردم در جواب گفتند :تو دیو داری  .چه کسی میخواهد تو را بکشد؟"


یوحنا  8آیه 48

"پس یهودیان در جواب او گفتند :آیا ما خوب نگفتیم که تو سامری هستی و دیو داری؟"


یوحنا  10آیه 20

"بسیاری از ایشان گفتند که دیو دارد و دیوانه است .برای چه بدو گوش میدهید؟"
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 .1آیا امکان دارد که روح بد ما را چنان کنترل کند که دیگران ببینند؟
 .2آیا ما باید در کلیسا راه افتاده و روح بد دیگران را انگشت نما کنیم
و با دیگران در میان بگذاریم و غیبت کنیم؟
 .3پس اگر روح بد در کسى مىبینیم ،چه باید کرد؟
◆

روح شریر در زمانهاى آخر
(اول تیموتاوس  4آیه )1

◆

عبادت ارواح
 مکاشفه  9آیه 20

"و سایر مردم که به این بالیا کشته نگشتند ،از اعمال دستهای خود توبه نکردند تا آنکه عبادت دیوها و
بتهای طال و نقره و برنج و سنگ و چوب را که طاقت دیدن و شنیدن و خرامیدن ندارند ،ترک کنند".


اول قرنتیان باب  10آیه 21-20

"منظورم اینست که کسانی که برای این بتها قربانی میآورند ،در واقع خود را همراه با قربانیشان نه به
خدا ،بلکه به شیاطین تقدیم میکنند ،و من نمیخواهم که هیچ یک از شما ،با خوردن گوشت این قربانیها،
با شیاطین شریک شود".
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شیطان میخواهد از طریق مردم دنیا و سیاستها و قدرتهای دنیا
به ما آسیب برساند
شیطان و مردم گناهکار مىخواهند بوسیله روشها و وسایل و قدرتهاى موجود در
محیط زیست ما (دنیا) ایمانداران و سایر مردم دنیا را از اراده خدا خارج سازند.


دنیا یا جهان چیست؟

در یونانى سه لغت براى دنیا بکار برده شده است.
( )1اویکومن
به معنى کره زمین و این دنیا است که در آن زندگى مىکنیم.
• متى باب  24آیه  14و رومیـان باب  10آیه  18و عبرانیـان باب  1آیه  6و
مکاشفه باب  3آیه ،10
( )2ایون
به معنى زمانه و دوره و امروزه است.
• رومیـان باب  12آیه  2و کولسیـان باب  4آیه  4و غالطیـان باب  1آیه ،4
( )3کازموس
به معنى سیستمهاى دنیا و افراد دنیا مىباشد.
• یوحنا باب  3آیه 16
• اول یوحنا باب  2آیه 15

•
•

رابطه ما با دنیا
 ما دنیا را دوست نداشته باشیم.
یعقوب باب  4آیه ( 4دشمنى با خدا)
اول باب یوحنا  2آیه 16-15
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•
•

•



 ما متعلق به این جهان نیستیم.
یوحنا باب  15آیه 19
فلیپیان باب  3آیه 20
 ما نسبت به دنیا مرده هستیم.
غالطیان باب  6آیه 14
سیستمهاى دنیا (قدرتهاى این دنیا)

کنترل مىشود با شیطان و نفس اماره مردم گناهکار
 )1خداى این جهان شیطان است.
(دوم قرنتیان باب  4آیه )4
 )2رئیس این جهان شیطان است.
(یوحنا باب  12آیه )31
 )3این دنیا در شریر خوابیده است
(اول یوحنا باب  5آیه )19


مردم دنیا به دنبال چه چیزى هستند
()1
()2
()3
()4
()5

تأیید دنیا از آنها
داشتن قدرت کنترل کننده
داشتن مقام
افتخارات و جالل شخصی
لذات دنیا
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وسایل و روشهایى که شیطـان و مردم گناهکار استفـاده مىکنند
تا دنیا و ما را از اراده خدا جدا سازند.
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7



دولتها
مذاهب و فلسفهها
فرهنگ هایى که در کنترل قدرت هاى تاریکى است
وسایل ارتباطى (تلویزیون ،رادیو ،مطبوعات ،فیلم)
موسیقی
ادبیات و کتب
هنر
چگونه در این جنگ روحانى بر دنیا پیروز شویم؟




یوحنا باب  16آیه 11
یوحنا باب  16آیه 33
اول یوحنا باب  5آیه 5-4
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جنگ روحانی چگونه است؟
()1
()2
()3
()4
()5
()6

()7

تشخیص وجود شیطان و ارواح پلید و دانستن حیلهها ،مکاید و طرز و ابزار
حمله او.
مبارزه با ارواح پلید توسط قدرت کالم خدا (اقتدار) و قوت و توانایی روح
خدا (مسح) در بعد روح است.
جنگ روحانی یعنی کنترل و حکومت شیطان را از زندگی خود باز داریم.
باید بدانیم که باید بدانیم که شیطان روی صلیب شکست خورده است و
جنگ ما از موضع ضعف و شکست نیست بلکه موضع پیروزی است.
جنگ ما با شیطان بر سر تسخیر فکر و بعد احساسات و تمام اراده ماست،
که جسم ما را نیز کنترل کند.
شیطان همه جا نیست ،ارواح پلید او در کنترل افراد هستند ،در مناطق
مختلف روحهای مختلف کنترل میکنند مثل ملک فارس در دانیال فصل
باب  .10در مناطق مختلف طرز کنترل و اعمال این ارواح کمی متفاوت
است ولی روش کنترل آنان بر روی انسانها همیشه به  4گونه ذکر شده
است.
شیطان و ارواح پلید روح یک ایماندار را نمیتوانند تسخیر کند ولی به قسمت
روان (نفس و جان) او میتواند لطمه زند و از او سؤاستفاده کرده به دیگران
لطمه زند .این مرحله از حمله شیطان روح زدگی خوانده می شود ،نه تسخیر
شده توسط روح پلید.
هیچ وقت روح پلید در روح یک ایماندار ساکن نمیتواند گردد ،چون جای
برای او نیست ولی در قسمت روان (نفس) قسمت فکر و احساسات میتواند
قلعه داشته باشد و به این ترتیب از آن طریق به همان قسمت فکر و احساس
شخص و یا به نقاط دیگر فکری او و بعد حتی به دیگران لطمه بزند و آن
قلعه و دِژ که در کالم خدا در دوم قرنتیان باب  10آیه  5-4آمده نشانگر
محل ستاد کنترل و حمله او به ما و دیگران است.
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( )8یک غیر مسیحی میتواند تسخیر شیطان و ارواح پلید گردد (مثل یهودا
اسخریوطی در یوحنا باب  13آیه  27که شیطان داخل او شد).

◆

مسیح جنگ را پیروز شد ه است:

"و کسی که 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".
( اول یوحنا ،باب  3آیه )8

"به این ترتیب ،قدرت شیطان را که شما را به گناه متهم میساخت ،در هم شکست .خدا به تمام مردم
دنیا به روشنی نشان داد که مسیح بر روی صلیب بر شیطان چیره شده است".
( کولوسیان ،باب  2آیه )15

"ای فرزندان ،شما از خدا هستید و بر ایشان غلبه یافته اید زیرا او که در شماست ،بزرگتر است از آنکه در
جهان است".
( اول یوحنا ،باب  4آیه )4

"ای پدران ،به شما مینویسم زیرا او را که ازابتدا است میشناسید .ای جوانان ،به شما مینویسم از آنجا
که بر شریر غالب شدهاید".
( اول یوحنا ،باب  2آیه )13

"پس دوازده شاگرد خود را طلبیده ،به ایشان قوت و قدرت بر جمیع دیوها و شفا دادن امراض عطا فرمود".
( لوقا ،باب  9آیه )1

"و این آیات همراه ایمانداران خواهد بود که به نام من دیوها را بیرون کنند".
( مرقس ،باب  16آیه )17

43

◆ این پیروزی از آن ماست
 .1پیروزی بر تسلط گناه
(کولسیان باب  2آیه )14
 .2پیروزی بر مرگ ابدی
(اول یوحنا باب  5آیه )11-12
 .3پیروزی بر تسلط شیطان
◆

اسلحههای جنگ ما چیست؟
)1
)2
)3

)4
)5

)6
)7
)8

پوشیدن زره روحانی
(افسسیان باب  6آیه )13-18
دعا در روح
(افسسیان باب  6آیه  ،18اول قرنتیان باب  14آیه )14
خون مسیح  ،صلیب مسیح  ،پاک کننده گناهان و شکست شیطان را نشان
می دهد.
(کولسیان باب  2آیه )15
اسم مسیح  ،اقتدار مسیح است که شیطان از آن می ترسد.
(اول یوحنا باب  3آیه )8
شهادت ایمانداران ،بیان کالم حقیقت و اعالم آیات کتاب مقدس بر علیه
حیلهها و حتی بیان واقعیتها
(مکاشفه باب  12آیه )11-10
باید با صدای بلند به شیطان و ارواح پلید فرمان داد ،چون آنان افکار ما را
نمیخوانند و فقط حدس میزنند .در فکر فرمان ندهید.
اطاعت از کالم خدا تا بتوانیم مقاومت کنیم و او از ما فرار کند.
(یعقوب باب  4آیه )7
و بدانیم که شیطان زیر پای مسیح و زیر پای ماست.
(رومیان باب  16آیه )20
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 )9فرشتگان جنگنده خدا گرداگرد مقدسین آنان را محافظت میکنند و برای
آنان میجنگند.
(مزمور باب  34آیه )7
"و آوازی بلند در آسمان شنیدم که میگوید« :اکنون نجات و قوت و سلطنت خدای ما و قدرت مسیح او
ظاهر شد زیرا که آن مدعی برادران ما که شبانه روز در حضور خدای ما برایشان دعوی میکند ،به زیر
افکنده شد .و ایشان بوساطت خون بره و کالم شهادت خود بر او غالب آمدند و جان خود را دوست
نداشتند".
( مکاشفه ،باب  12آیه )11-10

"و خدای سالمتی بزودی شیطان را زیرپایهای شما خواهد سایید".
( رومیان ،باب  16آیه )20

45

46

پوشیدن زره روحانى
پوشیدن زره روحانى در حقیقت پوشیدن مسیح مىباشد (رومیان باب  13آیه  14و
افسسیان باب  4آیه )24
شیطان بوسیله

در ما ایجاد مى کند

در مورد

تا اینکه ما








1

دروغ و فریب

ترس

خدا

از سعى کردن دست برداریم

2

وسوسه

شک

خودمان

از خدمت کناره بگیریم

3

ادعا و محکومیت

یاس و ناامیدی

دیگر ایمانداران

ترک رابطهها کنیم

4

آسیب بدنی

خشم

گمشدگان

به دیگران صدمه بزنیم

گیجی

موفقیت متن

عامل مخرب در ملکوت خدا
شویم

5
6

خود کم بینی

شاهد نیکو نباشیم

7

دلسردی

بشارت ندهیم

8

غرور

عطایاى ما خفه شوند

9

بدبینی

به خود صدمه بزنیم

10

منفیبافی

11

تلخی

12

احساس محکومیت



جزئیات زر
( )1کمر راستى یا حقیقت
عیسى مسیح گفت من حقیقت هستم (یوحنا باب  14آیه .)6
( )2جوشن عدالت
عیسى مسیح عدالت ما است (اول قرنتیان باب  1آیه .)30
( )3نعلین پخش انجیل سالمتى
عیسى مسیح شاهزاده صلح و سالمتى مىباشد (اشعیا باب  9آیه .)6
( )4سپر ایمان
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عیسى مسیح منبع ،منشأ و کاملکننـده ایمان ما است (عبرانیـان باب 12
آیه .)2
( )5کالهخود نجات
عیسى مسیح رئیس نجات ما است (عبرانیان باب  2آیه  10و مزمور باب 18
آیه .)2
( )6شمشیر روح ،کالم خدا
مسیح کلمه خدا مىباشد (یوحنا باب  1آیه .)1
( )7دعا در روح
رابطه با خود مسیح در روحالقدس پوششى است بر تمام زره ،هوشیارى ،در
تجربه نیافتادن .وقتى مسیح به سبب درخواست شما در دعا ظاهر مىشود،
شیاطین مىگریزند (یوحنا باب  16آیه .)24


براى چه باید زره پوشید؟

در هر جنگ باید از روشهاى دشمن با خبـر بود و براى دفاع در مقابـل حملههاى او
آماده بود .اما جنگ فقط به دفاع (مقاومت) تمام نمىشود .براى پیروزى باید به دشمن
حمله کرد تا او را شکست داد.
با دفاع تنها ،دشمن هیچ وقت شکست نمىخورد .این روحیه مىبایست در همه
ایمانداران و بخصوص خادمین باشد که فقط از خود ،خانواده و کلیسا فقط دفاع نکنند
بلکه همیشه در حال حمله به ملکوت شیطان و قدرتهاى تاریکى باشند.
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کمربند حقیقت

 کمربند چه نقشى در زره دارد؟
-1
-2
-3
 کمربند حقیقت از نظر روحانى چیست؟
کمربند حقیقت اولین قسمت زره است که مىپوشیم چرا که پایه و اساس زندگى
ایمانى ما بر اساس حقیقت خدا است.
حقیقت ستون فقرات روحانى ما را استوار نگاه مى دارد .حقیقت خدا قسمتى از زره
روحانى است که از درون پوشیده مىشود.
براى اینکه این حقیقت نقش اساسى در زندگى پویاى یک ایماندار داشته باشد،
قدمهاى زیر را مىبایست رعایت کنیم.
 -1تغذیه از حقیقت خدا
خواندن ،مطالعه کردن ،رازگاهان کردن و لذت بردن از کالم خدا
گوسفندان خدا در مرتعهاى سبز غذا خورده و مىخوابند و نه مانند خوکها در
خوکدانى .هر قسمت از کالم مکتوب خدا حاوى ویتامینها و مواد غذایى خاص خود
مىباشد .بنابراین براى سالمتى کامل ،یک ایماندار مىبایست از تمام کتاب مقدس خود
را تغذیه نماید.کتاب مقدس مانند ساﻻد بار نیست که آنچه دوست دارید را بردارید و
آنچه را که نمىخواهید را رد کنید.
خدا انتظار دارد از همه آن تغذیه کنیم.
 -2تعمق و تفکر در حقیقت خدا
دعا و تفکر بر حقایق مکشوف شده در کتاب مقدس تا اینکه آنها جزوى از تار و پود
انسانى ما گردد.
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 -3تصفیه مسایل دنیا بوسیله حقیقت خدا
فیلتر کردن هر فکر و اتفاق زندگى و حرفها و عکسالعملهاى مردم دنیا از طریق
کالم مکتوب خدا .رد کردن آنچه با کالم خدا نمىخواند و قبول کردن آنچه با کالم
خدا موافق مىباشد.
 -4اطاعت از حقیقت خدا
در نور حقیقت کالم قدم زدن و تمام افکار ،گفتار و اعمال خود را با کالم خدا وفق
دادن .یک ایماندار مىبایست براى هر فکرى و یا کالمى که از زبان او در مىآید،
پشتوانه آیات کتاب مقدس داشته باشد.
اگر کمربند حقیقت به تن ایماندار مبارز نباشد ،در جنگ با شیطان ،چه اتفاقى
مىافتد؟


جوشن عدالت

 جوشن فلزى چه نقشى در زره دارد؟
-1
-2
-3
جوشن روحانى پوشیدن عدالت خدا بر تن ضعیف ما مىباشد .با پوشیدن عدالت
مسیح ،در مقابل شمشیر و خنجرهاى شیطان بىعیب باقى مىمانیم .شیطان با
وسوسه مىخواهد ما را در گناه انداخته و نگاه دارد .ولی مسیح ما را در پاکى و
آیه .)23
قدوسیت خود در خدا محفوظ نگـاه میدارد (اول تسالونیکیـان باب 5
عدالت به معنى یکى بودن با خدا است بدون هیچ فاصله -جوشن عدالت قلب ما را
محکم به خدا مى چسباند .تا قلب ما از مردم نیز جدا شود -لغت عدالت به معنى «رابطه
صحیح داشتن طبق اصول خدا» مىباشد.
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در نتیجه این عدالت دو بُعد دارد .عدالت عمودى ،رابطه درست با خدا مىباشد و
عدالت افقى رابطه درست با مردم است .همانطور که یک جوشن تمیز بر روى بدن یک
سرباز برق مىزند ،عدالت و قدوسیت خدا از طریق ایماندار که آن را پوشیده است در
چشم مردم درخشان و براق مىباشد .شیطان از این برق مىترسد و چشم او کور مىشود.
این برق نتیجه اعمال ایماندار نیست بلکه شخصیت خود خدا است.
شیطان به طرق مختلف مىخواهد این عدالت را از تن ما بیرون آورد:
 .1محکومیت و احساسات منفى در رابطه با خدا
شیطان مرتب ما را محکوم مىکند که شایستگى بودن با خدا را نداریم .او مىخواهد
ما احساس کنیم که بوسیله خدا طرد شده هستیم .او مىخواهد ما خود را گناهکار
دیده و بخواهیم که با اعمال خود به حضور خدا رفته و عدالت کاذب انسانى خود را
بپوشیم.
نکته! روح فریسیگرى در میان مسیحیان از این بوجود مىآید که ایماندار در مقابل
احساس محکومیت کردن ،مىخواهد عدالت کاذب خود را بپوشد .در نتیجه به اعمال
مذهبى تن در مىدهد و دیگران را نیز محکوم کند.
 .2محکومیت و احساسات منفى در رابطه با مردم
شیطان مىخواهد با جریجهدار کردن قلب ما ،رابطه ما را با دیگران خراب کرده و
عدالت افقى ما را خدشهدار سازد.



نعلین بشارت صلح و سالمتى

 کفش سربازى چه نقشى در لباس جنگى دارد؟
-1
-2
-3
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یک ایماندار مبارز مىبایست در زندگى روحانى خود و در جنگ با شیطان جلو رونده
و پویا باشد .بزرگترین دفاع حمله مىباشد .کفش بشارت ،ایماندار را به جلو برده و
ملکوت خدا را گسترش مىدهد .پس ایماندار مىبایست زندگى او نشانه خبر خوش و
وجود او در همه حال و در هرجا و با هرکس صلح و سالمتى بیاورد.
خود ایماندار مى بایست انجیل مسیح باشد .زندگى او با خدا و دیگران در صلح و
سالمتى است .شیطان مخالف آرامش و صلح است .بشارت یک ایماندار نه تنها زندگى
ش نجات از گناه و پیروزى بر شیطان است.
نمونه مىباشد بلکه دادن خب ِر خو ِ

چگونه شیطان نعلین را از پاى ما در مىآورد؟


سپر ایمان

 سپر ایمان چه نقشى در لباس جنگى دارد؟
-1
-2
-3
ایمان مخالف ترس است .کار شیطان ایجاد ترس ،وحشت ،ناامیدى و احساس خشم
مىباشد .شیطان مىخواهد از مسایل دنیا و چیزهایى که مىبینیم و لمس مىکنیم،
با ترس ما را تحت تأثیرخود قرار داده و کنترل نماید.
شیطان از طریق دنیا به ما یاد مىدهد که «اول ببین و بعد باور کن» و «اول تجربه
کن قبل از اینکه بپذیرى» .با این دروغ شیطان انسان را از باور کردن خود خدا و حقایق
س حال و آینده
او جدا مىسازد و سپر ایمان ما را مىدزدد تا بدون دفاع در مقابل تر ِ
درجاى خود میخکوب شویم و به جلو نرویم .اما ایمان «اول خدا و کالم او را باور مىکند
و بعد مى بیند و تجربه مىنماید».
ن عملی ،پیشرونده و محافظت کننده است .منظور از این ایمان ،ایمان
این ایمان ،ایما ِ
اولیه به عیساى مسیح نیست ولی از همان نوع است .این ایمان ،باور داشتن و تکیه کردن
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به وعده هاى تجربه نشده خدا است .در عمل در مقابل دروغهاى شیطان و حمالت او،
این وعده ها ما را محافظت مى کند و روزانه عمال در زندگى ما تجربه مىشود.
ما احتیاج داریم که از ایمان به ایمان رشد کنیم .اندازه سپر ایمانى ما به این بستگى
دارد که چند تا از وعدههاى خدا را مىدانیم و باور داریم.



کالهخود نجات

 کالهخود چه نقشى در لباس جنگى دارد؟
-1
-2
-3
سَر مرکز افکار و اراده شخص مىباشد و راحتترین هدفِ گرز شیطان است .او با
دروغها فکر ما را مختل کرده و اراده ما را تحت تأثیر قرار مىدهد .بزرگترین حمله
شیطان به نجات ما است .او مى خواهد ما را از فیض مسیح جدا سازد .این نجات سه
بعد زمانى دارد :گذشته ،حال و آینده.
❖ سرباز مبارز میبایست:
( )1در مورد نجات خود از گناهان گذشته و اتمام شکستهاى پى در پى از
شیطان در گذشته.
( )2باور داشتن آنکه هم اکنون مسیح او را پذیرفته است و او در مسیح بر شیطان
پیروز است
( )3و امید نیکو به مالقات مسیح در آسمان و نجات ابدی اطمینان داشته باشد.
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در سه مورد باﻻ شیطان چه فریب ،دروغ و یا وسوسهاى مىکند؟
-1
-2
-3



شمشیر روح = کالم

از لحاظ روحانى این شمشیر روح خدا ،با کمربند حقیقت خدا چه فرقى دارد؟
 شمشیر چه نقشى در جنگ دارد؟
-1
-2
-3
 شمشیر روحانى ،کالم خدا در مقابل شیطان چه اثرى دارد؟
 چرا شمشیر دودم است؟



دعاى در روح

 دعاى «در روح» چیست و چرا خداوند آن را در اینجا ذکر مىکند؟
 براى یک سرباز در جنگ ،دعا چه معنى مى دهد؟
-1
-2
-3
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جنبه گروهى جنگ روحانى Teamwork

جنگ روحانى نه فقط تن به تن بر علیه شیطان است بلکه کلیسا مىبایست در جمع
با هم برعلیه شیطان بایستد ،این همکارى محدود به جنبههاى زیر نیست.
 )1حمایت و پشتیبانى از یکدیگر در جنگهاى روحانی
 چرا زره فقط قسمتهاى جلو را مىپوشاند؟
 )2همکارى در ایستادگى در مقابل شیطان
 در جنگها چرا سپرها به هم قفل مىگردند؟
 )3بیدار و هوشیار بودن و دعا کردن براى مقدسین تا از خطر شریر
محفوظ باشند
❖ نتیجه کلی از پوشیدن این زره و دعا چیست؟
(افسسیان باب  ۶آیه )20-19
-1
-2
-3
در نتیجه شیطان شکست خورده و گمشده نجات مىیابد و ایماندار با دلیرى بر دنیا
پیروز مىشود.
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سه نحوه دعا به خدا و فرمان دادن به شیطان برای رهایی خود و دیگران را "دعای
جنگ روحانی" مینامیم.

ی جنگ روحانی چیست؟

برای ورود به جنگ روحانی و اخراج ارواح میبایست ما دو جنگ بزرگ را بشناسیم.
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لیست دعاهای جنگ روحانی
 )1دعای پیش بشارتی:
دعای جنگ روحانی بر علیه شیطان که طبق دوم قرنتیـان باب  4آیه 4
نمیگذارد عزیزان شما مژده نجات را بشنوند ،این دعا برای آزادی افراد قبل
از اینکه با آنان مژده نجات را در میان بگذارید ،است.
 )2دعای اعتراف به ایمان (نجات):
چار چوب این دعا در مسیحیت چیست در تلگرام هست( .ضمیمه این اوراق
نیز هست)
 )3دعای تعمید روحالقدس:
در دو صفحه آخر کتاب شفا و آزادی هست (ضمیمه این اوراق نیز هست)
 )4دعای بخشش احساسات
(این دعا در کتاب شفا و آزادی در صفحات  31تا  32نوشته شده است)
 )5دعاهای شفای درون:
دعاهای شفا و آزادی –  7قدم
 )6دعای توبه از ناراستی ،دروغ ،ریاکاری
 )7دعای قطع رابطه و آزادی از ارواح پشت مذاهب
 )8دعای توبه از غرور
 )9دعای توبه از نااطاعتی و سرکشی
 )10دعا بر علیه روح جزابل ( ایزابل)
 )11دعای باطل کردن و بستن لعنت ها و باز کردن برکات
 )12دعای اعالم شکست شیطان و پیروزی عیسی بر صلیب و ساییده شدن زیر
پای ما
 )13دعای پیروزی بر دروغ و فریب شیطان
 )14دعای آزادی از وسوسه شیطان
 )15دعای پیروزی بر محکومیت بر خودم
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 )16دعای پیروزی بر محکومیت دیگران
 )17دعای پیروزی بر محکومیت خدا
 )18دعا برعلیه آسیبهای جسمانی شیطان (بر اساس اول تسالونیکیان باب 5
آیه )23
 )19دعای اخراج روح مرگ (قطع رابطه با روح مرگ پشت مذهب)
 )20دعای اخراج روح ترس و نگرانی
 )21دعای اخراج روح افسردگی
 )22دعای اخراج روح خشم
 )23دعای اخراج روح گیجی و گنگی
 )24دعای اخراج روح زیاده خواهی ،شهوت ،اعتیاد
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طریقهایی که شیطـان به مسیحیان به صورت فردی حمله میکند
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

فریب و دروغ
سرزنش ،اتهام ،ادعا ،محکومیت ،نبخشیدنها ،نزاعها  ,جداییها
تنگدستی ،نیاز به کمک
مشکالت (ایجاد مشکالت و مسائل در زندگی شخصی و خانواده یا کار و یا
کلیسا) برخوردنها ،زود رنجیها ،کنارهگیری ،سیستمهای دفاعی
وسوسهها و روح زیادهخواهی ،خود خواهی ،غرور ،پول پرستی ،شهرت و
مقام ،شهوات جنسی ،اعتیادها،
آزار و اذیت (روحی و روانی و جسمانی) ایجاد نگرانی ،ترس ،افسردگی،
برانگیختن خشم ،ایجاد گیجی و گنگی
بیماری ،امراض ،لعنتهای نسلی

طرز فکر و نحوه دعا در جنگ روحانى
 )1اول خود شخص مسیحی سرباز میبایست قادر باشد که در مورد زندگی
خود و مشکالت خود ریشهیابی کند و یا کمک بگیرد تا بتواند ریشهها را
پیدا کند و بعد بتواند خودش و با کمک دیگری بندها و قلعهها و اسارتها
را مشخص کند و در مورد درهای باز و گناهان خود اعتراف و توبه کند (اول
یوحنا باب  1آیه  )9و با اطاعت (یعقوب باب  4آیه  )7بر علیه ارواحی که از
طریق این بندها و قلعهها وارد روان او شدهاند ،فرمان دهد که اخراج شوند.
 )2میبایست نحوه فرمان دادن را بداند .باور داشته باشد که دعای شخص عادل
(پارسا و عادل شمرده شده) در عمل قوت بسیار دارد (یعقوب باب  5آیه
.)16
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 )3دوم شخص مسیحی سرباز در مورد کمک و اخراج ارواح برای شخص دیگری
میبایست اول با تمییز روح و دانش کالم بداند که چگونه برای شخص سوم
ریشه یابی کند و بعد بیاموزد که چگونه با اقتدار و قوت طبق آیات مربوطه
به ارواح پلید فرمان دهد و چه آیات مخصوصی را استفاده کند تا ارواح
اطاعت کرده و اخراج شوند.
در دعاى جنگ روحانى ایماندار با تمییز روح که از عطایای روحالقدس است و با
اقتدارى که از عیسى مسیح گرفته است؛ با دیدن عوارض در شخص ،ریشهیابی می کند
و قدرتهاى شریر و شیطان را تشخیص داده و بعد در اطاعت قرار گرفته و فرمان میدهد
تا اخراج شوند و شخص از بندها و قلعهها و ارواح پلید آزاد گردد.
در این مورد ،شخص دعا کننده ،قدرتهاى ملکوت آسمان را بوسیله دعا براى شخص
مورد حمله درخواست کرده و با ایمان دریافت مىکند.
کار ایماندار این است قدرتهاى تاریکى را در هم شکسته و اثرات آن را در زندگى
افراد نابود سازد و بوسیله خون مسیح و اقتدار او پاک کند و با ُپرى روحالقدس ،شخص
را در ملکوت پسر خدا بنا نماید.
• ارمیا باب  1آیه 11-9
• غالطیان باب  1آیه 15
در دعا ،اراده خدا را براى شخص دیو زده تقاضا مىکنیم .اراده خدا بطور کل براى
هر فرد این است که آزاد گشته نجات یابد ،آزادانه خدا را پرستش نماید و شبیه پسر خدا
گردد.
• متى باب  6آیه 15-9
دکتر اد مورفى مىگوید« :خدا براساس اینکه دعاهاى ما چقدر بلند و طوﻻنى و یا
چقدر تکرار شود ،جواب نمىدهد .بلکه او طبق اراده و قانون الهى خود به دعاهاى ما
جواب مىدهد.
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اگر جواب دعایى داده نشده است ،از خدا بخواهید تا ما را به ریشه مطلب راهنمایى
کند ،طبق کالم و اراده او چگونه دعا کنیم و در آن مورد کالم خود را براى ما روشن
نماید .دعا در پوشیدن زره روحانى ایماندار مجهز شده را به ستاد فرماندهى آسمان و
یهوه صبایوت متصل مى سازد .دعاى در روح که در افسسیان باب  6ذکر گردیده است،
نه تنها باعث زور آور شدن خود ایماندار در روح مىگردد ،بلکه قدرتهاى آسمان از
طریق ایماندار جارى و آزاد مىگردد.

دعاى جنگ روحانى مىتواند به سه قسمت تقسیم گردد:
( )1بستن و باز کردن
 متى باب  12آیه 29
 متى باب  16آیه 19
 متی باب  18آیه 18

( )2فرمان دادن براى حرکت کوهها و اخراج ارواح
 مرقس باب  11آیه 23
 لوقا باب  4آیه 39-38
 متى باب  8آیه 15
 لوقا باب  13آیه 13-11
( )3باطل کردن بجای لعن کردن لعنتها ،مشکل ،مریضى و قدرتهای ارواح
پلید
 مرقس باب  11آیه 21
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ما حق لعن و لعنت کردن نداریم این حق مختص خود مسیح است
که میتواند استفاده کند چون او حق داوری نهایی مُردگان ،زنده
گان و فرشتگان را دارد و ما حق فرستادن (لعن کردن) به دریاچه
گوگرد را نداریم.
 ما باید به شیاطین و ارواح پلید فرمان دهیم و اعمال آنان را باطل
کنیم ،و نه لعنت و توهین و فحش (و دهان خود را کثیف کنیم)
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شرایط الزم در جنگ روحانى
 )1با تقدس و پاکى وارد جنگ روحانى شوید.
 اول یوحنا باب  1آیه 9
 غالطیان باب  2آیه 20
 دوم قرنتیان باب  10آیه 5 -4
 )2در جنگ روحانى ،مىبایست باور داشت که مسیح بر شیطان پیروز است.
 اول یوحنا باب  3آیه 8
 کولسیان باب  2آیه 15
 افسسیان باب  6آیه 18-17
 )3با ایمان باور داشته باشید که ارواح پلید مىبایست از اقتدارى که مسیح به
شما داده است اطاعت کنند.
 مرقس باب  16آیه 17
 لوقا باب  10آیه 19
 رومیان باب  16آیه 20
 )4از قدرت پاک کننده و آزاد کننده خون عیساى مسیح در دعا استفاده نمایید.
 مکاشفه باب  12آیه 11
 کولسیان باب  2آیه 14
 رومیان باب  8آیه 1
 )5با دلیرى از مسیح قدرت یابیم و از مسیح فیض را دریافته و با قوت روح-
القدس وارد جنگ روحانى شوید.
 عبرانیان باب  4آیه 16
 دوم تیموتاوس باب  1آیه 7
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 )6در روح و با قوت روحالقدس به عقل و به زبانها دعا کنید.
 اول قرنتیان باب  14آیه 14
 افسسیان باب  6آیه 18
 افسسیان باب  3آیه 20
 )7از خدا نخواهید کارى را که به شما واگذاشته است را براى شما انجام دهد.
 مرقس باب  9آیه 19

چگونه به ارواح پلید فرمان دهیم؟
با قدرت و اقتدار خون مسیح ،به روح فرمان دهید که خارج شود.
آنها مىبایست که خارج شود.
◆ دروغهایى که شیطان در مورد اخراج ارواح به ما مى-گوید:
( )1تو بر ارواح پلید اقتدارى ندارى.
( )2آنها از تو قوىتر هستند.
( )3تو به اندازه کافى تجربه ندارى -این کار تو نیست.
( )4آنها حق دارند که در کنترل شخص باقى بمانند و خارج نشوند.
( )5آنها نباید بروند -فقط مىتوانند ساکت باشند.
( )6ارواح هیچوقت تو را و او را راحت نخواهند گذاشت.
( )7آنها تالفى خواهند کرد( .به خانه و خانواده تو لطمه خواهند زد).
( )8این جنگى که تو در آن هستى ،بسیار سختتر و بزرگتر از دیگران است.
( )9تو آزاد نشدهاى و نخواهى شد -دارى وقتت را تلف مىکنى.
( )10او مریض است و دیو زده نیست.

◆ اگر ارواح یا روح پلید خارج نمىشود ،چه باید کرد؟
 )1روزه و دعاى ممتد براى تقدیس شخصى و کنترل بیشتر روحالقدس.
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 )2پیگیرى و مداومت در دعا با شخص روحزده
 )3بستن درهاى باز در شخص و یا عهدهایی که فرد با ارواح بسته و یا با هدیه
دادن به ارواح برای او بستهاند .فرد با باز گذاشتن درى بوسیله گناه یا مسائل
عاطفى یا ترسها و یا غیره ،اجازه نمىدهد که روح خارج شود و به این
ترتیب هر موقع که شما فرمان مىدهید ،روح پلید خود را نشان مىدهد ولی
از طریق آن در و یا عهد و یا قرارداد ،در دوباره در جاى خود محکم در
کنترل شخص دیو زده باقى مىماند .توسط روح خدا مىبایست آن نقطه
حمله را مشخص کرد و بوسیله کالم حقیقت و خون مسیح جا پاى شیطان
را پاک کرده و دست او را از کنترل شخص قطع کنید.

◆ وقتى روح پلید خود را ظاهر کرد ،چه کنیم؟
شما اقتدار دارید که به ارواح دستور دهید که ساکت باشند و اخراج گردند .مىتوانید
با آنها صحبت کنید (اما نه طوﻻنی) ،زیرا باید بدانید که آنها در بیشتر موارد به شما
دروغ مىگویند و احتیاج به تمییز روح دارید .مگر بخواهد قدرت نمایی کند و از اسم
و عملکرد خودش با غرور بگوید.
◆ ارواح پلید بعد از اخراج کجا مىروند؟
( )1اگر شخص توبه نکرده و مسیح را نپذیرد و یا حقیقت را جایگزین دروغ نکند،
به خود شخص باز مىگردد.
(متى باب  12آیه )44
( )2ارواح مىگردند تا کسى دیگر را گیر آورده و او را کنترل نمایند.
( )3آنها مىتوانند توسط مسیح و قدرت او و فرشتگان نیکوى او به بند کشیده
شوند و به هاویه روند.
(لوقا باب  8آیه )31
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( )4شما میتوانید طبق مکاشفه باب  20آیه  1تقاضا کنید که فرشتگان محافظ
و جنگجوی خداوند این ارواح آزاد شده را در بند بکشند و تا مکاشفه باب
 20آیه  10در قفسها نگاه دارند تا با شیطان و ضد مسیح و پیامبران
دروغین و دنیای مُردگان به دریاچه گوگرد برود و تا ابد با شیطان در عذاب
ابدی بروند.
توصیه:
 -1قبل از ورود به هر خانهای برای جنگ روحانی دعا کنید و نفس خود را مُرده اعالم
کنید و از هر بند و قلعهای آزاد باشید تا با مسح روح خدا و اقتدار مسیح وارد گردید.
 -2بعد از هر دعای جنگ روحانی خود و خانواده و خانه خود را با خون مسیح بشویید
و مکاشفه باب  20آیه  1را استفاده کنید.

جنگ روحانى در بشارت و شاگردسازى
❖ موقعیت گمشده در جنگ روحانب
( )1فهمِ دلِ گمشده بوسیله شیطان بسته و کور شده است که حتى نمىتواند
مژده نجات را به قدرت خود درک کند.
 دوم قرنتیان باب  4آیه 4-3
 دوم قرنتیان باب  3آیه 15-14
( )2تمام دنیایى که گمشده در آن زندگى مى کند کامال در کنترل شریر مى-
باشد.
 اول یوحنا باب  5آیه 19
( )3گمشده در ملکوت و قدرت ظلمت زندگى مىکند.
68

 کولسیان باب  1آیه 14-12
( )4گمشده زیر قدرت شیطان عمل مىکند.
 اعمال باب  26آیه 18
 افسسیان باب  2آیه 2
( )5گمشده مىتواند در زمره فرزندان شیطان خود را قرار داده و کامال از ارث
آسمانى محروم گردد.
 اول یوحنا باب  3آیه 10
 یوحنا باب  8آیه 44
 متى باب  13آیه 39-37

نتیجه:
 -1گمشده در یک جنگ روحانى زندگى مىکند ولی خود او خبر ندارد.
 -2امکان دارد که هر گمشده به شدت یا ضعف متفاوت نسبت به دیگرى تحت کنترل
ارواح پلید باشد.
 -3امکان دارد که گمشدهاى که با او روبرو هستیم ،روح زده باشد (صد در صد کنترل).
 -4با شنیدن مژده نجات ،یک گمشده روحش عوض مى شود ولی خودبخود از کنترل
دیوزدگى امکان دارد که آزاد نگردد.
 -5مبشر مى بایست از جنگهاى روحانى آگاه باشد و مانند شاگردان مسیح از مسح
و اقتدار عیساى مسیح در اخراج ارواح برخوردار باشد و بتواند از این اقتدار به درستى
و با قدرت استفاده نماید.
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جنگ روحانى در کلیساهاى ایرانى
شیطان نه تنها به تک تک ایمانداران حمله مىکند ،بلکه به کل کلیسا نیز حمله کرده
و مىخواهد کلیسا را پراکنده سازد .بزرگترین روش پراکندگى ،حمله به اتحاد در
کلیسا و همبستگى بین کلیساهاى محلی مىباشد .براى انجام این هدف ،شیطان به
سه حوزه لطمه مى زند:
 -1رهبران و رهبرى کلیسا
 -2اعضاء
 -3همبستگى و رابطه بین کلیساهاى محلی

جنگ در حوزه رهبرى کلیسا
اولین و بزرگترین هدف شیطان ،رهبرى کلیسا مىباشد .در این مورد ،از دو روش
استفاده مىکند:
 )1شیطان با آوردن رهبران دروغین (نبى کاذب ،معلمین دروغین ،رسوﻻن
دروغین و شبانان خودپرور) کنترل کلیسا را به دست گرفته و آن را مى-
پاشاند .پولس هشدار مىدهد که عاملین شیطان به عنوان گرگان درنده وارد
کادر رهبرى شده تا کلیسا را بدرند و نابود کنند (اعمال باب  20آیه -29
)30
 )2شیطـان به رهبرانى که خدا بر سر کلیسـا گذاشته حمله کرده و مىخواهد
کلیسا را از سر خراب کند .او البته سر کلیسا (عیسى) را نمىتواند لطمه
بزند .ولی نایب او یعنى خادمین پنجگانه و کشیشان را لطمه مىزند و یا
فاسد مىنماید .او مىخواهد سر را بزند تا گله پراکنده شود (مرقس باب 14
آیه .)27
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 )3دعا میکنم همه شبانان و رهبران کلیساهای ایرانی در این مورد خود را
جلوی مذبح خدا چکاپ کنند .اگر در کلیسای شما خادم و رهبر شما درگیر
چنین مسائلی هست بجای قضاوت او برای او دعا کنید تا خدا برای او کمک
و آتوریته  2:2را بفرستد.
◆ روشهاى حمله شیطان به رهبر و رهبرى:
( )1حمله بدنى و ایجاد مریضى در خادم و خانواده او
( )2ایجاد اغتشاش و جدایى در خانه و اهل خانه و حمله بدنى و روحانى به
همسر و فرزندان خادمین
( )3استفاده از منفذ گناهان شخصى یک رهبر
گناهان رهبر منفذى بزرگ براى حمله شیطان به او و کلیسا است .این گناهان به دو
دسته تقسیم مى شوند.
❖ انجام دادن آنچه نباید کرد ()Sins of Commission
❖ انجام ندادن آنچه باید کرد ()Sins of Omission
گاهى ما گناهان خود را به عنوان «ضعف» جلوى خدا و دیگران اعالم مىکنیم .براى
یک خادم جز ضعف بدنى (که آن نیز مىتواند نتیجه گناه باشد) ،هر ضعف و هر کوتاهى
و هر کم ایمانى و هر ترسى میتواند شکاف و یا درب بازی برای ورود شیطان باشد و
میبایست اعتراف و بررسی و در صورت نیاز توبه گردد.



گناهان رهبر  -انجام دادن آنچه که نباید کرد:


غرور و خود را بر حق دانستن

خود فریبی :من تمام حقیقت را مىدانم و تمام معرفت نزد من است .راههاى من
درست و کامل و روحانى مىباشند.
• غالطیان باب  6آیه 3
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• اول قرنتیان باب  13آیه 12
• اول فرنتیان باب  3آیه 19-18
 ترس از مردم
• اول سموئیل باب  15آیه 24
 حسادت و رقابت
 تنبلی و راحت طلبى و خود پروری
 کم ایمانى
• رومیان باب  14آیه ( 23هر چه از ایمان نیست گناه است)
 عدم شخصیت نمونه
(طبق اول تیموتاوس باب  3و تیطس باب )1
 سیستم هاى دفاعی
 عدم تشخیص هویت و شخصیت خود در مسیح که باعث
 خشم و تلخی
 بى احترامى نسبت به اعضاء
 زودرنجی
 شک نسبت به افراد
 زیر پا زدن
 کنترل کردن
 جلوى رشد را گرفتن
 مقام پرستی
 شریعتى شدن (عدم تعادل فیض با شریعت و یا عدم تعادل بین عدالت و
رحمت)
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گناهان رهبر  -انجام ندادن آنچه باید کرد:

این گناهانى است که بر اثر انجام ندادن مسئولیت رهبر کلیسا را بدون حفاظت در
مقابل شیطان قرار مىدهد.
 عدم استفاده از اقتدار روحانى خود.
 خارج از خواندگى خود عمل کردن که منجر به نداشتن اقتدار روحانى مى-
شود.
 داشتن رابطه شخصى ضعیف با مسیح اما حفظ کردن ظاهر و ادامه خدمت
به صورت برنامه و شغلی بدون مسح (فرق بین شبان و چوپان).
 توجه نکردن و تحمل گناه در کلیسا .سازش کردن با گناه و روشهاى انسانی.
 )4حمله شیطان به روابط بین رهبران
 -1عدم اعتماد ،احترام و محبت بین رهبران
 -2عدم اتحاد در تعلیم درست (اعمال باب  15راه حل را نشان مىدهد).
 -3قبول نداشتن و احترام نگذاشتن به خواندگى یکدیگر
 -4حسادت و رقابت بین رهبران
 -5دسته بندى و روح ابشالوم
راه حل:
روحیه پولس نسبت به رهبرى قابل تحسیـن مىباشد (اول قرنتیان باب 3
و جامعه باب  4آیه )12

آیه 16

اخطار:
خدا رهبرانى که پایگاه و یا مرکز نفوذ شیطان در کلیسا هستند را خود بر مىدارد
(حزقیال باب  34آیه )4-1
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جنگ روحانى در بین اعضاى کلیسا
شیطان از طریق گناهان شخصى اعضاء و بندهاى فرهنگى و مذهبى ایرانیان در
کلیساهاى ایرانى نزاع و ستیزه و دستهبندى و نفاق و پراکندگى ایجاد مىکند .به
لیست زیر رجوع کنید و اگر هرکدام از این مسائل در زندگی شما بوده دعا و طبق
اول یوحنا باب  1آیه  9اعتراف و توبه کنید تا دست شریر از گذشته شما قطع شود و
اگر کسی در کلیسا این روحیه را دارد شما او را کمک کنید.
 )1گناهان شخصی
▪

▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

بىاطاعتى
(عبرانیان باب  13آیه )17
تلخى  -که منجر به زهر مسموم کننده در بین اعضاء مىگردد (عبرانیان
باب  12آیه )15
دستهبندى
اول قرنتیان باب  1آیه 13-10
حسادت و رقابت بین اعضاء
بدبینى و عدم اعتماد به رهبران کلیسا
روحیه ایرادگیرى و محکومیت بر علیه رهبرى و حرکت کلیسا و بقیه اعضاء
قطع رابطه با رهبران (از بین بردن اعتماد ،احترام و محبت قلبى)
از بین بردن اتحاد بین اعضاء
رهبر ،خود دستگذارى شده
نبی ،خارج از اطاعت

 )2گناهان فرهنگى و مذهبى ایرانی
•
•
•

روحیه بىاطاعتى ناشى از بندهاى فرهنگى و مذهبی
روحیه غیبت (امثال باب  17آیه )4
ظاهر سازى و تظاهر
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•
•
•
•
•
•

چشم و هم چشمى (اعمال باب  5آیه )3
دروغ مصلحت آمیز
بدبینى و عدم اعتماد جمعى نسبت به رهبران
بندهاى ناشى از دروغهاى مذهبى شیطان (مانند معنى پسر خدا)
بىجهت کسى را باﻻ بردن و بىآبرو کردن
تعارف و چاپلوسی

 )3گناهان فرهنگى غرب زدگی






رابطه غلط پسر و دختر در بعضى از اجتماعات فاسد شد غرب
قایل شدن حقوق غلط براى مرد ،زن و بچه.
تکیه بر حقوقهاى شخصى تا درک مسئولیتهاى شخصی
آسایش طلبى (به فکر خود بودن و به فکر دیگران نبودن)
دموکراسى در مقابل تیوکراسى (حتى در بین رهبران نیز دموکراسى وجود
نباید داشته باشد بلکه خدا از طریق یک یا چند فرد سخن مىگوید و در
دل همه رهبران تأیید مىگردد)

جنگ روحانى در بین کلیساهاى ایرانى
شیطان از پیشرفت کلیساها و همبستگى کلیساهاى ایرانى چه در حوزه رهبرى و چه
در بین اعضاء متنفر است .براى پاشیدن اتحاد بین کلیساهاى ایرانى ،شیطان در دو
حوزه از گناهان و بندهاى رهبران و اعضاء استفاده مىکند.

 )1حسادت:
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رهبـران یا اعضاء از پیشرفت کلیساهاى دیگر دلشکسته مىشوند و شادى نمىکنند
و یکدیگر را مىکوبند .براى محافظت چتر روحانى براى یکدیگر دعا نمىکنند.
 )2غرور:
کلیساها خود را از دیگران برتر مىدانند .این مىتواند در تعداد اعضاء و یا کیفیت
برنامهها و کالسها و یا روحانیت رهبران و اعضاء باشد .بعضى از کلیساها فکر مىکنند
که تمام حقیقت در دست آنها است .حال آنکه پولس نیز خود اعتراف مىکند که
همه معرفت را ندارد (اول قرنتیان باب  13آیه .)12
 )3عدم جوابگویى روحانى به یکدیگر:
نبودن اعتماد ،احترام و محبت (رابطه) جوابگویى را غیرممکن مىکند.
 )4فرقه بازى:
در کلیساى اولیه ،کلیساى اورشلیم ،رسوﻻن به دنیا فرستاد .یک کلیسا ،یک رهبر
(عیسى مسیح) ولی در محلهاى مختلف .خدا در این دوره دارد خط بین فرقهها را
در جهان محو مىکند .دعا مىکنیم که در بین کلیساهاى ایرانى این خطها بوسیله
انسان و رهبران کشیده نشود.
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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 میباشند فقط بدن انسانی ندارند.
 )2فرشتگان در کل ،منجمله شیطان و ارواح پلید و حتی نیکو ،شبیه خدا آفریده
نشدهاند (از نظر شخصیت و درک محبت بیقید و شرط "آگاپه" و انتقال آن
به دیگران) فقط انسان است که شبیه خدا آفریده شده است( .پیدایش باب 1
آیه )28-26
 )3در هیچ جای کتاب مقدس نمینویسد که شیطان و یا ارواح پلید قادر به خواندن
و یا درک کردن افکار ما هستند.
 )4در کالم خدا آیهای مستقیما پاسخ این سوال (آیا افکار ما را میخوانند؟) را
نمیدهد ،ولی از آیات مختلف کالم به صورت غیر مستقیم میتوان تشخیص
داد که خیر ،شیطان و ارواح پلید و حتی فرشتگان نیکو نیز نمیتوانند افکار ما
را بخوانند.
 )5شیطان و ارواح پلید میتوانند با ما حرف بزنند و افکار خود را به ما القا کنند و
ما آنان را باور کنیم.
 )6فقط خداست که افکار را میخواند.
 )7از مکالمات ارواح با مسیح متوجه میشویم که ارواح افکار عیسی مسیح 100%
انسان را نمیخوانند (پس افکار ما انسانها را نیز نمیخوانند).
 )8حتی از مکالمات فرشتگان نیکو نیز متوجه میشویم که فرشتگان نیکو فقط
پیام میآورند و از موقعیت فکری و افکار آن اشخاص خبر ندارند.
 )9ارواح پلید فقط از اعمال و گذشته ما حدس میزنند که ما چه کاری قرار است
بکنیم و بعد با (سخنان) کالم گمراه کننده و کالم وسوسه و کالم محکوم
کننده به ما و بر علیه خودمان و خدا و دیگران حرف میزنند و ما آنها را باور
میکنیم و بجای فکر خود استفاده میکنیم و تصور میکنیم که چون فکری
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مثل فکر شیطان در فکر من است پس فکر من را خوانده است .حال آنکه
متأسفانه ما حرفهای او را باور کرده و به حرفهای او فکر میکنیم.
 )10چگونه یک روح پلید با ما صحبت میکند که گوش فیزیکی ما آن را نمیشنود
و حتی دیگران که اطراف ما ایستادهاند نیز آن را نمیشنوند؟ ولی در افکار ما
شکل میگیرد و جزو افکار ما میشود؟

فقط خداست که افکار ما را میخواند
فقط خداست که عارف القلوب و آگاه به تمام افکار انسانهاست و گذشته ،حال و
آینده همه ما را میداند و حتی میداند که در آینده ما چه فکر خواهیم کرد .فقط
خدای قادر مطلق حق خواندن افکار ما را دارد .به کلمه تو به تنهایی در آیه دوم
تواریخ باب  6آیه  30توجه کنید.
"زیرا خداوند همه دلها را تفتیش مینماید و هر تصور فکـرها را ادراک میکند".
( اول تواریخ ،باب  28آیه )9

"آنگاه 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".
( دوم تواریخ ،باب  6آیه )30

"ای خدا مرا تفتیش کن و دل مرا بشناس .مرا بیازما و فکرهای مرا بدان و ببین که آیا در من راه فساد
است! و مرا به طریق جاودانی هدایت فرما".
( مزمور ،باب  139آیه )23

"عیسی خیاالت ایشان رادرک نموده ،گفت« :از بهر چه خیاالت فاسد به خاطر خود راه میدهید؟"
( متی ،باب  9آیه )4
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"عیسی افکار ایشان را درک نموده ،در جواب ایشان گفت« :چرا در خاطر خود تفکر میکنید؟"
( لوقا ،باب  5آیه )22

مکالمه ارواح پلید با مسیح
•

مرقس 23 :1

"و در کنیسه ایشان شخصی بود که روح پلید داشت .ناگاه صیحه زده ،گفت« :ای عیسی ناصری ما را با
تو چهکار است؟ آیا برای هالک کردن ما آمدی؟ تو را میشناسم کیستی ،ای قدوس خدا!» عیسی به وی
نهیب داده ،گفت« :خاموش شو و از او درآی!»"
( مرقس ،باب  1آیه )23

عیسی با روح پلید که در آن مردی در کنیسه بود مالقات می کند .اوﻻ روح بد او را
تشخیص میدهد که کیست ،میگوید عیسی ناصری .عیسی در اینجا  100%انسان است
که با او مکالمه میکند .این روح پلید اگر میتوانست فکر او را بخواند این سخن را
نمیگفت" :آیا برای هالک کردن ما آمدی؟"
ما میدانیم طبق مکاشفه باب  20آیه  ،10تا آن زمان این ارواح به دریاچه گوگرد
افکنده نخواهند شد بلکه طبق مکاشفه باب  20آیه  ،3-1فرشتگان نیکو به امر خداوند
میتوانند شیطان و ارواح پلید را به 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 میدانیم که مسیح نمیخواست او را هالک کند و یا به هالکت
بفرستد و طبـق آن آیات مسیح چنین فکـری نمیکرد .این روح نمیدانست که مسیح
چه فکر میکند و حتی چه بالیی به سر او بیاورد .در حقیقت این روح پلید نمیتوانست
فکر مسیح را بخواند .از آنجایی که عیسی اینجا انسان بود و ما نیز مثل او انسان هستیم،
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چون آن روح پلید نمیتوانست فکر مسیح را بخواند پس نمیتواند فکر ما انسانها که
شبیه مسیح آفریده شدهایم را نیز بخواند.
پس فکر ما انسانها که شبیه مسیح آفریده شدهایم را نیز نمیتواند بخواند.
❖ مالقات مسیح با شخصی که تعداد زیادی روح پلید داشت:
در مورد شخصی که لژیون (لجئون =  )6826داشت نیز این صادق است و آن ارواح
پلید میدانند که عیسی پسر خداست ولی نمیدانند که مسیح چه فکر میکند و می-
خواهد با آنان چه کاری کند .از او تقاضا کردند که آنان را در خوکها بفرستد.
 متی باب  8آیه 32-28
❖ اخراج ارواح ناپاک
"و چون به آن کناره در زمین جرجسیان رسید ،دو شخص دیوانه از قبرها بیرون شده ،بدو برخوردند و
بحدی تندخوی بودند که هیچکس از آن راه نتوانستی عبور کند .در ساعت فریاد کرده ،گفتند« :یا عیسی
پسر خدا ،ما را با تو چه کار است؟ مگر در اینجا آمدهای تا ما را قبل از وقت عذاب کنی؟" و گله گراز
بسیاری دور از ایشان میچرید .دیوها از وی استدعا نموده ،گفتند" :هرگاه ما را بیرون کنی ،در گله گرازان
ما را بفرست ".ایشان را گفت" :بروید!" در حال بیرون شده ،داخل گله گرازان گردیدند که فیالفور همه
آن گرازان از بلندی به دریا جسته ،در آب هالک شدند".
( مرقس باب  5آیه  20-1و لوقا باب  8آیه )39-26

❖ نتیجه گیری:
در این جا دوباره مشاهده میکنید که این لژیون یعنی  6826حدود  6000روح پلید
در این شخص ،با این که مسیح را پسر خدا اعالم میکنند و او را میشناسند ولی
نمیدانند که چه فکری میکند و نمیدانستند که مسیح چه بالیی بر سر آنان خواهد
آورد .برای همین از او استدعا میکنند که آنان را به داخل گرازان بفرستد.
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مکالمه خود شیطان با عیسی مسیح:
"آنگاه عیسی به دست روح به بیابان برده شد تا ابلیس او را تجربه نماید .و چون چهل شبانهروز روزه
داشت ،آخر گرسنه گردید .پس تجربه کننده نزد او آمده ،گفت« :اگر پسر خداهستی ،بگو تا این سنگها
نان شود ».در جواب گفت« :مکتوب است انسان نه محض نان زیست میکند ،بلکه به هر کلمهای که از
دهان خدا صادرگردد"».
( متی باب )5

کامال مشخص است که شیطان نمیداند که مسیح چه فکر میکند و چه جواب
خواهد داد پس مرتب از او سوال میکند.
مکالمات شیطان با خدا درباره ایوب:
تمام مکالمات شیطان را با ایوب در فصل یک بخوانید .متوجه میشوید که شیطان از
افکار ایوب خبر ندارد و فقط از کارهای ایوب متوجه میشود که او چه عملی میکند و
یا خواهد کرد.
به این ترتیب شیطان نمیتواند فکر ما را بخواند ولی میتواند از اعمال گذشته ما
عمل بعدی ما را حدس بزند.

چگونه ارواح پلید حرفهای خود را به ما القا میکنند که گوش ما
نمیشنود و حتی دیگران که اطراف ما هستند نیز نخواهند شنید؟
گوش انسان میتواند فرکانس مخصوصی را بشنود و صدا هایی در دنیا هست که
گوش فیزیکی انسانها نمیتواند آن را بشنود مگر این که وسیلهای برای تغییر فرکانس
آن داشته باشد .این ارواح پلید از بعد روح با ما سخن میگویند که ضمیر نا خود آگاه ما
و افکار ما آن را میشنود ولی گوش ما از آن برخوردار نیست.
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خداوند یهوه در عهد عتیق از مکالمه با ارواح پلید ما را بر حذر میدارد و هشدار
میدهد .در آیه زیر طرز صحبت کردن این ارواح را بیان میکند:
"و 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؟»"
( اشعیا باب  8آیه )19

جیک جیک در لغت عبرانی (سفاف خوانده می شود) به معنی صدایی است مثل
صدای گنجشکان
زمزم در لغت عبرانی (هاگاه خوانده میشود) به معنی ناله ،صدایی که از سگ
خشمگین بیرون میآید و به معنی غر غر نیز هست.
به این ترتیب صحبت کردن ارواح میتواند از طریق انسانی باشد که آن ارواح او را
تسخیر کردهاند و از تارهای صوتی آن شخص روح زده استفاده میکنند و با ما تکلم
میکنند ،مثل آن اشخاصی که با مسیح صحبت کردند .صدای متغییر و غیر عادی ولی
از تارهای صوتی و از دهان انسان روح زده بیرون میآید و یا میتوانند با اصواتی که گوش
فیزیکی ما آن را نمیشنود با ما صحبت کنند.
این مطلب اخیر که ارواح میتوانند با صدایی که گوش فیزیکی ما نمیشنود صحبت
کنند باعث شده است که بعضی از مخترعین نوارهای صوتی تهیه کنند که در دنیا
متأسفانه برای شستشوی مغزی در روان شناسی و یا "سلف ایمپرومنت" استفاده شده
است .نوارها و سیدیهایی وجود دارد که گوش فیزیکی من و شما فقط موزیک آرام و
دلنشینی را میشنود ولی با فرکانس دیگری که گوش فیزیکی ما نمیشنود شخصی در
حال صحبت است و البته این نوارها برای بر طرف کردن افسردگی و یا دریافت قدرتهای
عملی و "سلف ایمپرومنت" استفاده شده است .استفاده از این سیدیها را پیشنهاد
نمیکنیم.
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چرا خداوند شیطان را نابود نمیکند و به آزارهای کلیسا پایان
نمیدهد؟
در حقیقت شیطان روی صلیب شکست خورده است و در آینده ما طبق مکاشفه باب
 20آیه  ،10به عذاب ابدی محکوم است ولی در حال حاضر خداوند میخواهد که کلیسا
قوت و اقتدار خود را استفاده کند تا زمان مکاشفه باب  20آیه  10برسد .به همین خاطر
اجازه میدهد که هنوز شیطان عمل کند و این باعث خواهد شد که کلیسا با استقامت
در قدوسیت با قوت و اقتدار جلو رود و آبواب جهنم بر آن استیال نداشته باشند.
اول پطرس باب  1و رومیان باب  5آیه  5-1و یعقوب باب  1آیه 4-2
 خداوند به شیطان اجازه میدهد به جهت انتخاب خود انسان در زندگی ما
انسانها عمل کند .آزادی " اراده" گرانبها تر از غیبت شیطان است .هر شرارت،
درد ،بیعدالتی و هر قطره اشک به قلب خداوند غم و حزن میآورد( .اشعیا باب
 63آیه  10و مزمور باب  78آیه  ) 40ولی محبت و عدالت خداوند به شیطان
این اجازه را نخواهد داد که از آزادی که به انسان عطا کرده فراتر برود و بدون
اراده او از او سؤاستفاده کند.


اندک اندک بایستی قویتر شویم تا فتوحات بیشتری داشته باشیم .خروج باب
 23آیه  ،30-27و ایوب و شهیدان نامبرده در عبرانیـان باب  11آیه 40-36



این زمانیکـه شیطان هنوز به دریاچه گوگرد نرفته است به ما اجازه میدهد که
چگونگی نبرد و جنگ با شیطان و ارواح پلید را بیآموزیم .داوران باب  3آیه -1
( 4طرز جنگیدن را در جنگ کردن میآموزیم نه با تئوری)
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عوارض و اثرات ارواح پلید در زندگی ما
لیست ارواح پلید و طرز دعای ما

روش دعا بر علیه مکاید و ابزار جنگی شیطان چیست؟
قبل از مجهز شدن به روش دعا بر علیه مکاید و ابزار جنگی شیطان ،میبایست اسلحه و
ابزاری را که خداوند برای ما ایمانداران فراهم کرده را بشناسیم ،باور کنیم و با اقتدار بر
علیه قدرتهای تاریکی استفاده کنیم.
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ابزار جنگی ما چیست؟
چگونه یک مسیحی از خدا اطاعت میکند و بر علیه دشمن میایستد؟


خون مسیح

مکاشفه باب  12آیه  11و ایشان به وساطت خون بره و کالم شهادت خود بر او غالب
آمدند.
(چرا ؟ چون خون مسیح پاک کننده گناهان ماست و شیطان هیچ سندی بر علیه ما
ندارد کولسیان باب  2آیه  ،14رومیان باب  8آیه )1


نام عیسی مسیح

فیلپیان باب  2آیه  10تا به نام عیسی هر زانویی از آنچه در آسمان و بر زمین و زیر زمین
است خم شود.
(نام عیسی یعنی حق اجرایی مسیح ،قدرت اجرایی او ،اقتدار او کولسیان باب  2آیه ،15
متی باب  28آیه )18



اسلحه روحانی

افسسیان باب  6آیه  ،18-10خالصهای برادران من در خداوند و در قوت توانایی او زورآور
شوید .اسلحه تام خدا را بپوشید تا بتوانید با مکرهای ابلیس مقاومت کنید.


اعالم حقیقت (کالم شهادت)

مکاشفه باب  12آیه  11و ایشان به وساطت 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 و اعالم کالم)
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 .تا خود شیطان از او بترسد و هر موقع
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که شیطان به ما حمله میکند اگر بداند که ما فقط دفاع نمیکنیم بلکه آمده و از برهوت
و پادشاهی او تعداد زیادی را از زیر سلطه او بیرون می بریم ،حساب کار خود را میکند
و در عوضی که ما از او بترسیم ،او از ما خواهد ترسید.

روش دعا بر علیه مکاید و ابزار جنگی شیطان چیست؟
◆ ابزار شیطان در جنگ با ما چیست؟
 )1دروغ ،فریب
(دروغ :هر چه مخالف کتاب مقدس است دروغ است).
(فریب :دروغی است که ما آن را به عنوان راست یا حقیقت میپذیریم).
 )2وسوسه
(بر سر دو راهی) (خود وسوسه گناه نیست ولی شیطان ما را بر سر دوراهیها
به طرف خطا تحریک میکند).
 )3محکومیت
(خدا جلوی ما ،دیگران جلوی ما ،خودمان) محکومیت نه تنها ادعا بلکه رساند
و اعالم جزاست)
 )4آسیب بدنی
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روش دعای آزادی در مقابل مکاید شیطان
( )1در مقابل دروغ و فریب شیطان:
میبایست کالم راستی را بشناسیم و کالم حقیقت ما را آزاد میکند  .زمان هایی در
زندگی ما بوده که شیطان به ما و به عزیزان ما حتی از واقعیتهای زندگی سو استفاده
کرده و اصول دروغین خود را به عنوان راست به ما تحمیل کرده است (فریب داده).
به طور مثال در مورد هویت ما به ما دروغ گفته و از واقعیتهای زندگی در زمان
کودکی سؤاستفاده کرده و تهمتها و تحقیرها و اسمها و خصوصیات اشتباه و غلطی را
که دنیا و افراد گناهکار برای ما گذاشتهاند را بر ما تحمیل میکند و این باور را به ما
میدهد که ما هویتی غیر از آنچه خدا میگوید داریم .برای مقابله با این دروغ و فریب
میبایست کالم راستی را در مورد آن موضوع بطور مثال هویت ،بشناسیم ،باور کنیم و
در دعا با شکرگزاری به خدا ولی با اقتدار به شیطان هویت تازه خود را اعالم کنیم.
( )2در مقابل وسوسه:
با اعتماد به پیروزی بر وسوسه در اول قرنتیان باب  10آیه  ،13در مقابل وسوسه شیطان
مثل عیسی مسیح (لوقا باب  4و متی باب  ،)4میایستیم و در هر وسوسه یا سوالی که
ما را بر سر دو راهی میبرد (اول یوحنا باب  2آیه  ،)16از کالم خدا استفاده کرده به
شیطان اعالم میکنیم که بجای راه دروغین و غلط تو ،من ،راه کالم را انتخاب میکنم.
بطور مثال در وسوسه ُپر خوری ،اعالم میکنیم که شیطان نمیتوانی من را مجبور به پر
خوری کنی ،من باور دارم که طبق اول قرنتیان باب  6آیه  ،19بدن من معبد روحالقدس
است و من صاحب این بدن نیستم که آن را آسیب برسانم ،من نفسم را طبق غالطیان
باب  5آیه  ،24مصلوب کردهام و در اطاعت نفس نیستیم بلکه در اطاعت روح خدا هستم
و روح خدا به من روح پرهیزگاری و خویشتنداری داده است و تو در من جایی پیدا
نمیکنی و من طبق کالم خدا به وسوسه تو جواب رد میدهم ،پس از من دور شو و از
زندگی من بیرون برو .من از بدنم مثل یک امانت محافظت خواهم کرد.
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( )3در مقابل محکومیت ها:
شیطان و ارواح پلید در سه مورد از ابزار محکومیت استفاده میکنند.
 -1بر علیه خود ما:
ما را به گناهان و اعمالی که کرده و یا نکردهایم محکوم میکنند.

 -2بر علیه دیگران:
دیگران را در مقابل ما به انجام عمل گناه و یا به کوتاهی در حق ما و یا توطئه،
تهمت ،حسادت ،رقابت و انواع و سایر گناهان محکوم میکنند.
 -3بر علیه خدا:
خدا را در مقابل دریافت نکردن جواب دعاها و یا کوتاهی کردن در حق ما محکوم
میکند و عملکردی که دنیا و خود شیاطین کردهاند را گردن خدا میاندازند و یا از
واقعیتهای دنیا و شکستها و آسیبهای دنیا سؤاستفاده کرده و خدا را محکوم
میکنند و یا میگویند خدای تو در این درد و سختی کجا بود؟
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طرز مقابله با محکومیتها
آیات مورد نیاز برای آزادی از محکومیت گناه خود:
"و آن دستخطی را که ضد ما و مشتمل بر فرایض و به خالف ما بود ،محو ساخت و آن را به صلیب خود
میخ زده ،از میان برداشت".
( کولسیان باب  2آیه )14

"پس هیچ قصاص نیست بر آنانی که در مسیح عیسی هستند".
( رومیان باب  8آیه )1

"و از خویشتن ریاسات و قوات را بیرون کرده ،آنها را عالنیه آشکار نمود ،چون در آن بر آنها ظفر یافت".
( کولسیان باب  2آیه )15

"و خدای سالمتی بزودی شیطان را زیر پایهای شما خواهد سایید .فیض خداوند ما عیسی مسیح با شما
باد".
( رومیان باب  16آیه )20

"و ابلیس که ایشان را گمراه میکند ،به دریاچه آتش و کبریت انداخته شد ،جایی که وحش و نبی کاذب
هستند؛ و ایشان تا ابداآلباد شبانه روز عذاب خواهند کشید".
( مکاشفه باب  20آیه )10

"و با او برخیزانید و در جایهای آسمانی در مسیح عیسی نشانید".
( افسسیان باب  2آیه )6
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 -1طرز دعا برای سرکوب شیطان در مورد محکومیت خودتان:

 -1وقتی شیطان شما را به گناهی محکوم میکند یا درست است و یا غلط در هر دو
صورت آن محکومیت را نپذیرید ولی مطلب را در نزد روح خدا باز کنید .که آیا این
مطلب را من انجام دادهام و یا خیر( .حتی شیطان از انجام ندادن یک مطلبی در زندگی
 ,شما را محکوم میکند مثل اینکه شما پدر خوبی نیستی و یا مادر خوبی نیستی به این
دلیل  )...باید دانست که شیطان همیشه به دروغ به ما تهمت نمیزند و محکوم نمیکند،
بلکه از واقعیتهای انجام شده و گناهانی که مرتکب شدهایم ما را محکوم میکند.
 -2در مورد واقعیت گناه خود ،از روحالقدس بخواهید که اول مطلب و عارضه آن و بعد
ریشه آن را برایتان باز کند و شما هم برای ریشه آن گناه و ارتکاب آن گناه و عوارض آن
گناه به خدا اول اعتراف و بعد توبه کنید .باور کنید که اگر اعتراف و توبه شما از دل و
حقیقی باشد ،طبق اول یوحنا باب  1آیه  9شما فورا بخشیده شدهاید و حکمی بر اساس
آیاتی که یاد گرفتهاید بر شما نیست.
 -3بعد از اعتراف و توبه ،به شیطان فرمان بدهید و بگویید طبق آیاتی که باور دارید
(آیات را اعالم کنید) شما به گناه خود معترف شده و بخشیده شدهاید و طبق کولسیان
باب  2آیه  ،14ای شیطان تو هیچ سندی بر علیه من نداری از زندگی من بیرون برو.
 -4همانگونه که مسیح سر تو را روی صلیب در کولسیان باب  2آیه  15کوبید ،مسیح
در من زنده است و طبق رومیان باب  16آیه  20این اقتدار را به من داده که سر تو را
زیر پای خود بکوبم و با دعا و عمل نبوتی پای خود را بر سر شیطان بکوبید و او را در
این مورد از خود دور کنید.
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 -2طرز دعا برای سرکوب محکومیت دیگران:

 )1باور داشته باشید که جنگ شما با انسانها نیست بلکه شیطـان از انسانهای
گناهکار برای آسیب و ضرر به شما استفاده میکند .افسسیان باب  6آیه -10
 ،12را بخوانید و اعالم کنید.
 )2طرف مقابل یا به شما گناه کرده و آسیب رسانده است و یا شیطان به دروغ به
او تهمت میزند .میبایست در هر دو صورت از روح القدس تأیید آن را بگیرید
و به درستی با مطلب رو برو شوید.
 )3اگر روحالقدس به شما نشان داد که این یک تهمت است و شیطان به دروغ به
شخص سوم در مقابل شما تهمت زده و او را در مقابل شما خراب و محکوم
کرده ،میبایست به شیطان فرمان دهید که تو حقی نداری که آن فرد را در
مقابل چشمان من محکوم کنی ،تو دروغگو و پدر دروغگوها هستی و خداوند
مسیح در یوحنا باب  8آیه  ،32شخصیت تو را برای من آشکار کرده است .پس
از دور من و آن شخص برو بیرون؛ حقی بر او و بر من و رابطه من با این شخص
نداری از زندگی من و او برو بیرون و بعد فورا برای شخص محکوم شده نزد
خدا شفاعت کنید که خدا و فرشتگانش او را محافظت کنند.
 )4اگر واقعیت این بود که فرد به شما گناه کرده و حتی ضرر و آسیب رسانده
است ،در آن صورت بدانید که ضرر و آسیب را شیطان از طریق یک فرد گناه
کار به شما رسانده و شخص خاطی ابزار شیطان شده .فرد را برای گناهش
طبق اصول بخشش در صفحات  100تا  114کتاب شفا و آزادی ببخشید و به
شیطان اعالم کنید که من این شخص را میبخشم و او را دست بسته به خدایم
عیسی مسیح واگذار کردهام و تو دیگر حق نداری از طریق این شخص به من
آسیب برسانی و دیگر نمیتوانی من را نسبت به آن شخص خشمگین و یا
افسرده کنی ،کارت اینجا تمام شد .تو بودی که به من آسیب رساندی ،خداوند
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مرا محافظت میکند و هر ضرر و آسیبی را جبران و شفا خواهد داد و تو
شکست خورده هستی و از زندگی من و آن شخص در نام عیسی مسیح بیرون
برو.
 -3طرز دعا برای سرکوب شیطان در مورد محکومیت خدا در چشمان ما:

شناخت  ،باور و اعالم حقیقت راجع به شخصیت خدا در مقابل شیطان ،آیا این آیات زیر
را باور دارید و میتوانید در مقابل شیطان و محکومیتهای او این آیات را اعالم کنید؟
( )1خدا نیکوست (مزمور باب  100آیه )5
( )2خدا من را دوست دارد (ارمیا باب  31آیه )3
( )3با خون گرانبهای مسیح مرا خریده (اول پطرس باب  1آیه )19-18
( )4برای من برنامههای عالی دارد (ارمیا باب  29آیه )11
( )5عیسی به من وفادار است حتی اگر من بیایمان شوم مرا هرگز رها نخواهد
کرد.
(دوم تیموتاوس باب  ،13 : 2رومیان باب  8آیه )39-38
( )6هر اتفاقی برای من بیافتد ،چون او مرا دوست دارد و مرا انتخاب کرده آن را
برای خیریت من تمام می کند( .رومیان باب  8آیه )28
( )7او مرا محافظت میکند (مزمور باب  ،23مزمور باب )91
( )8او مرا از هر وسوسه و موقعیتی میرهاند (مزمور باب  46آیه  ،1اول قرنتیان
باب  10آیه )13
( )9او قوت و قدرت انجام هر کاری را به من میدهد (افسسیان باب  3آیه  20و
فیلیپان باب  4آیه )13
( )10او به دنبال من میآید و مرا با خود تا به ابد روی تخت سلطنت خود نشانده و
مینشاند.
(افسسیان باب  2آیه  ،6اول تسالونیکیان باب  4آیه )17
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به شیطان بگویید و دستور دهید که:
ای شیطان نمیتوانی خدا را جلوی چشم من محکوم کنی ،دروغهایت و محکومیت-
هایت را باور نمیکنم بلکه تمام این آیاتی را که اعالم کردم باور دارم که خدای من
نیکوست و او قادر مطلق است ،پس شیطان ساکت شو و از زندگی من برو بیرون.
تو زیر پای مسیح روی صلیب طبق کولسیان باب  2آیه  15شکست خوردهای و
طبق رومیان باب  16آیه  20مسیح این اقتدار را به من داده که سر تو را زیر پای خود
بکوبم و من از این حق امروز استفاده میکنم و تو را زیر پای خود کوبیده و اعالم میکنم
که تمام دروغهایت و محکومیتهایت نسبت به خدای من باطل است ،چون من حقیقت
را میدانم و حقیقت من را آزاد کرده است .پس برو بیرون.
در نام عیسی مسیح ،آمین.

طرز بستن لعنتها و باز کردن برکات
بستن و باز کردن:
بستن لعنتها و اعمال شیطان و باز کردن برکتها
عیسی اقتدار باز و بسته کردن را دارد ،چه موت و چه حیات و چه برکت و این اقتدار
را به ما داده است که درهای باز را ببندیم و درهای بسته را باز کنیم.
"من هستم اول و آخر و زنده ؛ و مرده شدم و اینک تا ابداآلباد زنده هستم و کلیدهای موت و عالم اموات
نزد من است".
( مکاشفه باب  1آیه )18-17

"و به فرشته کلیسای فیالدلفیه بنویس که این را میگوید آن قدوس و حق که کلید داود را دارد که
میگشاید و هیچ کس نخواهد بست و میبندد و هیچ کس نخواهد گشود".
( مکاشفه باب  3آیه )7
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"و کلیدهای ملکوت آسمان را به تو میسپارم؛ و آنچه بر زمین ببندی در آسمان بسته گردد و آنچه در
زمین گشایی در آسمان گشاده شود".
( متی باب  16آیه )19

"هر آینه به شما میگویم آنچه بر زمین ببندید ،در آسمان بسته شده باشد و آنچه بر زمین گشایید ،در
آسمان گشوده شده باشد".
( متی باب  18آیه )18

طرز دعا در مقابله با لعنتها:
( )1خدا برای من برکت خواسته و میخواهد و هر لعنتی را که بر من است او طبق
غالطیان باب  3آیه  13از من برداشته است.
( )2شیطان تو حقی بر من نداری ،هر لعنتی که از پدر و مادر و یا اجداد من  ،به
من رساندهای را طبق غالطیان باب  3آیه  13باطل میکنم و اعالم میکنم که
پدر و مادر و اجداد خود را میبخشم و تو حقی بر آنان و بر من نداری از زندگی
من خارج شو.
شیطان بدان که امروز این لعنت از زندگی من و فرزندان و نسل من برداشته شد و تو حقی
بر خانواده من نداری از زندگی آنان برو بیرون ،خداوند من در خروج باب  20آیه  ،6در
 10فرمان فرموده که تا هزار پشت بر آنانی که مرا دوست دارند و احکام مرا نگاه دارند،
رحمت میکنم .باور دارم که با دعای من از االن برکت به دنبال آنان است و تو دستت از
من و انان قطع شده است .در نام عیسی مسیح ،آمین.
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روح مرگ
عوارض و نشانههای حضور روح مرگ در زندگی
 )1احساس نا امیدی در زندگی
 )2نگرانی (به صورت عادی نگران شدن)
 )3احساس حقارت و کوچکی
 )4احساس پوچی و بی ارزشی
 )5احساس این که کسی مرا دوست ندارد
 )6وابسته شدن به جادوگری و احضار ارواح برای پیدا کردن راه حلها
 )7انتقال ارواح اجداد و انتقال لعنتها از نسل به نسل
 )8فکر خودکشی

دعای آزادی از روح مرگ
برای آزادی از قدرت کنترل کننده روح مرگ میبایست
 -1روح مرگ را شناخت
 -2قدرت او را بر زندگی خود باطل کنید
برای آزادی کامل از تمام ارواح لیست و نمودار ارواح ،میبایست اول از اعالم شکست
شیطان و روح مرگ شروع کرد و او را بیرون کرد تا بتوانید ارواح دیگر را اخراج کنید و
اگر نه ،روح مرگ دوباره ارواح زیر سلطه خود را به فرد روح زده که آزاد شده است بر
میگرداند.

شناخت ماهیت روح مرگ
ارواح پلید طبق عملکردی که روی زمین و بر مردم انجام میدهند اسم گذاری شدهاند،
البته در زمانیکه خود را نشان میدهند (ظاهر میسازند) و صحبت میکنند ،اسامی
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برای خود اعالم میکنند که ممکن است راست باشد و یا ممکن است که دروغ بگویند.
در هر صورت اسم آنها زیاد مطرح نیست جز اینکه بدانیم آنها چه عوارضی را ایجاد
میکنند .روح مرگ ،ارواح پلیدی هستند که قادر هستند مثل خود شیطان قتل کنند
و انسانهای بیدفاع را آسیب و حتی بکشند .بله شیطان قادر به کشتن جسمانی افراد
هست (ایوب باب  ،1یوحنا باب  8آیه .)44
باید بدانیم که هیچگاه شیطان قادر به کشتن یک ایماندار حقیقی نیست .طبق اول
تسالونیکیان باب  5آیه  23عیسی مسیح خودش جسم ،نفس و روح ما را تا باز آمدن
ثانوی خود و تا زمانیکه ما روی زمین هستیم و به مالقات او خواهیم رفت را محفوظ
نگاه میدارد .پس شیطان هیچ حقی بر ما ندارد مگر اینکه ما دری را در زندگی و نفس
خود بر او باز کنیم و یا اینکه خود خدا این اجازه را به او بدهد (طبق کتاب ایوب) که در
آن صورت خدای قادر مطلق را اطاعت میکنیم چون وقت رفتن ما به نزد اوست.
طبق باور ما (دو باور هست که بعضی از مسیحیان باور دارند که نجات را میشود از
دست داد و بعضی مثل ما باور دارند که نجات حقیقی از دست دادنی نیست مگر اینکه
از اول ما نجات نیافتهایم و فقط نسبت به مسیح و برکات او هیجان زده شدهایم و نجات
واقعی پیدا نکرده و روحالقدس را دریافت نکردهایم ،البته این دو گروه از مسیحیان
کلونیست و آرمینست در این بحث یکدیگر را نمیتوانند مجاب کنند و بهتر است که
بدانیم به هر الهایاتی که باور دارید که نجات را از دست میدهید یا نمیدهید ،میبایست
در قدوسیت و اطاعت کالم باقی بمانیم و بقیه اش دست خدای قادر مطلق است ،پس
یکدیگر را در این باره آزرده خاطر نکنیم بلکه مسیحیان را در قدوسیت حقیقی و اطاعت
تشویق و ترغیب کنیم).

نکات استراتژیک راجع به جنگ روحانی چیست؟
( )1شیطان رئیس تمام ارواح پلید است.
( )2ارواح پلید منطقهای عمل میکنند (یعنی روح پلیدی که در ایران است به
اروپا و آمریکا قدرتی ندارد مگر بوسیله شما آمده باشد).
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( )3فرشته یا ملک فارس (روح پلیدی که روی ایران بوده و هست) دانیال نبی
تمام باب  10و آیه  13را مطالعه کنید.
( )4اسالم مذهبی است که شیطان آن را بوجود آورده (اگر در مورد این حقیقت
مشکل باور کردن و یا احساس ترس میکنید با مسئول خود تماس بگیرید).
پشت اسالم روح پلیدی هست که عامل آوردن روح مرگ به ایران شده است.
(البته شیطان خود قاتل و روح مرگ است ولی روح اسالم نیز عالوه بر
تأثیرات دیگری مثل دروغ و بیاطاعتی ،بزرگترین تأثیری که دارد مرگ
است).
( )5طبق یوحنا باب  8آیه  44مسیح میفرماید که شیطان خودش قاتل و پدر
دورغگویان است .روح مرگ همان روح خود شیطان است که به ارواح زیر
دست خود این عمل را واگذار میکند و ارواحی که عمل قتل را اجرا میکنند
به روح مرگ معروف هستند .این روح عوارض بسیاری دارد که منجمله روح
ترس و عوارض آن و آوردن ارواح دیگر که در شکل باﻻ مشاهده میکنید.

از نظر روحانی چه اتفاقی در کودکی بر ما افتاده است؟
 -1مسئله مهمی را که باید در نظر گرفت این است که از نظر فیزیکی در مغز و
سیستم عصبی ما اتفاقاتی میافتد که میتواند درب بازی برای کنترل روح مرگ را
در فکر و احساس ما باز کند.
تمام حواس پنجگانه ما به صورت تصویری در مغز ما اثر میگذارند .به این معنی که
هر تصویری را با چشم میبینیم ،هر صدایی را که با گوش میشنویم ،هر بویی را که به
مشام میرسد ،هر مزهای را با زبان میچشیم و هر جسمی را با دست لمس میکنیم و
حتی باد را با پوست خود احساس میکنیم همه و همه به صورت تصاویر متعدد در
کامپیوتر مغز ما ثبت میشود و هیچگاه پاک نمیشود مگر ضربه مغزی و آسیب مغزی
بخوریم که اعصاب مغز ما قادر به دسترسی به آن تصاویر نداشته باشند.
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اعصاب مغز عامل انتقال سیگنال و تصاویر هستند و خاطره هایی که برای ما تداعی
میگردد بواسطه این تصاویر است که حتی بو با تصویری در مغز ما ثبت شده است .در
تمام دوران زندگی ما تصاویر زیادی از خوب و بد در مغز ما ثبت شده است که افکار ما
را میسازد و تمام آنان بر احساس ما که توسط سیگنالهای مغزی و ترشحات مخصوص
که همه آنان توسط پزشکان و روانشناسان اسم گذاری شدهاند احساس شادی ،غم،
نگرانی و ترس ،خشم و عصبانیت را ایجاد میکنند.
تصاویری که راجع به اتفاقاتی مثل مرگ کسی بوده ،یا تصادف دیدهایم ،یا خونریزی
دیدهایم ،یا دعوا و کتک کاری دیدایم ،یا جنگ دیده و یا صدای آژیر و بمبها شنیدهایم،
یا خودمـان آسیب جسمانی دیدهایم ،یا حتی داشتیم غرق میشدیم یا در تصادفی می-
ُمردیم یا اتفاقات هولناکی از این قبیل از بچگی تا سن کنونی داشتهایم .تمام این اتفاقات
با احساساتی که ما در آن زمان پیدا کردهایم در مغز ما ثبت شده است و حتی اگر در
ضمیر ناخوداگاه ما رفته باشد که یادمان نیاید متأسفانه شریر و ارواح چون در زمان آن
واقعه حاضر بودهاند و حتی با شما صحبت کرده اند ،قادر به یاد آوری شما هستند .دوباره
تکرار کنم که شیطان و ارواح پلید با حرف زدن با فرکانسی که گوش ما نمیشنود ولی
روان ما و روح ما تشخیص میدهد با ما صحبت میکنند.
 -2اول باید از روحالقدس بخواهید که خاطرههای دوران بچگی شما را بیادتان بیاورد.
تصاویری که حتی از  4سالگی به بعد که امکان دارد از ضمیر خودآگاه شما حذف شده
باشد ،در ضمیر ناخودآگاه شما هنوز وجود دارد .تصاویری است که از کودکی در ذهن
شما با گفتار شیطان و روح مرگ ضبط شده است که شیطان و روح مرگ در زمانیکه
آنان بخواهند از آن استفاده میکنند که حتی خودتان نیز خبر ندارید که از کجا این
افکار بر شما میآید و به این وسیله روح مرگ آن تصاویر را برای کنترل شما استفاده
میکند.
 -3تصاویری ،از شنیدن مرگ افراد و دیدن افرادی که مُردهاند ،تصادفها ،خونریزی،
اتفاق وحشتناک ،فیلم وحشتناک ،دعوای شدید پدر و مادر در خانه و هر واقعهای که
روح خدا به شما نشان میدهد و به یاد میآورید که شدیدا ترسیدهاید را بیاد بیاورید.
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مثالهایی مثل دیدن مُرده در دوارن کودکی ،دیدن شیون افراد دیگر سر خاک ،رفتن
به مُردهشور خانه  ,تصادفهای عجیب ،خونریزی و یا شاید خودتان داشتید غرق
میشدید یا در تصادفی بودید و یا خطری شبیه آن . ...
 -4اگر تصاویری از سن  10یا  12سال به بعد دیدید اشکالی ندارد ،عالی است ولی از
روحالقدس بخواهید که به شما دوران قبلتر مثل  6 , 5 , 4و یا  7سالگی را نشان
دهد  .این تقاضا برای درد کشیدن شما نیست بلکه برای آزادی شما از تصویر درد
آوری است که شیطان در مغز شما و احساس شما حک کرده و پشت این تصویر دروغ
شیطان ضبط شده و از این دروغ شما را کنترل میکند و اﻻن در زمان بلوغ و زندگی
روزمره شما را کنترل میکند و توسط آن تصویر و دروغ متصل به آن میترساند و
نگران میکند.
 -5در زمان کودکی مثال  4یا  5سالگی در زمانی که شما آن مُرده را دیدهاید ،شما
به عنـ وان یک کودک کوچک خبری از مرگ و معنی آن نداشتیـد و نمیدانید که
مرگ چیست.
در ثانی شما نمیدانید خدا کیست .ولی شیطان با شما در آن زمان صحبت کرده ،نه
تنها با شما بلکه به همین نحو با تمام مردم جهان بخصوص در منطقههایی که روح اسالم
و مرگ عمل میکند صحبت کرده و این حرف روح مرگ با همه آن افراد در آن مناطق
صحبت کرده است.
 -6روح مرگ چی گفته است؟ روح مرگ به همه ما در زمان کودکی در زمانی که ما
با این مسئله مرگ روبرو شدهایم و کامال احساسات ما جریحهدار شده است و در
موقعیت حساس زندگی بودهایم ،روح مرگ میگفته است :این شخص را من کشتهام
و این حق را نیز بر تو دارم و میتوانم تو را بکشم ،هر موقع اراده کنم تو را میکشم.
کودک در آن زمان بدون اینکه بداند مرگ چیست و یا کی میتواند من را بکشد یا
زنده نگاه دارد ،این صدای شیطان را میپذیرد و جزو باورهای او خواهد شد و در
سال های بعد همین روح مرگ تصاویر دیگری را به این تصویر اول اضافه میکند و
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حتی زمانیکه شما حتی یک خدای مذهب یا حتی مذهب اسالم را باور کرده باشید
مثال در حدود سنی  10سالگی به بعد که مذهب اسالم و یا یک خدایی را به شما
معرفی کردهاند باز شیطان در موارد تصاویر مرگ و تصادفها و فوت عزیزان ،به من و
شما دورغ میگوید ولی این بار میگوید که خدای تو کجاست؟ ویا میگوید نگاه کن
که خدای تو این کار را کرد و عزیز تو را کشت و گردن خدا میاندازد ،به این ترتیب
عالوه بر دروغی که در دوران کودکی شما گفته که من به تو حق دارم ،اﻻن خدایی
را هم که باور کرده بودید را خراب و بیآبرو میکند.
 -7شیطان و روح مرگ تنها قدرت اجرایی بر شما دارند که شما به عنوان مسیحی به
آنان میدهید ،اگر نه هیچ اقتدار ،قدرت و آتوریتهای بر شما ندارند ولی متأسفانه بر
دنیا و کسانی که مسیح را ندارند این آتوریته اجرای مرگ را دارند.
مسیحی که اقتدار و آتوریته اجرایی کالم خدا را در مقابل شیطان و روح مرگ
نمیداند ،یک مسیحی شکست خورده است چون این روح ارواح دیگر بخصوص ترس و
افسردگی و خشم را به ما انتقال میدهد و ما را کنترل میکند.
 -7برای باطل کردن دروغ شیطان و روح مرگ و آزادی از کنترل این ارواح میبایست
کالم خدا را با باور صحیح و اقتدار به آنان اعالم کرد.
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اصول دعای اخراج ارواح پلید چیست؟
 )1در درجه اول باید اقتدار خود را بر خود شیطان رئیس روح مرگ اعالم کنید
و بعد با ملک فارس و روح اسالم قطع رابطه کنید و فرمان دهید
 )2درکالم خدا برای مبارزه و اخراج ارواح طبق یعقوب باب  4آیه  7میبایست
اول از خدا اطاعت کنیم و بعد در مقابل شیطان مقاومت کنیم تا از ما بگریزد.
بدون اطاعت از کالم خدا فرمان دادن بیفایده است .شیطان کامال میداند
که آیا آیهای که شما استفاده میکنید را باور دارید ،چون از اعمال قبلی
شما متوجه میشود که آیا آیهای را که شما به عنوان شمشیر استفاده می-
کنید (افسسیان باب  6آیه  )17را فهمیدهاید (برای شما مکشوف و ریما شده
است) و باور دارید و بیشتر از همه اطاعت میکنید .بدون باور و اطاعت
درست از آیات کالم ،متأسفانه کاری نمیتوانیم انجام دهیم( .به اعمال
رسوﻻن باب 19آیه  ،16-11مراجعه کنید و اقتدار پولس و پسران اسکیوا را
مقایسه کنید ،ما میبایست مثل پولس رفتار کنیم نه پسران اسکیوا)
 )3شما باید باور کنید که روح خدا به شما مسح داده و اطاعت کالم خدا به
شما اقتدار اجرایی برای اخراج ارواح داده است.
 )4در حقیقت مسیح در شما این اقتدار را دارد که ارواح را اخراج کند و شیاطین
از من و شما نمیترسند بلکه از مسیح و مسح روح خدا میترسند و مسیح
است که آنان را از طریق ما و اقتداری که به ما داده اخراج میکند.
❖ آیات کلیدی
این آیات را بخوانید که برای خود شما مکشوف گردد تا بتوانید از صمیم قلب
باور کنید و بعد آن را اطاعت کنید تا اقتدار اجرایی داشته باشید آیاتی که به
صورت تئوری حفظ کردهاید در مقابل شیطان و ارواح کاری نیستند بلکه آیات
مکشوف شده (ریما شده) و اطاعت شده قدرت و اقتدار دارد.
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(به عملکرد برادران اسیکوا در اعمال باب  19روجوع کنید)
"-1از این جهت پسر خدا ظاهر شد تا اعمال ابلیس راباطل سازد".
( اول یوحنا باب  3آیه )8

" -2ای فرزندان ،شما از خدا هستید و بر ایشان غلبه یافتهاید زیرا او که در شماست ،بزرگتر است از آنکه
در جهان است .ایشان از دنیا هستند از این جهت سخنان دنیوی میگویند و دنیا ایشان را می شنود".
( اول یوحنا باب  4آیه )4

" -3روح خداوند بر من است ،زیرا که مرا مسح کرد تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاد ،تاشکستهدالن
را شفا بخشم و اسیران را به رستگاری و کوران را به بینایی ،موعظه کنم و تا کوبیدگان را ،آزاد سازم".
( لوقا باب  4آیه )18

" -4خالصه ای برادران من ،در خداوند و در توانایی قوت او زورآور شوید .اسلحه تمام خدا را بپوشید تا
بتوانید با مکرهای ابلیس مقاومت کنید .زیرا که ما را کشتی گرفتن با خون و جسم نیست بلکه با ریاستها
و قدرتها وجهان داران این ظلمت و با فوجهای روحانی شرارت در جایهای آسمانی".
( افسسیان باب  6آیه )12-10

" -5و آن دستخطی را که ضد ما و مشتمل بر فرایض و به خالف ما بود (شریعت عهد عتیق که گناه ما
را نشان میدهد ،سند اصلی است که بر علیه ما بود ولی مسیح آن را روی صلیب به دوش خود گرفت)
محو ساخت و آن را به صلیب خود میخ زده از میان برداشت".
( کولسیان باب  2آیه )14

" -6به این ترتیب ،قدرت شیطان را که شما را به گناه متهم میساخت ،در هم شکست .خدا به تمام
مردم دنیا به روشنی نشان داد که مسیح بر روی صلیب بر شیطان چیره شده است؛ و شما هم بوسیله او،
از تمام گناهان خود پاک شدهاید".
( کولسیان باب  2آیه )15
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" -7و خدای سالمتی بزودی شیطان را زیرپایهای شما خواهد سایید ( .به شیطان باید بگویید " بزودی"
همین االن است)".
( رومیان باب  16آیه )20

" -8و ابلیس که ایشان را گمراه میکند ،به دریاچه آتش و کبریت انداخته شد ،جایی که وحش و نبی
کاذب هستند؛ و ایشان تا ابداالباد شبانه روز عذاب خواهند کشید".
( مکاشفه باب  20آیه )10

" -9ای موت نیش تو کجا است وای گور ظفر تو کجاست؟ لیکن شکر خدا راست که ما را بواسطه
خداوند ماعیسی مسیح ظفر میدهد".
( اول قرنتیان باب  15آیه )55

" -10ما را نیز که در خطایا ُمرده بودیم بامسیح زنده گردانید ،زیرا که محض فیض نجات یافتهاید .و با
او برخیزانید و در جایهای آسمانی در مسیح عیسی نشانید".
( افسسیان باب  2آیه )6-5

نحوه دعای اخراج روح مرگ
اعالم حقیقت و شکست شیطان:
 )1خداوندا تو را شکر میکنم که من را نجات دادی
 )2تو مرا از بنیاد عالم میشناختی و از رحم مادر مرا انتخاب کرده بودی که
نجات یابم
 )3ممنونم که بخاطر من روی صلیب جان دادی و گناهان من را تمام و کمال
بخشیدی
 )4روز سوم از مُردگان برخاستی و بر مرگ پیروز شدی
 )5من نیز با تو مردم و با تو زنده شدم و تا ابد نخواهم مُرد
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 )6شیطان صدای من را بشنو
 )7عیسی مسیح طبق کولسیان باب  2آیه  14تمام گناهان من را بخشید و هر
سندی از گناهان من در دست توست ،همه جعلی است ولی من این اقتدار
را دارم که آن را از دست تو بگیرم و به مسیح بدهم و محکومیتهای تو را
نسبت به آن گناهان باطل کنم.
 )8شیطـان صدای من را بشنو :مسیح خداوند ،طبق کولسیـان باب  2آیه 15
بر روی صلیب بر تو و تمام ارواح پلید پیروز شد و این پیروزی را به من داد.
 )9تو زیر پای مسیح شکست خوردهای و مسیح در من زنده است.
 )10در روز سوم از مُردگان برخاست و به من این اجازه داده که با او از مُردگان
برخیزم.
 )11من دیگر تا ابد نمیمیرم بلکه تا ابد زنده هستم و روی تخت سلطنت او از
همین اﻻن نشستهام.
 )12ولی تو طبق مکاشفه باب  20آیه  10آینده تو در دریاچه گوگرد است و تا
به ابد عذاب خواهی کشید.
 )13تو در بچگی به من دروغ گفتی ،که تو میتوانی من را بکشی و به این وسیله
مرا ترساندی و هنوز من را کنترل میکنی.
 )14ولی امروز روز آخر توست ،همانگونه که تو زیر پای مسیح هستی ،طبق
رومیان باب  16آیه  20زیر ما هستی.
 )15پای خود را به عنوان یک عمل نبوتی بکوبید روی سر شیطان.
 )16شیطان هر موقع تو گذشته من و گناهان من و تصاویر درد آور گذشته من
را بیادم بیاوری من آینده تو را بیادت میآورم.
 )17از زندگی من برو بیرون.
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قطع رابطه با ملک فارس و روح پشت مذهب اسالم:
()1

()2
()3
()4
()5

ای ملک فارس من با تو قطع رابطه میکنم ،تو حق بر نیاکان من و کشور
من داشتی ولی از امروز حقی به من نداری و قدرت و اقتدار تو را با اقتداری
که مسیح به من داده امروز باطل میکنم.
من اﻻن سر رئیسات شیطان را با اقتدار خون مسیح کوبیدم و او را اخراج
کردم و با تو قطع رابطه میکنم و تو نیز باید بروی.
تو دیگری هیچ حق قانونی نسبت به من نداری ،من تولد تازه پیدا کردهام و
فرزند خدا هستم و متعلق به تو نیستم ،از زندگی من برو بیرون.
ای روح اسالم تو سالهایی سال من را از طریق مذهب کنترل کردی ولی
امروز دست تو جلوی من باز است.
من مذهب اسالم را توبه کردهام و با آن قطع رابطه میکنم ،با حضرت محمد
و امامان قطع رابطه میکنم ،با قرآن قطع رابطه میکنم و تمام اسنادی را
که بر علیه من از طریق این مذهب داشتی را امروز باطل میکنم ،من دیگر
مذهب ندارم بلکه رابطه من با خداوندم عیسی مسیح است .پس از زندگی
من برو بیرون .من رئیس تو شیطان را امروز بیرون کردم پس تو هم باید
بروی .در نام عیسی مسیح تمام کنترل تو را بر خودم ،افکارم و احساساتم
باطل میکنم .از زندگی من برو بیرون.

اخراج روح مرگ:
 )1ای روح مرگ ،تو دروغگو هستی ،تو از بچگی به من کودک (سن خود را
بگویید) راجع به مرگ دروغ گفتی.
 )2گفتی که تو می تونی من را بکشی و من را خواهی کشت ولی کور خوندی
تو اصال نمی توانستی من را بکشی و مرگ من در دست تو نبوده و نیست.
من بچه این مطالب را نمیدانستم ولی اﻻن که ایمان آوردهام خدای من
برای من مسئله مرگ را باز کرده است.
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 )3نگاه کن که اﻻن من زنده هستم و نمردهام و من از رحم مادر انتخاب شده
بودم که نجات پیدا کنم و مسیح من را محافظت کرده و طبق اول
تسالونیکیان باب  5آیه  23تا بازگشت ثانوی خود و یا من به حضور او بروم،
هم روح و هم روان و هم جسم من را محافظت خواهد کرد.
 )4و من دیگر نخواهم مُرد بلکه میخوابم و در جلوی مسیح چشمم را باز می
کنم.
 )5اقتدار و قدرت مرگی که در دست توست به من کاری نمیتوانست بکند و
نمیتواند بکند .من طبق کالم خدا نخواهم مُرد و جای من روی تخت
سلطنت خداوند است و تا ابد با او سلطنت خواهم کرد و جای تو با رئیسهات
روح اسالم و ملک فارس و خود شیطان در دریاچه گوگرد خواهی بود.
 )6آن فردی را که من در کودکی دیده بودم (و یا اتفاق وحشت انگیز) آن
شخص و یا آن تصویر را از دست تو میگیرم و اﻻن به مسیح خداوندم تقدیم
میکنم .خیالم راحت است که این فرد در دست مسیح است نه تو و خداوند
من هر طوری بخواهد با او عمل میکند و مسیح من به قلب او نگاه میکند
نه اعمال او ولی دیگر آن شخص در دست تو دیگر نیست.
 )7هر موقع تصاویر دیگری از مرگ و وحشت را به من نشان دهی ،فوری از
دست تو میگیرم و به مسیح میسپارم.
 )8قدرت حرف تو که گفته بودی من قادرم تو را بکشم را و با این تصویر یکی
کرده بودی را امروز باطل اعالم میکنم و با حقیقت کالم که من نخواهم
مُرد تعویض میکنم.
 )9از فکر و احساس من برو بیرون ،خداوند من در من روح حیات را گذاشته
است و تو هیچ جایی در من نداری ،و نمیتوانی برگردی.
 )10هر موقع این تصاویر را بیاد من بیاوری ،من آینده تو را که دریاچه گوگرد و
عذاب ابدی است بیادت می آورم.
 )11ای روح مرگ تو هستی که روح ترس را در من ایجاد کردهای ،از امروز تو
باید از من بترسی .از زندگی من برو بیرون ،دیگر بر من کنترل نداری.
در نام عیسی مسیح ،آمین.
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روح ترس و نگرانی
عوارض و نشانههای حضور روح ترس در زندگی
 )1ترس از مرگ (اول قرنتیان باب  15آیه  , 55یوحنا باب  3آیه  ،16رومیان
باب  8آیه )11
 )2ترس از مرگ عزیزان (مزمور باب  116آیه )15
 )3ترس و نگرانی از بیماری (اشعیا باب  53آیه )6-4
 )4ترس از تاریکی (مزمور باب  36آیه  ،9افسسیان باب  5آیه )8
 )5ترس از بلندی (مزمور باب  27آیه  ،5اشعیا باب  40آیه )31
 )6ترس از رانندگی (مزمور باب  32آیه  ،8باب  23آیه )4
 )7ترس از مسافرت با هواپیما
 )8ترس از جای تنگ (مزمور باب  46آیه )1
 )9ترس از حیوانات (پیدایش باب  2آیه  ،19امثال باب  12آیه )10
 )10ترس از شکست (امثال باب  24آیه )16
 )11ترس از ریسک کردن در کار و شغل
 )12ترس از آینده (متی باب  6آیه )26
 )13ترس و اضطراب از آینده و بزرگ شدن بچهها (مزمور باب  147آیه ،13
اشعیا باب  65آیه )22
 )14ترس از دست دادن کار (متی باب  6آیه  ،32-31مزمور باب  112آیه )7-6
 )15ترس از کم پولی یا بی پولی (متی باب  6آیه  ،20-19عبرانیان باب  13آیه
 ،5امثال باب  10آیه )3
 )16دزدی (ناشی از ترس و نگرانی نداشتن و بدبختی)
 )17ترس از تنهایی (متی باب  28آیه )20
 )18ترس از طرد شدن
 )19احساس نا امنی در یک مکان ،مضطرب
 )20دلهره از شنیدن صدای آژیر (مزمور باب  112آیه )7-6
 )21ترس از صدای ناگهانی و بلند (قبال صدای انفجار بمب شنیده اید)
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 )22مشتاق و لذت بردن از به دیدن فیلمهای وحشتناک و یا توأم با خونریزی
 )23ترس از نقل مکان به محل جدید برای زندگی
 )24ترس از حرف مردم (مزمور باب  71آیه )12-9
 )25خجالتهایی که از ترس ناشی میگردد.
 )26ترس از بیآبرویی (شرم ،مفتضح شدن) (غالطیان باب  3آیه  ،14-13رومیان
باب  15آیه )17
 )27ترس از تنبه شدن و مجازات (حتی باعث گفتن دروغ میگردد) (اول قرنتیان
باب  4آیه )14
 )28ترس از قضاوت و محکومیت (اول قرنتیان باب  11آیه  ،32-31رومیان باب
 8آیه )1
 )29کنترل کردن دیگران از ترس اینکه آسیب نبینند (مثل فرزندان) (در مواردی
بخصوص کنترل از ریشه غرور میتواند باشد)
 )30دروغگویی :متوسل شدن به دروغ از ترس مجازات و یا قضاوت و یا ترس
بیپولی
 )31ترس از ارواح و حتی اسم روح
 )32ترس از دیدن مُرده

دعای آزادی از روح نگرانی و ترس
کالم خدا در دوم تیموتاوس باب  1آیه  7میگوید که خدا به ما روح ترس را نداده
است بلکه روح محبت ،قوت و خویشتنداری را.
برای اخراج روح ترس و نگرانی میبایست اول اعالم شکست به شیطان بدهید و بعد
اقتدار و قدرت روح مرگ را در زندگی خود و یا فردی که برای او دعا میکنید باطل
کنید و او را اخراج نمایید و بعد روح ترس و نگرانی را فرمان دهید.
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شناخت ماهیت و نحوه عملکرد روح ترس و نگرانی
روح ترس از طرف روح مرگ به انسان انتقال پیدا میکند .روح نگرانی و ترس روحی
است که در زمانی که ما جواب سوالی را که با آن روبرو هستیم نمیدانیم را ترغیب و
تحریک میکند و ما را نسبت به آن مطلب در حقیقت میترساند.
نگرانی وقتی اتفاق میافتد که ما جواب سواﻻتی که به مغز و فکر ما میآید را نداریم.
از نظر فیزیکی چه اتفاقی در مغز ما میافتد؟
 -1مسئله مهمی را که باید در نظر گرفت این است که از نظر فیزیکی در مغز و
سیستم عصبی ما اتفاقاتی میافتد که باید در باز شود .تمام حواس پنجگانه ما به
صورت تصویری در مغز ما اثر میگذارند .به این معنی که هر تصویری را با چشم می
بینیم ،هر صدایی را که با گوش می-شنویم ،هر بویی را که به مشام می میرسد ،هر
مزهای را با زبان میچشیم و هر جسمی را با دست لمس میکنیم و حتی باد را با
پوست خود احساس میکنیم همه و همه به صورت تصاویر متعدد در کامپیوتر مغز
ما ثبت میشود و هیچگاه پاک نمی-شود مگر ضربه مغزی و آسیب مغزی بخوریم که
اعصاب مغز ما قادر به دسترسی به آن تصاویر نداشته باشند.
اعصاب مغز عامل انتقال سیگنال و تصاویر هستند و خاطره هایی که برای ما تداعی
میگردد بواسطه این تصاویر است که حتی بو با تصویری در مغز ما ثبت شده است .در
تمام دوران زندگی ما تصاویر زیادی از خوب و بد در مغز ما ثبت شده است کـه افکـار
ما را می-سازد و تمام آنان بر احسـاس ما که توسط سیگنالهای مغزی و ترشحات
مخصوص که همه آنان توسط پزشکان و روانشناسان اسمگذاری شدهاند احساس شادی،
غم ،نگرانی و ترس ،خشم و عصبانیت را ایجاد میکنند .تصاویری که راجع به اتفاقاتی
مثل مرگ کسی بوده ،یا تصادف دیدهایم ،یا خونریزی دیدهایم ،یا دعوا و کتک کاری
دیده-ایم ،یا جنگ دیده و یا صدای آژیر و بمبها شنیدهایم ،یا خودمان آسیب جسمانی
دیدهایم ،یا حتی داشتیم غرق می-شدیم یا در تصادفی می ُمردیم یا اتفاقات هولناکی از
این قبیل از بچگی تا سن کنونی داشتهایم.
تمام این اتفاقات با احساساتی که ما در آن زمان پیدا کردهایم در مغز ما ثبت شده
است و حتی اگر در ضمیر ناخوداگاه ما رفته باشد که یادمان نیاید متأسفانه شریر و ارواح
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چون در زمان آن واقعه حاضر بودهاند و حتی با شما صحبت کرده-اند ،قادر به یاد آوری
شما هستند .دوباره تکرار کنم که شیطان و ارواح پلید با حرف زدن با فرکانسی که گوش
ما نمیشنود ولی روان ما و روح ما تشخیص میدهد با ما صحبت میکنند.
 -2وقتی به تصویری نگاه میکنیم و یا صدایی میشنویم و یا سوالی در ذهن ما مطرح
میشود که ممکن است از طرف مردم ،دنیا و یا شریر باشد ،در آن صورت مغز ما
شروع میکند برای پیدا کردن جواب آن سوال به مخزن کامپیوتری مغز رجوع کند و
دنبال جواب بگردد .اگر توانست که جواب آن سوال را از حافظه و سلولهای ثبت
شده پیدا کند  ,چه جواب درست و چه جواب غلط هر چه که شباهت به آن سوال را
دارد ،جوابش را به ذهن ما انتقال میدهد و ما فکر میکنیم که جواب را داریم.
امکان دارد که سوال و یا صدا شباهت زیادی به مصائب ،دردها ،واقعههای ناگوار،
آسیبهای گذشته بخصوص در زمان کودکی تا به زمان حال باشد و محض رجوع به آن
قسمت حافظه ،آن خاطره ،آن جواب همراه با احساساتی که به آن ربط داشته شده را
برای ما یاد آور و یا تداعی میکند .اگر مطلب ما پیدا کردن جواب سوالی باشد ،درصد
باﻻی دارد که سابقه ثبت شده فکری ما شباهتی به راه حل خدا و کالم او نداشته باشد
که در مورد افرادی که قبال با مسیحیت و کالم خدا آشنا نبودهاند ،مثل مسلمانزادگانی
مثل ما ،جواب هایی که بیاد میآورد ،آمد از زمان بچگی ،خانواده ،مدرسه ،مذهب،
فرهنگ و دیگران بوده و مطابقتی با کالم خدا ندارد پس ممکن است آن را به عنوان
جواب استفاده کنیم و تصمیم غلط بگیریم.
اگر مطلب مورد بررسی در مغز راجع به واقعهای باشد در آن صورت امکان دارد
دردهایی که در قبل کشیدهایم و صداهایی که ارواح از قبل در مغز ما ثبت کردهاند که
توأم با دروغ و جوابهای غلط و راجع به مرگ و شکست و اسارت و درد و ناراحتی برای
ما بوده ،به یاد ما بیافتد و در آن صورت ما درد بکشیم و همان دردها دوباره تداعی گردد
ولی به نوع دیگر ولی در زمان حاضر .بعضی از وقتها سوال و یا واقعه که روبری شما
هست و به فکر شما رجوع میکند ،امکان دارد در مغز شما خاطره و تصویری همانند آن
نداشته باشید ،پس مغز جواب ندارد پس به چشم و یا گوش از طریق اعصاب سینگنال
میفرستد که نمیدانم چیست ،دوباره نگاه کن و دوباره گوش بده تا من پیدا کنم.
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این سینگنال ها اگر جوابی در مغز ما راجع به آن نباشد به طور مرتب از مغز به چشم
و گوش انتقال پیدا میکند و رفت و آمد میکند و چون جواب ندارد ،اعصاب شروع
میکنند به سایر اعضای بدن صدا کردن و مغز شروع میکند شباهتی نسبت به آن
مطلب و صدا و یا واقعه پیدا کند .در این حین به خاطر سیگنالهای پشت سر هم،
اعصاب ما تحریک میشود و احساس استرس میکنیم .این استرس ایجاد ترشحاتی
میشود که نگرانی و بعد ترس را در ما ایجاد میکند و حتی اگر شباهتی پیدا کند که
درد ناک و ترسناک و یا مرگ آور بوده در آن صورت ترشحات زیادتری از نگرانی و ترس
را بر ما وارد خواهد کرد.
 -3به این مثال توجه کنید :وقتی شما تنها در خانه نشستهاید و صدایی از پشت درب
منزل میآید که کسی محکم به در میکوبد و شما پشت در را نمیبینید ولی صدا را
میشنوید که خیلی مهیب و بلند و پشت سر هم میکوبد.
مغز شما که مرکز تفکر و تشخیص است شروع میکند به دنبال شباهت این صدا در
مغز تفحص میکند و خاطرهای از این صدا را به طور مثال پیدا میکند که شما شنیده
بودید و یا فیلم دیدهاید و یا حتی برایتان اتفاق در قبل افتاده که کسی وارد منزل خواهد
شد و یا بیاید و مثل مأمورین دولتی شما را دستگیر کند و یا شما را آسیب خواهد زد و
یا حتی بکشد .در آن صورت مغز شما آن تصاویر را برای شما خیلی سریع بدون اینکه با
چشم ببینید و یا حتی آن زمان قبل را بیاد بیاورید ،یادآوری می کند ،در حقیقت حادثه
ناگوار را یادآوری میکند و شما را بدون اینکه بدانید پشت در کیست و یا چیست در
نگرانی و ترس میافتید .حال شما با ترس و لرز بلند میشوید و به درب خانه نزدیک
شده و یا شاید یک چوب به دست میگیرید که از خود دفاع کنید و درب را باز میکنید.
می بینید که یک بچه که طفلکی از نظر فیزیکی و مغزی عقب افتاده است که مادر و
خانه خود را گم کرده از ترس گم شدن به درب خانه شما میکوبد .شما چه حالی آن
موقع دارید که این بچه طفلکی را می بینید؟ آیا یک آه نمیکشید و عرق سرد به پشت
کمر شما احساس نمیشود و یک دلسوزی خاصی نسبت به آن بچه پیدا نمیکنید ؟
دیگر نگرانی و ترس رفته چون جواب حقیقی را در پشت در دیدید .حال جواب را دارید
پس نگرانی محو شد.
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 -4شیطان نیز از واقعهها ،صداها ،سوالها در زندگی ما سؤاستفاده میکند و نه تنها
مغز ما ما را میترساند بلکه شریر ما را تحریک میکند و پشت سر مادامی که مغز ما
مشغول پیدا کردن جواب است ما را تحریک میکند و با دروغ ما را میترساند.
مثل این میماند که شما در همان مثال باﻻ صدا را میشنوید و پشت در را نمیبینید
و در فکر هستید که پشت درب کیست و مثل این است که شخصی پشت پنجره شما
ایستاده و شما حتی صورت او را نمیبینید و یا شاید شبهی از او ببینید که به شما
میگوید  :آن صدا چیزی کسی است که میخواهد به شما آسیب برساند و یا بکشـد.
پس نه تنها مغز ما و اعصـاب ما میتواند بخاطـر خاطرههای گذشته ما را نگران و ترسان
کند بلکه شیطان و ارواح پلید نیز با تحریک ما شعله این نگرانی را بیشتر کنند و یا نمک
روی زخم ما بریزند و چون در محل دور و کنار ما حاضرند و در زمان واقعههای بد
گذشته نیز بودهاند بیشتر اگاهی دارند که ما را به خاطرات بد یادآوری کنند و از نتایج
بدی که قبال برای ما اتفاق افتاده در زمان حال بترسانند.

چه کنیم تا روح ترس از ما دور شود؟
کالم خدا در فیلیپان باب  4آیه  ،7-6میگوید از هیچ چیز نگران نباشید .سوال
اینجاست که مگر میشود نگران نشد؟
خیر  ,ما به سادگی نگران و ترسان میشویم ولی خود خدا جواب ما را در دنباله این
آیه و سایر آیات کتاب مقدس مثال متی باب  6میدهد.
در این آیه میگوید با دعا و مناجات و سپاسگزاری مسئلت خود را در پیشگاه خدا
ابراز نمایید .این به این معنی است که شکر کنید که خدا جواب سوال شما را دارد ،پس
با دعا به او بگویید که چه مطلبی شما را نگران کرده است .در همین آیه جواب میدهد
که آرامش الهی که فوق فهم بشر است دلها و افکار شما را در مسیح عیسی حفظ
خواهد کرد .این به چه معنی است؟

117

یعنی اینکه کالم خدا راه حل سواﻻت افکار ماست ،راه حلهای خدا جواب تمام
مشکالت ماست و با باور آن جوابها و اینکه او قادر مطلق است و قادر به انجام آن جواب
است فوری مغز ما این جواب را بجای جوابهای درد آور ،ترس آور قبلی عوض میکند
و این باور باعث میشود که مغز ما برای این موضوع به خاطره گذشته تکیه نکند بلکه
طبق امثال باب  5آیه  ،3به خدا و کالم او توکل و اعتماد کند و آن را به عنوان تصویر
صحیح و جواب صحیح بپذیرد .در آن موقع اعصاب ما دیگر سیگنال غلط و ممتد به
چشم ما و یا اعضـای دیگر بدن ما نمیرساند و سلولهای مغز و بدن ما در یک تعادل
قرار میگیرند و اعصاب عقب و جلو نمیرود و این تعادل اعصاب به آرامش معنی شده
است .برای همین این آیه می گوید که آرامش الهی دلهای شما را در مسیح عیسی
حفظ خواهد کرد.
در متی وقتی مسیح میگوید برای خوردن و پوشیدن و غیره نگران نباشید ،پشت
آن راه حل میدهد و میگوید که پدر آسمانی شما که تمام احتیاجات شما را می داند،
اوست که آنان را فراهم میکند .اگر ما این اعتماد را به پدر آسمانی بکنیم در آن صورت
تصویری که از نداشتن و نخوردن و احتیاج بود به تصویر خوب فراهم کننده تبدیل
خواهد شد و آرامش خواهد آمد.
پس اعتماد به خدا و اعتماد به کالم او که حکمت و راه حل و جواب تمام سواﻻت
ماست ،این تصاویر غلط در مغز را تعویض و صداهای شیطان را خاموش می کند و بجاش
در مغز ما آرامش ایجاد میگردد.

چگونه دعا کنیم تا روح نگرانی و ترس اخراج گردد؟
اول میبایست حقیقت را جایگزین دروغ کنید Truth Encounter .و راجع به آن
موضوع از خدا و روحالقدس بخواهیم که مسئله را برای ما باز کند .یا جواب و راه حل
را خواهد داد و یا میگوید صبر کن و یا میگوید برایت جواب بهتری دارم به من
اعتماد کن.

118

با اینکه ما هنوز جواب را ممکن است ندانیم و خدا به ما در آن لحظه ندهد چون او
را میشناسیم که ما را دوست دارد و بهترین را برای ما میخواهد به او اعتماد میکنیم.
این اعتماد و اطمینان اسمش ایمان است .یعنی اطمینان به چیزهایی که امید داریم
و برهان به چیزهای که نمیبینیم .یعنی باور داریم با اینکه نمیشونم و نمیبینم چون
به تو ایمان دارم که پشت درب هستی ،هر چه بشود تو بهترین را برای من میخواهی
حتی اگر باید بمیرم تو با من هستی و من با تو مالقات خواهم کرد ،در آن صورت ایمان
ما ترس را بیرون میکند و آرامشی که مافوق فهم ماست قلب (مغز و افکار) ما را فرو
میگیرد.

چگونه دعای جنگ روحانی کنم؟ Power Encounter

 )1خدایا ممنونم که تو با من هستی و تو جواب همه سواﻻت را داری و هر چند
که من نمیدانم و نمیبینم باز به تو اعتماد میکنم.
 )2ای شیطان صدای من را بشنو ،خداوند من روی صلیب طبق کولسیان باب
 2آیه  ،15تو را شکست داد و قدرتهای تو را در هم کوبید و تو را با پاشنه
پاش روی صلیب خورد کرد.
 )3طبق رومیان باب  16آیه  ،20این قدرت و اجازه را داده که بزودی سر تو را
زیر پای خود بکوبم .ای شیطان برات یک خبر دارم این بزودی همین اﻻن
است .مسیح در من تو را شکست داد و من این اقتدار را دارم که به تو دستور
دهم که از زندگی من بری بیرون.
 )4ای روح مرگ من اﻻن رئیست را که شیطان باشه از خودم دور کردم و تو
هم باید بروی تو هیچ حقی بر من نداری من تو را بیرون کردهام و یک بار
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دیگر می گویم برو بیرون (اگر چنین دعای جنگ روحانی را بر علیه روح
مرگ نکردهاید به قسمت اخراج روح مرگ در این کتاب رجوع کنید و قبل
از ادامه این دعا ،آن دعا را بکنید که رسما و حقا شما بر روح مرگ فائق و
پیروز باشید که بتوانید او را و بعد روح ترس را بیرون کنید .پس اگر نکردهاید
برگردید به آن دعا) ولی اگر کردهاید این دعا را ادامه دهید.
 )5ای روح ترس و نگرانی هیچ حقی بر من نداری من اﻻن ریئست را که روح
مرگ باشد بیرون کردم و تو هم باید بروی.
 )6ای روح ترس و نگرانی درسته که این سوال را در فکر من تحریک میکنی
و حتی واقعیتهایی که اتفاق افتاده و در زندگی من واقعیت دارد را بیاد من
میآوری و من را میترسانی ولی یک خبر برات دارم ،خدای من حقیقت را
راجع به این واقعه ،این واقعیت و این اتفاق میداند و من خبر ندارم ولی او
دارد و من به او اعتماد میکنم و من به خودم و افکار خودم اعتماد ندارم و
نمیتوانی از گذشته من و خاطرات بد و غلط من سؤاستفاده کنی و بیاد من
بیاوری .من به مسیح اعتماد میکنم و برای او صبر میکنم .پس ای روح
ترس ساکت شو و برو بیرون از افکار و زندگی من.
 )7خداوندا ممنونم که این اقتدار را به من دادی که شیطان و روح مرگ و روح
ترس را بیرون کنم .به تو اعتماد میکنم که در دستان تو هستم .در نام
عیسی مسیح ،آمین.
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روح غم و افسردگی
 )1نداشتن شادی روزانه
 )2غمی که سالها دارید و دلیل آن را میدانید
 )3غمی که اﻻن دارید ولی دلیل آن را نمیدانید
 )4غم فوت و از دست دادن کسی که برای شما عزیز بوده
 )5غم تنهایی
 )6غم از کم محبتی و کم توجهای همسر
 )7غم و افسردگی از زندگی زناشویی نا موفق
 )8ناراحتی و خستگی از دخالت خانواده همسرتان در زندگی زناشویی خود
 )9ناراحتی از حرف مردم پشت سر شما
 )10دل گرفتگی و غم از قضاوتها و محکومیتهای مَردم
 )11ناراحتی از تهمتهای نابجا
 )12دل گرفتگی و غم از نداشتن درآمد کافی که نمیتوانم برای خانوادهام فراهم
کنم
 )13غمی که سالها بخاطر عدم موفقیت در زندگی بر شما قرار گرفته
 )14دل شکستگی از بد بیاری پشت سر هم
 )15غم از احساس پوچی و بیارزشی
 )16غم شکست در عشق
 )17غم شکست در کار و حرفه
 )18غم مریضی فرزندان و یا عزیزان
 )19غم نا موفق بودن و یا شکست فرزندان
 )20غم اعتیاد فرزندان
 )21افسردگی که دلیل آن را نمیدانید
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دعای آزادی از روح غم و افسردگی
روح غم و افسردگی همانند روح ترس ،با دروغ و یا یادآوری واقعیتهای دردآوری که
در زندگی ما اتفاق افتاده و درست هم بوده و ما آسیب دیدهایم ،ما را کنترل میکند
و در اسارت افسردگی نگاه دارد .وقایع درد آوری که در کودکی اتفاق افتاده بوده غم
هایی که ما داشتهایم و نبخشیدنها در احساس ما ایجاد غم میکند و این غمها اگر
جوابی برایشان نداشته باشیم و امیدی برای آن در افکار ما ایجاد نگردد بر اثر مرور
زمان به ناامیدی و نهایتا افسردگی تبدیل میگردد که با هیچ قرص و دوایی اعالج
ندارد .چون پشت هر نبخشیدن و واقعههای ناگوار یک روح غم و افسردگی ایستاده
بوده و هست که آن افکار و نهایتا احساسات همراه آن را به یاد ما میآورد.
البته یک غمی است که ما را به توبه دعوت میکند و آن را نباید فرمان داد که از ما
دور شود ،بلکه باید باعث توبه ما شود.
"زیرا غمی که برای خداست منشأ توبه میباشد به جهت نجات که از آن پشیمانی نیست؛ اما غم دنیوی
منشأ موت است".
( دوم قرنتیان باب  7آیه )10

چه کنیم تا روح غم و افسردیگی از ما دور شود؟
حتی اگر در عرض روز ناگهان غمی به شما دست میدهد که نمیدانید از کجاست.
از روحالقدس بخواهید که دلیل و ریشه آن را به شما نشان دهد .حتما روح خدا شما
را به واقعه و خاطرهای که شاید چند ساعت قبل بوده و یا سالهایی قبل اتفاق افتاده
راهنمایی میکند .شاید افسردگی در زندگی دارید که حتی ریشه آن را نمیدانید ولی
میدانید که عوارض افسردگی در شما هست.
باز از روحالقدس بخواهید که ریشه و زمان و حتی تصاویر آن زمان را که ریشه اصلی
این واقعه و افسردگی کنونی شماست را به شما نشان دهد .از آنجائیکه روح خدا شما را
دوست دارد و میداند که چه اتفاقی برای شما افتاده است باید بدانید که حتی از رحم
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مادر مسیح و روح-القدس مواظب شما بودهاند با اینکه شما او را نمیشناختید و هنوز
مسیح را به عنوان خدا و خداوند نپذیرفته بودید؛ او شما را از بنیاد عالم می شناخته و از
رحم مادر انتخاب کرده بوده که زمانی او را به عنوان خداوند خودتان اعالم کنید .پس او
با شما بوده و خواهد بود .در این مورد نیز او ریشه و واقعه را بیاد شما خواهد آورد.
اگر واقعهای که به یاد آوردید خیلی درد ناک بوده مثال به شما تجاوز شده بوده و یا
آسیب بدی در کودکی خورده بودید ،نگران نباشید ،با اینکه احساس دردناکی در شما
ایجاد خواهد شد ولی موقتی است و نگذارید که شیطان و روح افسردگی به شما دروغ
بگوید و مثال بگوید که خدا نمیتواند تو را شفا دهد ،لزومی ندارد این مطلب را اعالم
کنی چون آبرویت جلوی یار ایمانی و کسی که با تو دعا میکند ،میرود و حتی بگوید
خدا کجا بود که تو بهت تجاوز شد و یا این درد را میکشیدی؟
اگر چنین واقعه و یا واقعههای درد ناکی دارید خودتان و یا کمک یار روحانی خودتان
حزقیال باب  16آیه  ،11-4را بخوانید .در این آیات خدا راجع به دختر بچهای صحبت
میکند که او را سر راه انداخته بودند و کسی به او توجهای نمیکرد و در حال مرگ بوده.
البته خدا راجع به قوم اسرائیل صحبت میکند ولی ما اﻻن همان اسرائیل حقیقی هستیم
که خدا برای تک تک ما این دل و دلسوزی را داشته و دارد.

روش عملکرد ما چیست؟
 -1اول ریشهیابی کنید و از روحالقدس بخواهید که بر شما مکشوف کند
 -2کالم خدا را بیاد بیاورید که او همیشه با شما بوده و هست و او هیچ وقت نمی-
خواهد و نمی خواسته که شما در این درد بزرگ در گذشته بیافتید ولی چون دنیا
طبق اول یوحنا باب  ،5در شریر خوابیده و طبق دوم قرنتیان باب  4آیه  ،4خدای این
جهان شیطان است ،این مطلب به شما و چندین بلیون مردم دنیا از زمان آدم و حوا
تا شما انجام داده و خواهد داد .پس اگر هم در قبل زجر کشیدهاید ،باور کنید که خدا
زجر شما را به سرمایه برای شفای دیگران بکار خواهد برد و نه تنها شما را در شادی
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کامل قرار خواهد داد بلکه تجربه شما را وسیلهای برای درک درد دیگران و شما و
تجربه شما ابزاری خواهد بود برای شفای هزاران افسرده بخصوص مردم کشور ما.
 -3وقتی ریشه را پیدا کردید و احساسی را که همراه با آن تصاویر و ریشه اصلی است
را مشخص کردید ،اگر کسانی که در این واقعه بودهاند را بخشیدهاید یکبار دیگر در
قسمت احسـاس ببخشید (اگر روش بخشش احساسـات را نمیدانید همین جا توقوف
کنید و به قدم سوم یعنی بخشش و شماره  7قسمت بخشش مراجعه کنید) اگر بلد
هستید که چگونه قسمت احساس را ببخشید ادامه دهید.
 -4اول تمام آن افراد را ببخشید و قلعهای که شیطان و روح غم و افسردگی در روان
شما و در قسمت فکر و احساس شما ایجاد کرده اند را فرو بریزد فرمان دهید که روح
افسردگی از افکار و احساس شما بیرون رود و از روحالقدس بخواهید ،روح شادی را
که در روح شماست را در فکر و احساس شما جاری کند.

روش دعای جنگی بر علیه روح افسردگی:
 -1مسیح جان به تو محتاجم میدانم که با من بودهای و االن نیز هستی و تو همیشه مرا محافظت
کردهای ،ای روحالقدس ممنونم که ریشه درد و غم و افسردگی من را که در گذشته من بوده را به
من مکشوف کردهای.
 -2آن فرد را میبخشم و احساساتم را نیز نزد تو میآورم .هر احساس کوچکی ،حقارت ،لعنت ،نجسی،
عریانی که باعث غم و افسردگی من شده است را به تو میدهم و باور دارم که مسیح عیسی در قبل
از صلیب و روی صلیب این در را برای من کشیده است .پس من این درد را به او میدهم و آن شخص
را میبخشم چون جنگ من با آن شخص نبوده و نیست بلکه شریری و شیطان بوده که از آن شخص
گناه کار سؤ استفاده کرده و شیطان من را آسیب زده است .پس خداوند آن شخص را به تو تسلیم و
واگذار میکنم و این احساس کوچکی ،نجسی ....... ،را به تو تقدیم میکنم چون تو برای من زجر
کشیدی ،کتک خوردی ،کوچک شدی ،عریان شدی و درد کشیده تا من درد نکشم و تو طبق اشعیا
باب  53آیه  ،4غمهای من را بر خود گرفتی تا من امروز شفا یابم.
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 -3ای شیطان تو شکست خورده هستی ،مسیح من تو را روی صلیب شکست داد و این اقتدار را به
من داده که تو را زیر پای خود بکوبم ،ای روح مرگ تو نیز شکست خورده هستی چون خدا به من
روح حیات را داده و تو باید از زندگی من بیرون بروی و حقی بر من نداری و ای روح نگرانی و ترس
تو هم چون روسات ،بیرون رفتن تو هم باید بروی بیرون و نمیتوانی مرا بترسانی یا نگران کنی چون
برای هر سوالی که تو مرا از آن می ترسانی خداوند من جواب دارد و چه من بدانم و چه ندانم به او
اعتماد میکنم و ایمان دارم که به نفع من تمام خواهد شد پس ای روح ترس تو هم برو بیرون.
 -4ای روح غم و افسردگی تو بوسیله وقایع ناگوار و از طریق خود شیطان و روح اسالم و روح مرگ
و روح ترس من را در گذشته آسیب رساندی و حتی دیگران و اشخاص و یا دولتها را مجرم خطاب
کردی و خود را پشت آنان پنهان کرده و آنان را دشمن من قلمداد کرده که من تو را که دشمن اصلی
من هستی را نش ناسم و بیرون نکنم .ولی امروز روز آخرت است چون روح خدا و مسیح من مکاید و
دروغهای تو و آسیبهای تو را برای من آشکار کردهاند و من آن افراد را نیز بخشیدم و تو هیچ وسیله
و سند و یا آتوئی در دست خود نداری که بر علیه من استفـاده کنی و پشت آنان قائم بشوی .دست
تو را خواندهام و حقی بر من نداری.

 -5دروغهای تو را برمال میکنم و دردهایی که تو به من دادی را مسیح روی صلیب
کشیده و من همه آنان را به او واگذار کردهام و تمام لعنتهایی که تو بر من گذاشتی
و مرا تا بحال در افسردگی نگاه داشتی را بر خواهد داشت.
 -6من االن ر وسای تو را اخراج کردم و سر رئیس کل تو را که شیطان باشد را با اقتداری که مسیح
در رومیان باب  16آیه  ،20به من داد زیر پای خود کوبیدم و تمام بزرگانت را بیرون کردم و تو هم
باید بروی .تو جایی در من پیدا نمیکنی چون خداوند من بجای غم ،روح شادی را داده و صد در صد
روح شادی در زمان نجاتم بوسیله روح القدس در من کار گذاشته شده و تو بودی که تا بحال با
دروغهات و دردهایی که از آسیبهات کشیده بودم این روح شادی را در روان من محزون کرده بودی
ولی امروز روز آخر تو ست برو بیرون شون جایی در من پیدا نمی کنی.
 -7ای مسیح ممنونم که همیشه بیاد من بودی و تو حتی در آن آسیبها و دردها با من بودی و من
خبر نداشتم و ممنونم که تمام این دردها و خاطرات را برای من سرمایه خواهی کرد که برای شفای
فرزندان دیگر تو من را استفاده کنی و ممنونم که من را همکار و دوست خود میدانی و از من استفاده
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خواهی کرد .ای روح القدس روح شادی صد درصد خود را که در روح من کار گذاشتهای را از روان و
احساس من جاری کن و تمام فیلترهای نگرانی و غم را فرو بریز و پاک سازی کن و شادی تو از من
جاری شود .بهت قول میدهم از تو اطاعت کنم.
در نام عیسی مسیح ،آمین.
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روح خشم:
عوارض و نشانههای حضور روح خشم در زندگی
 )1تلخی ممتد نسبت به افراد دیگر
 )2تلخی نسبت به خود (از دست خودم ناراحت هستم ،بطور ممتد)
 )3تلخی نسبت به اوضاع و احوال
 )4روحیه منفی به خود و دیگران و اوضاع
 )5زبان انتقاد بیجا و مخرب
 )6زبان تحقیر کننده و مسخره کننده
 )7زبان کوبنده و محکوم کننده که بیآبرو می کند
 )8زبان غیبتگو
 )9زبان بدگو
 )10زبان و روحیه دو بهم زن
 )11آماده به نزاع و دعوا با زمین و زمان و مَردم
 )12کوتاه نیامدن در رفع مسائل و مشکالتی که با دیگران دارید.
 )13عدم بخشش
 )14تنفر و غیظ
 )15بدی کسی را خواستن ،انتقام جویی
 )16دوست دارید کـه به طرف مقابـل آسیب برسانیـد (به خود حق میدهید)
 )17آسیب بدنی به کسی رساندن ،کتک زدن (مردی که همسرش را کتک می-
زند)
 )18پدر و یا مادری که فرزندش را با خشم کتک میزند
 )19کشتن و قتل
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دعای آزادی از روح خشم
باورهای خود را درست کن.
روح خشم یک روح پلیدی است که همانند روح غم و افسردگی از سربازان روح
نگرانی و ترس و در نهایت از زیر دستان روح مرگ و روح اسالم و خود شیطان هست
که وارد زندگی ما شده و بخاطر مسائلی که در گذشته در زندگی ما افتاده بوده و ما قادر
به حل آن نبوده ایم یا غم و افسردگی پیدا کردهایم و یا بعضیها به جای غم و افسردگی
خشم از آنان جاری میگردد و گروه دیگری در آن واحد هم خشم دارند و هم افسرده
هستند و در این روحیه غم و خشم عقب و جلو میروند و خودشان نیز از این اسارت
خسته هستند و دیگران را نیز آسیب میزنند .روح خشم در کالم با روح قاتل مقایسه
شده است (به متی باب  5مراجعه کنید).
در ایران از نظر فرهنگی و پیش زمینه مذهبی ،مردان بیشتر خشمگین و زنان افسرده
هستند و این بخاطر همین ارواح هستند که از واقعیتها  ,باورهای کاذب و مصائب و
سختیهای مذهبی ،فرهنـگی و اجتمـاعی ما سؤاستفـاده کرده و قلعههایی زیادی در
فکر و احساس ما ایرانیها قبل از نجات ایجاد کردهاند که بعد از نجات طبق دوم قرنتیان
باب  10آیه  ،5-4باید فرو بریزد و ما از این اسارتها آزاد شویم.
نویسنده این کتاب ،خودم از این روح خشم زجر میکشیدم و این روح قبل از نجات
و بعد از نجاتم مرا کنترل میکرد و از این طریق همسر و دیگران را آسیب میرسانید.
طوری عمل میکرد که باعث میشد همسر عزیز و شاداب من در ترس و نگرانی و
افسردگی قرار گیرد .این روح باعث شده بود که نه تنها من را قبل از نجات بلکه تا ده
سال بعد از نجات کنترل کند .با اینکه مسیحی شده بودم و می دانستم که باید در آرامش
باشم ولی بعضی وقتها از من بیرون میزد تا اینکه در سال  1997یعنی  10سال بعد
از نجات و خدمت کردن در مسیح به عنـوان یک خادم با اینکـه با قوت و زور انسـانی
خودم مقـاومت میکردم و نمیتوانستم آزاد شوم ،در سال  1997یاد گرفتم چگونه به
این روح دستور دهم از زندگی من بیرون برود و قلعههایی را که در افکار و احساس من
داشت را فرو ریختم .این بدان معنی نیست که این روح بر نمیگردد و یا من اصال
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خشمگین نمیشوم  ,خیر بلکه در اسارت او دیگر قرار نمیگیرم و هوشیار هستم چگونه
بر او و بر اوضاع با قوت روح خدا و اقتدار خون مسیح پیروز شوم.

روش دعای جنگی بر علیه روح خشم:
اول میبایست از خدا بخواهید که ریشه خشم را خداوند به شما نشان دهد (ریشههای
اسـاسی :نبخشیدن ،غرور ،کنتـرل و آسیبهای دوران کودکی ،میتواند باشد) بعد از
روح مرگ شروع کنید و بعد روح ترس و نگرانی تا بتوانید بر روح خشم پیروز شوید.
اگر این دعا را نکردهاید به روش جنگ و دعای جنگ روحانی بر علیه روح مرگ در
باﻻ روجوع کنید .و بعد از آن دعاها به این صورت دعا کنید:
 -1مسیح جان ممنونم که من را نجات دادی و از قدرت شیطان آزاد کردی و طرز جنگ با او را به
من یاد دادی و ممنونم که مرا از تسلط روحی که پشت مذهب و اسالم بود آزاد کردی
 -2ممنونم که این اقتدار و روش دعا را به من یاد دادی که از روح ترس و نگرانی آزاد گردم
 -3خداوندا به من نشان بده که در بچگی چه کسی به من آسیب رسانده ،چه روحی ،روانی و چه
جسمانی که من هنوز او را نبخشیدهام .ممنونم که نشان میدهی ،پس او را طبق روشی که به من یاد
دادی االن میبخشم و احساسم را از دست شیطان بیرون میکشم

(اگر این دعای بخشش احساسات را نکردهاید و یا بلد نیستید در اینجا بایستید و به
قسمت بخشش و بخصوص قسمت  7مراجعه کنید تا بخشش شما کامل و احساس
شما ازاد گردد و اگر نه روح خشم بر علیه شما هنوز سند دارد).
 -4خداوندا هر جا که غرور من باعث شده که مسائل زندگیام را نپذیرم و چون نتوانستم حرف خودم
را به کرسی بنشانم بجایش خشم گرفته و عوض اینکه خودم را کنترل کنم دیگران را مجبور و کنترل
کرده ام تا مرا اطاعت کنند و یا حرف من را به زور بپذیرند .در این مورد توبه میکنم  ,من را ببخش
و این گناه غرور من را ببخش
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(اگر در مورد غرور توبه نکردهاید به قسمت غرور این جزوه رجوع کنید و آن را با روش
گوشزد شده توبه کنید و اگر نه روح خشم بر علیه شما سند خواهد داشت و آزاد
نخواهید شد).
 -5ای روح خشم هیچ حقی بر من نداری چون خداوند به من روحالقدس را داده و یکی از شخصیت-
های روح خدا روح آرامش است .ای شیطان و ای روح خشم در من جایی پیدا نمیکنی چون روح من
کامال ًاز صد در صد روح آرامش مملو است.
 -6ای خداوند ،ای روحالقدس روح آرامش خود را در من جاری کن تا فکر و احساس و اراده و نفس
من را کنترل کند تا روح خشم حق کنترل روان و احساس من را نداشته باشد.
 -7این روح خشم ،رئیس کل شما شیطان را خود خداوند من مسیح طبق کولسیـان باب 2آیه ،15
روی صلیـب شکست داد و طبـق رومیـان باب  16آیه  20این اقتدار را به من داد که سر شیطان را
زیر پای خودم بکوبم و خداوند من این اقتدار را به من داد که رؤسای تو را که روح مرگ و روح نگرانی
و ترس بود را همین االن بوسیله روحالقدس و روح حیات و ایمان به اقتدار مسیح بیرون کنم و آنان
دیگر حقی به من ندارند .پس تو هم باید بری و تو هیچ حقی بر من نداری ،برو بیرون.
 -8خداوندم ممنونم که من را آزاد کردی .بهت قول میدهم که به روحالقدس تو حساس باشم و
گوش کنم و در هر کجا که کسی و یا چیزی باعث بر انگیختن خشم در من میشوند ،طبق کالمت
در مزمور باب  4آیه  ،4به خلوت بروم و فکر و احساسم را در کنترل تو قرار دهم و با ریشهیابی جواب
را از تو گرفته و بر علیه خشم و قدرتهای تاریکی بایستم تا دیگر بر من برتری نداشته باشد .ممنونم
برای روح آرامش را که به من هدید دادی.
در نام عیسی مسیح آمین
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روح گیجی و گنگی
عوارض و نشانههای حضور روح گیجی و گنگی در زندگی
 )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 رانندگی که منجر به تصادفهای کوچک و بزرگ میگردد
 )5روح تنبلی و کاهلی
 )6گیجی در درک مسائل الهی و کتاب مقدس
 )7خستگی از خواندن کتاب مقدس
 )8خستگی در استقامت در دعا کردن
 )9خستگی در جلسات کلیسایی ،احساس خواب با این که شب قبل خوب
خوابیده و استراحت کردهاید.
 )10گیجی و گنگی در اجرای دستورالعملهای 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 بیحکمتی که بدون هدف و بیثمر گفته میگردد.
 )15پر حرفی بیجا ،پشت سر هم حرف زدن ،در مواردی که بدون مکث و وقفه
حرف میزنید.
 )16روح مسخرگی و مضحکه برای پر کردن وقت و مکالمه بیجا
 )17سکوت بیجا و خارج از نرمال
 )18احساس این که میخواهید دعا کنید ولی دهانتان بسته شده و حتی لغتی
بیرون نمیآید.
 )19احساس این که در خواب هستید ولی روح سنگینی روی شما افتاده است
(بختک)
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 )20احساس اینکه تحمل ماندن در آن محل را ندارید و می خواهید بیرون بروید
(بخصوص هنگام پرستش در کلیسا)
 )21احساس اینکه میخواهید لباس خود را با ناراحتی از تن خود بیرون کنید.

دعای آزادی از روح گیجی و گنگی
در نام عیسی مسیح من و ما حامل روحالقدس هستیم و روح خدا روح مکاشفه،
هوشیاری و بیداری است و روح گیجی که توسط خود شیطان و روح مذهب و روح
مرگ و روح ترس و روح افسردگی و یا روح خشم به ما انتقال پیدا کرده است ،ما را
در مسائل زندگی کنترل میکند و عوارضی که در باﻻ لیست شد ما را اسیر میکند.
(برای ریشهیابی میبایست تعلیمات و باورهای کاذب مذهبی را رد کنیم چون چنین
باورهای غلط در افکار ما ،ایجاد قلعه در مقابل حقیقت کالم خدا میکند).
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روش دعای جنگی بر علیه روح گیجی و گنگی:
 -1خداوندا ممنونم که من را از اسارت روح مرگ ،روح ترس ،روح خشم و روح افسردگی آزاد کردی
و مطمئن هستم که من را به اقتدار خونت و قوت روحت از این اسارت گیجی و گنگی آزاد خواهی
کرد.
 -2خداوندا هر نوع باورغلط و تعلیمات کاذب که هنوز در من به واسطه مذاهب هست را به من نشان
بده تا توبه کنم.
 -3ای روح گیجی و گنگی هیچ حقی بر من نداری من االن به اقتدار خون مسیح که بر شیطان
پیروز شد و او را روی صلیب شکست داد ،من نیز او را زیر پای خود کوبیدم و این اقتدار را از مسیح
گرفتهام که تمام ارواح منجمله تو را بیرون کنم.
 -4ای روح گیجی و گنگی من همین االن روح مرگ ،روح ترس و روح خشم و افسردگی را از خودم
دور کردم و آنان را اخراج کردم ،پس تمام روسایت رفتند و تو هم باید بروی (اگر تا بحال این دعاها
را طبق روشی که قبال در قسمت اخراج روح مرگ و روح ترس و غیره نوشته شده است را نکردهاید،
در اینجا بایستید و رفته اول آن دعاها را انجام دهید تا بتوانید از آن اقتدار برای اخراج روح گیجی
استفاده کنید).
 -5ای روح گیجی و گنگی خدا به من روحالقدس و روح مکاشفه و هوشیاری را داده (اول قرنتیان
باب  2آیه  ) 11-9و تو هیچ حقی به من نداری که مرا گیج کنی و حتی باعث خستگی من شوی .تو
جایی در من پیدا نمیکنی ،رؤسایت بیرون رفتند تو هم باید بروی ،من با اقتدار خون مسیح و اقتداری
که او از طریق کالمش به من داده دستور میدهم که تو دیگر نمی-توانی من را گیج کنی چون من
در روح خدا هوشیار و بیدار هستم؛ پس برو بیرون.
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روح شهوت (زیاده خواهی) و اعتیاد
عوارض و نشانههای حضور روح شهوت و اعتیاد در زندگی
 )1زیاده خواهی در جاه طلبیهای دنیا و مقام
 )2پُر خوری
 )3وسواس در تمیزی جسم
 )4وسواس به تمیزی محیط زیست
 )5هر چه که از نرمال آن خارج است
 )6اعتیاد به ورزش زیاد
 )7اعتیاد به خرید زیاد
 )8اعتیاد به الکل
 )9اعتیاد به سیگار و مواد مخدر
 )10اعتیاد به داروی زیاد خوردن
 )11شهوت جنسی
 )12اشتیاق به دیدن عکسها و فیلمهای سکسی
 )13اعتیاد به دیدن عکسها و فیلمهای سکسی
 )14خود ارضایی جنسی
 )15بیعفتی و بیبند و باری
 )16زنای فکری و جسمی
 )17به وسوسه انداختن دیگران
 )18داشتن رابطه جنسی قبل از ازدواج
 )19داشتن رابطه جنسی با کسی دیگر به غیر از همسرتان
 )20شهوات و افکار ناشایسته برای بچهها
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دعای آزادی از روح شهوت  ،اعتیاد و زیاده خواهی
هر نوع زیاده خواهی طبق لیست باﻻ ،باعث معتاد شدن و اعتیاد به آن مطلب میگردد.
خیلیها سعی کردهاند که با قوت انسانی خود و اراده خود به طور مثال از اسارت
سیگار آزاد گردند .تا مدتی موفق بودهاند ولی بعد مجددا شروع کردهاند و بعضیها
هم کامال آزاد شدهاند ولی تا زمانی که این روح اعتیاد و زیادی خواهی و شهوت را
بیرون نکردهاید ،او هنوز میتواند اسارتهای دیگر را برای ما ایجاد کند .البته باید
خاطر نشان کرد که روح اعتیاد و یا شهوت تا موقعی که نفس ما زنده است میتواند
کار کند ولی برای یک شخص معتاد به دلیل اینکه قدرت تاریکی در زندگی او قلعهایی
دارد بعد از اعتراف ،توبه و آزادی موقتی دوباره به مسئله اعتیاد و یا بعضی به شهوت
بر میگردند.
برای آزادی باید بدانیم که ما با اراده و اتکا به نفس انسانی خود نمیتوانیم در مقابل
این روح مقاومت کنیم .تعلیمات کتاب مقدس به ما یاد میدهد که ما نباید اتکا به نفس
داشته باشیم بلکه نفس را انکار کنیم و آن را ُمرده اعالم کنیم ،پس چگونه میتوانم با
اتکا به نفس در مقابل شیطان و روح شهوت بایستم؟ شماره یک اینکه نفس خود را انکار
کنیم تا دست و قالب روح شهوت از ما برداشته شود.
بعضی وقتها به واسطه نگاه غلط شهوانی شخصی در بچگی و یا دست درازی شهوانی
و یا تجاوزهای شخص سوم این روح به ما انتقال پیدا میکند ،در این شرایط میبایست
از روح خدا بخواهید که آن واقعه را به شما نشان دهد ،که حتما روح خدا به شما نشان
خواهد داد و بعد آن شخص و یا اشخاص را کامال ببخشید تا قالب روح شهوت از شما
باز گردد و بعد به صورت زیر دعا کنید.
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روش دعای جنگی بر علیه روح شهوت  ،اعتیاد و زیاده خواهی:
 -1خداوندا ممنونم که من را از اسارت روح مرگ ،روح ترس ،روح خشم و روح افسردگی و روح
گیجی و گنگی آزاد کردی و مطمئن هستم که من را به اقتدار خونت و قوت روحت ازاین اسارت
شهوت آزاد خواهی کرد.
 -2ای روح شهوت ،من رئیس کل تو که شیطان باشه را به اقتدار مسیح ،که او را روی صلیب شکست
داد بیرون کردم و مسیح این اقتدار را به من بر روح مرگ ،روح ترس ،روح خشم ،روح افسردگی و
روح گیجی گنگی که رؤسای تو هستند داد و من آنان را بیرون کردم ،پس تو هم باید بروی.
 -3ای روح شهوت از تو اطاعت نخواهم کرد و تمام امیال نفسانی که به تو اجازه داده به این وسیله
مرا کنترل کنی را نزد خداوندم توبه کردهام و میکنـم .پس تو بر اسـاس کولسیـان باب  2آیه ،14
هیچ سندی بر علیه من نداری ،پس سندهای قبلی تو که بر اساس اعمال قبلی من بود و صحنههای
که به من نشان میدهی که چه کارهایی کردهام را مسیح روی صلیب بخشید و من طبق اول یوحنا
باب  1آیه  ،9به گناهانم اعتراف و توبه کردم و سندهای تو همه باطل شد .پس حقی نداری آن کارها
و اعمال گذشته من را به رخ من بکشی و یا جایی دیگر در من پیدا نمیکنی .چون نفس من مًُرده
است.
 -4ای روح شهوت و اعتیاد تو در من هیچ جایی پیدا نمیکنی چون من با تو مقابله نمیکنم و من
اصال به خودم اتکا ندارم و با قوت و اراده خودم نیست که جلوی تو میایستم بلکه من با مسیح
مصلوب شدهام و نفس من مُرده است ولی روح خدا در من زنده است و او روح خویشتن داری و پرهیز
گاری است و او در من ساکن است و این روح خویشتـن داری روحالقدس است که جلوی تو میایستند
نه من و نه نفس و اراده من .پس تو باید از من دور شوی .برو بیرون.
 -5خداوندا ممنونم که من را آزاد کردی ،به تو قول میدهم که روزانه نفسم را انکار کنم و جاپایی
به روح شهوت در زندگیام ندهم .از این آزادی در نام مسیح تشکر میکنم ،آمین.
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آمادگى براى تعمید آب

کلیسای ایرانیان 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 مىخواهد 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 ترسها 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 ترسها و خجالت را کنار گذاشته
و با افتخار به دنیا اعالم مىکنید که عیساى مسیح خداوند و نجات دهنده شما و تمام
عالم مىباشد.
دعا مى کنم که تعمید شما باعث جالل خدایى شود که جان خود را براى شما داد
و هر شرکت کننده مشتاقتر شود عیساى مسیح را بشناسد و نجات او را دریافت کند.

چرا تعمید آب بگیرم؟
 -1تعمید بیان کننده نجاتى است که در قلب انجام شده است (اول پطرس باب 3
آیه  .)21تعمید به خودى خود نجات نمىدهد بلکه آن را اعالم مىکند.
نجات ،فیض خداست که براى دریافت آن فقط ایمان ﻻزم است (افسسیان باب  2آیه
 ،9 - 8و به کارهاى ما (حتى تعمید ما) بستگى ندارد .اما تعمید بسیار مهم مىباشد و
هر که ایمان مىآورد مىبایست تعمید بگیرد.
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 -2دستور عیسى مسیح است (متى باب  28آیه  .)19اگر مىگوییم عیسى مسیح را
دوست داریم پس از او اطاعت مىکنیم (یوحنا باب  14آیه  .)21اگر مىگوییم که او
خدا و خداوند ما است ،پس او را با جان و دل اطاعت مىکنیم (لوقا باب  6آیه  )46و
تعمید مىگیریم.
 -3فرو رفتن در آب به نشانه مرگ با مسیح است و بیرون آمدن از آب به نشانه
آیه
رستـاخیز با مسیـح است (رومیـان باب  6آیه  5 - 3و کولسیـان باب 2
 )12-11یعنى تعمید نشان مىدهد که آن انسان قبلی که بودیم با مسیح مُرد و اکنون
در عیسى مسیح انسان جدیدى شدهایم.
 - 4به نشانه توبه است (متى باب  3آیه  .)11یعنى اعالم مىکنیم که از زندگى گناه
آلود و دور از خدا که داشتیم دست برداشته و اکنون به قوت روحالقدس مىخواهیم
در پاکى وراستى زندگى کنیم چنانکه شایسته خداوندمان مىباشد .دیگر براى خود
زندگى نکنیم بلکه براى او که براى ما مُرد و زنده شد.
 -5به نشانه ایمان است و بعد از ایمان آوردن انجام مىشود (مرقس باب  16آیه .)16
پس در این کلیسا ،اطفال را تعمید نمىدهیم و از کسانى که در طفولیت یا قبل از
ایمان واقعى به عیساى مسیح تعمید یافتهاند ،درخواست مىکنیم که پس از اینکه
شخصا ایمان آورده و نجات یافتند ،تعمید بگیرند .بعالوه با افرادى که مایل به تعمید
هستند ابتدا در کالسها کار مىکنیم تا با آگاهی بیشتر تعمید بگیرند.
 -6اعتراف به ایمان در جمع است .ایمان آوردن ،مانند مراسم عقد است و تعمید،
مانند جشن عروسى است .در جشن عروسى ،به همه اعالم مىشود که زن از آنِ شوهر
و شوهر از آنِ زن مىباشد (لوقا باب  12آیه  )9-8به همین صورت ،وقتى به عیساى
مسیح ایمان آوردید ،با او عقد روحانى کردید و از آن لحظه مال او شدید .اکنون مانند
جشن عروسى ،در جشن تعمید ،بدون خجالت و با افتخار به دیگران اعالم مىکنید
که« :من از آن مسیح هستم و مسیح از آن من است».
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 -7موقعیت خوبى براى پر شدن از روحالقدس است .همانطوریکه عیسى مسیح در
موقع تعمید خود از روحالقدس پر شد( ،لوقا باب  3آیه  )22-21خوب است شما هم
دعا کنید که در تعمید ،روحالقدس کنترل کامل زندگى شما را در دستهاى خود
بگیرد تا بعد از ایمان وارد مرحله جدیدى از زندگى روحانى خود بشوید.

آیا با تعمید عضو کلیسا مىشوم؟
تعمید با عضویت رسمی در کلیسا فرق مىکند .با تعمید گرفتن ،خود به خود عضو
این کلیسا نمىشوید.
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 مىکنید و مىگویید که ایمان دارید
خدا شما را در این کلیسا قرار داده و مىخواهد 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 بگذارید تا با کمک کادر کلیسا ،براى عضویت در این
کلیسا آماده شوید.

نحوه تعمید به چه شکل است؟
کلمه «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 میدهیم.
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چگونه براى تعمید آماده بشوم؟
 )1تعیین تاریخ تعمید:
تعمید معموﻻ در روزهاى یکشنبه در آخر جلسه عبادتى ویا اولین چهارشنبه
شب هر ماه انجام مىشود .براى تعیین تاریخ تعمید ،لطفا با دفتر کلیسا
تماس بگیرید.
 )2دعوت:
لطفا همه 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 مىباشد و مثل عروسى در تمام عمر یک بار انجام مى شود،
بسیارى از عزیزانتان در جشن تعمید شما شرکت خواهند کرد .به عنوان
مثال مىتوانید بگویید « :مىخواهم شما را به جشن تعمید خود دعوت کنم.
تعمید قدم بسیار مهمى در ایمان مسیحى من مىباشد و در تمام عمر فقط
یک بار انجام مىشود .چون شما را دوست دارم ،حضور شما براى من بسیار
پرارزش است و مرا خوشحال مىکند».
 )3دعا:
شیطان به هیچ وجه خوشحال نیست که شما دارید خداوند را جالل مى-
دهید .در نتیجه به هر درى مىزند که شما را دلسرد کند .او مىخواهد 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 از لحاظ روحی براى برکت تعمید آماده
باشید.
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 )4شرح حال کوتاه:
خود را آماده کنید تا قبل از تعمید در حضور جمع ،بطور مختصر (حدود 3
تا  5دقیقه) توضیح دهید عیسى مسیح براى شما چه کرده است و در زندگى
شما چه تأثیرى 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.

شرح حال زندگی خود ( شهادت )
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  2دقیقه توضیح دهید:
( )1معرفى خود:
کمى از کارتان و خانوادهیتان و گذشتهیتان بگویید تا کسانى که شما را
نمىشناسند تا حدودى با شما آشنا شوند.
( )2چگونه به عیساى مسیح ایمان آوردید؟
بطور خالصه بگویید چه چیزى شما را به عیسى مسیح جذب کرد .چه مانعى
براى ایمان آوردن شما بود (مثال خدا بودن مسیح ،رَد کردن ایمان قبلی،
ترس از عکسالعمل 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 کامال واضح و روشن باشد( .مثال
اگر از خشم ،افسردگى ،ترس اختالفات ،تلخى ،نا امیدى و یا اعتیاد آزاد
شدهاید؛ بگویید).
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در ضمن اگر آیهاى از کالم براى شما برکت مخصوصى داشته است را در
میان بگذارید.
 )5در روز تعمید:
 لطفا در روز تعمید خود 30 ،دقیقه زودتر بیایید تا خود را آماده کرده ،با
کشیش و مسئول روحانی خود مالقات کرده و دعا کنید.
 همچنین لطفا کیسهاى پالستیکى با خود بیاورید تا لباس خیس خود را
برگردانید .روپوش سفیدِ کلیسا را لطفا در کلیسا باقى بگذارید و به خانه
نبرید.


اگر سوالی دارید ،لطفا 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.
بچهاى که به دنیا مى آید ﻻزم است که تغذیه شود و رشد کند وگرنه مریض شده و
عقب مانده مىشود .شما هم باید به رشد خود در ایمان و شخصیت مسیحى خود
ادامه دهید .سه نکته زیر را حتما 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 ﻻزم است برنامه کاری
خود را عوض کنید ،خداوند این تصمیم شما را تأیید کرده و کار بهتر و
برکت بیشتری به شما خواهد داد.
 )2بطور مرتب در جلسات کلیسای خانگی منطقه خود شرکت کنید .در
کلیسای خانگی عمال به خانواده الهى خود وصل مىشوید.
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 )3حتما سعی کنید در کالس « شاگردى» ثبت نام کنید .براى ثبت نام ،روى
کارت دوستى عالمت بزنید.
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تعمید روح القدس و دعا به زبانها چیست؟
تعمید روحالقدس اولین باری است که شما روان (فکر ،احساس ،اراده) خود را به
کنترل کامل روحالقدس میدهید .در همان لحظه خداوند نشانه هایی به شما میدهد
که یکی از آنان دعا به زبان روحالقدس است.
بعد از تجربه اول که تعمید روح خوانده میشود ،هر موقع که شما کنترل کامل روان
خود را به روحالقدس میدهید به ُپری روح ،یا پری روحالقدس معروف است.
دعا به زبانها تنها نشانه تعمید روحالقدس نیست .ولی این عطیه به ما اجازه میدهد
که به ابعاد روح به راحتی وارد شده و قوت و قدرت روح خدا و اعماق شخصیت و محبت
او را تفحص کنیم.
تشویق میکنم که این عطیه را با غیرت از خداوند بطلبید تا با بنا کردن سریع خود
به کلیسای خداوند بهتر خدمت نمایید و از دریافت عطایای دیگر کوتاهی نکنید .اگر
عطیه زبانها را تجربه کردهاید در دعا های خود هرروزه هم به عقل و هم به زبانها بطور
مستمر دعا کنید.
"و چون با ایشان جمع شد ،ایشان را قدغن فرمود که از اورشلیم جدا مشوید ،بلکه منتظر آن وعده پدر
باشید که از من شنیدهاید .زیرا که یحیی به آب تعمید میداد ،لیکن شما بعد از اندک ایامی ،به روحالقدس
تعمید خواهید یافت".
( اعمال باب  1آیه )5-4

"لیکن چون روحالقدس بر شما میآید ،قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود ،در اورشلیم و تمامی
یهودیه و سامره و تا اقصای جهان".
( اعمال باب  1آیه )8

"در پی محبت بکوشید و عطایای روحانی را به غیرت بطلبید ،خصوص اینکه نبوت کنید".
( اول قرنتیان باب  14آیه )1
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"پسای برادران ،نبوت را به غیرت بطلبید و از تکلم نمودن به زبانها منع مکنید .لکن همهچیز به
شایستگی و انتظام باشد".
( اول قرنتیان باب  14آیه )40-39

"خواهش دارم (آرزو دارم) که همه شما به زبانها تکلم کنید ،لکن بیشتر اینکه نبوت نمایید".
( اول قرنتیان باب  14آیه )5

دالیل و فواید دعا به زبانها چیست؟
 -1در دعا به زبانها روح خدا برای من شفاعت میکند.
(رومیان باب  8آیه )27-26
 -2در دعا به زبانها روح خدا عمق حضور خدا را نمایان میکند.
(اول قرنتیان باب  2آیه )10-9
 -3وقتی از روح او زور آور میشویم ،روح خدا ابعاد محبت مسیح را باز میکند.
(افسسیان باب  3آیه )19-16
 -4در دعا به زبانها ،روح خدا ماورای فکر و خواسته و قوت من عمل میکند.
(افسسیان باب  3آیه )20
 -5روح خدا من را به آسمان سوم روی تخت خدا میبرد.
(دوم قرنتیان باب  12آیه )4 - 2
 -6دعا به زبانها در جنگ روحانی مؤثر است.
(افسسیان باب  6آیه )18
 -7در دعا به زبانها ،روح من خدا را میپرستد.
(اول قرنتیان باب  14آیه )15-14
 -8در دعا به زبانها ،خود را بنا میکنم ،تا شبیه مسیح گردم (اول قرنتیان باب 14
آیه )4
 -9دعا به زبانها میوههای روحالقدس را در مرور زمان از من به راحتی نمایان میکند.
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 -10دعا به زبانها به صورت "سر" و راز است و خود شخص معنی آن را نمیداند
(اول قرنتیان باب  14آیه  )2ولی چون میدانیم که برای بنای خودمان هست و ما
مستقیم به خدا دعا میکنیم و میدانیم که روح-القدس کارهای عظیمی را طبق
نکات ذکر شده در باﻻ در من و ما و برای ما انجام خواهد داد پس حتما به نفع ماست
که با ایمان به زبانها دعا کنیم.

چگونه دریافت کنم؟
( )1با ایمان:
هر چیز نیکو را با ایمان به کالم و به وعدههای خدا دریافت میکنیم ،کالم
خدا در مورد فواید دعا به زبانها 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 میگردد.
( )2اعتراف به گناهان و پاکی نفس:
طبق اول یوحنا باب  1آیه  ،9به هر گناهی که کردهاید و روحالقدس
به یاد شما آورده است ،اعتراف کنید و توبه نمایید .در همان لحظه
به خاطر ایمانتان به کار مسیح روی صلیب و این آیه بخصوص،
حتما کامال بخشـوده و پاک شدهاید و نفس شما (فکر و احساسات
و اراده شما پاک گردیـده) پس میتوانیـد نفـس (بخصـوص فکـر)
را به روحالقدس تسلیم کنید و آن همان معنی پُری 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  10نکته باﻻ به زبان فارسی و یا مادری خود
شکر کنید .در حین دعا به زبان فارسی خود ،بایستید و شروع کنید
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با صدایی که توسط روحالقدس در فکرتان شنیده میشود ،آن را
تکلم و تکرار کنید .البته آن صدا مخالف درک عقالنی شماست و
صدایی است که به نظر شما عجیب و غریب و شاید بچهگانه بیاید
ولی آن لغات را با "ایمان" از زبان خود جاری سازید.
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 شیطـان
آیه 13 -11
باشد ولی طبـق وعده خدا در لوقـا باب 11
حتما صدای شما از زبان روحالقدس 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 باب  11داده است و دعای زبانها و توانایی و قوت روح-
القدس را به شما جاری کرده است.
( )5روح و جان شما در حال پرستش است:
طبق مزمور باب  103آیه  2 -1هر چه در درون شماست میتواند
خدا را پرستش کند و روح و روان شما دارد خدا را مبارک میخواند
و تمام جان و روان شما پاک شده است ،صدای شما و هر صدایی
که از زبان شما جاری میگردد 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 روحالقدس در حال پرستش
است و اوست که تمام برکات ذکر شده را در شما جاری میکند.
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( )6کالم خدا شما را تشویق میکند که به زبانها دعا کنید تا خودتان
بنا گردید:
(اول قرنتیان باب  14آیه  )39 ،5 ،2پس در خلوت و در دعاهای شخصی خود از دعا
کردن به زبانها کوتاهی نکنید ولی در جمع کلیسایی 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 روحالقدس دریافت کنند.
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خواننده عزیز کتاب جنگ روحانی
امیدواریم که شما با خواندن این کتاب به بندها و قلعههایی که میتواند
در زندگی هر مسیحی بوجود آید ،پی برده باشید و با تشخیص ریشه-
های مشکالت و مسائل زندگی خود و دیگران ،راه حل پاکسازی بنده-
ها بوسیله کالم خدا و خون عیسی مسیح را فراگرفته باشید .در قسمت
بعد و در کتاب مسائل جنگ روحانی و کوتاه کردن دست شریر از
زندگی خود و دیگران را فرا میگیرید .در این قسمت شما یاد میگیرید
که چگونه قلعههایی را که شریر در فکر و احساس شما ساخته است را
با مسح و اقتدار کالم فرو بریزید.
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