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دیجیتال شفا و آزادی و جنگ روحانی که    کتاب مخاطب این  

 در دست دارید کیست؟ 
 

ایماندار مسیحی عزیز هستید که می اول شما  پیروزی  در درجه  خواهید در 

زندگی کنید و یا اگر حتی عزیز مشتاقی هستید که هنوز قلبتان را به مسیح  

امید داریم که محتوای این جزوه بتواند شما را برای درک بیشتر رویا    ،نداده اید

و هدف پیروزمندانه خداوند برای شما و خانواده شما و یا شاید جواب بعضی از  

 پاسخگو باشد.  ،های شماسوال



 

 

 

 مقدمه 

 

د؟ از چه زمانی بیاد دارید که خود و محیط  آوری آیا داستان زندگی خودتان را به یاد می

خاطره چه  با  زندگی شما  داستان  شناختید؟  را  خودتان  چه  اطراف  ای شروع شد؟ 

آورید؟ فکر کنید؟ خاطرات شیرین مثل برق از جلوی چشمان شما  مواردی را بیاد می

توی چشم و    ،کند ولی خاطرات درد آور و دلهره آور مثل یک نورافکن قویفرار می 

کنید چشم خود را ببنیدید که احساسات  که حتی سعی می ،زندذهن شما آسیب می

  ،خواننده عزیزد.شواز ذهن شما خارج نمی   سفانهأزنده نشود ولی مت  ،دوران گذشته

اید و یا حتی  شما چه یک مسیحی باشید که به تازگی قلبتان را به مسیح تقدیم کرده

ید و یا شاید شما خادمی باشید که خدا  های سال است که با مسیح متحد هستسال

ی هستید که در مسیر شناخت  یکنید و یا  شاید شما حق جورا با امانت خدمت می

  ؛ های ذکر شده باشیدکند که جزو کدام یک از گروهفرق نمی ؛کنیدمسیح تحقیق می 

-افسردگی   ، هاها , غمنگرانی  ، هاآسیب،  هادر معرض یک سری مشکالت و سختی  حتما  

و    ،مالی و یا درد سرهای ازدواج ناموفق  ،های عاطفیها , شکستخشم و تلخی  ،ها

  ، یا کلیسا و یا در خدمت خود  ، یا در محل کار  ،ها چه خانوادگی ییها و جداشکست

های زندگی   سفانه در حال حاضر هستید و یا خواهید بود.این واقعیتأاید و یا متبوده

  د نرمال و غیرقابل انکار است. تعدا  ، سفانه طبیعیأمت  ،برای یک مسیحی یا غیر مسیحی

تسلط شیطان و موت ابدی    ، با اینکه از تسلط گناه  ،زیادی از مسیحیان در زمان نجات

پیروزی که مسیح روی صلیب خریده  نجات می آن  در  زندگی  در مسیر  ولی  یابند 

تی از  کنند. مشکالتی به سبب امیال نفس و جنگ درون و حمالزندگی نمی  ،است

باشد بیرون وارد می   ،شود که خود شخص حتی اگر گناهی هم در آن مورد نکرده 

 تواند آسیب بخورد. می

شود که شخص مسیحی باعث می   ، های پی در پی است م با نبرد و شکستأ زندگی که تو 

دلسرد و حتی    ، بایست در شادی و آرامش باعث نجات دیگران باشد را خسته را که می 

های  ای است که قدرت اسیر نگاه دارد. این نقشه   ، یک زندگی بدون ثمر فلج کند و در  

من و شما را در    ، تاریکی و خود شیطان برای تک تک مسیحیان کشیده است. شیطان 

g



 

 

 

خواهد که شما فرزندان دیگر خدا را از  زمان دریافت نجات از دست داده است. ولی نمی 

او وارد شده و باعث    ۀ ه دهد که به حیط خواهد اجاز چنگال او بیرون بیاورید. شیطان نمی 

ی صدها و هزاران نفر از اسارت او شوید. پس بهتر است از طروق مختلف شما را فلج  ی رها 

 کند و در اسارت خودش قرار دهد. 

شوند که در جنگی که قبل مسیحیان بعد از نجات و ایمان به مسیح بزودی متوجه می 

اند. این جنگ چه از درون و چه از بیرون باعث  کرده کردند گیر  را حس نمی   آن   ، از نجات 

بدون اینکه شخص نجات یافته از    ، ها نگاه دارد شود که او را در بند و قلعه و اسارت می 

تواند ابزار دست خدا باقی  ها آگاهی داشته باشد. این چنین شخصی دیگر نمی آن اسارت 

ردی درونی که در نفس اوست و نیز  بیند. نب بماند و او نبرد بزرگی را جلوی روی خود می 

تواند بر آن پیروز شود.همه ما مسیحیان خوانده  نبردی بیرونی از طریق ارواح پلید که نمی 

ایم که در رویا و هدف عالی که خداوند برای ما از بنیاد عالم طرح ریزی کرده و از  شده 

ته رشد کنیم و به قامت  رحم مادر ما را به آن خوانده و در پتانسلی که او در ما کار گذاش 

ری مسیح رسیده و در پیروزی زندگی کرده و ابزار دست خدا روی زمین باشیم. ولی  ُپ

کنند بلکه در  _ سفانه تعداد زیادی از مسیحیان نه تنها این ارث را روی زمین نقد نمی أ مت 

کنند و  _ سختی و مشکالت به صورت فلج روحانی و با شکست تا آخر عمر زندگی می 

تق   آن  الهی می را  در  پندارند.اگر می   دیر  و  زندگی کنید  رویا و هدف خدا  در  خواهید 

خواهید  رشد کنید و می   ، پتانسیلی که خدا برای شما در وجود شما دانلود کرده است 

را با تمامی    کتاب این    ، ر میوه باشید ثر و ُپمؤ   ، برای خود و خانواده و پادشاهی خدا مفید 

را با کتاب مقدس مقایسه کرده و هر    کنید و مفاد آن باز بخوانید و تحقیق    ، دل و ذهن 

در   ید کرد را در زندگی خود بکار برید. مطمئنا أی در قلب شما ت   ، القدس و کالم آنچه روح 

 ر ثمری خواهید داشت. زندگی پیروزمند و ُپ  ، این مسیر 

 

 

 

 

 
 

 موفق باشید 

 کامیل نوائی

 شبان کلیسای ایرانیان 
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 پیشگفتار 

 

ها را خدا  خواندن این جزوه فقط دریافت کلیدهای پیروزی است که این پیروزیدلیل  

از رحم مادر برای شما آماده کرده است. خواندن و تفکر در مطالب این جزوه به شما  

دهد که ارث آسمانی که در روی صلیب برای شما خریداری شده و توسط  فرصتی می 

زمینی شما نقد شود و شما در زندگی  در زندگی    ،القدس به شما هدیه شده استروح

زادی و  آشفا و    ، سالم و پیروزمندی زندگی کنید و عامل دست خداوند برای نجات

 . خوشبختی دیگران شوید

ای تازه از زندگی  شما تجربه   کتاب و استفاده از کلیدهای پیروزی در این    ن با خواند 

ی که من این مطالب را  خواهید گفت کاشک   در پادشاهی خدا را خواهید داشت که حتما 

این فرصت    ، زودتر فرا گرفته بودم. این مفاهیم و کلیدها به خواننده مشتاق این طرز فکر 

پیروزمندانه بیرون    ، ها و مسائل و مشکالت زندگی خود ها و جنگ دهد که از اسارت را می 

نشدن در  ل شفا و آزادی و جنگ روحانی تضمینی برای درگیر  و بیاید. درک مفاهیم و اص 

های دنیای تاریکی نیست بلکه عمق درک شما از دردها و یا حمله   ، مشکالت   ، ها سختی 

اقتدار و مسحی که خداوند برای شما فراهم کرده تضمینی است از پیروزی بر تمام مسائل  

ها  ها با استقامت و صبر عبور کنید و در بیماری و دردها و نگرانی که در سختی   ، زندگی 

و شال  آرامش  فقر و شکست با  و در مسیر  یابید  الهی شفا  با    ، وم  بلکه  ثروتمندی  با  نه 

 ید. ی دولتمندی بیرون بیا 

توانا ؤ مس  او مربوط است. خدا مسح و  به خود  ی و  ی لیت رشد روحانی هر مسیحی 

لد  های خود را در هر مسیحی در بدو تو ها و وعده اقتدار و قدرت انجام همه احکام و قول 

دهند که این مسح و اقتدار  روحانی گذاشته است. ولی موانع درونی و بیرونی اجازه نمی 

تواند با درک مفاهیم شفا و آزادی درون و خواننده می   جاری گردد. با خواندن این جزوه 

مسح و اقتدار خود اکتیویت و فعال گرداند.    ، تشخیص و مقابله به جنگ روحانی بیرون 

اقتدار   او را هدایت می این مسح و  باعث  در مسیر زندگی پیروزمندانه مسیحی  کند و 

خانواده بلکه برای پادشاهی خدا مفید و   گردد که شخص مسیحی هم برای خود و می 

. ثر باشد ؤ م 
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 هدف خدا ، ماموریت شخصی من 

 

 هدف خدا برای من به عنوان یک مسیحی و کلیسای خود چیست؟ 

خواهد  فرزندانش رویا، هدف و برنامه مخصوصی را دارد که می  ابرای هر یک از شم خدا  

 دد. در زندگی شما انجام گر 
 

باشد و نه بدی تا  دانم که فکرهای سالمتی می گوید: فکرهایی را که برای شما دارم می زیرا خداوند می " 
 " . شما را در آخرت امید بخشم 

   (  11آیه    29اِرمیا، باب ) 

 

 " . عیب باشیم که ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید تا در حضور او در محبت مقدس و بی چنان " 

   ( 4آیه    1، باب  فسسیان ا ) 

 

 " . ری مسیح برسیم تا همه به یگانگی ایمان و معرفت تام پسر خدا و به انسان کامل، به اندازه قامت ُپ" 

   ( 13آیه    4، باب  فسسیان ا ) 

 

 

 ما با هم به عنوان یک کلیسا چیست؟ ا  موریت شخصی من و یأم

و ایشان را  د.  القدس تعمید دهی بن و روح ب و ا  ها را شاگرد سازید و ایشان را به اسم َاپس رفته، همه امت " 
ام حفظ کنند. و اینک من هر روزه تا انقضای عالم  تعلیم دهید که همه اموری را که به شما حکم کرده 

 " . باشم همراه شما می 

   ( 20- 19آیه    28اب  ، ب )متی 
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که ایمان آورده،    پس بدیشان گفت: در تمام عالم بروید و جمیع خالیق را به انجیل موعظه کنید. هر " 
که ایمان نیاورد بر او حکم خواهد شد. و این آیات همراه ایمانداران خواهد   تعمید یابد نجات یابد و اما هر 

های تازه حرف زنند و مارها را بردارند و اگر زهر قاتلی  بان بود که به نام من دیوها را بیرون کنند و به ز 
 " . ها بر مریضان گذارند شفا خواهند یافت بخورند ضرری بدیشان نرساند و هرگاه دست 

   ( 18- 15آیه    16، باب  )مرقس 

 

تمامی  یافت و شاهدان من خواهید بود، در اورشلیم و    آید، قوت خواهید القدس بر شما می لیکن چون روح " 
 " . یهودیه و سامره و تا اقصای جهان 

   ( 8آیه   1، باب  )اعمال رسوالن 

 

دالن را  روح خداوند بر من است، زیرا که مرا مسح کرد تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاد، تا شکسته " 
 " . م کوبیدگان را، آزاد ساز   شفا بخشم و اسیران را به رستگاری و کوران را به بینایی، موعظه کنم و تا 

   ( 18آیه    4، باب  )لوقا 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dl.dropbox.com/s/9w5i9vwhw0aoq6e/3.mp3
https://dl.dropbox.com/s/v717wmwn10iypuw/3.mp3
https://dl.dropbox.com/s/t0o1d9x9duiw2v8/2.mp3
https://youtu.be/qof414htqwc
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 روح ، نفس ، جسم 

 موانع اصلی چیست؟ 

ما با شادی و آرامش و روابط    ،گذاردهایی وجود دارد که نمیموانع و نبردها و جنگ 

گذارد که به اهدافی که خدا برای  سالم، با دیگران زندگی پیروزمند داشته باشیم؛ نمی

  :زندگی ما و برای کلیسای خود و نجات مردم دارد، دست پیدا کنیم

 : موانع درون  (1

 که در نفس ماست.   جنگ درون، موانعی 

 )احتیاج به شفای درون داریم.( 

 

 : ن جنگ بیرو  (2

 کنند. هایی که خارج از جسم و افکار ما، بر علیه ما، عمل می قدرت 

 )احتیاج به آزادی و پیروزی داریم.( 

 

 شفای درون: 

اثرات دوران بچگی، نوجوانی، ازدواج، فرهنگ، مذهب و غیره وجود دارد که جراحات  

)تصمیمات( ما ها و مسائل خاصی در قسمت روان که فکر و احساس و اراده  و درد و غم 

تواند ما را دل شکسته، غمگین، نگران و ترسان کند و حتی آورد که می است، بوجود می 

 ند. ما را از نظر روحانی کامال  فلج ک 

 

 جنگ بیرون:

کنند و باعث درد به ما حمله می   از بیرون   ، شیطان و ارواح پلید که مخالف ما هستند 

 . گردند ی و غم و شکست ما م 
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   !نکته مهم 

آیه    20باب    و یوحنا   13آیه    1باب    مسیحی که تولد تازه دارد، طبق افسسیان   یک 

القدس را صد در صد دریافت کرده است و روح او، از جنس روح خدا شده است  ، روح 22

، مشارکت کامل داشته باشد.  16- 14آیه    8باب    القدس طبق رومیان تواند با روح و می 

توانند به  کنند ولی می مسیحی واقعی را تسخیر نمی ارواحِ پلید هیچگاه روح یک ایماندار  

1نفس   قسمِت
 .او آسیب برسانند  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عیب محفوظ  بی   تمامًاا  اما خود خدای سالمتی، شما را بالکل مقدس گرداند و روح و نفس و بدن شم " 
 " باشد در وقت آمدن خداوند ما عیسی مسیح 

   ( 23آیه    5، باب  )اول تسالونیکیان 

 
 نفس یا روان 1

 انسان از این

 سه قسمت 

 تشکیل شده است.

 روح -1

 جان =روان =نفس  -2

 جسم -3

بدن =جسم   

جان =روان  =نفس   

 فکر

 روح

 شناخت ساختار موجودیت ما بر اساس کالم خدا
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 : روح، نفس، روان

در اصل یک واژه عربی است و به زبان    ،گردددر زبان فارسی استفاده می واژه روح که 

نه تنها برای روح حیات   "روخا "در کتاب مقدس  .شودخوانده می " روخا"عبرانی نیز  

برده شد بکار  برای معانی    هو زندگی  بلکه  بکار می  2" نفس  "و  "باد  "است  رود؛  نیز 

نونده از جمله و متن باید متوجه شود  برد، ش را بکار می  "روخا "یعنی کسی که لغت  

 . گویدکه راجع به کدام مطلب، گوینده سخن می

روح خدا از طریق    23آیه    5در کتاب مقدس در عهد جدید در اول تسالونیکیان باب  

  و   س نف و    ح رو شما را بالکل مقدس گرداند و    ، اما خود خدای سالمتی  »   نویسد: پولس می 

 «د در وقت آمدن خداوند ما عیسی مسیح عیب محفوظ باش شما تمام بی   بدن 

انسان    روح همان جنس ذات الهی و حیاتی است که خدا در انسان دمید و  (1)

نفس زنده گردید، این روح زنده است و یا نزد خدا و یا دور از خدا تا به ابد  

 ماند.باقی می

 باشد. ان میـنفس قسمتی است که شامل قسمت فکر، احساسات و اراده انس (2)

 گردد. یا بدن، کالبد خاکی است که بعد از مرگ به خاک برمیجسم و  (3)

 

برای قسمت نفس انسان بکار برده شده    " جان " و    " روان "   ه در کلیسای ایرانیان واژ 

 باشد. است که شامل همان فکر، احساسات و اراده شخص می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 )دم و بازدم اکسیژن از ریه شخص( 2
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   نکته مورد بررسی : 

است   عربی  واژه  روح یک  لغت  فارسی  ادبیات  نظر  نامه    " روان " ژه  وا   و از  لغت  در 

 . استفاده شده است   " روح " ی  به جا   3فارسی

استفاده روان از طرف شبانان و معلمان و اعضای کلیسای ایرانیان برای قسمت نفس، 

دانانِ فارسی زبان، در داخل کلیسا و حتی بیرون از کلیسا،  باعث ایجاد سوال برای ادبیات 

 . تواند بشود می 

وان برای روح به زبان عربی یک معیاری برای استفاده این  واژه ر   مۀ با توجه به ترج 

های  ات ایرانی و نوشته ـ تر ادبی اما از طرف دیگر در سایر آثار قدیمی   . دهد واژه به ما می 

طرز استفاده واژه روان را به صورت دیگری مشاهده    ، های ایرانی وف ـ ان و فیلس ـ حکیم 

بوعلی سینا گوید: ]خداوند[  :» خوانیم ن می کنیم، از آثار باقی ایشان به طور مثال چنی می 

رد آمدن سه چیز آفرید، یکی تن که او را به تازی بدن و جسد خوانند و  مردم را از ِگ

 4« . روان که او را نفس خوانند دیگری جان که او را روح خوانند و سیوم  

باشد؛ در مورد  شاعر و فیلسوف ایرانی می  ،بوعلی سینا که خود یک پزشک  (1

خواند.  را با نفس یکی می  "روان" واژه فارسی    ،بیان مطلب ذکر شده در باال

 . خواندرا نیز برای روح می " جان"البته ایشان واژه  

را   " روح"و   " جان"در مزمورهای داود  ،5در ترجمه فارسی کتاب عهد عتیق (2

ته مترجم عهد عتیق به دالیلی که این  کند. الب مترادف استفاده می  ، با هم

های جان و روان و روح در آن زمان در ادبیات فارسی به صورت مترادف  واژه

استفاده می توأم  را کرده استو  این کار  استفاده جان    .شده است،  همین 

 . بوعلی سینا نیز استفاده شده است ۀبجای روح، در مقال

و یا کتبی که نویسنده اصلی  در علم روان شناسی و در کتب ترجمه شده   (3

ی که توسط نویسندگان و حکما در  ی هاواژه  ، آن یک روانشناس ایرانی است

برای قسمت    " روان"شود از واژه  ادبیات قدیم و معاصر ایرانی چاپ شده و می

 افکار و احساسات و رفتار یک انسان استفاده شده است. 

 
 لغت نامه دهخدا 3
 رساله نبض ابوعلی سینا 4
 .ساله است  100که یک ترجمه  قدیم معروف است  ۀبه ترجم 5
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ایرانیان لغت در کالس  کلیسای  آزادی در  و  واژه    های شفا  برای روان   "روان "و  را 

کنیم و به معنی همان فکر و احساسات و اراده شخص محسوب  شناسی الهی استفاده می 

با توجه به دو نکته ذکر شده در    ، گردد. دلیل استفاده از این واژه برای قسمت نفس می 

ده شناسایی سه قسمت فکر + احساس + ارا   ، باال و دلیل مترادف بودن با علم روانشناسی 

 شخص به آن اطالق گردیده است.  

ایرانیان   تلویزیون کلیسای  بینندگان  یا  ایرانیان و  اگر هر خواننده مقاالت کلیسای 

را برای سه قسمت، فکر و احساس و اراده بکار   "نفس "دهند که فقط واژه  ترجیح می 

 . برند، هیچ اشکالی نخواهد داشت 

 و هدف او چیست؟ موانع متصل شدن به خدا و قرار گرفتن در رویا 

نیاز بودن به شرح زیر  موانع پُری از روح خدا و سرسپردگی کامل و ایمان قوی و بی

 :است

 : تسلط نفس انسان  .1

)فکر  جان  یا  ما   - احساسات   - روان  خود  به    ، اراده(  احتیاج  و    واقعی   ۀ توب که 

 . مصلوب شدن دارد 

 : تسلط و اسارت شیطان و ارواح پلید  .2

قوت  و  قدرت )ریاسات  و  نحوه جنگ  ها  دانستن  به  احتیاج  که  تاریکی(  های 

 روحانی است. 

 : های دنیوی و مردم دیگر تسلط سیستم  .3

  که پشت آن نیز قدرت شیطان و ارواح پلید هستند، که احتیاج به شناخت 

 . های شیطان دارد مکاید و حیله 
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https://dl.dropbox.com/s/qbz2tblay06qb8o/4.mp3
https://dl.dropbox.com/s/4xx01ny1s5ll0mm/4.mp3
https://youtu.be/C7BLyTZo-WQ
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 توبه واقعی 

 

 معنی توبه واقعی چیست؟ 
باشد. توبه واقعی باید در هر سه قسمت  می  عوض کردن طرز فکرتوبه، به معنی    ۀکلم

 .روان انجام شود

 توبه در فکر: -1

تغییر فکر بدهد. برای توبه   انسانو    خدا،  گناهیعنی اینکه شخص در مورد  

 واقعی در فکر، باید بپذیریم که گناهکار هستیم. 

خدا.    گناه، اراده  ندادن  انجام  و    خدا، یعنی  است  محبت   انسان،خدای 

 .موجود گمشده و ناپاکی است

 توبه در احساسات:  -2

برای توبه در قسمت احساسات، باید احساس غم و پشیمانی کنیم و اشتیاقِ  

 م. شیده شدن داشته باشیشدید برای بخ

 

 

 

  :توبه در اراده -3

عملی برداریم. یعنی باید به زبان اعتراف    برای توبه در قسمت اراده، باید قدمِ 

کنیم که گناهکار هستیم و توبه کنیم. وقتی که ثمرات توبه در زندگی ما  

 .شوددیده شوند؛ آنگاه توبه ما، توبه واقعی و حقیقی محسوب می

 

 

 

 

 

 توبه واقعی
 توبه در فکر -1

 توبه در احساسات -2

 توبه در اراده -3
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https://dl.dropbox.com/s/x7fy2cihepscrwg/5.2.mp3
https://dl.dropbox.com/s/7uljzkcjwg7z0mm/5_2.mp3
https://dl.dropbox.com/s/2o9brhiqugrgvk5/5.1.mp3
https://youtu.be/fOw2RimUigw
https://dl.dropbox.com/s/fdu2c4z0xpkz71f/5_1.mp3
https://youtu.be/fyTO6ot9Vxo
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 آزادی از موانع 

 

 ها در فکر ماوامل بندها و قلعه ع

 ( های سیاسی و غیرهقبول طرز فکر این دنیا )فرهنگ، مذهب گذشته، گروه .1

حوادث ناگوار )مرگ، طالق، تصادفات، زلزله، جنگ، بیماری ناعالج مزمن،   .2

 تجاوز و غیره( 

 اطاعتی و غرور( انتخاب راه خود بجای راه خدا )بی .3

 بخشش و حل نکردن مشکالتعدم  .4

 های دفاعی های غلط و سیستم العملعکس .5

 های نفسانی در مقابل مشکالت زندگی العملعکس .6

 فواید آزادی از بندها 

 ی نیازبی  -1

ما عیسی مسیح)ما هیچوقت نمی نیاز  تنها  است، مگر زمانیکه     دانیم که 

 (نیاز خواهیم بود.واقعا  با او مالقات کنیم و بعد از آن بی

 

 پیروزی در همه چیز و در همه حال -2

 ( )زندگی سالم و پیروزمند 

 

 ح القدس، شخصیت کامل مسی های روحجاری شدن میوه -3

 (22 هیآ 5باب    انی)غالط

 :ما نیز بگوییمهدف نهایی: شبیه عیسی مسیح بشویم تا بتوانیم مثل مسیح  

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 

   ( 18آیه    4، باب  )لوقا 
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و گسااشر     هاع   وهیو ماعاا ن آن م  (باعثان اتاعد  ااا ن)ثمره آوردن   -4

 ملکود

 

 روش آزادی از موانع:

 مالقات با خدا و از طریق کالم حقیقت  (1

 ( قدرت  -)آتوریته 

 مالقات با خدا از طریق روح و قوت خدا  (2

 ( قوت  -)مسح  

 

Truth Encounter : 

 .رویمها می ها، شریر و بندها و قلعهه این معنی است که با حقیقت ما به مقابله سختیب

  فرا  خود  زندگی  های حوزه   از  مورد  هر   در  را  خدا  کالم  حقیقت  کالس،  این  دروس  ر د 

 : م شوی   آزاد   تا   گیریم می 

 " اهد کرد. خو   آزاد   را   شما (  حقیقت )   ق ح   و   شناخت   خواهید   را (  حقیقت )   ق و ح " 

   ( 32آیه    8، باب  یوحنا ) 

 

خواهید کرد و نکات و  ، تمام نکات دفترچه شفا و آزادی را بررسی  کتاب در مرور این  

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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ها  که به صورت آیه کتاب مقدس، راه حل   ت جواب هر مشکل زندگی ما، کالم خداس 

 . و حکمت انجام کارها خواهد بود 

 :طریق از  آزادی و شفا  سمینار در  "کوه  باالی دعای"  در و

Encounter Power : 

م  ها خواهیبه این معنی است که با قوت روح خدا به مقابله ارواح و فرو ریختن قلعه

 یم.یابمی شفا  و گردیممی  آزاد  ارواح اسارت  از و رفت

 " . جایی که روح خداوند است، آنجا آزادی است اما خداوند روح است و  " 

   ( 17آیه    3، باب  دوم قرنتیان ) 

 

 (برای شخص خود و برای کمک دیگران) :کتابدف کلی این ه

فراگیری کالم در دریافت معرفت تمام، برای ریشه یابی موانع رشد شخصی   -1

 خود

یادگیری و عادت  القدس و  اکتیویت شدن )فعال شدن( در قوت و توانایی روح -2

به دعای شفا و آزادی و جنگ روحانی برای خود، تا موانع برداشته شده و  

 .شود شکسته  یهای تاریکی در زندگ قدرت

هر روزه و در هر   یشخص  ی روزیو پ ی کردن در آزاد  یبدست آوردن و زندگ  -3

 ی و جد یحال به طور عمل 

به صورت عمل  نیا  یریفراگ -4 پرکت  یدروس  قادر  کالی و  به    به منظور  بودن 

 گران ید یبرا یو جنگ روحان یشفا و آزاد ی دعا

  گرانیبه د  یروش و دعا را به طور عمل   نیا  م یو در آخر بخصوص قادر باش  -5

 . عمل کنند  حی مس یس یتا همه در مسح و اقتدار خداوند ما ع م یده  ادی
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 : هاتعریف 

 ؟ دروغ چیست (1)

 است. چه که مخالف کالم حقیقت )کالم خدا( است، دروغ  هر

 

دانید و اینکه هیچ دروغ از  دانید، بلکه از اینرو که آن را می ننوشتم به شما از این جهت که راستی را نمی " 
 " راستی نیست. 

   ( 21آیه    2، باب  اول یوحنا ) 

 

 ؟ دروغگو کیست (2)

ها از شیطان تعلیم  هایی که نفس آنباشد و انسانشیطان پدر دروغگویان می

 . شوندمحسوب میگیرد، دروغگو می

 

خواهید به عمل آرید. او از اول قاتل بود و  های پدر خود را می باشید وخواهش شما از پدر خود ابلیس می " 
  گوید، از ذات خود باشد، از آن جهت که در او راستی نیست. هرگاه به دروغ سخن می در راستی ثابت نمی 

 " گوید زیرا دروغگو و پدر دروغگویان است. می 

   ( 44آیه    8، باب  یوحنا ) 

 

 :هگناه توبه نشد (3)

 . کنددَرِ بازی است برای شیطان که حق ورود به افکار ما را پیدا می 
 

کند از ابلیس است زیرا که ابلیس از ابتدا گناهکار بوده است. و از این جهت پسر خدا  که گناه می   و کسی " 
 " . ظاهر شد تا اعمال ابلیس را باطل سازد 

   (  8آیه    3، باب  یوحنا اول ) 
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 : کنترل شیطان (4)

 کند. شیطان بوسیله دروغ، ما را اسیر و کنترل می

 

خدا ساخته بود، هشیارتر بود. و به زن گفت: »آیا خدا حقیقتًا گفته    مار از همه حیوانات صحرا که خداوند   و " 
 " است که از همه درختان باغ نخورید؟ 

   ( 1آیه    3، باب  پیدایش ) 

 

 :ابند یا جاپ (5)

کند و مالکیت  بند یا جاپا، زمینی است که شیطان در افکار ما، تصاحب می 

 گیرد. می

 

 " ابلیس را مجال ندهید. " 

 .( ندهیم   شیطان   به   فکرمان   در   زمینی   ؛ ندهیم   " زمین   "   یعنی   ، یونانی   اصل   در   " مجال " )لغت  

   ( 27آیه    4، باب    افسسیان ) 

 

فکری است که مخالف کالم خدا در افکار ما جا گرفته و ثبت شده است.    ، بند و جاپا 

در   و  خداست  کالم  حقیقت  مخالف  که  افکاری  گذشته،  غلط  تعلیمات  قدیمی،  افکار 

 ت. خاطرات ما باقی مانده اس 

بندها بوسیله اعالم حقیقت و کالم خدا پاره خواهند شد و جا پای شیطان بوسیله  

 ردد. گ اعالم خون مسیح پاک می 

 

 :ژقلعه یا د (6)

فکری است که با احساسات آمیخته است. نه تنها جاپای شیطان    ،ژ دقله و یا  

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  

تواند  و خروج و کنترل آن قسمت از فکر و احساسات ما را دارند. شیطان می

 های دیگر فکر و احساسات ما حمله کند. یک قلعه به قسمت از
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قلعه به سادگی، فقط بوسیله اعالم حقیقت ممکن است فرو نریزد؛ بلکه ما احتیاج به  

ها  القدس و اقتدار مسیح داریم تا قلعه را منهدم سازیم. برای انهدام قلعه قوت و مسح روح 

 بایست به جنگ روحانی مجهز باشیم. می 

 

ها، که خیاالت و هر بلندی  اسلحه جنگ ما جسمانی نیست بلکه نزد خدا قادر است برای انهدام قلعه زیرا  " 
به اطاعت مسیح اسیر  افرازد، به زیر می را که خود را به خالف معرفت خدا می  را  افکنیم و هر فکری 

 " . سازیم می 

   ( 5- 4آیه    10، باب    دوم قرنتیان ) 

 

خداوند و در توانایی قوت او زور آور شوید. اسلحه تمام خدا را بپوشید تا بتوانید  ای برادران من، در  خالصه " 
ها و  با مکرهای ابلیس مقاومت کنید. زیرا که ما را کشتی گرفتن با خون و جسم نیست بلکه با ریاست 

 " های آسمانی های روحانی شرارت در جای ها و جهان داران این ظلمت و با فوج قدرت 

   ( 12- 10آیه    6باب  ،    افسسیان ) 

 

 : یشفا و آزاد (7)

 های او است.شفا و آزادی، رهایی از کنترل شیطان و ارواح پلید و دروغ

 

بایست در این آزادی باقی ماند. به این منظور  ها می بعد از اعالم حقیقت و آزادی 

نتیجتا  شفای القدس بسپاریم تا  بایست کنترل افکار و احساسات و اراده خود را به روح می 

 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  " 
 " بیدگان را، آزاد سازم. را شفا بخشم و اسیران را به رستگاری و کوران را به بینایی، موعظه کنم و تا کو 

   ( 18  آیه   4، باب    لوقا ) 

 

 " پس به آن آزادی که مسیح ما را به آن آزاد کرد استوار باشید و باز در یوغ بندگی گرفتار مشوید. " 

   ( 1  آیه   5، باب    غالطیان ) 



 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dl.dropbox.com/s/nfdwein3g1kzzjo/6.3.mp3
https://dl.dropbox.com/s/vm0dhcd34fdnpak/6.2.mp
https://dl.dropbox.com/s/m7js0f3ch11u7bq/6.mp3
https://dl.dropbox.com/s/7xjm4jdjae7k21n/6.1.mp3
https://youtu.be/VcvSoRGiwZU
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 هویت من در مسیح 

 

 ت؟ هویت چیس  -1

 است که خداوند برای فرزندانش در نظر دارد.  هویت همان رویا و هدفی  در واقع

  خون   اندازه   به   ما   ارزش   م. هویت در اصل ارزشی است که ما در چشمان خداوند داری 

  رویای   و   خواسته   جایگاه،   دیدگاه،   ، هویت   . است   کرده   خریداری   آن   با   را   ما   که   است   مسیح 

  ۀ عنوان فرزندانش در نقش ه  جایگاهی که برای ما ب رزندانش است؛ همان  ف   ما   برای   خداوند 

 . کند ازلی خود قرار داده بود و ما را به آن دعوت می 

 

  تغییر   آن   با   ، خواهد ما به آن تبدیل شویم هویت همان شخصیتی است که خداوند می 

ی خود و  زندگ   در   خداوند،   اراده   در   بتوانیم   تا   کنیم   رشد   و   شده   تربیت   آن   در   و   کنیم 

  ما   زندگی   برای   است   استانداری   هویت   گفت،   توان می   پس   . ثیرگذار باشیم أ اطرافیانمان ت 

 به  و   کنیم   تجربه   شریر   دنیای   در   را   پیروز   و   سالم   زندگی   بتوانیم   تا   مسیح   به   ایمانداران 

 م. دهی   انتقال   نیز   دیگران 

 

  مان ی ا   که به اسم او   به هر   ی عن ی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند،    ی و اما به آن کسان " 
 " ، آورد 

   ( 12آیه    1، باب    یوحنا ) 

 

 " . عیب باشیم چنانکه ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید تا در حضور او در محبت مقدس و بی " 

   ( 4آیه    1، باب  فسسیان ا ) 

داد که پسر خود را در من    ن ی خواند، رضا بد   خود مرا   ض ی و به ف   د ی شکم مادرم برگز اما چون خداکه مرا از  " 
 " ها بدو بشارت دهم، در آنوقت با جسم و خون مشورت نکردم، امت   ان ی آشکار سازد تا در م 

   ( 16- 15آیه    1، باب    غالطیان ) 
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 ؟ شناخت هویت بر سرنوشت ما چه تأثیری دارد -2

 تا ما: شود ندانستن هویت باعث می
 . شویم می   خارج   مسیر   از   و   بگیریم   قرار   خداوند   نقشه   و   مسیر   در   نتوانیم   - الف 
دانیم کی هستیم، کند، از آنجایی که نمی در مواردی که شریر ما را محکوم می   - ب 

 . محکومیت او را باور خواهیم کرد 

استفاده  هایمان داده است، به درستی  از اقتدارى که خداوند به ما در مسولیت   - ج 

 کنیم. نمی 

 .هاى روحانى با اقتدار مسیح و قوت روح عمل کنیم توانیم در جنگ می ن   - د 

 

 ؟توانیم هویت خود را در مسیح پیدا کنیم چگونه می -3

اول باید بپذیریم که خداوند پدر آسمانی ماست و ما به واسطه کار عظیم او و فیض  

پوشید و به این دنیا آمد، زیست  او و بوسیله ایمان به عیسی مسیح خداوند که جسم  

و مُرد و پس از سه روز از مُردگان برخاست و جریمه و کفاره تمام گناهان ما را پرداخت  

القدس  کرد، فرزند خوانده شدیم و بعد از اینکه ما این حقیقت را با ایمان پذیرفتیم، روح

  بین   از   که   کنیم می   درخواست  القدسروح  از   ایمان   با  پس .  در ما ساکن خواهد شد

به ما نشان دهد که ما بوسیله آن آیه    را  آیه  یک   حداقل  مقدس،  کتاب  در  هویتی  آیات

اول هویت خود را بشناسیم و بعدا  در آن هویت رشد کرده و از ایمان به ایمان، بوسیله  

 القدس که در ماست تا به پُرى قامت مسیح رشد کنیم.قوت روح

 

در    -4 را  هویت خود  که  زندگی  حال  آن  در  چگونه  شناختم  مسیح 

 ؟کنم 

برای اینکه بتوانیم مطابق هویتمان در مسیح زندگى کنیم؛ بعد از شناخت هویتمان،  

م. این امر بوسیله مطالعه، دعا، مشاوره و قوت گرفتن از  ی الزم است در آن رشد کن
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  احتیاج   رشد،  براى  که  پذیرفت  را   حقیقت  این  باید   .آیدالقدس و تمرین بدست میروح

آید و ما  زی بدست نمیپیرو  تمرین،  بدون  و  است  الزم  تمرین  و  شناخت  و  آگاهی  به

 .کنیمنقاط قوت و ضعف خود را پیدا نمی

هاى یار ایمانی و یا شبان کلیسای خانگی شما در این مسیر مشاوره و دعا و راهنمایی 

  با   و   کنید   اعتماد   خدا   ح رو   به   که   است   بهتر   پس   . باشد بسیار مفید، کاربردى و مؤثر می 

عا و مشاوره بگذارید تا با تشویق و جوابگویی  د   وقت   ایمانی   یار   با   صمیمی   و   نزدیک   ۀ رابط 

 یار ایمانی، هویت خود را در مسیح کامال  باور کنید و نسبت به آن باور، زندگی کنید. 

 

 ؟ چگونه در هویت خود رشد کنم  -5

ه  باشد که البته بتمرین در زندگى روزمره مینکته اول و یکی از نکات کلیدى و مهم،  

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  

 د.دعا شوید و اجازه بدهید قوت دعای خود و همکاری دعاى ایشان، شما را کمک کن 

 

نکته مهم دیگر در اینکه خداوند فقط یک هویت برای شما در نظر نگرفته، بلکه آیات  

کند. با پیدا هایی که خدا برای شما دارد را باز می زیادی در کتاب مقدس است که هویت 

 شود. ترى از هویت روحانى شما برایتان باز می ها و ابعاد بیشتر و تازه کردن این آیات، زاویه 

توانید از آیه هویتی خود شروع کنید و با باز شدن آیات  ر اینست که شما می نکته دیگ 

دیگر هویت خود را بیشتر و بیشتر درک خواهید کرد و اطاعت شما باعث رشد و زندگی 

 گردد. کردن در آن آیه می 
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می  -6 ناشی  هویت  از  که  روحانی  شخصیت  بهتر  چگونه  را  گردد 

 ؟بشناسم 

گردد که شخصیت  اید باعث میهویتی که از خدا گرفتهدانستن و زندگی کردن در  

می نهایت،  در  شخصیت  این  بگیرد.  فرم  هویت  آن  طبق  شما  به  روحانی  بایست 

 .شخصیت کامل عیسی مسیح برسد

پس الگو و هدفی ماورای خود دارید که با درک بیشتر هویتتان، در این شخصیت  

تاندارد مسیح مقایسه کنید و به ُپرى  رشد خواهید کرد. مالک اندازه گیری خود را با اس 

قامت مسیح در آن شخصیت برسید و این روند را تا به آخر ادامه دهید؛ به این صورت  

 کنید. شما در هویت و شخصیت روحانی خود رشد می 

رازگاهان به این معنی  .  باشد می   رازگاهان   کلید اصلى براى رشد در شخصیت روحانى 

صورت مستمر و روزانه  ه  القدس، ب کالم یعنى روح   ۀ نویسند که بعد از دعا و درخواست از  

القدس بخواهید در آن فصل و یا پاراگراف  قسمتى از کالم خداوند را بخوانید و از روح 

  شخصیت   آیه   آن   در   و   دهد   نشان   شما   به   ، ای را به عنوان غذاى روحانى برای امروز آیه 

پیدا کنید و بعد دوباره دعا کنید تا در ردان و زنان ایمان را  داوند عیسی مسیح و یا َمخ 

حفظ    ، القدس رشد کنید و آن آیه را با آدرس آن شخصیت بوسیله قوت و هدایت روح 

تکرار کنید تا خوب آن را یاد بگیرید. به این صورت    ، کنید و یا بنویسید و در طول آن روز 

الم خدا رشد  شما مرتب در شخصیت روحانىِ هویت خود، از طریق رازگاهان و بوسیله ک 

 خواهید کرد. 

 

 ترفندهاى شیطان در مقابل هویت ما در مسیح چیست؟  -7

اطاعتی    دانید شیطان و ارواح پلید فرشتگانی هستند که بر اثر نا همانطور که می   - الف 

و گناه در مسیر هالکت در پیش هستند و در این مسیر چون راه بازگشتى براى آنان  

فراد بیشتری از فرزندان خداوند را با وسوسه به گناه، از  کنند تا ا وجود ندارد، تالش می 

 . خداوند دور نمایند و با خود به دریاچه گوگرد ببرند 



 

24 

 

اند و اقتدار خود  شیطان از کسانى که هویت روحانى خود را یافته و در آن رشد کرده 

ح پلید لرزد. شیطان و اروا ترسد و می کنند، حسابى می شناسند و از آن استفاده می را می 

ها را در آن مسیرها  هاى دنیایى و فانی و تقلبی، انسان کنند، با بزرگنمایی هویت سعی می 

 ببرند و از هویت اصلی و روحانى خود در مسیح عیسی دور کنند.

کنند و از ما هاى جعلى و دنیایى، ما را به راحتی کنترل می شیاطین از طریق هویت 

 کنند. دیگران استفاده می بر علیه خدا و خودمان و  

 

تواند هویت ما را از ما بدزدد، اگر به او اجازه دهیم.  کند و می شیطان سعی می   - ب 

اگر ما بعد از دریافت هویتمان در آن رشد نکنیم و آن را زندگى نکنیم رفته رفته سرد 

هاى دیگرى را جایگزین هویت  کنیم و شیطان هم هویت شده و آن هویت را فراموش می 

 . کند وحانى ما کرده و بوسیله آن ما را کنترل می ر 

 

الزم  م؟  کنی   برخورد   و  مقابله  خود  هویت   با  رابطه   در  شیطان   ترفندهای   با  چگونه   - ج 

است که ترفندهاى شیطان را بشناسیم و بتوانیم در مسیر زندگى َردِ پاى او را شناسایی  

  به   نسبت   . بگیریم و در مقابل او بایستیم هاى مقابله با ترفندهاى شیطان را یاد  کرده و راه 

 یار  و   القدسروح   از   کمک   و   هوشیارى   با   و   باشیم   حساس   دنیوی،   و   جعلى   هاى هویت 

  شخصیت   در   رشد   . کنیم   مقابله   درست   ها آن   با   خود،   خانگى   کلیساى   شبان   یا   و   ایمانی 

کند تا در مقابل از کلیدهای پیروزی است که به ما کمک می   یکی   خود،   هویت   و   روحانى 

 ها پیروز شویم. ترفندهاى شیطان بایستیم و بر آن 
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 هویت من در مسیح: 

 هویت حقیقی شماست. ولی در میان این لیست:   ،این آیات را بخوانید، همه این آیات

انتخاب کنید تا امروز آن  کند را ای که امروز با قلب شما صحبت میآن آیه  -1

 )نقد کنید، دانلود کنید، بپوشید(  .را باور و زندگی کنید

میان بگذارید و آن را انتقال    بعد از دریافت آن هویت، آن را با دیگران در  -2

 دهید.
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 من در مسیح که هستم؟ 

 

 . من نمک جهان هستم. 1

   ( 13آیه    5، باب    متی ) 

 
 جهان هستم. . من نور  2

   ( 14آیه    5، باب    متی ) 

 
 . من فرزند خدا هستم. 3

   ( 12آیه    1، باب    یوحنا ) 

 
 . من دوست مسیح هستم. 4

   ( 15آیه    15، باب    یوحنا ) 

 
 . من برده نیکی مطلق هستم. 5

   ( 18آیه    6، باب    رومیان ) 

 
 . من با مسیح هم ارث هستم. 6

   ( 17آیه    8، باب    رومیان ) 

 
 خدا )محل سکونت خدا( هستم، روح او و حیات او در من ساکن است. . من معبد  7

   ( 19آیه    6و باب    16  آیه   3، باب    اول قرنتیان ) 

 
 . من عضو بدن مسیح هستم. 8

   ( 30آیه    5باب    افسسیان   و   27  آیه   12، باب    اول قرنتیان ) 

 
 . من خلقت تازه هستم. 9

   ( 17آیه    5، باب    دوم قرنتیان ) 
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 ام. آشتی کرده . من با خدا  10

   ( 19- 18آیه    5، باب    دوم قرنتیان ) 

 
 کنم. . من سفیر مسیح هستم و دیگران را به آشتی با خدا دعوت می 11

   ( 20آیه    5، باب    دوم قرنتیان ) 

 
 . من مقدس هستم. 12

   ( باب    کولسیان و    1آیه    1باب    فیلیپیان و    2آیه    1باب    اول قرنتیان   و   1  آیه   1، باب    افسسیان

 ( 2آیه    1

 
 ام تا کارهای او را انجام بدهم. . من صنعت دست خدا هستم و در مسیح از نو آفریده شده 13

   ( 10آیه    2، باب    افسسیان ) 

 
 . من با دیگر ایمانداران عضو خانواده خدا هستم. 14

   ( 19آیه    2، باب    افسسیان ) 

 
 . من زندانی مسیح هستم. 15

   ( 1آیه    4و باب    1  آیه   3، باب    افسسیان ) 

 
 . من عادل و مقدس هستم. 16

   ( 24آیه    4، باب    افسسیان ) 

 
 ام. . من تابع ملکوت آسمانی هستم و حال با مسیح در قلمرو آسمانی نشسته 17

   ( 6آیه    2باب    افسسیان   و   20  آیه   3، باب    فیلیپیان ) 

 
 . من با مسیح در خدا پنهان هستم. 18

   ( 3آیه    3، باب    کولسیان ) 
 . من برگزیده مقدس و محبوب خدا هستم. 19

   ( 4آیه    1باب  اول تسالونیکیان    و   13  آیه   3، باب    کولسیان ) 
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 . من شریک زندگی مسیح هستم. 20

   ( 14آیه    3، باب    عبرانیان ) 

 
 . شود ای روحانی ساخته می های زنده مسیح هستم که از من خانه . من یکی از سنگ 21

   ( 5آیه    2، باب    اول پطرس ) 

 
 . خداوند و ملت مقدس و قوم خاص او هستم   ۀ . من عضوی از نژاد برگزید 22

   ( 9آیه    2، باب    اول پطرس ) 

 
 ام. . من کاهنی هستم که به پادشاهی رسیده 23

   ( 9آیه    2، باب    اول پطرس ) 

 
 . . من در این دنیا غریب و بیگانه هستم و زندگی من در این دنیا موقتی است 24

   (  11آیه    2، باب    پطرس اول ) 

 
 . . من دشمن شیطان هستم 25

   ( 8آیه    5، باب    اول پطرس ) 

 
 . ام و شیطان هیچ حقی بر من ندارد . من از خدا متولد شده 26

   (  18آیه    5، باب    یوحنا اول ) 
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 چون در مسیح هستم: 

 

 ام. ام و کاماًل بخشیده شده من در حضور خدا کاماًل نیک شمرده شده .  1

   ( 1آیه    5، باب    رومیان ) 

 
 ام. رده ام و نسبت به قدرت گناه در زندگیم ُمرده من با مسیح ُم.  2

   ( 6- 1آیه    6، باب    رومیان ) 

 
 ام. من تا ابد از محکومیت آزاد شده .  3

   ( 1آیه    8، باب    رومیان ) 

 
 بشناسم. ام تا عطایایی که خدا به من داده است را  من روح خدا را دریافت کرده .  4
   ( 12آیه    2، باب    اول قرنتیان ) 

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

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

 
 کنم. کنم، بلکه برای مسیح زندگی می زندگی نمی ام دیگر برای خود  رده چون ُم.  7
 ( 15- 14آیه    5، باب    دوم قرنتیان )   

 
کند من نیستم بلکه مسیح است که در  ام به طوری که دیگر آنکه زندگی می من با مسیح مصلوب شده .  8

 کنم. کند و این زندگی را در مسیح و برای مسیح می من زندگی می 

   ( 20آیه    2، باب    غالطیان) 
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 مند هستم. برکات روحانی بهره   ۀ من از هم .  9

   ( 3آیه    1، باب    افسسیان ) 
 . عیب باشم من قبل از آفرینش دنیا در مسیح برگزیده شده بودم تا در پیشگاه او مقدس و بی .  10
   ( 1آیه    4، باب    افسسیان ) 

 
 من از قبل بوسیله خدا تعیین شده بودم تا فرزند او خوانده شوم. .  11

   ( 5آیه    1، باب    افسسیان ) 

 
 حد و حصر خدا هستم. ام و گناهان من بخشیده شده است و دریافت کننده فیض بی من بازخرید شده .  12

   ( 7آیه    1، باب    افسسیان ) 

 
 ام. من سرافراز هستم و در قلمرو آسمانی با مسیح نشسته .  13

   ( 6آیه    2، باب    افسسیان ) 

 
 اجازه دارم به حضور خدای پدر بیایم. من بوسیله مسیح در روح  .  14

   ( 18آیه    2، باب    افسسیان ) 

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

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

 
های من به خدا منتفی شده  گناهان من بخشیده شده است و تمام بدهی   ۀ ام و هم من بازخرید شده .  17

 است. 

   ( 14آیه    1، باب    کولسیان ) 
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 باشد. _ خود مسیح در من می .  18

   ( 27آیه    1، باب    کولسیان ) 

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

 
 ام و زنده هستم. ام و با او قیام کرده مدفون شده من در مسیح  .  20

   ( 13- 12آیه    2، باب    کولسیان ) 

 
ام و زندگی من با مسیح در خدا مخفی است. مسیح زندگی من  ام و با او قیام کرده رده من با مسیح ُم.  21

 . است 
   ( 4- 1آیه    3، باب    کولسیان ) 

 
 داده است. خدا به من روح قدرت و محبت و خویشتن داری را  .  22

   ( 7آیه    1، باب    دوم تیموتاوس ) 

 
 خدا مرا نجات داده است و برای مقصود خود از دنیا به کنار گذاشته است. .  23

   ( 5  آیه   3، باب    تیطس و    9  آیه   1، باب    دوم تیموتاوس) 

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

 
 هایی را داده است. های بزرگ و گرانب خدا به من وعده .  25

   ( 4آیه    1، باب    دوم پطرس ) 
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 من در الوهیت خداوند شریک و سهیم هستم. .  26
   ( 4آیه    1، باب    دوم پطرس ) 
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https://dl.dropbox.com/s/8bnoj90i0gh5d42/7_2.m4a
https://youtu.be/EF4fQVZthDY
https://dl.dropbox.com/s/2xzsas9a07icr5h/7.mp3
https://dl.dropbox.com/s/7zueckby9b0vajt/7.mp3
https://youtu.be/2UweMHxO1aU
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 اقتدار و مسح 

 

 ت؟ اقتدار چیس

 " های خدا در زندگی ماست. اقتدار، حق اجرایی کالم خداست. اقتدار، قدرت اجرایی قول " 

   ( 1آیه    13، باب    رومیان) 

 

اند. کلیسا و ایماندار باید از اقتداری که عیسی  ها بوسیله خدا تنظیم شدهتمام قدرت

اقتدار   او داده است، استفاده کند. شیطان  به  روحانی یک خادم را تشخیص  مسیح 

  در  و  باشد   آگاه   خود  اقتدار  از   ایماندار   اگر  اکند. ام دهد ولی لزوما  آن را تأیید نمیمی

 .کرد خواهد  اطاعت او از شیطان آنگاه کند،   استفاده آن از  درست چارچوب

  ؛ است   داده   قرار   او   بر   خداوند   که   ی ی ا آتوریته   و   خدا   اطاعت   تحت   ایماندار   خوِد  اگر 

 . جنگ روحانی بکند، جواب نخواهد گرفت   که   هم   چقدر   هر   ؛ نباشد 

 

 ؟ چیست  (مسح) تفرق بین اقتدار و قو

 : (Exousia)قدرت و اقتدار  -1

 امتیاز و حقِ انجام دادن و حق اجرایی کالم خدا است. 

 شود. )کلید اقتدار( اقتدار با اطاعت زیاد می

 : (Dunamis) قوت -2

 .است کار  آن اجرای توانایی

 گردد.سح و با مُردن در نفس زیاد میقوت = مَ 

برای باال رفتن مسح خدا در زندگی ما    .شودسح در قدوسیت نمایان میم

داریم. قدوسیتی که از مسیح    هاحتیاج به قدوسیت در فکر و احساسات و اراد

  آیه   3  باب  گردد . ) فیلیپانان میـال ما نمایـشود و در اعمبر ما گذاشته می

9  ) 
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 مثال:  ❖

اید که بسته است، عیسی مسیح در مقابل یک َدرِ بزرگ آهنین سنگین قرار گرفته 

گردد )کلید، اندازید و در باز می دهد )اقتدار(، کلید را می به شما کلید باز کردن در را می 

ولی آنقدر سنگین است که احتیاج به قوت و    . کند( حق اجرایی است که در را باز می 

 . دهد تا بتوانیم در را کامال  باز کنید القدس آن را می توانایی دارد که روح 

القدس، توانایی و مسح اجرایی کالم خدا  عیسی مسیح، اقتدار و حق اجرایی را و روح 

به شما می  از اسارت را  را  اقتدار است که شما  و  این مسح  آزاد  دهد؛  و در زندگی  ها، 

 کند. پیروزمند می 

 6. باور کن و بکار ببر   ، اقتدار خود را بشناس  

 ( حق اجرای کالم  =آتوریته  =قدرت  =اقتدار ): اقتدار

کالم خدا آتوریته کامل است و تمام قدرت و اقتدار اجرایی آن در آسمان و زمین در  

 .دست عیسی مسیح است

 

  من   به   زمین   بر   و   آسمان   در (  آتوریته )   قدرت   »تمامی :  گفت   کرده،   خطاب   بدیشان   آمده،   پیش   عیسی   س پ " 
 " د. سازی   شاگرد   را   ها اّمت   ۀ هم   رفته،   پس .  است   شده   داده 

   ( 20- 18آیه    28، باب    متی ) 

 

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

 

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

 
 ، رجوع کنید.، بخش دیجیتال این کتاب آمده است 18ویدیو و یا فایل صوتی آن در فصل ، به 2:2برای آشنایی با اقتدار رهبری  6
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برای باال رفتن اقتدار و آتوریته، باید از عیسی مسیح و کالم خدا اطاعت کنیم. اگر  

زندگی شما و دیگران  خواهید بر ارواح پلید اقتدار داشته باشید و به فرمان شما از  می 

 ( 7آیه   4باب    بایست در اطاعت کامل کالم باقی بمانید. )یعقوب خارج گردند؛ می 

عنوان همیار و شبان  ه  بدون اطاعت از خدا و کالم و افرادی که خدا برای پوشش ما ب 

 . ها را اخراج کنیم توانیم آن توانیم در مقابل ارواح مقاومت کنیم و نمی گذاشته است، نمی 

 

 ( توانایی و قوت اجرایی کالم خدا): حمس

این مسح در شخص ایماندار    100یعنی توانایی ماورای انسان برای اجرای کالم خدا و %

القدس وجود دارد. فقط او باید اجازه دهد تا در او  در زمان تولد تازه و دریافت روح

 . فعال و از او جاری شود

-القدس )ُپری روح م بودن به روح برای باال رفتن مسح، باید در قدوسیت، در تسلی 

القدس در شخص ایماندار با تسلیم کردن  تر شویم. جاری بودن قوت روح القدس(، قوی 

 . فکر و احساسات و اراده او امکان پذیر است 

 

دالن را  ه مرا مسح کرد تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاد تا شکسته ـ روح خداوند بر من است، زیرا ک " 
 " . اسیران را به رستگاری و کوران را به بینایی موعظه کنم و تا کوبیدگان را آزاد سازم شفا بخشم و  

   ( 18آیه    4، باب    لوقا) 

 

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

 

  و   بیماری   هر   و   کنند   بیرون   را   ها آن   که   داد   قدرت   پلید   ارواح   بر   را   ایشان   طلبیده،   را   خود   شاگرد   دوازده   " 

 " د. را شفا دهن   رنجی 

   ( 1آیه    10، باب    متی ) 
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ها بر مریضان  خواهد بود که به نام من دیوها را بیرون کنند و هرگاه دست   همراه ایمانداران و این آیات  " 

 " ت. گذارند، شفا خواهند یاف 

   ( 18- 17آیه    16، باب    مرقس ) 

 

که    ی بحسب آن قوت   م، ی فکر کن   ا ی   م ی آنچه بخواه   از هر   ادتر ی ز   ت ی نها ی الحال او را که قادر است که بکند ب " 
 " کند، ی در ما عمل م 

   ( 20آیه    3، باب    افسسیان ) 

 

 آید؟ اقتدار چگونه بدست می

 شناخت هویت  (1

 ت داشتن امنی (2

 م اطاعت کال (3

 

 

 گردد؟ اقتدار چگونه بیشتر می

فقط با اطاعت حقیقی از کالم، روح خدا و افرادی که خدا به عنوان آتوریته بر سر ما  

 .گذاشته است

 

 آید؟ مسح چگونه بدست می

 ت شناخت هوی (1

 ن ایستادن و عملکرد در آتشخیص خواندگی خود و  (2

 (20 آیه 2 باب  )غالطیان  مُردن (3
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 گردد؟مسح چگونه بیشتر می

 تبا قدوسی (1)

 ا تسلیم نفس به روح خد (2)

 د.روح خدا از درون ما بدون مانع نفس )بند، قلعه( جاری خواهد ش (3)
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 چیست؟  2:2آتوریته 

 2:   2آتوریته 

 دو عملکرد بارز  دو شخصیت بارز 
 محافظت افرادی که خدا به او داده . 1 فروتنی او به دیگران ثابت شود  . 1
 بنای افرادی که خدا به او داده  .2 خواهد  منفعت دیگران را می .2

 

 7بایست در این اقتدار قرار بگیرد. می 5 باب خادم و شبان طبق اول پطرس  ،هر الوی

کند.  خدا به او داده ایجاد می توریته پوششی است که یک خادم برای شاگردانی که  آ 

این قدرت اجرایی برای کنترل و خداوندی کردن بر دیگران نیست؛ بلکه برای پوشش،  

 محافظت و هدایت آنان است. 

بایست دو شخصیت بارز مسیح و  می  2:   2کسی که صاحب این خصوصیت آتورتیه 

 دو کارایی را در عمل باید نشان دهد. 

مسیح باشد ولی برای اینکه بتواند عامل دست خدا  بایست شبیه  یک خادم خدا می 

بایست حداقل این دو شخصیت، کامال  در او می   ؛ به عنوان آتوریته شخص دیگری باشد 

 نمایان بوده و شاگرد او، این دو شخصیت و کارایی را در او ببیند. 

ت  کنید که فروتنی او به شما ثاب خود انتخاب می  2:2عنوان آتورتیه ه کسی را شما ب 

نه تنها   ، خواهد و بدانید که او شده باشد و در رابطه با او ببینید که او منفعت شما را می 

در دعاها، بلکه با نصیحت، تعلیم صحیح و حتی گوشزد و توبیخ، شما را از خطرات و  

و حمالت محافظت می لغزش  از خدا  ها  بنای شما،  برای  او  ببینید که  باید  کند. شما 

می می  شما  به  و  آتوریته  گیرد  پوشش  در  که  اگر کسی  البته  قرار    2:2دهد.  شخصی 

گیرد، حتی اگر او چیز برای بنا نداشته باشد، چون شاگرد با فروتنی خود را به خدایی  می 

 
 .کنید همشاهد ، بخش دیجیتال این کتاب18آن را در فصل  و یا فایل صوتی ویدیو ، 2:2برای توضیح آتوریته  7
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او هست قرار داده است، حتما  خداوند از آن فرد که در آتوریته است،    ه که در آتوریت 

 . استفاده کرده و شخص مطیع و فروتن را برکت دهد 

بایست خودش در اقتدار و پوشش شخص دیگری  شخصی که در آتوریته است، می 

باشد، تا بتواند پوششی برای دیگران باشد. شخصی که در آتوریته است اگر خود او تعلیم  

ُمرده باشد، حتی اگر اشتباه کند   ، 20  آیه   2  باب   جو و تصحیح جو باشد و طبق غالطیان 

آن اشتباه را برای برکت شخص مطیع    داوند حتما چون در صداقت خدا قدم زده است، خ 

زیر پوشش او استفاده خواهد کرد. چون شاگرد او در اطاعت بوده است و خدا اطاعت این  

گذارد و هر خطایی  شاگرد را با وجود اشتباه و حتی خطای آتوریته بر سر او، احترام می 

و  صلی و آتوریته خدای نیک را به برکت، برای او تبدیل خواهد کرد و این نشانه پوشش ا 

 . بر سر همه ما است 
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https://dl.dropbox.com/s/v44inpswugkt6my/8.m4a
https://dl.dropbox.com/s/he8j74a1oned6x4/8.mp3
https://youtu.be/OuVzx9kObwI
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 دشمن کیست؟ 

 

 دشمن کیست؟ 

های او  ن خود را بشناسیم. باید از روشـؤثر باشد، ما باید دشمـبرای اینکه جنگ ما م

 . برد، آگاهی داشته باشیمهایی را که بکار میو اسلحه

 

 ا نفسِ م -1

 ارواح شریر شیطان و  -2

 

 

 :زندهای ذکر شده در زیر به ما لطمه می که مستقیم و یا غیر مستقیم از طریق و روش

 ا م  ضعف نقاط  و گناهان  (1)

 ا م انسانی  های خواسته و نفس (2)

 ن اطرافیا گناهان  و دیگران (3)

 های دنیا ها و سیستمها و دولتقدرت (4)

 

 

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

 

ها و جهان داران این ظلمت  ها و قدرت زیرا که ما را کشتی گرفتن با خون و جسم نیست بلکه با ریاست " 
 " های آسمانی. های روحانی شرارت در جای و با فوج 

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

 

 

 : های شیطاناسلحه

کند: بدزد، بکشد، ببلعد و نابود سازد  شیطان با استفاده از این چهار اسلحه، سعی می

 . و هالک کند

 

 

 :فریب و دروغ (1

خداوند خدا ساخته بود، هشیارتر بود و به زن گفت: آیا خدا حقیقتًا گفته  و مار از همه حیوانات صحرا که " 
خوریم، الکن از میوه درختی  است که از همه درختان باغ نخورید؟ زن به مار گفت از میوه درختان باغ می 

 " که در وسط باغ است، خدا گفت از آن مخورید و آن را لمس مکنید، مبادا بمیرید. 

   ( 3- 1آیه    3، باب    پیدایش ) 

 

 ( بر سر دو راهی ): وسهوس (2

 " د. به هدایت روح به بیابان برده شد تا ابلیس او را تجربه نمای   عیسی   آنگاه " 

   ( 1آیه    4، باب    متی ) 

 

 

 :محکومیت (3

 :خواهداو می

 خدا را در برابر ما محکوم سازد. 
مانند خدا عارف نیک و بد خواهید  داند در روزی که از آن بخورید، چشمان شما باز شود و  بلکه خدا می " 

 " بود. 

   ( 5آیه    3، باب    پیدایش ) 
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خدای نیکویی نیست و خدای خودخواهی    ، خواهد به ما بگوید که خدا شیطان می 

او می  ها را خدا  ها و مرض ها و سختی خواهد که ما فکر کنیم که همه بدبختی است. 

بزند که اگر هم خدا، دلیل تمامی  خواهد که ما را چنین گول  بوجود آورده است. او می 

 . گیرد تواند جلوی بدی را بگیرد و نمی ها نیست ولی می بدی 

 

  ما را در برابر خدا محکوم کند . 

ترسد؟ آیا تو گرد او و گرد خانه او و گرد همه  شیطان در جواب خداوند گفت: آیا ایوب مجانا از خدا می " 
دست او را برکت ندادی و مواشی او در زمین منتشر نشد؟  اموال او به هر طرف حصار نکشیدی و اعمال 

 " لیکن االن دست خود را دراز کن و تمامی مایملک او را لمس نما و پیش روی تو، تو را ترک خواهد نمود. 

   (  11- 9آیه    1، باب  ایوب) 

 

زیر افکنده  کند، به  زیرا که آن مدعی برادران ما که شبانه روز در حضور خدای ما بر ایشان دعوی می " 
 " شد. 

   (  10آیه    12، باب  مکاشفه ) 

 

 

  کندما را بر علیه یکدیگر محکوم می . 
ام، هرگاه چیزی را عفو کرده  کنم زیرا که آنچه من عفو کرده اما هر که را چیزی عفو نمایید، من نیز می " 

 " . خبر نیستیم مکاید او بی ام، تا شیطان بر ما برتری نیابد، زیرا که از  باشم بخاطر شما به حضور مسیح کرده 
   (  11- 10آیه    2، باب  دوم قرنتیان ) 

 

  کند. خود ما را محکوم می 

 رفتار و گناهانمان   ،رابطه با خدا و با دیگران ، در مورد هویت ما
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 آسیب جسمی:  (4

های جسمی نیز از بُعد روح به بُعد جسم  توانند آسیبشیطان و ارواح پلید می

توانند باعث مرگ غیرایماندار شوند )روحِ مرگ(  میدر ما ایجاد کنند و حتی  

 د. ولی هیچ حقی در مرگ ایماندار به مسیح ندارن

زند. او در فکر ما چنین  های اولیه را می شیطان معموال  از طریق وسوسه و فریب ضربه 

کنند. عالوه براین هیچ  کنی؟ همه این کار را می چرا تو امتحان نمی " کند:  صحبت می 

تا شما فریب او را خوردید و وسوسه را به گناه    " نمیشه. کی قراره که بفهمه؟ کس متوجه  

به تو هم میگن مسیحی؟ چه  " گوید:  کند و می تبدیل کردید او فورا  شما را محکوم می 

جور فرزندی برای خدا هستی؟ آبروت جلوی همه رفته. بهتره که بارت و ببندی و بری  

 . " چون خدا تو را کنار گذاشته 

 

به محکومیت خبر   این است که شما مجبور نیستید که  های دشمن گوش  خوش 

دهید و خود را شکست خورده ببینید. شیطان داور شما نیست، او فقط مدعی شماست.  

کنید، هیچ اعتنایی گیرید و احساس بی ارزشی می وقتی که شما تحت حمالت او قرار می 

  فرزند  من  دارم،  توکل  مسیح  به  من "  : به او نکنید. بلکه جواب او را به این صورت بدهید 

 شمرده  عادل   مسیح   خون   در   مرا   و   است   کرده   آزاد   محکومیت   از   مرا   خداوند   هستم،   خدا 

من   و   کنی   محکوم   مرا   خواهی می   فقط   تو .  نداری   من   بر   داوری   اجازه   تو   شیطان .  است 

 " خریدار آن نیستم. 

 

یک   ظلمت،  َبَرهوت  بر  روحانی  اجرایی(  )حق  مستقلی اقتدار  یا  و  اقتدار شخصی 

 نباشد. وقتی که شیطا نیست. بلکه اقتداری )حق اجرایی( است که وابسته به مسیح می 

 در   باید   هم  ما   ایستاد؛   او   علیه   بر   خدا   کالم  با   مسیح   کند،   وسوسه   را   مسیح  که   کرد   سعی 

طان شده و اطاعت از آن با اقتدار استفاده کنیم تا شی   مکشوف   کالم   باور   با   روحانی   جنگ 

 برای توضیح بیشتر: د.  از ما نیز بگریز 

 

 " د. پس خدا را اطاعت نمایید و با ابلیس مقاومت کنید تا از شما بگریز " 

   ( 7آیه    4، باب    یعقوب) 
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کنیم؛ یعنی در عمل سرسپردگی خود را به مسیح  وقتی که ما از خداوند اطاعت می 

 .رود دهیم؛ قدرت شیطان از بین می می 

 

 ه وسوسبر علیه  (1)

گذارد شما فوق  یچ تجربه جز آنکه مناسب بشر باشد، شما را فرو نگرفت. اما خدا امین است که نمی ه " 
 " . سازد تا یارای تحمل آن را داشته باشید طاقت خود آزموده شوید، بلکه با تجربه َمف ری نیز می 

   (  13آیه    10، باب  اول قرنتیان ) 

 

 ت محکومیبر علیه  (2)

دانم که نه موت و نه حیات  آنانی که در مسیح عیسی هستند. زیرا یقین می پس هیچ قصاص نیست بر " 
ها و نه چیزهای حال و نه چیزهای آینده و نه بلندی و نه پستی و نه  و نه فرشتگان و نه رؤسا و نه قدرت 

هیچ مخلوق دیگر قدرت خواهد داشت که ما را از محبت خدا که در خداوند ما مسیح عیسی است جدا  
 " . سازد 
   (  39- 38و    1آیه    8، باب  رومیان ) 

 

 ب فریبر علیه  (3)

و حق را خواهید شناخت و حق شما را آزاد خواهد  "  32  آیه  8  باب   یوحنا (4)

 " .کرد

 

  !توجه 

 . مراجعه کنید  "جنگ روحانی"  کتاببرای آشنای با کارهای شیطان و مقابله به آن به  
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https://dl.dropbox.com/s/1alu1m1tqabh2ye/9.mp3
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 ابزار جنگی ما 

 

 

 ابزار جنگی ما چیست؟ 

 ح خون مسی (1
 " . و ایشان به وساطت خون بره و کالم شهادت خود بر او غالب آمدند " 
   ( 11آیه    12، باب    مکاشفه ) 

 

چرا ؟ چون خون مسیح پاک کننده گناهان ماست و شیطان هیچ سندی بر علیه ما  

 . 1آیه    8  باب   رومیان   ،   14  آیه   2  باب   ندارد. کولسیان 

 

 ح نام عیسی مسی  (2

 " د. تا به نام عیسی هر زانویی از آنچه در آسمان و بر زمین و زیر زمین است خم شو " 

   (  10آیه    2، باب  فیلیپیان ) 

 

  آیه   2  باب   نام عیسی یعنی حق اجرایی مسیح، قدرت اجرایی او، اقتدار او. کولسیان 

 . 18  آیه   28  باب   متی   ، 15

 

 یاسلحه روحان (3

قوت توانایی او زورآور شوید. اسلحه تام خدا را بپوشید تا بتوانید  خالصه، ای برادران من در خداوند و در " 
 " د. با مکرهای ابلیس مقاومت کنی 

   (  18- 10آیه    6، باب  افسسیان ) 
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 ( کالم شهادت) اعالم حقیقت (4

 " د. و ایشان بوساطت خون بره و کالم شهادت خود بر او غالب آمدند و جان خود را دوست نداشتن " 

   (  11آیه    12، باب  مکاشفه ) 

 

اعالم هویت حقیقی خود    ، آنچه که خداوند در زندگی شما و دیگران انجام داده است  

 . واعالم کالم   د و کارهایی که خدا در زندگی ما انجام داده و باورهای خو 

 

یک مسیحی نباید فقط در برابر دشمن از خود دفاع کند، بلکه باید همواره حالت  

رهوت ظلمت را داشته باشد، تا خود شیطان از او بترسد و هر موقع  حمله به دشمن و بر َب

کنیم بلکه آمده و از برهوت  کند، اگر بداند که ما فقط دفاع نمی که شیطان به ما حمله می 

کند  بریم، حساب کار خود را می و پادشاهی او، تعداد زیادی را از زیر سلطه او بیرون می 

 .او از ما خواهد ترسید   و در عوض اینکه ما از او بترسیم، 

 : د دعا کنی 

 

 
ای، اجازه بده بوسیله اعالم حقیقت، اعالم پاک کنندگی خون تو، اعالم  را داده خداوندا به ما اقتدار و قوت خود  

ام و کلیسای تو  و خانواده   من  از او   که  کنم  مقاومت شریر مقابل در  روزانه ،اقتدار تو و با پوشیدن زره  روحانی
 . دور شود
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https://dl.dropbox.com/s/8tkc2qx1v3oxp69/10.mp3
https://dl.dropbox.com/s/uij0r0bn4ofofbr/10.mp3
https://youtu.be/OuN4YEQdExg
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 راهنمای دعای شفا و آزادی 

 

 ( بررسی موانع و شفای درون) آزادیا و شفی راهنمای دعا

 " حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. " 

 " اگر پسر شما را آزاد سازد، واقعًا آزاد خواهید بود. " 

   ( 36و    32آیه    8، باب    یوحنا ) 

 

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

 

 

 مقدمه 

اید، او شما را بوسیله  اگر شما مسیح را به عنوان نجات دهنده شخص خود پذیرفته

پیروزی خود بر گناه، و مرگ خود بر صلیب آزاد نموده است. اما اگر هنوز شما این  

کنید، ممکن است به این دلیل باشد که در ایمان خود با  آزادی را تجربه و حس نمی

 د.ایاستقامت نایستاده و یا هویت خود را در مسیح جدی تلقی نکرده

  کنید  توجه . است  مسیحی  هر  شخصی  مسئولیت  خداوند،  با  صحیح  رابطه  یک  یجاد ا 

.  رود نمی   بین   از   هیچگاه   و   نیست   خطر   در   شما   جاودان   حیات   یا   و   مسیح   در   شما   امنیت   که 

روزی روزانه  ـ ندانسته، آن را اعالم و محافظت نکنید، پی   مسیح  در   را   خود   هویت   اگر   اما 

 د. انجام اه و شیطان و مشکالت زندگی به شکست می ـ شما بر گن 

و  خداوند  :  متقابل   قدرت  دو   بین   در  که   نیستید   درمانده   و   بیچاره   شخص   یک   شما 

قادر مطلق و    شیطان  باشید. شیطان ریاکار و دروغگو است. فقط خداوند  قرار گرفته 

 باشد. خدای نیکو است که در همه جا حاضر و بر همه چیز آگاه می 
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  وجود   از   تر حقیقی   است   ممکن   شیطان   وجود   یا   و   گناه   حقیقِت  ما   زندگی   در   گاهی 

 شکست  دشمن   یک   شیطان .  است   شیطان   فریب   از   جزیی   نیز   این   اما   برسد؛   بنظر   خداوند 

ت خود در مسیح،  هوی   دانستن   و   خدا   حقیقی   شناخت .  هستیم   مسیح   در   ما، .  است   خورده 

 . باشد تعیین کننده سالمتی فکری و روانی ما می 

 

گذارند  هایی که در روح و روان ما تأثیر می ون چند دلیل مهم از عوامل بیماری ـ اکن 

 بریم: را نام می 

 اینکه، خداوند کیست؟ برداشتِ غلطِ ما از  (1

 عنوان فرزندان خداوند، کیستیم؟ ه ما ب (2

 .اینکه خصوصیات خدا را به شیطان، نسبت بدهیم (3

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  

کند و مردم به خدا شکایت  ها را خراب می رساند و زندگی ند و آسیب می ک وسوسه می 

 کنند که، چرا تو این کار را کردی؟! می 

 

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  

 . شود کنیم؛ قدرت او، خورد و شکسته می ال و نمایان می را برم 

باشد.  می   رل ـ مرکز کنت دف شیطان در جنگ روحانی، تصاحب فکر شماست که  ـ ه 

زندگی شما را    ۀ های او را باور کنید، او افکار و در نتیج اگر شیطان کاری کند که دروغ 

ها را  خواهند کرد که آن   تواند کنترل کند. این افکار منفی، فقط زمانی شما را کنترل می 

تواند جلوی شفا و آزادی شما را  ها، می باور کنید. هنگام دعای شفا و آزادی، این دروغ 

 . بگیرد 

 اند: های شیطان، در موارد زیر ذکر شده هایی از این نوع افکار و دروغ نمونه 

 کند. این دعای شفا و آزادی، درد مرا دوا نمی (1)

 خداوند، مرا دوست ندارد.  (2)

 اینها همه، خرافات و پوچ است.  (3)



 

53 

 

 .رودآبرویم، جلوی مشاور و بقیه می  (4)

 

خواهد به شما بدهد را بگیرد.  خواهد، جلوی آزادی که خدا می شیطان، با این افکار می 

پس بخاطر داشته باشید که بمحض برخورد با این افکار منفی یا هر فکر مخالف دیگری،  

نید. به محض اعالم و گفتن این افکار منفی، قدرت ها را به مشاور روحانی خود اعالم ک آن 

شود. همکاری کامل شما با مشاور روحانی شیطان شکسته شده و دروغ وی بر مال می 

خود بوسیله برمال کردن این افکار منفی الزم و ضروری است. پس در همین لحظه این  

نگ روحانی، برای  دانیم که ج تعهد همکاری با مشاور روحانی را به خدا بدهید. چون می 

ها را بگویید تا با اقتداری که  تصاحب فکر شماست. هر موقع این افکار بر شما آمدند، آن 

 مسیح بما داده است، دعا کنیم و جلوی آن را بگیریم. 

 

 های آزادی در مسیح قدم

 : با این دعا شروع کنید )با صدای بلند(
من اعالم   کنم.این محل و در زندگیم تأیید میدای پدر: من بوسیله این دعا وجود تو را در ـای خ
تکیه من به توست  . باشیکنم که تنها تو قادر مطلق، در همه جا حاضر و بر همه چیز آگاه میمی

 . زیرا که بدون مسیح، من قادر به انجام هیچ کاری نیستم
زیر فرمان مسیح کنم که تمام قدرت زمین و آسمان در من با قدرت بر این حقیقت ایستاده اعالم می

باشد. و چون من در مسیح هستم و مسیح در من است. من نیز در این قدرت سهیم شده تا  زنده می
 .بتوانم بندهای دروغ را گسسته و اسیران را آزاد نمایم

القدس خود، پُر نموده و مرا به تمام حقیقت،  خواهم که در این لحظه مرا از روحخداوندا، از تو می
 .رهبری کنی

 ،  خواهم که مرا راهنمایی کنیکنم که مرا محافظت کامل نمایی و میدعا می
 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: 
دهیم که های شریر دستور میشیطان و تمام روح  به نام و قدرت خداوندمان عیسی مسیح، ما به

تا او بتواند خداوند خود، عیسی مسیح را بشناسد و  ه [ را آزاد کردذکر گردد( را )نام شخص ..................................]
 .بتواند اراده خدا را انتخاب کرده و انجام دهد

ایم به تمام دشمنان خداوندمان عیسی  نی نشستهعنوان فرزندان خدا که با مسیح در قلمرو آسماه ما ب
 دهیم که بسته شده و ساکت باشند. مسیح دستور می

توانید  کنیم که دیگر نمیما با قدرت و اختیار کامل، به شیطان و تمام همکاران او اعالم می
ای  و به هیچ وسیلهد [ ایجاد کنی ذکر گردد( را )نام شخص ..................................هیچگونه درد و ناراحتی در ]
 توانید مانع انجام کار خداوند در زندگی او شوید. نمی

 در نام عیسی مسیح، آمین.

 

 

 

 

 خود شخص نیز دعای زیر را بکند: 
دهم که مرا  های شریر دستور میبه نام و قدرت خداوندم عیسی مسیح، من به شیطان و تمام روح

خداوند خود، عیسی مسیح را بشناسم، و بتوانم اراده خدا را انتخاب کرده و  تا من بتوانم ه آزاد کرد
 .انجام دهم

خداوندم عیسی   ام به تمام دشمنانعنوان فرزند خدا که با مسیح در قلمرو آسمانی نشستهه من ب
 . دهم که بسته شده و ساکت باشندمسیح دستور می

توانید  کنم که دیگر نمیان او اعالم میمن با قدرت و اختیار کامل به شیطان و تمام همکار
توانید مانع انجام کار خداوند در  ای نمیو به هیچ وسیلهد هیچگونه درد و ناراحتی در من ایجاد کنی

 د. زندگی من شوی
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https://dl.dropbox.com/s/bvj9jj5fedlz0k8/12.mp3
https://dl.dropbox.com/s/1ekiqr634j9k5xw/11.mp3
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 قدم اول 

 راه حقیقی در مقابل راه جعلی

هایی است که  آزادی در مسیر انهدام قلعهراه حقیقی در مقابل راه جعلی، اولین قدم  

های شیطانی در زندگی شما بوجود آورده  شیطان بوسیله مذاهب دروغین و یا فعالیت

 است.

در این قدم، با قدرت عیسی مسیح هرگونه مذهب، گروه و یا تشکیالتی که عیسی 

د کرده  گذارد؛ َرکند و اطالعات خود را بر هر چیز دیگر، بجز کالم خدا می مسیح را َرد می 

اثرات آن را نابود می  به منظور یادآوری و  های تمام تجربیات مذهبی و روحانی  کنیم. 

دعای از خداوند بخواهید که تمامی مذاهب و عقاید دروغین و  این  گذشته شما، با اعالم  

غیر مسیحی گذشته را به شما آشکار سازد و به خاطر شما بیاورد و به این صورت خودتان  

 : کنید دعا  
خواهم که تو ای پدر، قلب و فکر مرا تحت  ای پدر آسمانی، با این دعا به نام عیسی مسیح از تو می

های  و فعالیتن ای را که با مذاهب دروغیگونه درگیری گذشته و هره تسلط کامل خود درآورد
 ،شیطانی و غیر مسیحی و معلمین دروغین

 ر و روشن نمایی. ام، به من آشکاخواسته و یا ناخواسته داشته
 ن.در نام عیسی مسیح، آمی

 

چه که تا بحال در زندگی خود چه خواسته و چه ناخواسته و یا    در لیست زیر با هر 

القدس به شما یادآوری  اگر چیزی را روح .  اید را عالمت بزنید فقط تفننی، درگیری داشته 

نید تا احیانا  اگر  کند که در این لیست نیست، آن را هم به آخر این لیست اضافه ک می 

 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 

 ؟ اید جلسات آن شرکت کرده 
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 ارواح   حضاِرِا 

  هیپنوتیزم 

 ( طالع بینی )در مجالت و فضای مجازی 

 ه پیشگویی آیند 

  ِق ور  چایی، فالِ قهوه، فالِ فال 

 َی ر کتاب باز کردن، دعا نویسی، جادوگرس 

 ن عرفا 

  ی درویش 

 راسالم و مذاهب دیگ 

 ؟! تجربیات دیگر 

 

 :های زیر جواب دهیدلطفا  به سوال

های  های مختلف و گروهاید و یا در سمینارهای فلسفهآیا هرگز هیپنوتیز شده (1)

 اید؟شرکت کردهبه ظاهر روحانی 

کند،  هرگز یک دوست خیالی و یا حضوری که شما را نصیحت و راهنمایی می (2)

 ؟ ایددر زندگی خود تجربه کرده

اید که شما  اید؟ آیا مرتب افکاری داشتههرگز در افکار خود صداهایی شنیده (3)

کنند و یا کامال  متفاوت با اعتقادات و باورهای شما  را آزار داده، متهم می

کنید که مکالمه دو طرفه در مغز و افکار شما جریان  ؟ آیا حس میهستند

 دارد؟ 

 آید؟ اید که بنظر شما غیرعادی میآیا تجربیات دیگری داشته (4)
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 : دعا 

ها و تجربیات روحانی غیر مسیحی را به شما آشکار  حال که خداوند تمام فعالیت 

د کرده و وجود  نام عیسی مسیح َرکرده است، تک به تک این تجربیات را اعتراف کرده به  

 کنیم. ها را در زندگی خود منهدم می و اثر آن 

 کنیم: برای هرکدام جداگانه به صورت زیر دعا می 
 م. اکرده شرکت[ .........................................] کنم که درخداوندا، من اقرار می
  کرده، درَ[ .........................................]کنم و شراکت خود را در از تو تقاضای بخشش می

 .کنممی قطع آن با را خود ۀرابط مسیح عیسی اسم به
کنم و آن را با خون مسیح شسته و به خداوند  نهدام قلعه شیطان را در این زمینه زندگیم، اعالم میا 

 کنم.تقدیم می
 ن.در نام عیسی مسیح، آمی

 باطل کردن تأثیرات غلط 

اید که در زندگی شما، در روح شما و یا در دید شما نسبت  هایی خواندهچه کتاب -1

 به زندگی، مؤثر بودند؟

 ای فلسفی و سیاسی؟ کتابه 

 های روانشناسی؟ کتاب 

 یهاکتاب Self Improvement 

 های شعر؟ کتاب 

 دیگر؟ 

 : ا دع 
بر روح و روان من تأثیر   [.................................................... ...... ] کنم که خواندن کتاب خداوندا، اعتراف می

 . گذاشته است
کنم که تنها حقایق  کتاب مقدس و اعالم میم کناکنون با خون عیسی مسیح این تأثیر را پاک می

 .افکار من و راهنمای زندگی من هستند ۀشکل دهند
 .در نام عیسی مسیح، آمین
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 ؟ اندهایی بر شما تأثیر زیاد گذاشتهفیلمچه   -2

 کهای ترسنافیلم 

 م های تراژدیک و درافیلم 

 های رمانتیکفیلم 

 ( ... ،ها )سکسیدیگر فیلم 

 : دعا 
.  روان من تأثیر گذاشته است  بر روح و [.........................................] کنم که دیدن فیلم خداوندا اعتراف می

کنم که تنها حقایق کتاب مقدس و اعالم میم کنخون عیسی مسیح این تأثیر را پاک میاکنون با 
 .شکل دهنده افکار من و راهنمای زندگی من هستند

 در نام عیسی مسیح، آمین.

 ؟ ایدهای سیاسی بودهعضو یا هوادار چه سازمان -3

 : دعا 
و  مکنلغو و باطل می [................................... ......]خداوند، در نام عیسی مسیح، شرکت و تعهد قلبی خود را به 

 . باشدکنم که تنها تعهد من به تو و ملکوت تو میاعالم می
 .در نام عیسی مسیح، آمین

 

اند؟ چه کسانی را در زندگی تحسین  ه قهرمانانی در زندگی شما وجود داشتهچ  -4

 ؟ ایدکرده

 : دعا 
با              قلبی خود را  ۀآن لحظه به اسم عیسی مسیح، رابط آسمانی، درای پدر             

 م. کن قطع می [..............................................]
 خواهم شبیه او شوم. باشد که میتنها قهرمان و نمونه در زندگی من، عیسی مسیح می

 .در نام عیسی مسیح، آمین
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 درگیری در اسالم 

 اید؟کدام یک از موارد زیر درگیر بودهدر  

 .به تکیه رفتن - زیارت رفتن   -مسجد رفتن  -1

بوسیله دیگران  -نذر کردن   -2 برایم  انداختن  -نذر کردن  به    -دخیل بستن  -سفره 

 قربانی کردن.   -قرآن یا محمد یا امامان قسم خوردن

 انداختن.تسبیح  - دعا کردن و توسل به پیامبران یا امامان - نماز خواندن -3

 تیغ زدن. -قمه زدن   -سینه زدن  -زنجیر زدن   -روزه اسالمی گرفتن  -4

 . فال قرآن گرفتن  -چشم زدن  -سرکتاب باز کردن  - پیش دعا نویس رفتن -5

نویسی  حمل کردن مُهره، تابلو، نگین و پالک و یا اشیایی که دعا یا آیه یا سوره  -6

تخم مرغ شکستن صلوات و تسبیح    - اسفند دود کردن  - د شدناز زیر قرآن رَ   -اندشده

 . خوانی

 . خوردن سفره نذری -خوردن دعاهای نوشته شده  -7

 . غسل اسالمی -8

 .کالس فقه و تعلیمات دینی  -قرآن خواندن  -9

ها و تفسیرهای دینی، مرجع تقلید داشتن  تعلیمات و اعمال اسالمی، انواع رساله  -10

 .و اقتدا کردن به آن و امام جماعت

 

 : د ی که در باال ذکر گرد   ی ع رابطه با تمام موارد دعا و قط 
   ؛یندار  یبر من حق گر یتو د طانیش

 کنم. یاسالم قطع رابطه م عتیمن با اسالم و حضرت محمد و امامان و قرآن و احکام و شر
 بندم که او را و کالم او را اطاعت کنم.یو کالم خدا عهد م حیمس یسیخداوندم ع با

 .نیآم ح،یمس یسینام ع در
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https://dl.dropbox.com/s/23749p3flhe03rl/13_1.mp3
https://youtu.be/qS338P8iJy4
https://dl.dropbox.com/s/2a6bdwqxilf76aw/13_2.mp3
https://youtu.be/wPCNbYA2C28
https://dl.dropbox.com/s/udj4fkg79weekvg/13.mp3
https://youtu.be/Hd5V_YfBhzM
https://dl.dropbox.com/s/t18623hyfdo96bo/14.mp3
https://dl.dropbox.com/s/czeowbzbqfyfy3k/14.mp3
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 قدم دوم 

 

 : راستی بجای دروغ و فریب

بلکه   این کافی نیست،  اما فقط دانستن  کالم خداوند منبع حقیقت و راستی است. 

 (. 6آیه  51باب  )مزمور  .ود و قلب ما باشدـالم خدا باید در عمق وجـحقیقت ک

داد زندگی پر رنجی داشت. اما زمانیکه او آزادی را با  زمانیکه داود خود را فریب می 

-خوشا به حال کسی که.... در روح او حیله نمی » قبول حقیقت پیدا کرد، چنین نوشت:  

خواهد دروغ و فریب را کنار گذاشته و  خداوند از ما می (.  2آیه    32باب    )مزمور   « باشد 

شخصی سالمتی روانی  (. 25و  15آیه  4)افسسیان باب حقیقت را با محبت بیان کنیم 

دارد که با حقیقت زندگی کند و فکر او نسبتا  خالی از اضطراب و ناراحتی باشد. تماس  

آید که شخص مسیحی، های زندگی خالی از اضطراب، زمانی پدید می کامل با حقیقت 

 پذیرد.  می   فریب و دروغ را کنار گذاشته و حقیقت را 

 ی زیر شروع کنید: قدم دوم )در آزادی مسیح( را با دعا 
باب   خواهی و طبق )یوحنادانم که تو در عمق دل من، حقیقت را میای پدر آسمانی، من این را می

 . است من آزادی و نجات  راه حقیقت این(، 32آیه  8
(، من بوسیله پدر  دروغگوها، فریب  44آیه  8باب  کنم که طبق )یوحنابوسیله این دعا، اعتراف می

ام. در این لحظه من به اسم  (، فریب داده8آیه  1باب  نیز خود را طبق )اول یوحناام و من خورده
های  که همه روح کنمخداوندم عیسی مسیح و با قدرت خون مسیح از پدر روحانی در خواست می
 .فریبکار و دروغگو را نهیب زده و از من دور کنی

ام و اکنون طبق  ر زندگیم دریافت کردهکنم که با ایمان، تو را دمن بوسیله فیض خدا، اعالم می
  و اقتدار این من به تو  نتیجه، در. امنشسته آسمانی قلمرو در مسیح با، (6آیه  2باب  )افسسیان

(، در مقابل شیطان با تمام قدرت مقاومت کنم و این 7آیه  4باب  یعقوب) طبق که دادی را مسئولیت
 . دهدمقاومت من، شیطان را فرار می

، مرا تفتیش کنی و دل (24-23آیه  139)مزمور باب خواهم که طبق القدس، از تو میروححال ای 
مرا بشناسی، مرا بیازما، و فکرهای مرا بدان و ببین که آیا در من راه فساد هست؟ و مرا به طریق  

 ا.جاودانی هدایت فرم
 آمین.  ؛در نام عیسی مسیح، همه را از تو میطلبم
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های دروغین،  آورید که شیطان از طریق مذاهب و فلسفه   پس از این دعا به خاطر 

دهید. حال  دهد و همینطور شما نیز خود را به ُطرُقِ مختلف فریب می شما را فریب می 

اید، لزومی ندارد که با دروغ زندگی که شما با مسیح زنده شده و با خون او بخشیده شده 

 . باشد دفاع شما می   کنید یا از خودتان دفاع کنید. چون عیسی مسیح تنها 

هایی را که شما در زندگی، خود را فریب  را چک کرده و راه   صفحه بعد در دعا، لیست  

اید را به حضور خداوند بیاورید. بسیار مهم است که تک تک  داده اید یا از خود دفاع کرده 

القدس آورده و از او سوال کنید که آیا چنان موضوعی در  جمالت زیر را به حضور روح 

 ندگی شما صادق باشد یا نه؟ ز 

 

 ( ام عنوان راست پذیرفتهه = دروغی که من ب  فریب ) یخود فریب

 اید؟ بعد از ایمان آوردن به مسیح، در کدام یک از موارد زیر خود را فریب داده

و    22آیه    1)یعقوب باب  اید.  کالم خداوند را شینده، اما به آن عمل نکرده -1

 ( 17آیه  4باب 

 ( 8آیه  1د. )اول یوحنا باب ای گناه دانستهبیخود را کامل و  -2

اید: فکر کردید کسی هستید که نبودید، یا آن کسی  صور غلط از خود داشتهت -3

 (3آیه   6باب  غالطیان د. ) ه هستی ـ اید که نیستید، باور کردهـرا ک

-19آیه    3باب    اول قرنتیان)  اید.م دانستهـخود را در امور این جهان، حکی  -4

18) 

کردکردهتصور   -5 نخواهید  دِرو  بکارید،  که  آنچه  که  در    .اید  و  فکر  )در 

 ( 7آیه  6)غالطیان باب عمل(.

توانید در کار نادرستی شرکت کنید و آن روی شما  اید، مییعنی فکر کرده

 تأثیر نگذارد.

کنند، وارث ملکوت خداوند  اید که افرادی که در گناه زندگی میباور داشته -6

 ( 9آیه  6باب  ن اول قرنتیا) شوند.می
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ها بر شما تأثیر  توانید با افراد فاسد، معاشرت کنید و آناید که میباور داشته -7

 ( 33آیه  15باب  اول قرنتیان )نگذارند. 

  1)یعقوب باب  رده است.  ـه گاهی خدا، شما را وسوسه کـاید کردهـفکر ک -8

 (13آیه 

 زیر را بکنید: اید، جداگانه دعای  برای هر مورد که در باال عالمت زده 
 ام.فریب داده [........................................ ......]کنم که خودم را بوسیله خداوندا، اعتراف می

کنم و این حقیقت را  به اسم عیسی مسیح، این دروغ را رَد می. بخاطر خون عیسی مسیح مرا ببخش
 .[های اعالم حقیقت()آیه................................ ......]کنم که قبول می

 .در نام عیسی مسیح، آمین

 

 دفاع از خود 

اید و یا کسی به شخصیت شما حمله کرده است؛ به چه  وقتی با مشکلی روبرو شده

 اید؟ ای، از خود دفاع کردهوسیله

که در زندگیم    اِنکارِ حقیقت )دانسته و یا نادانسته(، انکار کردن اتفاقات بدی .1

 ت. افتاده اس

کتاب،   .2 فیلم،  تلویزیون،  تخیالت،  بوسیله  حقیقت(  از  )فرار  بافی:  خیال 

  مشکالتِ   و  تلخ   حقیقتِ   از و ...  زیاد، بازی و تفریح، موسیقی    کامپیوتر، کارِ

 . ماکرده فرار  زندگی، 

-ام که یا نمی گیری کردهگیری کردن یا سکوت کردن )از افراد کنارهکناره  .3

 .( پذیرندوانم تحملشان کنم و یا مرا نمیت

تر  به عقب برگشتن )در مقابل مشکالت زندگی، به شرایط گذشته که راحت .4

 ام.( بودند، برگشته

بر سر دیگران خالی   .5 منفی خود را  افکار )احساساتِ  جابجایی احساسات و 

 ام.( کرده

قبول مسئولیت، دیگران را مسئول مشکالت خود  .6   سرزنش دیگران )بجای 

 ام.( دانسته
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عذر و بهانه آوردن )بوسیله عذر و بهانه از رفتار خود، از عمل غلط و اشتباه   .7

 م.( خود دفاع کرده ا

 : صورت زیر دعا کنید ه  در هر یک از موارد باال، بطور جداگانه ب 
 م. ابطور غلط دفاع کردهخودم از خودم  [................................ ......]کنم که بوسیله خداوندا اعتراف می
شوم که از امروز به تو  متعهد می وکنم کنم و تو را برای بخششم شکر میاز تو طلب بخشش می

 .توکل کنم که از من دفاع کنی و مرا محافظت نمایی
 به اسم عیسی مسیح، آمین.

 

تر است. بخصوص زمانیکه با آن دروغ،  انتخاب حقیقت در مواردی، به مراتب مشکل 

 . اید ها زندگی کرده سال 

ها بوسیله نفس ما و شیطان و دنیا  های دفاع از خود در طول سال خود فریبی و روش 

و حتی خانواده ما به عنوان تنها راه برخورد با مشکالت، به ما یاد داده شده است. حال  

فاع ما  ایم، تنها د که ما مسیح را به عنوان نجات دهنده پذیرفته و در او تولد تازه یافته 

 باشد.  خود عیسی مسیح می 

دانش و آگاهی به اینکه شما فرزند خدا هستید و برای همیشه بخشوده و پذیرفته  

کند تا با مشکالت زندگی مقابله کرده و اعتماد  اید، چیزی است که شما را آزاد می شده 

 . و وابستگی کامل خود را به مسیح اعالم کنید 

یمان آوردن به آن حقیقت است و باور داشتن  العمل درست نسبت به حقیقت، ا عکس 

خواهم به خدا یا به این  گوید: می حقیقت، انتخاب و تصمیم ما است. وقتی کسی می 

توانید  توانم. این شخص فریب خورده است. چون البته که می حقیقت ایمان آورم ولی نمی 

است و نه بر اساس  اساس اراده شما    به حقیقت ایمان آورید. ایمان چیزی است که بر 

شود، اما  احساسات شما. ایمان داشتن بر چیزی دلیل حقیقت داشتن آن چیزی نمی 

 کند نمی   فرقی   گویند می   ها بعضی .  آوریم کالم خدا حقیقت است، پس ما به آن ایمان می 

  هر  اینکه   بخاطر .  کند می   فرق   بسیار  برعکس   که   صورتی  در   بیاوری؛   ایمان   چیزی  چه   به 

  اساس   بر   ایمانش   اگر   پس.  کند می   زندگی  دارد   ایمان،   آن   مطابق   و   دارد   ایمانی   انسان، 

ضرب   زندگی   روش .  نباشد   حقیقت  مورد  و  بود  نخواهد  درست  هم  )پدرِ    ۀ او  شیطان 

 دروغگوها( خواهد بود. 
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https://youtu.be/xWyYUvHOJWc
https://dl.dropbox.com/s/xlt7gu1mfz8fbm3/15_2.mp3
https://youtu.be/8w2lmh28_TE
https://dl.dropbox.com/s/ne1qnbj50dt12hr/15_1.mp3
https://youtu.be/viFgFoePOwM
https://dl.dropbox.com/s/hhmu2krlf7b6a33/16.mp3
https://dl.dropbox.com/s/m58czg2c3qlq92a/16.mp3
https://dl.dropbox.com/s/2tl1o7udeaelaig/15.4.mp3
https://dl.dropbox.com/s/fhzlxwsl2xjzldv/15.3.mp3
https://dl.dropbox.com/s/4fk336whxw4mwcv/15.2.mp3
https://dl.dropbox.com/s/46b61thp1iz4l1u/15.1.mp3
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 قدم سوم 

 : بخشش بجای تلخی 

.  استفاده کندؤبرتری یابد و از ما سما باید دیگران را ببخشیم تا شیطان نتواند بر ما  

 (11-10آیه  2باب  دوم قرنتیان)

.  ( 36آیه    6)لوقا باب    م است ـ م باشیم همانطور که پدر آسمانی ما رحی ـ د رحی ـ ما بای 

بعالوه  (.  32- 31آیه    4باب    افسسیان ) ده است  ـ ز ما را بخشی ـ م زیرا پدر نی ـ د ببخشی ـ ما بای 

با نبخشیدن، به شیطان در زندگیمان جای پا و زمین  گویید که  کالم خدا بطور واضح می 

 (. 27- 26آیه    4باب    افسسیان )   دهیم می 

کرده  ما خطا  به  که  کسانی  بخشیدن  مورد  در  می خداوند  بسیار سخت  گیرد.  اند، 

اگر شما مردم را نبخشید، پدر آسمانی نیز خطایای شما را نخواهد  »   گوید: که می   بطوری 

چرا خداوند اینقدر این موضوع را برای ما سخت  (.  15- 14آیه    6)متی باب    .« بخشید 

داند که عدم بخشش و تلخی چقدر زندگی ما را گیرد؟ چون ما را دوست دارد و می می 

زند، به بدن عزیز او یعنی  داند که این تلخی به بدن ما صدمه می کند. او می خراب می 

شیطان را در زندگی، در  و جای پای  (  12آیه    15)عبرانیان باب  زند  کلیسا صدمه می 

کند. پس این مساله را باید جدی بگیرید تا مطمئن  ام و در کلیسای ما باز می خانواده 

از  اند را بخشیده زده شوید همه کسانی که در زندگی به شما ضربه  این مرحله  اید. در 

دارید، بخاطر  ها  خداوند بخواهید که نام تمام اشخاصی را که شما احتیاج به بخشیدن آن 

 . شما آورد 

 : کند خواندن دعای زیر با صدای بلند، شما را در این زمینه یادآوری می 
من   کنم برای فراوانی محبت و بردباری و صبر تو که باعث توبهای پدر آسمانی، تو را شکر می

 . (4آیه  2باب  شد)رومیان
ی، درمورد دیگران که به من بدی  اکنم که من آن محبت و صبری را که تو برای من داشتهاقرار می

 . امدر مورد آن اشخاص تلخی و نابخشودگی داشته ،ام و بجای آناند، نداشتهو یا قصور ورزیدهه نمود
ام به یاد من  خواهم که نام آن اشخاصی را که من نبخشیدهالقدس، از تو می در این زمان، ای روح

 .ها را ببخشمتا بتوانم آنی آور
 در نام عزیز عیسی مسیح میطلبم، آمین.  ها راهمه این
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اید، بنویسید. در  های اشخاصی را که نبخشیده بر روی یک صفحه کاغذ، لیست نام 

این مرحله از خود سوال نکنید که آیا باید شخصی را ببخشید یا خیر، بلکه هر اسمی را  

اید اما اسم او  بخشیده کنید کسی را  ر می ـ آید، بنویسید. حتی اگر فک ر شما می ـ که به فک 

دهید.  آید، اسم او را بنویسید. زیرا با دعای دوباره چیزی را از دست نمی بخاطر شما می 

ماند. در آخر لیست، اسم خود  اما اگر کسی از قلم بیفتد، آن جای پای شیطان باقی می 

د، ده را نیز اضافه کنید. با بخشیدن خودتان در حقیقت بخشش و پاکی را که خدا می 

 پذیرید. می 

را هم اضافه کنید. این افکار غالبا  باعث   افکار بر علیه خدا بعالوه، در آخر لیست  

ری از هر گناه است و احتیاج  شوند. البته خداوند، پاک و َب احساس خشم نسبت به خدا می 

به بخشش ندارد، ولی این خود ما هستیم که احتیاج داریم افکار خصمانه بر علیه خدا و  

قعات نابجا از خداوند را َرد کنیم و خود را از عصبانیت و خشم نسبت به خداوند آزاد  یا تو 

 . کنیم 

اینکه در مورد این اشخاص دعا کنید. در مطالب نوشته شده در زیر تفکر کنید   قبل از 

و امید داشته باشید که با درک این مطالب و اطاعت از کالم خدا و انجام بخشش واقعی  

 . دی، آزادی و پیروزی عظیمی را در زندگی خود تجربه خواهید کرد این افراد، چه شا 

 

 ! بخشش به معنای فراموش کردن نیست -1

یابند  کنند گناه و خطاهای دیگران را فراموش کنند، بزودی در میافرادی که سعی می

من گناهان شما را دیگر به    ؟»   :گویدکهتوانند فراموش کنند. خداوند می که عمال  نمی

باب    « خاطر نخواهم آورد اما خداوند که هیچوقت چیزی را  (.  17آیه    10)عبرانیان 

دهد که خداوند ما  این معنی را می  "بخاطر نیاوردن"کند. پس دیگر  فراموش نمی

)مزمور باب  کند  را بر علیه ما استفاده نمی  مان قضاوت نکرده و آنی را بر اساس گذشته

 (.12یه آ 103

شما اول باید ببخشید و در اثر این بخشش ممکن است در طول زمان خطاهایی را  

توانید اول فراموش کنید و  فراموش کنید. ولی نمی   ، که شخص در حق شما کرده است 

 به این وسیله شخص را ببخشید. فراموشی، وسیله بخشش نیست. 



 

69 

 

دهیم که در می   نشان   ، آوریم زمانیکه ما خطاهای گذشته اشخاص را بخاطرشان می 

م که خطاهای گذشته را  ی شو ایم. پس با بخشیدن، متعهد می ها را نبخشیده حقیقت، آن 

 دیگر بر علیه آن شخص استفاده نکنیم. )مثال: زخم روی دست( 

 

 ت. بخشیدن یک تصمیم و یک انتخاب آزادانه اس -2

آید و  دست ما بر میخواهد که ببخشیم، پس کاری است که از  چون خداوند از ما می

فریب خورده    «توانم ببخشم نمی»گوید:  به تصمیم و اراده ما بستگی دارد. کسی که می 

  و  اراده  هم  ،خود لطف ازه دهد کاست. چون بخشش، اراده خداست و خدا قول می

 (13آیه  2باب  فلیپیان ) . کند  ایجاد ما  در  را  اشاراده انجام قدرت هم

 

 ت.مشکل اسبخشش برای ما  -3

چون مخالف آن مفهوم غلط عدالت است که قبال  یاد گرفته و یا در فکر خود داریم.  

می کردهما  ما  در حق  که  بدی  برای  دیگران  که  جریمه  خواهیم  و  بکشند  رنج  اند، 

(  خداوند)  من  و  است  من  آن  از   انتقام  بلکه  مکشید   انتقام : »گویدبدهند. اما خداوند می 

 (19آیه  12میان باب  د.« )رودا خواهم جزا

  مسئله "  شود؟   آزاد  راحتی   این   به   خطاکار   شخص   بگذارم   باید  چرا "   : شما می پرسید 

  خودتان   ، اید نکرده ر  واگذا د  خداون   به   را   او   و   اید نبخشیده   را   شخص   زمانیکه   تا ت  جاس   همین 

  حرص   اینکه   جز   دهید   انجام   کاری   توانید نمی   هم   خودتان   و   هستید   غیظ  و   تلخی   در 

نی و غیر اخالقی نسبت به او انجام دهید که در نهایت به  روحا   غیر   عمل   یک   یا   و   بخورید 

 . ضرر شماست 

کنید و او را از اسارت اطمینان داشته باشید اگر چه این شخص را به مسیح واگذار می 

اما او هیچوقت از اسارت مسیح و جزای خداوند آزاد نخواهد شد.    . کنید افکار خود آزاد می 

(.  7آیه    34باب    )خروج   سزا نخواهد گذاشت گناه را هرگز بی   او فرماید که  د می خداون 

  های انسان   ما   که   است   کاری   این   و   کرد   خواهد   رفتار   منصفانه   و   عادالنه   او   با   خداوند 

 . بکنیم   توانیم نمی   گناهکار 
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  عمل   به   را   خدا   عدالت   انسان،   خشمِ   و   آورد می   خشم   به   را   ما   نبخشیدن،   و   تلخی 

 ( 20- 19آیه    1باب    یعقوب ) .  آورد نمی 

او را دست    ؛ کنید سپارید و یا در حقیقت واگذار می وقتی فرد خاطی را به خدا می 

  شخص ،  بسته و گناهکار به خدا بدهید، نه آنکه فکر کنید که او فوری بخشیده خواهد شد 

خداوند،    تخت   جلوی   در   که   داشت   خواهد   را   وقت   و   فرصت   این   شما   و   من   همانند   خاطی 

 که  دارد   امکان  و   کند   ت توبه ق حقی   در  و   کند   بخشش   طلب   کرده،   شما  به   که   گناهی   برای 

  نکند،   چه   و   بکند   توبه   چه   ندارد،   ربطی   شما   و   من   به   این   ولی   اوست   خود   با   انتخاب   نکند، 

 باعث  صحیح   فکر   طرز   این   کنید.   واگذار   است،   عادل  قاضی   که   خدایی   به   را   او   باید   شما 

ید، به  کن   واگذار  خدا   به ه  بست   های - دست   تصویر  با   را   خاطی   شخص   بتوانید   که   گردد می 

 جای آنکه بخواهید در افکارتان و یا حتی عملتان تالفی کنید. 

 

 ت.بخشش افراد برای آزادی خود شماس -4

اید، حتی اگر آن شخص مُرده باشد، فکر کردن به او،  تا زمانیکه شخص را نبخشیده

شما را آزار خواهد داد و آزادی اینکه در خداوند، راه بروید را از شما خواهد گرفت.  

بگویید:   نمی  " ممکن است  به من ضربه و صدمه زده  آخر  این شخص  دانید چقدر 

نمی   "  ت.اس را عوض  بخشش، گذشته  که  بدانید  که  است  مهم  بلاما  تأثیر  کند  که 

 .کنداتفاقات گذشته را بر زندگی امروز و آینده شما قطع می 

 

 .با نبخشیدن، رابطه شما با خداوند مختل خواهد بود -5

ای نیست که فقط بین شما و آن شخص خاطی باشد، بلکه  بنابراین بخشیدن مسئله

کند، شما با  باشد. وقتی کسی نسبت به شما گناه می ای بین شما و خدا میمسئله

  کند می   آزاد   را   شما   خاطی  شخص  بخشیدن.  کنیدنبخشیدن، نسبت به خدا گناه می

 کنید.  دنبال   را او و  بروید  راه قوت  با  خداوند در  که

ی زیبای شما با خداوند را خراب کند یا خللی  نباید هیچ انسانی بتواند رابطه 

 ح( مسی مثال: ایستادن افراد بین شما و  )   د. در آن ایجاد کن 
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 . بخشیدن قبول کردن این است که با نتایج گناه شخص دیگری حاضرید زندگی کنید -6

بخشید، برای شرارت و یا  برای بخشیدن قیمتی باید پرداخت گردد. هر که را که می

شوید، بپردازید. متوجه باشید که چه بخواهید  ها قیمتی را حاضر میاشتباه و یا گناه آن

  در .  کنید و خواهید کردیج خطای آن شخص، دارید زندگی می و چه نخواهید با نتا

خواهید با تلخی و عدم بخشش زندگی  می  آیا   که   است  این   دارید  که   انتخابی   مورد   این

 بر  را   ما  گناهان جریمه  مسیح  عیسی ؟آیدکنید و یا با آزادی که از بخشش بدست می

دای پدر مسیح  خ.  کنیممی   قبول  خود  به  را  دیگران  گناه  بخشش،   با  هم   ما.  گرفت  خود

گناه بود در راه ما گناه ساخت، تا ما بوسیله اتحاد با او مانند خود خدا  را که کامال  بی

 ( 21آیه  5باب   )دوم قرنتیان  .گناه و مانند خود خدا کامال  نیک شویمکامال  بی 

کجاست؟  عدالت  بخشش    پس  به  که  است  عدالت در صلیب عیسی مسیح 

 .د بخش حقانیت می 

 

 ؟توان از دل بخشید و از اسارت احساسات دردآور آزاد شدچگونه می -7

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.

را چگونه اعتراف کنند. اجازه    دانند آن - نمی کنند اما  ها این درد را احساس می بعضی 

دهید خداوند این درد را از اعماق دلِ شما بیرون آورده و شفا دهد. در اینجاست که  

پیدا می    و   افراد   است   ممکن   خدا   کنید، می   دعا   که   همانطور .  کند احساسات شما شفا 

چه    القدس هر روح   ، بگذارید .  اید کرده   فراموش   کامال   که   بیاورد   خاطرتان   به   را   تجربیاتی 

 . را که الزم است، به یادتان بیاورد حتی اگر دردناک است 

کنید. زیرا خدا  به یاد داشته باشید که این کار را به خاطر و برای منفعت خودتان می 

 خواهد خود شما آزاد شوید. می
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   .تواند شفا پیدا کنداحساسات شما می

 احساسی داشتید؟ اید، چه در زمانیکه شما آسیب دیده

ام و احساس کوچکی، احساس بی  احساس مسخره شدن، احساس اینکه تحقیر شده 

اند،  ارزشی، احساس اینکه به من خیانت شده، احساس اینکه من را هالو خطاب کرده 

تنهایی، احساس طرد شدن، احساس   از من سؤاستفاده شده، احساس  اینکه  احساس 

اینکه ک بی  ناپاکی و  ثیف هستم، احساس شرم و خجالت، و یا نجس  آبرویی، احساس 

ام و حتی احساس عریانی )این مطلب بخصوص در مواردی که به فرد، در بچگی  شده 

ه من  ـ اس اینک ـ افتد.( احس اق می ـ درازی و یا حتی با چشم بد نگاه شده باشد، اتف دست 

 ، ... . ام ه لعنت شده ـ اس اینک ـ ام، احس - مفتضح شده 

، عوارضِ  عصبانیت و   خشم  یا  و   یافسردگ و    غم  حتی  و  ر تنف و    تلخی،    خشم احساس  

آید،  این احساسات نامبرده است و نتیجه نبخشیدن است و به خودی خود بوجود نمی 

ها، عوارض خشم  گردد و با شفای آن بلکه از ریشه احساسات درد کشیده شده ناشی می 

القدس، شادی و  ری روح ُپ  رود و با دعا و - و تلخی و تنفر و غم و افسردگی نیز از بین می 

 . گردد آرامش جایگزین می 

برگردید و تفکر    ، طرز دعا این است که اول به همان زمانیکه این اتفاقات افتاده است 

ها را بیان کنید و بعد خود را با عیسی مسیح در شب قبل از صلیب  کنید و آن احساس 

احساساتی که االن شما دارید را در آن  و بعد روی صلیب مقایسه کنید که او تمام این  

شب و روز صلیب تجربه کرد و خیلی هم بیشتر از شما، توسط سربازان، مالیان و مردم  

)آیات را بیاد بیاورید و بخوانید و اعالم کنید(، او خیلی بیشتر احساس کرد    د. تحقیر ش 

ر کردند( او را ای که فرا - که به او خیانت شده، )یهودا اسخریوطی و پطرس و حتی بقیه 

عریان کردند و کتک زدند و ُتف روی صورت او انداختند و جلوی عام مردم، او را شالق  

عریان به صلیب آویختند که تمام مردم او را عریان    ، زدند و بدون هیچ باالپوشی )لباس( 

کردند و او برای ما مفتضح شد که ما افتخار خدا شویم و  دیدند و او را مسخره می می 

آیه    3باب    )در غالطیان   . کردند دیدند و حتی او را لعن می - ان او را لعنت شده می مالی 

 ( » مسیح برای ما لعنت شد که ما برکت خدا شویم.« 13
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رجوع کنید ولی قبل است،    طرز دعای شفای احساساتعنوان بعدی این فصل که  به  

 . را بخوانید   10و    9  ،   8از آن اصول  

 

 ت.زمان بخشش همین االن اس -8

حاال زمان بخشش نیست. من صبر  "ممکن است این احساس به شما دست دهد که  

 . "مبخش یم سردتر شد، آن وقت میـتم و ناراحتـانی ـش عصبـکنم وقتی که آتمی

دار خود و اینکه چه موقع ! زمان بخشش همین االن است. بر احساسات جریحه ! نه! 

تکیه نکنید. بعد از بخشش، در طول  دهند،  این احساسات به شما اجازه بخشش را می 

 زمان و به تدریج، بعد از آنکه شیطان جای پایش را در قلب شما از دست داد )افسسیان

اید، عوض خواهد  ه بخشیده ـ ات شما در مورد شخصی ک ـ ، احساس ( 27- 26آیه    4باب  

 شد. 

 

 " م.خداوند مرا کمک کن که ببخش"نگویید  -9

زیرا با این کار، از زیر    ."خواهم ببخشم خداوندا می"  کند. نگوییدزیرا او دارد کمک می 

کـگیتصمیم بخشش  برای  کنید. درعوض  شانه خالی می   ه مسئولیت شماست،ـری 

 . "آن شخص را می بخشم"بگویید 

 

 . نگام یادآوری، برای خطاهای آن شخص، دلیل و عذر و بهانه نیاوریده -10

واگذار می  به خدا  را  بخشش، شخص  و  با  بر می کنید  را  دردهای شما  دارد.  مسیح 

شوند. نکته مهم در حال حاضر، آزاد شدن شما از اتفاقات  احساسات بعدا  عوض می

 .باشدتلخ گذشته می

هنگام دعا اول برای تمام اتفاقات مربوط به یک شخص دعای بخشش کنید و بعد به  

؛ چگونه به شما  نفر بعدی بروید. در مورد هر تجربه بگویید که آن شخص چه کرده است 

ها باعث برانگیختن چه احساسی در شما شده است.  ضربه و زخم زده است و این کار آن 

بی  شدن،  طرد  قبیل،  از  را  خود  بی )احساسات  احساس  دیدن،  کردن،  محبتی  ارزشی 

 احساس ناپاکی کردن و غیره را بیان کنید.( 
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 طرز دعای بخشش 

ببخشید. بیاد داشته باشید که این  حال شما آماده هستید که اشخاص لیست خود را 

هایی است که شیطان در زندگی شما ایجاد کرده است.  بخشش در واقع انهدام قلعه

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 ) ..................................] بخشم برایرا می [(کنیدذکر  را )نام شخص ...................................]خداوندا من 

 چه این کار او باعث شد احساس کنم که گر [(تا به من صدمه بزند ........................................  :مثل ه استکرد
ت خواهم احساساسپارم و از تو میاو را به تو می  [(خاطرات دردناک خود را بیان کنید) ...................................]

 . مرا در من شفا دهی [(تلخ، دردآور، آسیب دیده، رنج کشیده) ...................................]

 

 طرز دعا برای شفای احساسات

دارم ولی تو بخاطر من   [( بطور مثال: تحقیر ) ......................... ......] که من این احساسمسیح جان درست است 
را داشتی و   [(بطور مثال: تحقیر ) ...............................]س روی صلیب این درد را کشیدی و از من بیشتر احسا

 تمام این شرم و تحقیر را تو بیشتر کشیدی، 
دهم و در عوض  شکست و درد، پیروزی و شفای  خودم را به تو می [............................. ..] من این احساس

احساس پاکی، قدوسیت، هویت، شاهزادگی،  ، [...............................] به عوض احساس،  پذیرمتو را می
برای من کردی و تمام این دانم که تو همه این کارها را می. کنمبرکت، آزادی را از تو دریافت می

 . های بد را بر خود گرفتی-احساس
توانی دیگر این احساس )و یا احساس درد آور( را در من تحریک کنی و به من درد  شیطان، تو نمی

ردگان، شادی او را  را به عیسی مسیح در روی صلیب دادم و با برخاستن او از مُ هامن همه آن. بدهی
 دریافت کردم. 

ن دور شو چون من آن شخص را بخشیدم و تمام احساسی که توأم با این نبخشیدن،  شیطان، از م
 . های سال با من بود را به مسیح دادم و احساس شادی، شاهزادگی و پیروزی را دارمسال

 .آمین ،در نام عیسی مسیح
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  دعای   با   آید، می   خاطرتان   به   که   را   بخصوص   شخص   یک   خطاهای   همه   آنکه   از   بعد 

  افرادی   برای   باال   لیست   از .  کردید   بیان   را   خود   منفی   احساسات   صادقانه   و   بخشیدید   باال 

ودید، دعا  ب   داشته   نگاه   خود   دل   در   مدتی   را   آن   و   بودند   زده   عمیق   های زخم   شما   به   که 

 د: زیر را بکنی 
در قلب   [(کنیدذکر  را )نام شخص ...............................]خداوندا به اسم عیسی مسیح، زمینی که شیطان در نام 

از  . کنمو آن را با خون عیسی مسیح شسته و به تو تقدیم میم گیرمن ایجاد کرده بود را پس می
کنم و او را از  را بر علیه او استفاده نمی [(کنیدذکر  را خص)نام ش ...............................]امروز کارهای گذشته 

کنم که مرا از اسارت و بند تلخی که نسبت به او داشتم و احساس  تو را شکر می. بینمچشم تو می
 . را برکت دهی [(کنیدذکر  را )نام شخص ...............................]می خواهم که . ایآزاد کرده ،کردممی

 آمین. ،نام عیسی مسیحدر 

 م: نکته بسیار مه 

اید و  اند و شما بخشیده بدانید که لزومی ندارد با کسانی که به شما آسیب رسانده 

اند، دوباره رابطه نزدیک برقرار کنید. مرزهای روحانی را با  توبه نیاورده   ۀ ها هنوز ثمر آن 

 ند. توبه بیاور   ۀ حکمت نگاه دارید و باید صبر کنید تا ایشان ثمر 
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 پاک کردن وجدان  یتقاضای بخشش برا

خواهد که وجدان ما نسبت به خدا و انسان پاک باشد. وجدان ناپاک، جاپایی  خدا می

 کند تا ما را در مقابل خود، خدا و مردم محکوم کند. است که شیطان استفاده می

شود که  ایم، مانع می نکرده ایم و تقاضای بخشش  کارهایی که ما بر علیه دیگران کرده 

دیگران، شهادت و بشارت ما را شنیده و به مسیح ایمان آورند. دایره بخشش واقعی وقتی 

القدس بخواهید  شود که ما بتوانیم این قدم تقاضای بخشش را برداریم. از روح کامل می 

 . که در سواالت زیر اسم افراد را به خاطر شما بیاورد 

 

 ؟ایداید که تا بحال تقاضای بخشش نکردهبه چه کسانی گناه کرده .1

 ؟ ایدها را شکستهاید و یا دل آنبه چه کسانی توهین کرده .2

 اید؟ در مورد وظیفه خود به چه کسانی کوتاهی کرده .3

اید؟ )حتی از کارتان  ها خسارت زدهاید و یا به آناز چه کسانی چیزی دزده .4

 ( در محل کار!

 ؟ایدها بر نگرداندهاید که به آن-از چه کسانی چیزی را قرض کرده .5

 ه و غیر .6

 . القدس به یاد شما بیاوردبگذارید روح

 

 ش طرز تقاضای بخش

در ابتدا امکان دارد که فرد مقابل، شما را بیشتر آسیب رسانده است و آسیب شما به  

القدس شما را  وع روحـام این موضـابل و خیلی کوچک باشد ولی با تمـان در مق ـایش

که برای قسمت خود، از او طلب بخشش کنید. پس اول دعا کرده و او را  ملزم کرده  

هایش کامال  ببخشید و احساسات آسیب دیده خود را طبق قسمت شماره  برای آسیب

)بخشش احساس( از دست شیطان پس بگیرید؛ بعد از خداوند برای کاری که به او    7

باشد. سپس با توجه به نکات  اید، تقاضای بخشش کنید؛ حتی هر چند کوچک  کرده

 ها تقاضای بخشش کنید:زیر، با اشخاص باال تماس گرفته و از آن
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  پذیر  امکان  این  اگر.  باشد  حضوری  که  است  بهتر  شما  تماس  امکان  حد  تا .1

  مالقات   آنکه  مگر  نیست،   ثرؤم  زیاد   نوشتن  نامه.  بزنید  تلفن   توانیدمی  نیست،

که از نامه باید استفاده    است  صورت   آن   در   فقط .  نباشد  پذیر   امکان   تلفن   با

کنید، چشمان شما، قلب شما را  کرد. )وقتی رو در رو با شخص صحبت می 

  روح   او   وت ... .(  چراغ بدن چشم اس"  22آیه    6باب    دهد ) متی نشان می

 . باشید روح از  پر و  شفاف خودتان دارید الزم پس . بیندمی شما  در  را خدا

 

  دعا،   در  دیروز"  و مفید باشد. مثال :  مختصر  و  کوتاه  باید  شما  بخشش  تقاضای .2

-می .  امکرده  [(کنیدذکر    را  )نام شخص...... ............]  تو  به   که  آورد   خاطرم   به  خداوند

 ؟ بخشیمی  مرا آیا. ببخشی کارم این برای مرا خواهم

 

تأثیر خود را  اید عذر و بهانه نیاورید وگرنه این تقاضای بخشش،  برای کاری که کرده 

نگویید تو    ؛ دهد. در این تماس، خطایای شخص مقابل را هم پیش نکشید ازدست می 

 . خیلی به من آسیب زدی ولی من بخشیدم 

 

  که  مطلبی  به راجع  شفاف   و  مستقیم ،کنیدمی  بخشش  تقاضای  فرد از  وقتی  .3

  و  امکرده  گناه تو به من اگر نگویید و کنید صحبت اید،زده آسیب او به شما

یادم آورد که در آن    به  القدس روح  بگویید   بلکه.  نکنید  استفاده   را   " اگر"  لغت

زمان به خاطر آن کار من، شما آسیب دیدید و من از شما طلب بخشش  

 ی.کنم، خواهش دارم مرا ببخش می

  حتی .  کنید  جبران  را   ایدزده  شخص   آن   به  که  خسارتی   توانید، می  که   جایی   تا .4

 . بدهید او  ورثه به کرده،  فوت  شخص و  بوده مالی اگر

 

-اند و شما بخشیده بدانید که لزومی ندارد با کسانی که به شما آسیب رسانده .5

کردها نیز  بخشش  تقاضای  شما  و  ثمرید  اگر  نیاورده  ۀ اید،  دوباره    ،اندتوبه 

باید   نگاه دارید و  با حکمت  برقرار کنید. مرزهای روحانی را  نزدیک  رابطه 

 .توبه بیاورند ۀ صبر کنید تا ایشان ثمر
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https://dl.dropbox.com/s/u6mi2wj8yfawlxr/17.mp3
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 قدم چهارم 

 

 اطاعتی و سرکشی اطاعت بجای بی

امروزه ما نسلی هستیم بسیار نامطیع و سَر خود. بسیاری از ما این حق را به خود  

 ها سرپیچی کنیم.دهیم که افراد مافوق خود را قضاوت کرده و از آنمی

گمارد، بهترین موقعیت را برای حمالت  سرپیچی از خداوند و افرادی که او بر ما می 

خواهد که به عنوان یک  کند. خداوند به عنوان سردار لشکر از ما می شیطان فراهم می 

دهد که این فرمانبرداری از او، نه تنها ما را به  قول می سرباز به دنبال او برویم. او به ما  

 ( 13آیه    6باب    بخشد. )متی ایی می ـ ه از شریر ره ـ اندازد، بلک وسوسه نمی 

مقاومت کردن با شریر، اول اطاعت کردن از خدا    ۀ ، الزم 7  آیه   4  باب   طبق یعقوب 

نمی می  ما  از  اینصورت شیطان  غیر  در    و   خدا   عت اطا   در  کسی   اگر   پس .  گریزد باشد 

  او   از   شریر   و   ندارد   مقاومتی   هیچ   شریر   مقابل   در   نباشد،   گمارد، می   ما   بر   خدا   که   رهبرانی 

  او   حقیقت   در   ما   اطاعتی بی   با   . است   سرکشی   روِح  شیطان،   خوِد  چون .  گریخت   نخواهد 

 . کنیم می   دعوت   خود،   کردن   کنترل   به   را (  شیطان ) 

سای  ؤ پدر و مادر، همسر، رهبران و ر   : مثل   ، خداوند مقاماتی را بر ما گمارده است 

 . شغلی، )رهبران دولتی( 

 

 ها دعا کنیم. فرماید که برای آنکالم می (1)

  آنان   به  خدا  ولی  نیستند   برتر  ما  از  هاآن)م.  ها اطاعت کنی بایست از آنمی (2)

 .( ه استداد را  ما هدایت و  بنا ،محافظت مسئولیت

 

 : هستند و از ما کاری را بخواهند که عنوان آتوریته بر ما  ه  اگر افرادی که ب 

 با قوانین خداوند و اصول خدا مغایرت داشته باشد.  .1

ن شده، خارج  ی از محدوده مقام خود که بر اساس اصول و قوانین خداوند تعی  .2

 . شوند 
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( به مرجع باالتر بر  Appealبایست ما با استیناف ) اطاعتی می در آن صورت بجای بی 

 سئله را برای ایشان و خود ما حل کند. آتوریته ایشان بخواهیم که م 

اطاعتی و سرکشی خارج  ولی در هیچ زمانی از پوشش آتوریته باال سر خود، با بی 

 نشوید؛ چون وارد حیطه شیطان خواهید شد.  

بایست از طریق آتوریته باالتر از او، با ایشان صحبت کنید در مورد آتوریته غلط، می 

 از پوششی که خدا بر سر شما گذاشته خارج نشوید.   تا او نیز اصالح شود ولی هیچگاه 

 استفاده  ؤ، از آتوریته خود سشوهرشود که کارفرما، والدین و یا  گاهی می

آتوریتهمی اگر  و حتی  و  کنند  ندارند، شما سرکشی  باال سر خود  در  ای 

برای حمایت  بی قانون کشوری  از  باید  این موارد،  بلکه در  نکنید  اطاعتی 

، آتوریته ظالم )کارفرما یا همسر(  کشوری  قانونر  اگ  ود  استفاده کنیخود  

را حمایت کند، شما به خدا به عنوان آتوریته نهایی رجوع کنید؛ حتی اگر  

  صورت  آن  در .  باشدف  انصاهمسر زورگو و آسیب زننده و یا کارفرمای بی

ه و  کند. چون به شما قول دادد عمل خواهد شد و از شما دفاع میوار خدا

و اطاعت    قانون الهی پوششاو قادر مطلق است و با اطاعت شما از خدا و  

 . داد خواهد یپیروز  ا، خود خدا به شمآن شخص

   باب   و قانون کشوری که طبق رومیان   دولتو    مقامات در بعضی موارد که  

خود  13 موقعیت  از  باشند،  آتوریته  و  قدرت  در  داده  اجازه  خدا  خود   ،

خواهند که از خدا  کنند، بلکه از شما میها ظلم میاستفاده کرده، نه تنؤس

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

   اند و متأسفانه به خاطر در جای خود نایستاده  شبانانِ کلیسا در جایی که

الهی ایشان، شما نه تنها خوراکِ روحانی  ملکرد غیرشخصیت و یا روحیه و ع 

 . بینیدخورید بلکه آسیب هم مینمی

بی با  ایشان  شما  سر  باال  آتوریته  به  بلکه  نشوید  خارج  کلیسا  از  اطاعتی 

 .مراجعه کنید تا ایشان را تصحیح کنند

  باب  ی نبود از خدا بخواهید وارد عمل گردد )حزقیالیااگر چنین آتوریته

باقی ماند( و اگر هنوز در روحیه غیر 34 بدون بی  ،الهی  -در آن صورت 
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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  

وم  روحیه درست این تقاضا را بکنید و ایشان بجای برکت حتی شما را محک

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 
د، مثل گناه جادوگری است و گردنکشی،  ه تَمَرُّـای کای پدر آسمانی، تو در کالم خود به ما گفته

 ( 23آیه  15باب   )اول سموئیل . پرستی استمثل بت 
کنم که در مواقعی از زندگیم با عمل و اخالق و رفتار خود از مقامات باالتر از خودم  اعتراف می

خواهم که ام.از تو ای پدر تقاضای بخشش کرده و از تو ای مسیح میسرپیچی کرده، گناه نموده
های من در زندگی من ایجاد شده،  اطاعتیسیله بیهای شیطان را که بوتمام قلعه،  بوسیله خون خود

 . نابود سازی
های مرا از کودکی تا کنم که تو ای خداوند، نور خود را بر من بتابانی و تمام نا فرمانبرداریدعا می

 . گیرم که روح مطیع و قلب فرمانبرداری داشته باشماز اکنون تصمیم می. به حال بر من واضح کنی
 . آمین ،خداوندم عیسی مسیحدر نام 

شود. با اطاعت کردن از مقامات و  در اطاعت بودن، عملی است که با ایمان انجام می 

ها کار کند.  کنید که از طریق آن ها، در حقیقت دارید به خدا توکل می ها و آتوریته قدرت 

(.  21ه  آی   5باب    فرماید که یکدیگر را در خدا ترسی اطاعت کنید )افسسیان کالم خدا می 

اما خدا طبق کالم، مقاماتی را در زندگی ما قرار داده تا اراده او در بین ما انجام شود.  

 د: کن خداوند در کالم خود انسان را دعوت به اطاعت از خود و اشخاص زیر می 
 

 (10و   9آیه  9باب  )دانیال دخداون (1

 ( 3-1آیه  6باب  پدر و مادر )افسسیان (2

 ( 4-1آیه  3باب  شوهر )اول پطرس (3

 ( 23-18آیه  2باب  فرما )رئیس( )اول پطرس کار  (4

 (17آیه  13باب   رهبران کلیسایی )عبرانیان (5

، 4-1آیه    2باب    و اول تیموتاوس،  7-1آیه    13باب    مقامات دولتی )رومیان (6

 (17-13آیه  2باب  اول پطرس  و
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باب    زند( )افسسیان از ایمانداران )وقتی کسی حرف درستی طبق کالم می (7

 ( 21آیه  5

کرده،    ش تفتی   القدس    مورد باال قلب و فکر خود را با کمک روح   هفت در هر   (8

  ی دعا  له ی و بوس  د ی اشخاص نامبرده را بخاطر آور  ا ی از خداوند و  ی چ ی موارد سرپ 

 : د ی بخشش کن   ی از خداوند تقاضا   ر ی ز 
 . ام کرده ینافرمان [...............................]در مورد  [...............................]که از  کنم ی اعتراف م خداوندا (9

 میکنترل در زندگ یرا برا طانیدست ش له،یوس نیکه به ا  رایببخش ز مینافرمان  برای مرا (10
 .  رمگی  ی پس م طانیرا از ش ینافرمان نیزم نیا حیمس یسعی اسم به. ام  باز کرده

  [...............................]کالم تو خواهم بود. طبق کالمت از  میبه بعد من فرمانبردار و تسل نیاز ا (11
 .کنم  یاطاعت م یکه بر من قرار داد

 نیآم  ح،یمس  یسیدر نام ع (12
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https://dl.dropbox.com/s/vonln0h9u2npwc0/18.mp3
https://dl.dropbox.com/s/yodm29j6s103z6v/18.mp3
https://youtu.be/3vh2TY3DMsM
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 قدم پنجم 

 رفروتنی بجای غرو

توانم  توانم این کار را بکنم! من میگوید: من میغرور، کشنده روح است! مغرور می

م را  ااز مشکالت نجات داده و مسائل زندگی  ،خودم را بدون کمک خداوند یا دیگران

 حل کنم.

توانیم! ما مطلقا  به خداوند و به یکدیگر احتیاج داریم.  اما حقیقت این است که نمی 

... ما هستیم که خداوند را در روح  » می فرماید: ،  3آیه    3باب    پولس رسول در فیلیپیان 

 «. کنیم و بر جسم اعتماد نداریم کنیم و به مسیح عیسی فخر می عبادت می 

  6باب  )افسسیان    ؛ ما احتیاج داریم که در خداوند و در توانایی قوت او زور آور شویم 

به ما یاد  (  10- 1  آیه   5  باب   و اول پطرس   ، 10  - 6  آیه   4  باب   ، یعقوب 10  آیه  این را 

- گشای جنگ روحانی است و دست شیطان را در زندگی ما باز می دهد که غرور راه می 

 کند. ایستد اما فروتنان را سرافراز می گذارد. خداوند خود در مقابل مغرور می 

 : حال با دعاهای زیر فروتنی خود را در مقابل خداوند اعالم کنید 
ای که تکبر پیشرو هالکت است و دل مغرور پیشرو خرابی خود فرمودهای پدر آسمانی، تو در کالم 

 (16آیه 18باب  )امثال سلیمان
ام و خود را انکار ننموده و صلیب خود را روزانه در پی تو بر  کنم که به خودم تکیه داشتهمن اقرار می

دگی خود جای پای و بوسیله این نافرمانی خود، به شیطان در زن ( 24آیه  16باب  ام )متینداشته
توانم در زندگی موفق و  ام که بوسیله قدرت و دانش خودم، می کنم که باور کردهقرار می. اامداده

کنم که با پیروی از خواست خود و نه خواست تو و با تمرکز زندگیم بر خودم و  اقرار می. پیروز شوم
 .امنه بر تو، به تو ای خداوند گناه کرده

هایی را  زی گذشته را کنار گذاشته و تمام زمینـعیسی مسیح، زندگی خود مرک در این لحظه به نام
که تو ای خداوند مرا   کنمو به عیسی مسیح تقدیم میه ام پس گرفتکه به این وسیله به شیطان داده

راهنمایی فرموده تا هیچ عملی را از روی خودخواهی انجام نداده و با فروتنی دیگران را از خود بهتر  
 ( 3 آیه 2 باب )فیلیپیان .نمبدا

  .ها را بر خود برتری دهمبه من این قدرت را بده تا در محبت تو دیگران را خدمت نموده و آن
 ( 10 آیه 12 باب )رومیان

 ها را در نام یگانه منجی عالم عیسی مسیح میطلبم، آمین. همه این
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های اجازه دهید که قسمت اید، به او  حال که شما این پیمان فروتنی را با خداوند بسته 

 اید، به شما نشان دهد. زندگی خود را که با غرور در آن عمل کرده 

القدس ببرید و هر کدام را  را به روح   بیان شده در صفحه بعد با دعا هر کدام از موارد  

 : کند، عالمت بزنید که در قلب شما تأیید می 

 

  بیاورمتمایل به اینکه خواست خود و نه خواست خداوند را بجا . 

   بیشتر اعتماد به قدرت و هوش و دانش خود و نه به قدرت و دانش خداوند

 . امداشته

 ام که عقاید من از عقاید دیگران بهتر استگاهی باور کرده . 

 فشاری نمایم  بایست نظر خود را گفته و در انجام آن پاهمواره در هر مورد می. 

 داشته دیگران  کنترل  به  تمایل  تا  بیشتر  زندگی  ام  در  را  خود  چگونه  اینکه 

 . کنترل کنم

 امگاهی خود را مهمتر از دیگران پنداشته . 

 ام که هیچگونه نیازی به هیچکس یا هیچ چیز ندارمگاهی فکر کرده . 

 امبرایم مشکل است که قبول کنم که اشتباه کرده . 

 بیشتر تمایل دارم مردم را راضی کنم تا خدا را . 

 واهم مطمئن شوم دیگران بدانند که من آن کار  خپس از انجام هر کاری، می

 . امرا انجام داده

 ام بوسیله درجات تحصیلی و عنوان و مقام در بین مردم شناخته شوم.  خواسته

 ( مقام و کارهای خود ،)به رخ کشیدن مدرک

 ( تر هستم. )فروتنی کاذبکنم از دیگران فروتناکثرا  فکر می 

 امتر از آنچه هستم نشان دادهموفقتر و گاهی خود را بهتر و روحانی. 

 گرداندکند و جالل را به خود برمیای از خود تعریف میبه هر بهانه. 

  ت.عدم تعلیم و تصحیح ناپذیری و عدم قبول اشتباها 

 ن. رقابت و کوچک کردن دیگرا 

 ت. حد که شرم و حیا نیسجا و بیهای بیخجالت 

 َدرگرمی  و قهر کردن رنجی ها که منجر به زودرخوردنحساسیت و ب. 
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 اید را به این  های دیگر را که ممکن است شما خود را از دیگران برتر دانستهراه

 .لیست اضافه کنید

کند، دعای زیر را با صدای  برای هر کدام از موارد باال که در زندگی شما صدق می

 :بلند تکرار کنید 

 
خواهم که مرا بخاطر  ام. از تو میمغرور بوده [...............................]کنم که در زمینه خداوندا، من اقرار می

 . این غرورم ببخشی
و  ه ام جا پیدا کرده است را نابود کردای که شیطان به این خاطر در زندگیبه اسم عیسی مسیح قلعه

 .کنمزمین آن را با خون عیسی مسیح شسته و به تو تقدیم می
بطور  ) .....................................]گیرم که از این به بعد، فروتن بوده و در این مورد به صورت  من تصمیم می

 عمل کنم.  [(.ها که مخالف جمالت غرور بوده استفروتن یا دیگران را از خودم بهتر بدانم و یا امثال آن مثال: 
 .در نام عیسی مسیح، آمین
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https://dl.dropbox.com/s/o96w6aeiypnmacb/20.2.mp3
https://dl.dropbox.com/s/y5qu13arskwaba4/20.1.mp3
https://dl.dropbox.com/s/fx6k60eg21c3nzy/19.mp3
https://dl.dropbox.com/s/6l4i8yn81hapzj2/19.mp3
https://youtu.be/FgZsAADijtA
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 قدم ششم 

 ی آزادی در مقابل بندگ 

درآمده عادت  صورت  به  که  است  گناهانی  مورد  در  آزادی،  بسوی  ششم  اند.  قدم 

اعتراف   نموده  گناه  مکرر  بطور  بند شیطان هستند،  در  زمینه  این  در  که  اشخاصی 

می می گناه  به  اعتراف  دوباره  و  نموده  گناه  دوباره  و  گناه کنند  روش  این    -   کنند. 

شیطان در زندگی ما بنا نموده و احتیاج    که  است  ایقلعه  نشانه  اعتراف،  -  گناه  -اعتراف

 .به انهدام دارد

اطاعت کرد    ، 17- 16آیه    5  باب   برای آزادی از این بند، باید از کالم خدا در یعقوب 

یکدیگر دعا کنید تا شفا نزد یکدیگر به گناهان خود اعتراف کنید و برای  » فرماید:  که می 

پس مهم است که با شخصی عادل    « یابید زیرا دعای مرد عادل در عمل قوت بسیار دارد. 

مشارکت داشته باشید تا برای شما دعا کند و شما را جوابگو نگاه    ، و مومن و مورد اعتماد 

 دارد. 

ین و عادل اگر به گناهان خود اعتراف کنیم او ام » فرماید: می   ، 9آیه    1باب    یوحنا   اول 

اعتراف به گناه به معنای معذرت خواهی    « است تا گناهان ما را از هر ناراستی پاک سازد. 

قبول انجام دادن آن گناه و پذیرفتن مسئولیت انجام آن   ، اعتراف گناه  ؛ از خداوند نیست 

 گناه است. 

 : ابتدا دعای زیر را بکنید 
 به شایستگی رفتار کنیم.ای پدر آسمانی، ای خداوند عزیز، تو به ما آموختی که 

 و برای شهوات جسمانی تدارک نبینیم.  عیسی مسیح خداوند را بپوشیم
 (14آیه  13باب )رومیان

ام هستم که با نفس من در نزاع هستند )اول کنم که من بنده و اسیر شهوات جسمانیاعتراف می
 ( 11 آیه 2 باب پطرس

 . ده استکنم که در مسیح گناهان من بخشوده شتو را شکر می
ها و گناهان خود، از قوانین روحانی تو ای خداوند سرپیچی نموده و به شیطان  اما با ادامه روش

 . ام که جنگ روحانی را در نفس من ایجاد نمایدفرصت این را داده
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آیه   5و اول پطرس باب  1آیه   4و یعقوب باب  27آیه  4و افسسیان باب  13-12آیه  6باب  )رومیان
8) 

 .کنممی اعتراف  خود گناهان به   و آمده تو  حضور به خداوند ای حال
 (9آیه  1باب  )اول یوحنا بگردانی پاک مرا  و برداشته مرا  گناهان خواهممی تو از

 تا بتوانم از این بند گناه آزاد شوم. 
القدس را محزون  هایی را که من از قانون روحانی تو سرپیچی کرده و روحخواهم که راهاز تو می

 . ام به من مکشوف نمایینموده
 کنم، آمین.در نام مقدس عیسی مسیح دعا می

 

تمایالت جسمانی بسیاری وجود دارند. موارد زیر را با دعا به حضور خدا بیاورید و از 

 خیر؟ اید یا  بخواهید به شما گوشزد کند که آیا در این گناهان درگیر بوده القدس  روح 

ُر زدن و شکایت غ ی ناشکر عفتی بی 

 ی زندو بهم  غیبت کردن توزی دشمنی و کینه 

م خش  فحش  حسادت 

 طمع  بدبینی  طالق 

ی پول پرست  مستی و عیاشی ُهای کثیف ک ج 

 

 : در هر مورد باال دعا کنید 
 کنم.شرکت داشتم. از این گناه توبه می [......................... ......]کنم که در گناه خداوندا، اعتراف می

  بوسیله    ه شیطانـهایی کدر نام عیسی مسیح، قلعه. اه آزاد کنـمرا ببخش و از بند این گن   
کنم که بدن من متعلق به  و اعالم میه در زندگی من ایجاد کرده است را نابود کرد [...............................]

بلکه برای جالل خدا  ه استفاده نکرد [...............................]عیسی مسیح است و من بدن خود را برای 
 .استفاده خواهم کرد

 در نام عیسی مسیح، آمین.
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 گناهان جنسی 

خود را برای گناه، مُرده و در عیسی مسیح زنده نگاه دارید  این مسئولیت شماست که  

های آن را اطاعت ننمایید  تا اینکه، گناه در جسم فانی شما حکمرانی نکند و هوس

گناهان جنسی بر فکر و روح و بدن ما تأثیر منفی و  (.  13-12  آیه  6  باب  )رومیان 

 .گذارندمخرب به صورت عمیق و دراز مدت می

 اول دعا کنید: 
 خواهم که فکر مرا لمس نموده  خداوندا از تو می

 ی. گونه استفاده نادرست جنسی از بدنم را به خاطر من آور و هر
 در نام عیسی مسیح، آمین.

 

خاطره  و  تجربه  و  هر  مجالت  قبیل  از  جنسی  گناهان  زمینه  در  خداوند  که  ای 

ه انحرافات جنسی، که ب ویدیوهای سکسی، خودارضایی جنسی، رابطه خارج از ازدواج و 

های شیطان را در این زمینه نابود  آورد را یک به یک اعتراف کرده و قلعه خاطر شما می 

 کنید.  

 د: در دعای زیر، الزم نیست که جزییات را بازگو کنی 
شخصی را که با وی  ). ..... ...... ......یا ]و  [(گناه خود را نام ببرید)...... ...... ......]کنم که بوسیله خداوندا اعتراف می

ای که به این وسیله در  ام و قلعهبه تو و به آن شخص و به بدن خود گناه کرده [(اید نام ببریدگناه کرده 
تأثیر آن را بر روح و روان و    ،و با خون خودز من ایجاد شده است را به اسم عیسی مسیح فرو بری

 جسم من پاک نما.
 در نام عیسی مسیح، آمین.

 

تواند در سطح تجاوز، کند. این می گاهی کسی از حریم خود نسبت به ما تجاوز می 

درازی باشد. این تجربیات بخصوص در زمان استفاده جنسی باشد و یا در حد دست ؤ س 

تواند این  ارد. حتی گاهی یک نگاه ناپاک می بچگی، تأثیرات منفی بر روح و روان انسان د 

تأثیر را داشته باشد. اما با قدرتی که در خون عیسی مسیح برای نجات و شفا و آزادی  

 . توان تأثیر آن را قطع کرد و پاک نمود است. می 
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 آورد، دعا زیر را بکنید: القدس در این مورد تجربیات را به یاد شما می اگر روح 
اس ـنسبت به من گناه کرده است و احس [...............................]کنم که مهربانم، اعتراف میخداوند پاک و 

سپارم. اکنون که  بخشم و به تو میص را می ـآن شخ. اد کرده استـخواری و ناپاکی را در من ایج
جربه را بر روح و  گونه تأثیر آن ت و هری خواهم که با خون خودت مرا بشویفرزند تو هستم، از تو می

 .روان من پاک کنی
به اسم عیسی مسیح، هرگونه جای پای شیطان را در این زمینه پس گرفته و به خداوندم تقدیم  

 کنم. _ می
 در نام عیسی مسیح، آمین.

 

کند. آیا از  نیز در روح و روان انسان، بندهایی ایجاد می  روابط احساسی و عاطفی 

اید؟ )که اکنون همسر و یا نامزد شما  درگیر شده لحاظ رمانتیک و احساسی با کسی  

 دعا زیر را بکنید:   ( . باشد نمی 
در   [(کنیدذکر  را )نام شخص ...............................]خداوندا از تو میطلبم که بندی که بوسیله رابطه احساسی با 

مسیح پاک کرده و به تو و  قلب خود را از او پس گرفته و با خون . من بسته شده است را باز نمایی
 کنم.ام( هدیه میبه همسرم )همسر آینده

 

 :حال با دعای زیر بدن خود را به عیسی مسیح تقدیم کنید 
عنوان آلت ناراستی و هر گونه گناه  ه هر گونه استفاده بدنم را ب  ،خداوندا، من به نام عیسی مسیح

 . کنمد میجسمانی رَ
هایی را که شیطان در نفس و روح من بوسیله این  خود تمام قلعهخواهم که با قدرت خون از تو می

 .گناه ایجاد کرده نابود نمایی
کنم و ه پسندیده توست، به تو تقدیم میـمن بدن خود را به عنوان قربانی زنده و مقدس ک ،الـح

جنسی   من این دروغ شیطان را که بدن من بخاطر تجربیات. دارمبدنم را فقط برای ازدواج نگاه می
 .  د میکنمرَ ،ام کثیف و یا نامقبول استگذشته و نامشروع 

ای و مرا  ای و پاک گردانیدهکنم که تو ای خداوند مرا کامالً بوسیله خون خود بخشیدهرا شکر می تو
پذیرم و بدن خود را  پذیری. به این جهت من نیز خود را میهمانطور که هستم دوست داشته و می

 . بینمپاکیزه می
 به نام عیسی مسیح، آمین.
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 دعاهای مشخص برای احتیاجات بخصوص 

 : اید. دعای مخصوص آن را بکنیداگر در گناهان زیر درگیر بوده

 : همجنسگرایی (1)
د ای، رَخداوندا، با این دعا، دروغ شیطان را که تو، من و یا هر شخص دیگری را همجنسگرا آفریده

 ای.هم جنس بازی را قدغن کردهکنم که تو بطور مشخص، تأیید می. کنممی
. ایرد( آفریدهکنم که تو مرا یک زن )مَو اعالم میه عنوان فرزند خداوند قبول کرده من خود را ب

ردان( دیگر بطور نامشروع رابطه داشته  من تمام بندهای شیطان را که باعث شده من با زنان )مَ
 .کنمباشم در این لحظه پاره می

 . کنمداشتن رابطه با جنس مخالف در کانون ازدواج اعالم میآزادی خود را در 
 در نام عیسی مسیح، آمین.

 

 : سقط جنین )کورتاژ( (2)
ای که تو در اختیار من قرار دادی، احساس مسئولیت کنم که در مورد زندگیخداوندا اعتراف می

حال من . بخشمیاز تو تقاضای بخشش دارم. من نیز همانطور که تو مرا بخشیدی خود را م. نکردم
 سپارم تا به ابد محافظ او باشی. آن بچه را به تو می

 در نام عیسی مسیح، آمین.

 

 افکار خودکشی:  (3)
  آزادی و آرامش کردن پیدا به  قادر ،خودم زندگی  ا تمام بوسیله  که را شیطان  دروغ این من، خداوندا
 .که ببرد، بدزدد، بکشد و نابود کندید آشیطان چیزی بجز یک دزد نیست. او می. کنممی را رَد هستم

گزینم، مسیحی که آمد تا به من زندگی سرشار از محبت و آزادی و  من زندگی در مسیح را برمی
کنم که من صاحب بدنم نیستم، بلکه متعلق به مسیح هستم که مرا با اعالم می. آرامش تقدیم کند

 . بهای خود خریده استخون گران 
 در نام عیسی مسیح، آمین
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 : ریدن، خود را لعنت کردندن یا بُکم خوری، خود را زَ (4)
با تمام  ،من و یا اعمال من دارد خداوندا، من این دروغ شیطان را که ارزش من بستگی به ظاهر

  بدن  تمیزی منظور ه ب رام  شک  ۀریدن، استفراغ و یا تخلیدن، خود را بُمن خود را زَ. کنمد میوجود رَ
 . کنممی درَ خود

قبول  . کنم که تنها خون عیسی مسیح قادر به تمیز کردن بدن من و گناهان من استاعالم می
ولی دروغ شیطان را که من  د های شیطان در من گناه باشکنم که ممکن است بخاطر قبول دروغمی

 .کنمد میناپاک هستم و یا قسمتی از بدن من شریر است رَ
عنوان فرزند خود پذیرفته است و قبول کرده ه ده و بکنم که عیسی مسیح مرا پاک کراعالم می

 .دهداین حقیقت را تغییر نمی ،است و هیچ چیز 
 در نام عیسی مسیح، آمین.

 

پُ)  اعتیادها: (5) غذا،  قمار،  مشروب،  نسخهسیگار،  داروهای  مواد  رخوری،  ای، 

 ر(مخدر، تلویزیون، کامپیوت

 . کنیدکدام از اعتیادهای باال جداگانه دعا  برای هر
فرار از حقیقت زندگی و یا   ،منظور آرامش و خوشیه ب [...............................]کنم که از خداوندا، اعتراف می

و مغز خودم و اطفای   استفاده از بدن خودم، تخریب فکرؤباعث س، برخورد با مشکالت استفاده کرده
ای را که شیطان بوسیله  ظه هر قلعهدر این لح. ام. از تو تقاضای بخشش دارمالقدس شدهروح

. کنمدر نام عیسی مسیح نابود می ،در زندگی من بوجود آورده [......................... ......]های من از استفادهؤس
های خود را به زیر صلیب عیسی مسیح آورده و به خداوند خود که مرا  ها و دلهرهمن تمام دلواپسی

 . سپارممی ،دوست دارد
در مواقع تنهایی و  [...............................]بندم که هیچگاه به من این پیمان را با خود و با تو ای خداوند می

-روح با مرا که پدر خدای  ای خواهممی تو از . القدس تو تکیه کنمبلکه به روح ناراحتی روی نیاورده،
 . کنی رپُ فراوانی به  خود القدس

 مسیح، آمین.در نام عیسی 

 

گذارد. در روزهای آینده،  اعتیاد نه تنها بر روح و روان ما بلکه بر جسم ما نیز تأثیر می 

دوباره یوغ بندگی را به    ، ها، وسوسه خواهد کرد تا سعی کند شیطان شما را در این زمینه 

گردن شما ببندد. برای همین مهم است که در این مورد به کسی )مثال  مشاور روحانی  



 

94 

 

شما را پشتیبانی کند بلکه روزانه هوای شما را داشته    ، د( جوابگو باشید تا نه تنها با دعا خو 

 . 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

من تمام . کنمصلیب، از تو بخشش و پاکیزگی را دریافت میبوسیله خون عیسی مسیح بر روی 
اند را با قدرت و  من در زندگی من ایجاد کرده هایی که شیطان و یا ارواح شریر از طریق گناهان قلعه

 کنم. قوت منهدم می
 آمین. ،کنمهمه اینها را در نام یگانه منجیم عیسی مسیح در خواست می
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https://dl.dropbox.com/s/1jtfb9yegcx6meg/22.1.mp3
https://dl.dropbox.com/s/c7qtnnvla1975t4/22.3.mp3
https://dl.dropbox.com/s/1y972t8ukwkqbdc/22.2.mp3
https://dl.dropbox.com/s/11xh5xjmxqc6a1i/20.mp3
https://dl.dropbox.com/s/3i5kbfa69n4rvp6/21.2.mp3
https://dl.dropbox.com/s/83jwsqabxaur9w4/21.1.mp3
https://youtu.be/yJstty-UNG8
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 قدم هفتم 

 

 ه اتحاد با خداوند در مقابل وراثت گنا

 هاآزادی از لعنت

هایی است که از طریق  آخرین قدم به سوی آزادی در مسیح، رَد کردن گناهان و لعنت

 مان بر زندگی ما و فرزندانمان وارد شده است.  والدین

دیگر از من نباشد. صورتی تراشیده و  ترا خدایان  » فرماید:  در ده فرمان خداوند می 

هیچ تمثالی از آنچه باال در آسمان است و آنچه پایین در زمین است و آنچه زیر زمین  

ها را عبادت منما زیرا که من یهوه  ها سجده مکن و آن است برای خود مساز. نزد آن 

نسل سوم و  خدای غیور هستم که انتقام گناه پدران را از پسران تا    . باشم خدای تو می 

که مرا دوست دارند و    گیرم و تا هزار پشت بر آنانی چهارم از آنانیکه مرا دشمن دارند می 

 ( 6- 4آیه    20باب    )خروج   « کنم احکام مرا نگاه دارند رحمت می 

می لید پ های  روح  پیدا  انتقال  دیگر  نسل  به  نسل  یک  از  وراثت  ،  انتقال  این  کنند. 

-وراثت جدیدتان در مسیح متوقف نشده باشد، ادامه پیدا می روحانی تا زمانیکه بوسیله  

های ارثی  کند. البته اگر در شما جای پایی پیدا کرده باشد. بسیاری از مشکالت و بیماری 

  : ها و تحقیرهای زبانی مثل لعنت  )   . کنند می   منتقل   خود   فرزندان   به   مادر  و   پدر ا  بوده و ی 

تواند جای پای شیطان  شوی( نیز می ی آدم نم رضه نداری، تو بد هستی، تو هیچوقت  و ُعت 

افرادی شما را لعنت کرده    ، های او را در زندگی ما باز کند. همینطور ممکن است و دروغ 

عنوان فرزند خداوند، شما این قدرت و اختیار را  ه  باشند یا بر شما لعنت گذاشته باشند. ب 

 دارید که در مقابل تمام این لعنت بایستید. 

القدس در دل شما تأیید کرد که  موارد زیر را به حضور خداوند ببرید. اگر روح با دعا 

 آن مورد درباره شما صادق است. دعای مربوط به آن را بکنید: 

 اهها و مادر بزرگگناهان پدر و مادر و یا پدر بزرگ (1
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دروغین    مواد  - مشروب  -سیگار   - قمار  به  اعتیاد   - جنسی  گناهان   - )ادیان 

 در و ...(مخ
کنم و بوسیله  با آن گناه قطع رابطه می.  کنمام اعتراف میرا در خانواده [...............................]گناه  ،ونداخدا

 کنم.خون مسیح هر تأثیری را که آن گناه بر من دارد را پاک می
 در نام عیسی مسیح، آمین.

 

 ر طالق پدر و ماد (2
 .کنمگناه طالق پدر و مادرم را به حضور تو اعتراف می ،خداوندا

کنم و اعالم میم کند میوارد زندگیم کرده است را رَ  ، به اسم عیسی مسیح هر لعنتی که این طالق
 باشد. ام( ابدی میکه ازدواج من با همسرم )همسر آینده 

 در نام عیسی مسیح، آمین.

 های لفظیلعنت (3

مثل جمالتی  هستی  :اگر    زشت   -هستی   تنبل  -هستی  عرضهبی   -احمق 

 تو  -خوری نمی  کاری  هیچ  درد  به  ا ـواقع  -شوینمی  آدم  هیچوقت  -هستی 

  باعث  تو  - بکشی  خجالت  خودت   از   باید   تو  - گیری نمی  یاد   چیزی  هرگز

  تکرار( بچگی در بخصوص)  شما بهی و ... ، هست اتخانواده و من  شرمندگی

 .است شده
من      ه ـکنم کد میمهربان، پدر آسمانیم، به اسم عیسی مسیح این دروغ را رَای خدای       

کنم و ام پاک میر این دروغ و لعنت را با خون عیسی مسیح در زندگیـتأثی. هستم [...............................]
ام هر کاری  محبوب تو هستم و در تو کامل هستم و قادر به انج، کنم که فرزند تو هستماعالم می

 هستم. 
 در نام عیسی مسیح، آمین.

 

 یهای ارثی خانوادگبیماری (4
 ،هاکنم که ریشه همه بیماریآورم. اعتراف میرا به حضورت می [...............................]بیماری   ،خداوندا

تأثیر آن بیماری شویم و به اسم عیسی مسیح ریشه این بیماری را با خون تو می . باشدگناه بشر می
 کنم. را در زندگی خودم قطع می

 در نام عیسی مسیح، آمین.
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 ی گناهان فرهنگ (5

ه  ب  را  ظاهر  است؟   داشته  وجود  شما  خانواده  در  فرهنگی  گناهان  از  کدامیک 

  با   کردن  زرنگی -ی چشم   هم   و  چشم   - نکرد غیبت  -ن کرد حفظ   قیمتی  هر

 و ... . تعارف  -صلحتی مَ دروغ -ی انسان معیار
به اسم عیسی مسیح   از امروز ،ام[ انجام داده......................... ......که ]کنم این گناه را اعتراف می ،خداوندا

گذارم و با خون عیسی مسیح تأثیر آن را در  این طرز فکر غلط را کنار می و د کردهاین دروغ را رَ
 کنم.ام پاک میزندگی

 در نام عیسی مسیح، آمین.

 یاسالمعقد  (6

 اید. دعا کنید:اگر با همسرتان عقد اسالمی کرده
ازدواج ایده تو است. به اسم عیسی مسیح هر تأثیری که مراسم ازدواج اسالمی بر من و   ،ای خداوند

 .کنمد میازدواجم گذاشته است را رَ
 . کنماین ازدواج را با خون عیسی مسیح شسته و تقدیس می

 . کنمای خداوند یهوه تقدیم می از امروز این ازدواج را به تو
 آمین. ،در نام عیسی مسیح

 

ر اگر همسر شما هم مسیحی است و شما مایلید برای داشتن یک ازدواج سالم و ُپ

ازدواج خود را در عیسی مسیح تجدید کنید، لطفا  با شبان   برکت طی مراسمی عهد 

 . کلیسای خود تماس بگیرید 

 

 کند؟ رل می ـهای زیر شما را کنتک از روحـکنید کدامی احساس می  (7

  روح ترس   روح حساسیت 

  روح یاس و ناامیدی   روح زود رنجی 

 روح غصه   روح رنجوری 

  روح خشم و عصبانیت   روح حقارت 

  روح بد دهنی و ناسزاگویی  روح صرع 

  روح چند شخصیتی  و غیره 

 : برای هر کدام، دعای زیر را بکنید 
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 کنم. قطع می [......................... ......]خداوند، امروز در نام عیسی مسیح هر نوع رابطه خود را با روح 
بلکه چون با   هیچگونه حقی در فکر و دل و زندگی من ندارد [ ......................... ......]کنم که روح اعالم می

القدس حق و  و تنها روح کامالً متعلق به او هستمام، بهای عیسی مسیح خریداری شدهخون گران 
 اختیار کامل دارد که فکر و دل و زندگی مرا کنترل کند.

 در نام عیسی مسیح، آمین.

 ن دیگرا طرف از کرده پیدا  انتقال هایلعنت (8

هاست که در زندگی معلوم نیست که از کجا به ما رسیده که  بعضی از لعنت

های گذشتگان و نیاکان ما باشد و یا حتی امکان  لعنتای از  امکان دارد، ریشه

  ،هایی که از طرف دیگران بر خانه و زندگی ما بسته شده استدارد که لعنت

ورشکستگی و بد بیاری در کار، تجارت و درآمد و یا حتی بسته شدن    :مثل

 ها و شیرینی که در خانه و خانواده باید باشد. برکت ازدواج

ها و یا افرادی که با ارواح پلید رابطه  کن است توسط دعا نویس ها مم این نوع لعنت 

 دارند، بر علیه شما نوشته شده و یا گفته شده باشد. 

به شما نزدیک می  با دعوت آن افراد  ارواح  اما شما  شوند و آسیب می این  رسانند. 

که اول    ها را نیز باطل کنید. ولی کلید این است توانید بدون ترس و واهمه، این لعنت می 

اند را با تمامی دل ببخشید )طبق آید که این کار را کرده اگر فرد یا افرادی به یادتان می 

اند و غیظ و  ( که عامل دست شیطان بوده کتاب روش بخشش ارادی و احساس در این  

 کنید   واگذار   خدا   به   را   دشمن   چه   و   دوست ه  تنفر و خشم خود را بر آنان جاری نکنید، چ 

  شرایط   واجد   صورت   آن   در   که   نگذارید   باقی   ارواح   آن   دستان   در   را   نبخشیدن   سند   و 

نخواهید بود که بتوانید آن دعاها که به ارواح بر علیه شما شده و ارواح به شما دست  

ای از این بابت باز شده که ارواح در خانه و  اند را باطل کنید و اگر دری و دریچه یافته 

  زیر   دعای   توانید می   بعد  رسانند را بتوانید اخراج کنید. خانواده و محل کارتان آسیب می 

 انجام دهید.   13  آیه   3  باب   ق آیه غالطیان طب   بخصوص   را 

اکنون دعای زیر را با صدای بلند تکرار کرده و موقعیت خود را در مسیح به شیطان  

 و همکاران او اعالم کنید: 
عنوان کسی که  ه  ب کنم.د میخود را رَ های اجداد و پدراندر نام عیسی مسیح تمام گناهان و لعنت
و از پادشاهی تاریکی به پادشاهی نور و راستی خداوند  ه بوسیله خون عیسی مسیح خریداری شد

های شیطان را که از طریق اجداد من به من ارث رسیده است نابود و  تمام افکار، اعمال و لعنت آمده،
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عنوان کسی که بر روی صلیب با عیسی مسیح مُرد و با وی زنده گشته و حال با او در  ه ب. کنمد میرَ
هایی که شیطان و همکارانش بر من و خدمت من قرار  من تمام لعنت. پادشاهی آسمان شریک است

 کنم. و منحل اعالم می د کرده اند را رَداده
،  کنم که خداوندم عیسی مسیح مرا از لعنت آزاد کردهمن به تو شیطان و تمام نیروهای او اعالم می

  3باب  )غالطیان چونکه وقتی بر روی صلیب جانش را بخاطر گناهان من داد. در راه من لعنت شد
 (13آیه 

. کنمد میای را در نام عیسی رَآورده گونه مالکیت که تو شیطان به نحوی بر زندگیم بدست من هر
هر گونه  . عیسی مسیح مرا با خون خود بر روی صلیب خریداری نموده و من متعلق به عیسی هستم

 .کنمد میرَ ، قربانی دیگری را که برایم شده است 
وان  عنه  بوسیله قدرت و اختیاری که ب. کنم که کامالً و تا به ابد به عیسی مسیح تعلق دارماعالم می

-دستور می ،به تو شیطان و تمام ارواح خبیث تو که در من و یا دور من هستند. فرزند خداوند دارم
من خود را بطور کامل به پدر آسمانی خود سپرده و از امروز و  . دهم که در این لحظه مرا ترک کنید

 ام دهم.و اراده او را در زندگیم انجه خواهم راه او را دنبال کردتا به ابداالباد می
 در نام عیسی مسیح، آمین.

 

 دعای خاتمه: 
 آیم.عنوان فرزند تو بسوی تو میه  امروز ب ،ای پدر آسمانی

بر روی   است،پادشاه تمام عالم و سرور زندگی من پسر یگانۀ خود عیسی مسیح که  تو مرا با خون
عدالت و راستی به تو  عنوان قربانی زنده برای  ه من امروز، بدن خود را ب. صلیب خریداری نمودی

خواهم که مرا با  خواهم که در بدن من جالل پیدا کنی. اکنون از تو میاز تو می. کنمتسلیم می
 .رکنیالقدس خود پُروح

تا ثابت کنم که خواست   بندم که افکار خود را بوسیله کالمت از ریشه عوض کردهخداوندا، پیمان می
 . ین استتو در زندگی من نیکو و پسندیده و بهتر

 ن. کنم، آمیها را در نام و اختیار عیسی مسیح دعا میهمه این
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 پیگیری 

 ینگاه داشتن آزاد

اید. اما باید هوشیار  هایی را بدست آوردههای شفا و آزادی، آزادیدر این قدم  کنونا

شیطان سعی خواهد کرد که کنترل از    ، های آیندهباشید که در طی روزها و حتی ماه

 دست رفته خود را در زندگی شما، دوباره بدست آورد. 

ها آزاد شده بود، صدایی که با این قدم   کرد که دو روز بعد از آن شخصی تعریف می 

نخیر  »   : اما او با صدای بلند جواب داد   « ام. من برگشته »   : گفت در فکر خود شنید که می 

 . جمله، حمله شریر متوقف شد   با گفتن همین   « برنگشتی 

پیروزی در یک نبرد پیروزی در تمام مراحل جنگ نیست. آزادی که امروز بدست  

 ( 1آیه    5باب    غالطیان )   . آورید را باید نگاه دارید 

 

آیا  » گفت:  با خوشحالی و وجد می   ، های شفا و آزادی خانمی بعد از تمام کردن قدم 

به او گفتم که بله تا وقتی که در رابطه صحیح با خدا   « همیشه همینطور خواهم بود؟ 

دانی که  حتی اگر لغزش بخوری و بیافتی، حاال می » باقی بماند. برای تشویق به او گفتم:  

 .  « چگونه بلند شوی و رابطه صحیح با خدا داشته باشی 

زندگی قبلی من » گفت:  شخصی که از بندهای زیادی در زندگیش آزاد شده بود می 

ا  با یک غریبه زشت و وحشتناک  مثل  بودم  بود که توی خانه خودم مجبور شده  ین 

می  مرتب  بدهم.  می مسابقه  دلم  و  ِوباختم  و  خواست  زشت  غریبه  آن  ولی  کنم  ل 

ل کنم. تا اینکه پلیس را صدا زدم )کسی که اختیارش از من گذاشت ِووحشتناک نمی 

او پشت َدر آمد و َدر   ، . بعد از مدتی بیشتر بود(. پلیس آمد و این غریبه را بیرون انداخت 

ر را بر رویش باز  زد و خواست که وارد شود. اما این بار صدایش را تشخیص دادم و َد

 « نکردم. 

 

دهد. ما از عیسی این داستان چه تصویر خوبی را در مورد آزادی در مسیح نشان می 

ما شیطان را از  خواهیم و او دشمن  در دست اوست، کمک می   ، مسیح که تمام اختیارات 

 اندازد. زندگیمان بیرون می 
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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

  هنوز   جنگ   اما   اید؛شده  پیروز  مهمی   نبرد   در  اکنون .  کنید  حفظ   باید   را   خود   آزادی

  بایستید،   خداوند  توانایی  قدرت  با  و  کنید  انتخاب  را  حقیقت   که  وقتی  تا .  دارد  ادامه

 .  بود خواهید آزاد

اید،  هایی را باور کرده اید که دروغ ت جدیدی به یادتان آمد یا متوجه شده خاطرا  اگر 

ها را به اسم عیسی مسیح َرد کرده و در مقابل، حقیقت را قبول کنید. کار مفید دیگر  آن 

 این است که خودتان دوباره این هفت قدم را مرور کنید. 
 

 : های زیر را بردارید برای آنکه آزادی خود را حفظ کنید، قدم 

دیگر   (1 با  تا  کنید  شرکت  دوستی  گروه  و  پرستش  در  در  مسیحی  ایمانداران 

 . مشارکت و محبت رشد کنید 

روزانه با   و  روزانه کتاب مقدس خود را مطالعه کنید. آیات اصلی را حفظ کنید  (2

 د. ت را اعالم کنی ا ی آ صدای بلند بخوانید و  

شما   (3 خود  افکارتان،  مسئول  درآورید.  مسیح  اطاعت  و  اسارت  به  را  فکر  هر 

قبول کنید و در عیسی مسیح محکم   ها را َرد کنید، حقیقت را هستید. دروغ 

 بایستید. 

های  ردید. جنگ ـ ها و افکار قبلی خود برنگ ه کم کم به عادت ـ مواظب باشید ک  (4

بگذارید.   میان  در  مسیحی  نزدیک  دوست  یک  با  را  خود  مشکالت  و  فکری 

حداقل به یک دوست احتیاج دارید تا با شما بایستد. هم اکنون این دوست را  
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  ]   او برای پشتیبانی و جوابگویی تماس بگیرید: دوست من انتخاب کرده و با  
 . با من خواهد ایستاد [    ..............................

انتظار نداشته باشید که شخص دیگری جای شما بجنگد. خود شما باید برای   (5

توانند شما را کمک کنند ولی خداوند ایستاده و در او رشد کنید. دیگران می 

بجای شما فکر کنند، بجای شما دعا کنند، بجای شما کتاب مقدس توانند  نمی 

 . بخوانند و حقیقت را انتخاب کنند 

هویت خود را در مسیح پیدا کنید و ارزش خود را برای مسیح دریابید. فکرتان   (6

را بوسیله این حقایق که مسیح شما را پذیرفته، در او َامن هستید و مهم هستید،  

" هستم   در مسیح چون    و   8مسیح که هستم من در  " لیست  تازه کنید.  
را    9

جمله را انتخاب    سه برای چند هفته هر روز با صدای بلند بخوانید. از آن لیست  

 . آن را حفظ کنید   ، کرده و در عرض هفته آینده 

توانید دعای روزانه صفحه بعد را چند بار و با  روزانه متعهد به دعا باشید. می  (7

 کنید: اعتماد و با صدای بلند دعا  

 

 دعای روزانه 
کنم که تو همیشه با من حاضر  ای پدر عزیز آسمانی، تو خداوند من هستی. این حقیقت را اعالم می

هایت مهربان و با محبت  تو تنها قادر مطلق هستی و از همه چیز آگاه هستی. تو در تمام راه. هستی
 . ستم و در او روحاً زنده هستمکنم که با مسیح متحد هتو را دوست دارم و از تو تشکر می. هستی

-تصمیم من این است که دنیا را دوست نداشته باشم، پس نفس خود را با همه امیالش مصلوب می
القدس  خواهم که مرا با روحو میم کنبرای زندگی که اکنون در مسیح دارم، تو را شکر می کنم.

 .خودت پُر کنی تا بتوانم با آزادی از گناه زندگی کنم
. ایستمهایش میه فریبـان و همـابل شیطـاج هستم و در مقـم که به تو کامالً محتـکنمی اعالم

و من مطمئن ی کنم و در این مورد دلسرد نخواهم شد. تو خدای امیدها هستحقیقت را باور می
 .کنیکنم، تو احتیاجات مرا برآورده میهستم وقتی طبق کالمت زندگی می 

 
 کتاب آمده است. 55این لیست در صفحه   8
 کتاب آمده است. 58این لیست در صفحه  9
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زندگی پاک و   ،توانم بوسیله مسیح که مرا قدرت می بخشدمطمئن هستم میکنم که اعالم می
 درستی داشته باشم. 

زره  . دهم که از من دور شوندهای شریر فرمان میایستم و به او و روحاکنون در مقابل شیطان می
الم خدا  و بوسیله کم کنپوشم و بدن خود را به عنوان قربانی زنده، مطیع خداوند میکامل خدا را می

 دهم تا اراده نیکو و پسندیده و کامل خدا را تشخیص دهم.افکارم را تغییر شکل می
 ام عیسی مسیح میطلبم، آمین.ها را در نام عزیز خداوند و نجات دهندههمه این

 

 بدعای قبل از خوا (8

بینید، دعای زیر را هر شب قبل از خواب  اگر در خوابیدن مشکلی دارید یا کابوس می

 : بکنید
کنم که مرا به خانواده خودت آوردی و مرا با همه برکات روحانی، در ملکوت  شکرت می  ،خداوندا

. کنمای. برای وقت خوابی که برای تازه شدن به من دادی، تو را شکر میآسمانی مسیح برکت داده
اهم فکر و  خوو از تو میم پذیراین وقت خواب را به عنوان اراده نیکویت برای فرزندانت از تو می

-همانطور که در طول روز بر روی حقایق کالم تو تفکر کرده. جسم مرا هنگام خواب محافظت کنی
کنم تا خواهم این افکار هنگام خواب هم در من ادامه داشته باشد. خودم را به تو تسلیم میمی ؛ام

صخره و قلعه من و  خودم را به تو که . مرا از هر حمله شیطان و همکارانش هنگام خواب حفظ کنی
 سپارم.محل آرامش من هستی می

 کنم، آمین. ها را در نام پر قدرت خداوندم عیسی مسیح دعا میهمه این

 

 ه پاکسازی خان (9

  اق تا  هر  برای  غیراخالقی،   و  مذهبی   اشیاء   از  خانه   کردن  پاک   و   انداختن  بیرون   از  بعد

 : بکنید را  زیر دعای 
بر طبق اراده و محبتت، تو همه  . خداوند آسمان و زمین هستیکنیم که تو ای پدر آسمانی، اعالم می

 . کنیمای. تو را برای این محل زندگی شکر میچیز را برای لذت ما داده
.  باشدهای شریر میمحل اَمن و روحانی در مقابل حمله ،کنیم که این خانه برای خانواده مااعالم می

دهیم که  ایم، به هر روح شریر دستور میقلمرو آسمانی نشستهبه عنوان فرزندان خدا که با مسیح در  
و هرگز باز نگردند. ما هر لعنت و جادو را که برعلیه این محل شده است، رَد  د این محل را ترک کنن

 . کنیممی
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خواهد  طلبم که فرشتگانی را دور خانه ما بگذاری تا جلوی دشمن را که میاز تو ای پدر آسمانی می
 . بگیردوارد شود،  

 یشهحفاظت تو هم کنیممی دعاح خداوندا از تو برای انجام این کار تشکر کرده و در نام عیسی مسی
 همراه ما باشد، آمین.

 

 ی زندگی در محیط غیر مسیح  (10

  خود   اتاق  هستند،  مسیحی   غیر  دیگران  که   کنید می   زندگی   ای خانه  در   اگر

 :بکنید  را زیر  دعای و  کرده  پاک غیراخالقی  و ی مذهب  اشیاء  از را
کنم که این اتاق  از تو تقاضا می. کنمای پدر آسمانی، از تو برای این محل زندگی و خواب تشکر می

هر نوع تعهد که ساکنان قبلی این اتاق به خدایان  . را محلی امن از لحاظ روحانی برای من بکنی
نان قبلی این اتاق دارد، لغو  و هر نوع حقی را که شیطان بخاطر ساکم کناند را رَد میدروغین داده

 کنم. می
به تمام  ،  به عنوان فرزند خدا که هم ارث مسیح هستم که قدرت زمین و آسمان به او داده شده است 

 .دهم که این محل را ترک کنند و هرگز باز نگردندهای شریر دستور میروح
های محافظ برای رشته کنم، فخواهم که تا وقتی در اینجا زندگی میای پدر آسمانی از تو می

 .حفاظت من بگماری
 کنم، آمین.ها را در نام خداوندم عیسی مسیح دعا میاین
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 ها پیوست 

 ها با توجه به عوارض موجود در ما و دیگران جدول تشخیص ریشه 

افسردگی،   غم،  درد، سختی،  ایجاد  که  ما هست  زندگی  در  ترس،  عوارضی  نگرانی، 

-توانید ریشه با بررسی این عوارض از جدول زیر، شما می.  کندخشم و تنفر و غیره می 

 های این عوارض را پیدا کنید و با دعا از زندگی خود دور کنید.

 

 

 هاریشه 
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 ✓   ✓ ✓  دروغ گفتن، به صورت عادت 1

  ✓    ✓ اطاعتی و سرکشی روحیه بی 2

  ✓ ✓  ✓ ✓ خشم، غیظ، غضب  3

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  غم شدید و افسردگی  4

     ✓ ✓ روحیه کنترل کردن  5

 ✓ ✓ ✓   ✓ تلخی، زودرنجی، حساسیت، قهر کردن  6

 ✓  ✓ ✓ ✓  شک کردن، سؤظن داشتن  7

    ✓ ✓  های عادی نگرانی، اضطراب، انواع ترس 8

 ✓      ها حسادت کردن  9

 ✓     ✓ رقابت کردن، چشم و هم چشمی  10

 ✓    ✓ ✓ جا )نه بخاطر احترام( خجالت بی 11

 ✓ ✓ ✓   ✓ روحیه قضاوت و محکوم کردن دیگران  12

 ✓ ✓     روحیه محکوم کردن خودم و خدا  13

  ✓ ✓ ✓  ✓ روحیه و زبان منفی و تلخ، غرغر کردن  14

 ✓  ✓  ✓ ✓ کردن روحیه غیبت  15
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 خواننده عزیز کتاب شفا و آزادی  

هایی که  امیدواریم که شما با خواندن کتاب شفا و آزادی به بندها و قلعه 

تواند در زندگی هر مسیحی بوجود آید، پی برده باشید و با تشخیص  می 

سازی  دیگران، راه حل پاک های مشکالت و مسائل زندگی خود و  ریشه 

ها بوسیله کالم خدا و خون عیسی مسیح را فراگرفته باشید. در  بنده 

قسمت بعد و در کتاب مسائل جنگ روحانی و کوتاه کردن دست شریر  

-گیرید. در این قسمت شما یاد می از زندگی خود و دیگران را فرا می 

شما ساخته    هایی را که شریر در فکر و احساس گیرید که چگونه قلعه 

 است را با مسح و اقتدار کالم فرو بریزید. 
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دیجیتال شفا و آزادی و جنگ روحانی که    کتاب مخاطب این  

 در دست دارید کیست؟ 
 

ایماندار مسیحی عزیز هستید که می اول شما  پیروزی  در درجه  خواهید در 

زندگی کنید و یا اگر حتی عزیز مشتاقی هستید که هنوز قلبتان را به مسیح  

شتر رویا  امید داریم که محتوای این جزوه بتواند شما را برای درک بی  ،نداده اید

و هدف پیروزمندانه خداوند برای شما و خانواده شما و یا شاید جواب بعضی از  

 پاسخگو باشد.  ،های شماسوال
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 مقدمه 

 

آورید؟ از چه زمانی بیاد دارید که خود و محیط  آیا داستان زندگی خودتان را به یاد می

را خودتان  خاطره  اطراف  چه  با  زندگی شما  داستان  چه  شناختید؟  ای شروع شد؟ 

آورید؟ فکر کنید؟ خاطرات شیرین مثل برق از جلوی چشمان شما  مواردی را بیاد می

توی چشم و    ،کند ولی خاطرات درد آور و دلهره آور مثل یک نورافکن قویفرار می 

دید که احساسات  کنید چشم خود را ببنیکه حتی سعی می ،زندذهن شما آسیب می

  ،خواننده عزیزد.شواز ذهن شما خارج نمی   سفانهأزنده نشود ولی مت  ،دوران گذشته

اید و یا حتی  شما چه یک مسیحی باشید که به تازگی قلبتان را به مسیح تقدیم کرده

های سال است که با مسیح متحد هستید و یا شاید شما خادمی باشید که خدا  سال

ی هستید که در مسیر شناخت  یکنید و یا  شاید شما حق جورا با امانت خدمت می

  ؛ های ذکر شده باشیدکند که جزو کدام یک از گروهفرق نمی ؛کنیدمسیح تحقیق می 

-افسردگی   ، هاها , غمنگرانی  ، هاآسیب،  هادر معرض یک سری مشکالت و سختی  حتما  

و    ،مالی و یا درد سرهای ازدواج ناموفق  ،های عاطفیها , شکستخشم و تلخی  ،ها

  ، یا کلیسا و یا در خدمت خود  ، یا در محل کار  ،ها چه خانوادگی ییها و جداشکست

های زندگی   سفانه در حال حاضر هستید و یا خواهید بود.این واقعیتأاید و یا متبوده

  د است. تعدانرمال و غیرقابل انکار    ، سفانه طبیعیأمت  ،برای یک مسیحی یا غیر مسیحی

تسلط شیطان و موت ابدی    ، با اینکه از تسلط گناه  ،زیادی از مسیحیان در زمان نجات

پیروزی که مسیح روی صلیب خریده  نجات می آن  در  زندگی  در مسیر  ولی  یابند 

کنند. مشکالتی به سبب امیال نفس و جنگ درون و حمالتی از  زندگی نمی  ،است

باشد   شود که خود شخص حتی بیرون وارد می   ،اگر گناهی هم در آن مورد نکرده 

 تواند آسیب بخورد. می

شود که شخص مسیحی باعث می   ، های پی در پی است م با نبرد و شکستأ زندگی که تو 

دلسرد و حتی    ، بایست در شادی و آرامش باعث نجات دیگران باشد را خسته را که می 

های  ای است که قدرت اسیر نگاه دارد. این نقشه   ، فلج کند و در یک زندگی بدون ثمر 

من و شما را در    ، تاریکی و خود شیطان برای تک تک مسیحیان کشیده است. شیطان 
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خواهد که شما فرزندان دیگر خدا را از  زمان دریافت نجات از دست داده است. ولی نمی 

او وارد شده و باعث    ۀ خواهد اجازه دهد که به حیط ورید. شیطان نمی چنگال او بیرون بیا 

ی صدها و هزاران نفر از اسارت او شوید. پس بهتر است از طروق مختلف شما را فلج  ی رها 

 کند و در اسارت خودش قرار دهد. 

شوند که در جنگی که قبل مسیحیان بعد از نجات و ایمان به مسیح بزودی متوجه می 

اند. این جنگ چه از درون و چه از بیرون باعث  کردند گیر کرده را حس نمی   آن   ، از نجات 

بدون اینکه شخص نجات یافته از    ، ها نگاه دارد شود که او را در بند و قلعه و اسارت می 

تواند ابزار دست خدا باقی  ها آگاهی داشته باشد. این چنین شخصی دیگر نمی آن اسارت 

بیند. نبردی درونی که در نفس اوست و نیز  ی روی خود می بماند و او نبرد بزرگی را جلو 

تواند بر آن پیروز شود.همه ما مسیحیان خوانده  نبردی بیرونی از طریق ارواح پلید که نمی 

ایم که در رویا و هدف عالی که خداوند برای ما از بنیاد عالم طرح ریزی کرده و از  شده 

که او در ما کار گذاشته رشد کنیم و به قامت    رحم مادر ما را به آن خوانده و در پتانسلی 

ری مسیح رسیده و در پیروزی زندگی کرده و ابزار دست خدا روی زمین باشیم. ولی  ُپ

کنند بلکه در  _ سفانه تعداد زیادی از مسیحیان نه تنها این ارث را روی زمین نقد نمی أ مت 

کنند و  _ گی می سختی و مشکالت به صورت فلج روحانی و با شکست تا آخر عمر زند 

الهی می   آن  تقدیر  در  پندارند.اگر می   را  و  زندگی کنید  رویا و هدف خدا  در  خواهید 

خواهید  رشد کنید و می   ، پتانسیلی که خدا برای شما در وجود شما دانلود کرده است 

را با تمامی    کتاب این    ، ر میوه باشید ثر و ُپمؤ   ، برای خود و خانواده و پادشاهی خدا مفید 

را با کتاب مقدس مقایسه کرده و هر    باز بخوانید و تحقیق کنید و مفاد آن   ، دل و ذهن 

در   ید کرد را در زندگی خود بکار برید. مطمئنا أی در قلب شما ت   ، القدس و کالم آنچه روح 

 ر ثمری خواهید داشت. زندگی پیروزمند و ُپ  ، این مسیر 

 

 

 

 

 

 موفق باشید 

 کامیل نوائی

 شبان کلیسای ایرانیان 
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 پیشگفتار 

 

ها را خدا  دلیل خواندن این جزوه فقط دریافت کلیدهای پیروزی است که این پیروزی

از رحم مادر برای شما آماده کرده است. خواندن و تفکر در مطالب این جزوه به شما  

دهد که ارث آسمانی که در روی صلیب برای شما خریداری شده و توسط  فرصتی می 

در زندگی زمینی شما نقد شود و شما در زندگی    ،است  القدس به شما هدیه شدهروح

زادی و  آشفا و    ، سالم و پیروزمندی زندگی کنید و عامل دست خداوند برای نجات

 . خوشبختی دیگران شوید

ای تازه از زندگی  شما تجربه   کتاب و استفاده از کلیدهای پیروزی در این    ن با خواند 

خواهید گفت کاشکی که من این مطالب را    حتما در پادشاهی خدا را خواهید داشت که  

این فرصت    ، زودتر فرا گرفته بودم. این مفاهیم و کلیدها به خواننده مشتاق این طرز فکر 

پیروزمندانه بیرون    ، ها و مسائل و مشکالت زندگی خود ها و جنگ دهد که از اسارت را می 

ینی برای درگیر نشدن در  ل شفا و آزادی و جنگ روحانی تضم و بیاید. درک مفاهیم و اص 

های دنیای تاریکی نیست بلکه عمق درک شما از دردها و یا حمله   ، مشکالت   ، ها سختی 

اقتدار و مسحی که خداوند برای شما فراهم کرده تضمینی است از پیروزی بر تمام مسائل  

  ها ها با استقامت و صبر عبور کنید و در بیماری و دردها و نگرانی که در سختی   ، زندگی 

فقر و شکست  و در مسیر  یابید  الهی شفا  و شالوم  آرامش  با    ، با  بلکه  ثروتمندی  با  نه 

 ید. ی دولتمندی بیرون بیا 

توانا ؤ مس  او مربوط است. خدا مسح و  به خود  ی و  ی لیت رشد روحانی هر مسیحی 

مسیحی در بدو تولد  های خود را در هر  ها و وعده اقتدار و قدرت انجام همه احکام و قول 

دهند که این مسح و اقتدار  روحانی گذاشته است. ولی موانع درونی و بیرونی اجازه نمی 

تواند با درک مفاهیم شفا و آزادی درون و خواننده می   جاری گردد. با خواندن این جزوه 

مسح و اقتدار خود اکتیویت و فعال گرداند.    ، تشخیص و مقابله به جنگ روحانی بیرون 

او را هدایت می ای  اقتدار در مسیر زندگی پیروزمندانه مسیحی  باعث  ن مسح و  کند و 

خانواده بلکه برای پادشاهی خدا مفید و   گردد که شخص مسیحی هم برای خود و می 

. ثر باشد ؤ م 
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 چیست؟  از شناخت جنگ روحانی هدف

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 

 میشویم .     شکست خورده تبدیل

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  

 

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

 

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

 

 هدف چیست؟ 

 و پرورش سربازان و ژنرال های جنگ روحانی تعلیم   -1

   سرباز کیست ؟ 

  ژنرال کیست ؟ 
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 چرا باید جنگید؟ 

 میاور، آزمایش در را ما و  پادشاهی تو بیایـد. اراده تو چنانکه در آسمان است، بر زمین نیز کرده شود

 ده رهایی را  ما شریر از  بلکه

   ( 13-   9آیه    6، باب    متی ) 

 

 زورآوران،پادشاهی خدا رو بر روی زمین می آورند 

درجبر و معرض حمله قرار  )  شودمی یحیی تعمید دهنده تا االن ، پادشاهی آسمان مجبورو از ایام 

 (They claim it )  ربایندآن را به زور می  (زورآوران)  و جبّاران (می گیرد 

   ( 12آیه    11، باب    متی ) 

 

 از مکاید شیطان بی خبر نیستم 

 تا شیطان بر ما برتری نیابد، زیرا که از مکاید او بی خبر نیستیم  

   ( 11آیه    2، باب    دوم قرنتیان ) 

 

 مکاید،حیله ها و اعمال شیطان چیست؟ 

 10:10یوحنا 

 , بکشد , هالک کند   بدزد

 ,    بدزدشادی را    -       

   بدزد همسر و بچه هات ) خانواده ات ( را    -      

   بدزد مسح و خدمتت را    -      



 

4 

 

 مکاید،حیله ها و اعمال شیطان چیست؟ 

 10:10یوحنا 

 بکشد , هالک کند   بدزد , 

 بکشد : افسرده کند    -         

 بکشد : آسیب جسمانی برساند   -          

 بکشد : عمال به قتل رساند    -         

 : با خودش تا به ابد , به دریاچه گوگرد ببرد  کند   هالک

 

 ابزار شیطان چیست؟ 

 
 دروغ و فریب   - 1        

 وسوسه  - 2       

 (  خدا–محکومیت ) دیگران , خودت  - 3       

 آسیب جسمانی   - 4       
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 کلیسا وظیفه دارد حکمت رنگارنگ خدا را نمایان سازد

 
ریاستها و قدرتها در جایهای آسمانی، حکمت گوناگون خدا بوسیله کلیسا تا آنکه الحال بر ارباب 

  معلوم شود

   ( 10آیه    3، باب    افسسیان ) 

 

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

 

 مسیح خودش آمائ تا اعمال ابلیس را باطل سازد 

 
 و این اقتدار را به ما داده که ما نیز باطل کنیم کندعیسی پسر خدا آمد تا کارهای ابلیس را باطل 

   ( 8آیه    3، باب    اول یوحنا ) 

 

 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 

   ( 14آیه    2، باب    کولسیان ) 
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 شیطان ظفر یافت و سر او را روی صلیب کوبید عیسی مسیح بر 

 
و از خویشتن ریاسات و قوات را بیرون کرده، آنها را عالنیه آشکار نمود، چون در  

 آن بر آنها ظفر یافت 

   ( 15آیه    2، باب    کولسیان ) 

 

 خواهد ساییدو خدای سالمتی بزودی شیطان را زیر پایهای شما 

   ( 2آیه    16، باب    رومیان) 

 

 عیسی به شاگردان خود اقتدار بخشیده که ارواح رو اخراج کنند 

 
   2 – 1:  9لوقا 

   18 – 16:  16مرقس  

 عیسی به ما اقتدار بخشیده که باعث نجات شویم 

 
    چون می داند که جنگ در پیش روی ماست •

تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من  پس عیسـی پیـش آمـده، بدیشـان خطاب کرده، گفت: 

 پس رفته   داده شده است

   ( 19  -   18آیه    28، باب    متی ) 
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 روح القدس قوت خواهد داد تا باعث شفا و آزادی فرزاندان او  شویم 

 
کرد تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاد تا شکسته  خداوند بر من است، زیرا که مرا مسح  روح

دالن را شفا بخشم و اسیران را به رستگاری و کوران را به بینایی موعظه کنم و تا کوبیدگان را آزاد  

 سازم

   ( 18آیه    4، باب    لوقا) 

 

 

 خواهید آموخت اصولی را که شما بعنوان سرباز جنگ روحانی 

 ابعاد روح و دنیای ارواح پلید  .1

 تشخیص زمین جنگ , قلمرو دشمن    .2

 روش ها و اسلحه ها جنگی شیطان و ارواح پلید   .3

 روش ها و اسلحه های جنگی ما    .4

 روش نبرد و دریافت پیروزی   .5
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https://dl.dropbox.com/s/3w0u96baau43qq4/J2.mp3
https://youtu.be/giDr1Fvcqz8
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 ؟ هدف از شناخت جنگ روحانی چیست 

یک زندگی سالم و موفق احتیاج است که موانع درون و  برای پیروزی و رسیدن به  

 آگاهانه بشناسیم و هوشیار و بیدار باشیم.   ،موانع و جنگ بیرون از خود را

نداشتن موانع درون )ندانستن این شفا و آزادی که خدا    با ندانستن جنگ بیرون و بر 

 م. شوی ( به مسیحیان شکست خورده تبدیل می . مهیا کرده است 

 

پس احتیاج است که ما نحوه ورود    ، عد و ابعاد روح روحانی , یعنی جنگ در ُب جنگ  

 د. ری روح روجوع کنی به قسمت تعمید و ُپ  ، به ابعاد روح را بدانیم 

اسلحه تمام خدا را بپوشید تا بتوانید    . خالصه ای برادران من، در خداوند و درتوانایی قوت او زورآور شوید " 
ها و  زیرا که ما را کشتی گرفتن با خون و جسم نیست بلکه با ریاست   د. با مکرهای ابلیس مقاومت کنی 

 " های آسمانی های روحانی شرارت در جای ها وجهان داران این ظلمت و با فوج قدرت 

   ( 12- 10آیه    6، باب  افسسیان ) 

 

خیاالت و هر بلندی  که  ،  زیرا اسلحه جنگ ما جسمانی نیست بلکه نزد خدا قادر است برای انهدام قلعه ها " 
به اطاعت مسیح اسیر    افکنیم و افرازد، به زیر می را که خود را به خالف معرفت خدا می  را  هر فکری 

 " . سازیم می 

   ( 5- 4آیه    10، باب  دوم قرنتیان ) 
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https://dl.dropbox.com/s/urfezcundvcdnra/J1_2.mp3
https://youtu.be/pLtLOwwGRnI
https://dl.dropbox.com/s/iiri652abxu5z0w/J1_1.mp3
https://youtu.be/y6GbMtU3AXQ
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 جنگ روحانی در خانوادههدف 

آدم و    ،در وسوسه کردن و ادعا بر علیه حقیقت خدا  ، شیطان از ابتدای آفرینش آدم

شت تا اینکه با اقتداری که مسیح به شما داده او  اشته و نخواهد گذاحوا را راحت نگذ

 . را از زندگی خود دور بسازید

 

 خود شخصی  زندگی  م  ، در  تصمیمات  و  احساس  و  فکر    ،فریب  ،دروغ)   ا در 

  شهوات   ،گیجی  ، خشم  ،افسردگی  ، غم  ،ترس  ،نگرانی  ایجاد   ،محکومیت  ،وسوسه

 ( اعتیادها  و

 تضاد  ، تلخی  ایجاد   ، نبخشیدن  به  تحریک  ،محکومیت )  یی در زندگی زناشو ،  

تحریک به    ، ایجاد شک و سؤظن  ، هابزرگ کردن واقعیت  ،دروغ به دو طرف

 ( یی جدا ،خیانت

 َرد در جای خود جلوگیری از قرار گرفتن م 

  جلوگیری از قرار گرفتن زن در جای خود 

 هستیز ، نفاق ،نبخشیدن ،عامل تلخی 

 ا هها و طالقییدلیل جدا 

 ا وسوسه و گمراهی بچه ه 

 ی اطاعتی و سرپیچروح بی ، جدا کردن فرزندان از والدین 

  ن های خانوادگی با فامیل شوهر یا فامیل ز جنگ 

 

 

 جنگ روحانی در محل کار

  جنگ و ستیزه با رئیس 

  با همکاران 

 اطاعتی بی 

   کار وسوسه به دزدی از 
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 جنگ روحانی در کلیسای خانگی و کلیسای بزرگتر 

 جادوگری و آزاد کردن روح جزابل    ، ایجاد روح سرکشی  ، هااطاعتیایجاد بی

 ا در کلیس 

 ( افترا ،هاتهمت ،هاغیبت ،هاادعاها بر علیه دیگران )محکومیت 

 ی ی ستیزه و جدا ، نفاق ،هانبخشیدن ،هاتلخی 

  ترک کردن کلیسا 

 

 نیاز در مشاوره روحانی و جنگ روحانیاصول مورد 

های خدا برای مسائل زندگی افراد کلیسای  -حل دانستن کالم: پیداکردن راه (1

 خانگی خود 

 ن دانستن امیال و اعمال نفسانی انسا (2

 القدس دادن راه حل برای دادن کنترل نفس به روح (3

 دانستن مکاید شیطان  (4

 ی داشتن مسح و اقتدار در جنگ روحان (5

 ها و اعمال شیطان در زندگی اید شیطان و باطل کردن دروغبرمال کردن مک (6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dl.dropbox.com/s/8iq65j0vhiv9z1t/7_3.mp3
https://youtu.be/oRhMjh4ze3c
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 پوشش روحانی چیست؟ 

 

   پوشش

 در لغت نامه فارسی : پوشاک , لباس , حجاب , ستر  

 

 در کتاب مقدس : 

 پوشش : پوشاندن , لباس , کفاره  

 

 .همسرش را پوشانید خداوند لباسهایی از پوست حیوان تهیه کرد و آدم و

   ( 21آیه    3، باب    پیدایش ) 

 

آید. پس گفت: »اینک بره خدا که گناه  و در فردای آن روز یحیی عیسی را دید که به جانب او می  
 !داردجهان را بر می 

   ( 29آیه    1، باب    یوحنا ) 

 

را به صلیب و آن دستخطی را که ضد ما و مشتمل بر فرایض و به خالف ما بود، محو ساخت و آن 
 خود میخ زده، از میان برداشت 

   ( 14آیه    2، باب    کولسیان ) 

 صلیب و خون عیسی مسیح بعنوان بره نهائی قدرت دارد؟ 

 قدرت آمرزش گناهان و محو کردن گناه   .1

 قدرت شیطان را درهم شکست    16:  2طبق کولسیان  .2

 اقتدار شکست شیطان را به ما داده      20:  16طبق رومیان  .3
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 پوشش خود خداوند بر سما ما احتیاج به : 

 اطاعت از کالم خدا   .1
 اطاعت از افرادی که خدا بر سر ما بعنوان محافظ گذاشته است   .2

 

 اطالعت از آتوریته ها و اقتدار دولت و شبانان : 

    2-1:  13رومیان  •

   17و  7:  13عبرانیان   •

  

زیرا که تمرّد ) نافرمانی , بی اطاعتی ( مثل گناه جادوگری است و گردنکشی مثل بت پرستی و  
   ترافیم است

   ( 23آیه    15، باب    اول سموئیل ) 

 
کمال اطاعت تعلیم گیرد.  و زن را اجازت نمی دهم که تعلیم دهد یا بر شوهر  زن با سکوت، به 

 در سکوت بماندمسلط شود بلکه 

   ( 12  - 11آیه    2، باب    اول تیموتائوس ) 

 

و زنان شما در کلیساها خاموش باشند زیرا که ایشان را حرف زدن جایز نیست بلکه اطاعت نمودن،  

گوید. اما اگرمی خواهند چیزی بیاموزند، در خانه از شوهران خود بپرسند، چون  چنانکه تورات نیز می 

 زدن قبیح استزنان را در کلیسا حرف 

   ( 35- 34آیه    14، باب    اول قرنتیان ) 
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سازد، زیرا این چنان است که تراشیده  اما هر زنی که سر برهنه دعا یانبوت کند، سر خود را رسوا می 
شود.  زیرا اگر زن نمی پوشد، موی را نیز ببرد ؛ و اگر زن را موی بریدن یا تراشیدن قبیح است، باید  

 بپوشد 
   (  6  - 5آیه    11، باب    قرنتیان اول ) 

 
 

 آیا واقعا پولس به خانم ها اجازه نمی دهد که: 

 تعلیم دهند ؟    -1

 یا حتی حرف بزنند ؟     -2

 و آیا باید رو سری سرشان باشد ؟    -3

 
 

 پوشش روحانی بسیار مهم است: 

 شبانان شما از شما برتر نیستند ولی مسولیت محافظت شما را در دعا دارند   .1

 شوهر شما نیزبه همین ترتیب از شما بر تر نیست ولی مسولیت محافظت شما را دارد  .2
 اگر خانمی شوهرش در جائی که باید باشد , نباشد در آنصورت شبان پوشش او خواهد   .3
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https://dl.dropbox.com/s/jwmntx5myoy1cvl/J4.mp3
https://youtu.be/aI0swxkWSyw
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 ارواح پلید چی و یا کی هستند؟ شیطان و 

  1باب    عبرانیان   ،7-6آیه    14عبرانیان باب    ،19-11آیه    28ه تفسیر حزقیال باب  )ب

 نید.( ک  مراجعه  ،14آیه  12مکاشفه باب   ،12آیه   14اشعیا باب   ،14-13آیه 

شیطان یک فرشته ایست که در ُبعد روح و از جنس روح هست ولی از جنس روحِ  

که قبل از سقوط انسان، سقوط کرده است. شیطان یک فرشته است که  خدا نیست. او  

باشد ولی جنس روح او از جنس خدا نیست بلکه خدا فقط انسان را به  از جنس روح می 

 . این مقام نایل کرد که جنس روح او از جنس خدا باشد 

دان  اند بلکه آنان خدمتکاران و پرستاران فرزن فرشتگان به شباهت خدا آفریده نشده  

ای بود که در حضور خدا ،  شیطان فرشته   ( 14-   13آیه    1عبرانیان باب  ) خدا هستند.  

  ید: فرما م خدا در حزقیال می ال مقام بال ی ی داشت. ک 

تو کروبی مسح شده سایه گستر بودی. و تو را نصب نمودم تا بر کوه مقدس خدا بوده باشی. و در میان  " 
انصافی در تو یافت شد به رفتار  ه آفریده شدی تا وقتی که بی از روزی ک  . خرامیدی های آتشین می سنگ 

خود کامل بودی. اما از کثرت سوداگریت بطن تو را از ظلم ُپر ساختند. پس خطا ورزیدی و من تو را از  
های آتشین تلف نمودم. دل تو از  کوه خدا بیرون انداختم. و تو را ای کروبی سایه گستر، از میان سنگ 

اند ازم و تو  لهذا تو را بر زمین می  فاسد گردانیدی  گردید و به سبب جمالت حکمت خود را   زیباییت مغرور 
 " د. گذارم تا بر تو بنگرن را پیش روی پادشاهان می 

   ( 19- 11آیه    28، باب  حزقیال ) 

 

کند که  درکالم خدا معلوم نمی .  شیطان به خاطر غرورش از حضور خدا خارج شد 

در مذاهب گفته شده است  است.  چه بوده    ( دقیقا 15آیه  انصافی در  خطای شیطان )بی 

چنین چیزی در کالم  د.  که شیطان بخاطر سجده نکردن به انسان از حضور خدا اخراج ش 

خدا ثبت نشده است. اگر سجده کردن به معنی پرستش است که صحیح نیست چون  

کنند.    بایست خدا را سجده و پرستش همه موجودات خلق شده در آسمان و زمین می 

اگر سجده به معنی خدمت بکار برده شده باشد باز این نیز در کالم خدا ثبت نگردیده  

 است. 
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در همان (  17آیه  د ) شیطان از حضور خدا اخراج ش   ، دانیم که بخاطر غرور فقط می 

هنگام به همراه او ثلث )یک سوم( فرشتگان دیگر که به فرشتگان و یا ارواح پلید معروف  

  و (  4  آیه   12  باب   مکاشفه )    و (  15- 12  آیه   14  باب   دا افتادند. )اشعیا گشتند از حضور خ 

 از  و   کند   محافظت   و   خدمت ،  پرستاری   انسان   از   فرشتگان   همه   همانند   بایست می   شیطان 

کار شیطان و ارواح پلید در حال حاضر این است که فرزندان خدا  ا  نماید. ام   ت اطاع   انسان 

ها هستند. آنان  آنان مخالف انجام اراده خدا برای ما انسان را با خود به عذاب ابدی ببرند.  

 د. را در تاریکی روحانی نگاه دارن ا  خواهند تمام دنی می 

 

 

 شناخت شیطان 

 . هاى زیر ذکر شده استدر قسمت  این موجود مافوق انسانى در عهد عتیق صریحا 

  - 6  آیه  1  باب  ، ایوب1  آیه  21  باب  اول تواریخ  ،15-1  آیه  3  باب   )پیدایش •

 ( 2-1 آیه 3 باب  ، زکریا7 - 1 آیه 2 بابایوب  ،12

 

 . ذکر شده است در عهد جدید شیطان مکررا 

  ، یوحنا19-18  آیه  10  باب   ، لوقا 11-1  آیه  4  باب   بعضى از آن آیات در متى ) •

  باب ،12 باب  ، مکاشفه 9-8 آیه 5 باب  ، اول پطرس27آیه  و 2 آیه 13 باب

 ( 10-7، 3-1 آیه 20

 

وجود دارد و براى او ضمایر شخصى    سازد که شیطان واقعا  مقدس روشن مىکتاب  

  آیه  14باب    اشعیا )  بکار برده شده است و داراى صفات شخصى است از قبیل اراده

انجام  10-9  آیه  1  باب  ایوب)  آگاهى   ،(  13-14 او  توسط  که  کارهاى شخصى  و   )

 .پذیرفته است
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 ن هاى شیطانام

برد. این موجود در کتاب مقدس  توان به عملکرد او پىمى  هاى شیطان با مطالعه نام

 هاى متعددى است.داراى نام

 

 شیطان )دشمن( (1)

،  11  آیه   2  باب  ان ی، دوم قرنت6  آیه   1  باب   ، ایوب1  آیه   21  باب   )اول تواریخ 

 (.20 آیه  1 باب اول تیموتاوس

 ( 8 آیه  5 باب باشد )اول پطرساو دشمن خدا و مردم مى

 

 

 ابلیس  (2)

باشد( وى از خدا به  معنى متهم کننده یا ادعا کننده بر علیه برادران مى)به 

به مردم بدگویى کرده و متهم می از مردم  به خدا و  از مردم  کند  مردم و 

این (  9  آیه  1  باب  ، ایوب7-1  آیه  3  باب  ، پیدایش10  آیه  12  باب  )مکاشفه

 . کلمه فقط در عهدجدید وجود دارد

 
 

 اژدها (3)

 

کلمه   مظهر شیطان    احتماال )این  و  است  دریایى  هیوالى  یا  مار  معنى  به 

 (. باشدمى

مقایسه کنید با   2 آیه 20 باب ،2 آیه 13 باب ، 7 و 3 آیه 12 باب )مکاشفه

 ( 9 آیه 51 باب اشعیا
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 مار (4)

 د.دهمى  نشان  را  شیطان فربیکارى  و گرى حیله م، این اس

، دوم  9  آیه   12  باب   مکاشفه ،  1  آیه  27  باب  ، اشعیا 1  آیه  3  باب   )پیدایش 

 ( 3 آیه  11 باب قرنتیان 

 

 

 بعلزبول (5)

  آن  ریشه  ،دانزباله   »صاحب  یمعن  به  شده  عبری  وارد  که  آرامی  زبان  به

 د. باشیم  نیز« »صاحبخانه معنى به یا  مگس«  صاحب

 آیه  11 باب لوقا،  22 آیه 3 باب ، مرقس25 آیه  10 باب )متى

 

 

 بلیعال (6)

به   عتیق  عهد  در  کلمه  »باین  اسیمعنى  برده شده  بکار  )دوم  ت.  ارزش« 

 ( 15 آیه 6 باب قرنتیان   دوم،  6 آیه  23 باب سموئیل

 

 

 زهره (7)

باشد. معنى دیگر  این کلمه به معنى ستاره صبح و قمرى از ستاره ونوس مى

(.  12  آیه  14  باب  اى است به شیطان )اشعیا آن »حامل نور« است و اشاره

  باب  آید )دوم قرنتیانته نور به نظر مىشیطان به عنوان زهره به صورت فرش

 (.14 آیه 11

 

 شریر (8)

-13 آیه  2 باب ا ـ، اول یوحن16 آیه  6 باب  انـافسسی ، 19 آیه 13 باب  متى 

14) 
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دهد. شیطان با شرارت و پلیدى  این اسم ذات شیطان و اعمال او را نشان مى

شرارتى که بتواند انجام  کند و هر  چه بتواند، فرمانروایى مى   و استبداد، بر هر

 .خواهد داد

 

 تجربه کننده  (9)

دهد  این نام نشان مى(  5  آیه  3  باب  و اول تسالونیکیان  3  آیه  4  باب  )متى

که هدف تالش شیطان این است که مردم را براى انجام گناه تحریک کند.  

 دهد. ه مىیهاى انجام گناه و مزایا و منافع آن را به بهترین نحو ارااو تمام بهانه

 

   خداى این جهان (10)

 

 ( 4 آیه 4 باب  )دوم قرنتیان

  آیه  11  باب  شیطان به عنوان خداى این جهان، داراى خادمین )دوم قرنتیان 

ها )اول  و داراى قربانى  ( 1  آیه   4  باب  ( و داراى تعالیم )اول تیموتاوس15

 باشد.مى( 9  آیه 2 باب  ( و داراى کنایس )مکاشفه20 آیه  10 باب قرنتیان 

مىاز   پشتیبانى  انسانى  بدعتمذاهب  تمام  حامى  شک  بدون  و  و  کند  ها 

گمراه کننده کلیساى حقیقى  اعتقادات  با  متمادى  قرون  است که طى  اى 

 . دشمنى داشته اند

 

 رئیس قدرت هوا (11)

دهد که شیطان رئیس فرشتگان  این نام نشان مى (  2  آیه  2  باب   افسسیان)

 (.7 آیه 12 باب ، مکاشفه31 آیه 25 باب ،24 آیه 12 باب شریر است )متى

فوجى عظیم از فرشتگان زیر دست و در اختیار او هستند که تمایالت او را  

 . دهندانجام مى 
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 ن رئیس این جها (12)

توان  از این نام مى(  11  آیه   16  باب  ،30  آیه  14  باب   ،31  آیه  12  باب  یوحنا)

این ادعاى شیطان که  هاى جهان تسلط دارد. عیسى با  فهمید که او بر دولت

 . (9-8 آیه 4 باب بر این کره خاکى نوعى تسلط دارد، مخالفتى نکرد )متى 

 

 

 کار شیطان و ارواح پلید چیست؟ 

 

 د هالک کن  ،بکشد  ،بدزدد ◆

ایشان حیات یابند و آن را زیادتر حاصل   آنکه بدزدد و بکشد و هالک کند. من آمدم تا  آید مگر زد نمی د " 
 " کنند. 

   ( 10آیه    10، باب  یوحنا ) 

 

  تا   طلبد می   را   کسی   و   کند می   گردش   غران   شیر   مانند   ابلیس   شما   دشمن   که   زیرا   باشید   بیدار   و   شیار ه " 
که همین زحمات بر برادران شما که    پس به ایمان استوار شده، با او مقاومت کنید، چون آگاه هستید .  ببلعد 

 " آید. در دنیاهستند، می 

   ( 9- 8آیه    5، باب  اول پطرس ) 

 

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

گردانیده است که مبادا تجلی بشارت جالل   کور  را  ایمانشان بی  های فهم  جهان  این  خدای   ایشان  در که " 
 " . مسیح که صورت خداست، ایشان را روشن سازد 

   ( 4آیه    4، باب  دوم قرنتیان ) 
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و آسمان دوم است و در فرزندان معصیت و گناه   رئیس قدرت هواشیطان  ◆

 د. نمایکند و کنترل میکار می 

جهان بر وفق رئیس قدرت هوا یعنی آن روحی که  حسب دوره این   کردید بر ها قبل، رفتارمی که در آن " 
 " . کند الحال در فرزندان معصیت عمل می 

   ( 2آیه    2، باب  دوم افسسیان ) 

 

 لدروغگو، قات ◆

.  آرید  عمل  به  خواهیدمی   را  خود  پدر   هایوخواهش  باشیدمی  ابلیس  خود   پدر  از  ما ش"

در او راستی نیست.  جهت که    باشد، از آنو در راستی ثابت نمی  بود  قاتل   اول  از   او

به دروغ سخن می  از ذات خودمی هرگاه  گوید زیرا دروغگو و پدر دروغگویان  گوید، 

 ".است

   ( 44آیه    8، باب  یوحنا ) 

 

 هوسوسه کنند ◆

 " . کند   آزمایش   و   وسوسه   را   او   شیطان   آنجا   در   تا   برد   بیابان   به   را   عیسی   خدا   روح   نگاه آ " 

   ( 1آیه    4، باب  متی ) 

 

 ر حیله گفریب دهنده و  ◆

  فرصت   این   از   شیطان   بگذاریم   نباید  که   اینست   ببخشیم،   را  شخص  این  شود می   سبب  که   دیگری   لیل د " 
 " . آگاهیم   او   های حیله   از   ما   همگی   چون   کند،   برداری بهره 

   ( 11آیه    2، باب  دوم قرنتیان ) 

 

 ددهد که فریب دهنشان می  فرشته نورشیطان خود را به صورت  ◆

 " . سازد می   مشابه   نور   فرشته   به   را   خویشتن   هم   شیطان   خود   چونکه   نیست،   جب و ع " 

   ( 14آیه    11، باب  دوم قرنتیان ) 
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 ن ها )دیگران(، و خودماخدا ، انسان محکوم کننده  ◆

مانند خدا عارف نیک و بد خواهید    داند درروزی که از آن بخورید، چشمان شما باز شود و بلکه خدا می " 
 " . بود 

   ( 5آیه    3، باب  پیدایش ) 

 
  مردی   او .  شود نمی   پیدا   او   همچون   کسی   زمین،   بر   دیدی؟   را   ایوب   من   بنده   »آیا :  پرسید   او   از   خداوند   نگاه آ " 

داشت  ترسی برای او سودی نمی   شیطان گفت: »اگر خدا .  ورزد می   دوری   گناه   از   و   است   خداترس   و   درستکار 
ای  ای. دسترنج او را برکت داده محفوظ داشته ایوب و خانواده و اموالش را از هر گزندی    کرد. این کار را نمی 

 " . اش را از او بگیر، آنگاه خواهی دید که آشکارا به تو کفر خواهد گفت دارایی   ای. و ثروت زیاد به او بخشیده 

   ( 11- 8آیه    1، باب  ایوب ) 

 
حکومت بر  کرد: »زمان نجات و قدرت و سلطنت خدا و  آنگاه در آسمان صدایی بلند شنیدم که اعالم می " 

  تهمت   ما   برادران   به   ما   خدای   پیشگاه   در   شب   و   روز   که   ما   برادران   مدعی   چون   ؛ حق مسیح او رسیده است 
 " . کرد   سقوط   زد، می 

   ( 10آیه    12، باب  مکاشفه ) 

 
سپس خداوند در رؤیا، یهوشع، کاهن اعظم را به من نشان داد که در حضور فرشته خداوند ایستاده بود.  " 

 " . زد های زیادی به یهوشع می در سمت راست فرشته ایستاده بود و تهمت شیطان نیز آنجا  

   ( 1آیه    3، باب  زکریا ) 

 

 م برجس هآسیب رسانند ◆

 " . داوند به شیطان گفت: »اینک همه اموالش در دست تو است، لیکن دستت را بر خود او دراز مکن خ " 

   ( 12آیه    1، باب  ایوب ) 

 
هجده سال، روحی پلید او را علیل ساخته بود بطوریکه پشتش خمیده  در آنجا زنی حضور داشت که مدت  " 

 " . توانست راست بایستد هیچ وجه نمی ه  شده، ب 

   ( 11آیه    13، باب  لوقا ) 
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 هبیمار کنند ◆

  بسته  حال   به  تا   سال  هجده  مدت   را   او   شیطان   و   است  ابراهیم   دختر   که   زنی   این و  "

 " نمود؟  رها بند این از سَبَّت روز در  را  او بایست نمی بود،

   ( 16آیه    13، باب  لوقا ) 

 

 ه لطمه زننده و اذیت کنند ◆

ا آنکه از زیادتی مکاشفات زیاده سرافرازی ننمایم، خاری در جسم من داده شد، فرشته شیطان، تا مرا  و ت " 
 " . لطمه زند، مبادا زیاده سرافرازی نمایم 

   ( 7آیه    12، باب  دوم قرنتیان ) 

 

 اخدمانع شدن برای اجرای کار  ◆

 " . لس، لیکن شیطان ما را نگذاشت پو   من،   یعنی   بیاییم   شما   نزد   خواستیم   دفعه   دو   یک   جهت   بدین و  " 

   ( 18آیه    2، باب  اول تسالونیکیان ) 

 

 ا تقلید کردن کار خد ◆

 " . برفت   ریخته،   کرکاس   گندم،   میان   در   آمده،   دشمنش   بودند   خواب   در   مردم   چون و  " 

   ( 25آیه    13، باب  متی ) 

 

 نغربال کرد ◆

  لیکن ،  غربال کند   گندم   چون   را   شما   خواست   شیطان   اینک   شمعون،   ای   شمعون،   »ای :  گفت   خداوند   س پ " 
 " . نما   استوار   را   خود   برادران   کنی   بازگشت   تو   که   هنگامی   و   نشود؛   تلف   ایمانت   تا   کردم   دعا   تو   برای   من 

   ( 31آیه    22، باب  لوقا ) 

 

 یهای غیر مسیحتسخیر روح انسان ◆

بعد از لقمه، شیطان در او داخل گشت. آنگاه عیسی وی را گفت،  د.  اسخریوطی پسر شمعون دا ه یهودای  ب " 
 " .کنی، به زودی بکن آنچه می 
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   ( 27آیه    13، باب  یوحنا ) 

 ( هادیو  ،فرشتگان پلید) پلید: خصوصیات، کارها و عملکرد حاروا

تعداد آنان  ارواح پلید فرشتگانی هستند که با شیطان از حضور خدا سقوط کردند و  

 .ی است که خدا برای محافظت ما آفریده استی ثلث فرشتگان نیکو

اند  فرشتگان سقوط کرده )پلید، شریر، دیوها( به صورت ارتشى منظم متشکل شده 

اند. در این ارتش ارواح پلید به صورت جهان داران، ریاسات،  که در درجات قرار گرفته 

های دنیا و فرزندان  این صورت دنیا و سیستم باشند و به  هاى روحانى مى قوات و فوج 

 د. دهند تا فرزندان نور را آسیب برسانن معصیت را در زیر کنترل خود قرار می 

 ( 33-32 آیه  9 باب توانند باعث گنگى گردند )متىمى (1

 ( 22 آیه 12 باب گردد ) متی باعث کوری می  (2

ایجاد می صدمه جسمی می (3 نقایص را  )لوقازنند و سایر    آیه  13  باب  کنند 

11-17) 

 ( 3-1 آیه  4 باب تیموتاوس اول )ح خراب کردن تعلیم صحی (4

 ( 15 آیه 3 باب  یعقوب)یی  خراب کردن حکمت خدا (5

 (21- 20 آیه 10 باب  )اول قرنتیانی فاسد ساختن مشارکت مسیح (6

 (38 آیه 8 باب رومیان)ا جداکردن ایمانداران از مسح و محبت خد (7

 (13-12 آیه  10 باب دانیال) وجنگ و مخالفت با فرشتگان نیک (8

ها ارواح پلید هستند که از آن طریق به ما حمله  پرستی و بتپشت هر بت (9

 (20-19 آیه  10 باب  )اول قرنتیان .  کنندمی
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https://dl.dropbox.com/s/0lzmk4vjgcj5fko/J5.mp3
https://youtu.be/0JYF1Mp_4Nw
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 خصوصیات و کار فرشتگان نیکو چیست؟ 

  اطراف   که   فرشتگانی  -  محافظین  -   10  باب  دانیال  در  میکائیل  -  نگجوج (1)

  نگاه   محفوظ  را  ما  روحانی  جنگ و    خطرات  از  و  اندکرده  احاطه  را  شخص

 ( 14 آیه 1 باب  عبرانیان  ، 7 آیه 34 باب  مزمور. )دارندمی

 ( جبرائیل) گابریل  -  آور یام پ (2)

 ( 6باب اشعیا )تعدادی کثیر در مکاشفه  -کننده  پرستش (3)

 کار شیطان و ارواح پلید مکتوب در عهد عتیق 

 ش( پیدای  3فصل )  ریب آدم و حواف ❖

در   حوا  و  آدم  غرور  بخاطر  انسان  اس  3  بابسقوط  مکتوب  با  ت.  پیدایش  شیطان 

ولی در نهایت  د.  ها با خدا شکسته شوفریبکارى زن و مرد را اغوا نمود تا رابطه آن

 خود آدم و حوا با پذیرش فریب شیطان از حضور خدا خارج گشتند. 

 

 نجنگ روحانى موسى و شیطا ❖

مظهر و عامل شیطان در مقابل موسى و هارون با سحر و جادو مقابله  فرعون به عنوان  

 کند.مى

 14 باب تا آخر  5 بابخروج 

 

 

 نوجود خدایان و پرستش آنا  ❖

 دادند. ها مىقوم اسرائیل به پرستش خدایان دیگر پرداختند و قربانى به بت -1

 13 آیه 2 باب  داوران •

 7 آیه 3 باب  داوران •

 

  را   پلید   ارواح  قوم   حقیقت  در  ها، بت  و  خدایان   به  دادن  قربانى   و   پرستى   بت  با   -2

 د.بو کرده  منع  اکیدا   را آنان  مورد این  در  همیشه خداوند و کردند مى پرستش
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 17 آیه 32 تثنیه، 7 آیه 17 باب الویان •

 20-19 آیه 10 باب  اول قرنتیان •

 

 است ممنوع اکیدا  خداوند طرف از گویى غیب و فالگیرى  و پلید   ارواح با  رابطه -3

 31 آیه 19 باب الویان •

 27 و 6 آیه 20 باب الویان •

 11-10 آیه 18 باب تثنیه •

 

  می غیب فکر  که  مکنید  ناشی  کجا  از  انجام    گویى  چگونه  و  گردد 

 ت؟ امکان پذیر اس

 چیست؟  علم بیان افرق آن ب 

  نبوت   با  آن  فرق  ود  گرد کنید که فالگیرى از کجا ناشی می فکر می  

 چیست؟ 

 

 هفریب داود پادشا ◆

 1 آیه 21 باب اول تواریخ •

هاى خانگی و پیگیرى تعداد نجات یافتگان در کلیسا  با شمارش افراد در کلیسا یا گروه

 کنیم؟آیا با شیطان همکارى مى 

 2 آیه  1 باب اعداد •

 28 آیه 25 باب متى •

 

 ق پادشاهان عهد عتی ◆

 .دیوها گذاشته بود کاهنان براى پرستش خدایان و   - یربعام . 1

 15 آیه 11 باب  دوم تواریخ  •

 

 . کردندمى قربانى  دیوها براى را  دختران و  پسران  پادشاهان، از بعضى. 2
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 37 آیه 106 باب مزمور •

 

 .کردمى کنترل   را او بد،  روح  - شائول. 3

 23-14 آیه 16 باب  اول سموئیل •

 ؟ چرا -از طرف خدا به او نازل شد بد روح

 

 

 11-10 آیه 18 باب  اول سموئیل •

 ؟چرا فرستد؟مى را  بد روح  خدا اآی

 

 ندشم  کمپ   میان در بد روح. 4

 23 آیه 9 باب  داوران •

 23- 21 آیه 22 باب  اول پادشاهان  •
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https://dl.dropbox.com/s/dxvpssxdho8ye7a/J7.mp3
https://youtu.be/COGDiJ6N2Ww
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 ( لایزاب)ل خصوصیات روح جزاب 

  پر  بود زنی او(. پادشاهان دوم) د همسر آخاب پادشاه اسرائیل شمالی بوایزابل ملکه و 

یقه و صیدونیان بود. بعل خدای  فین  از   بلکه   نبود  یهودی  که  کننده  کنترل  و  قدرت

  خود .  کردمی  پرستش  را  فلسطینیان  (نثؤ)مذکر( صیدونیان و عشتاروت خدای )م

 . دادمی انجام خدا ضد  اعمال و بود شرور  پادشاهی ،آخاب

( عشتاروت   مثل   غیر   خدایان   برای   مذبح )   اشیره   و   کرد   بنا   سامره   در   را   بعل   معبد   آخاب 

  10  باب   سامریان خدایان فلسطینیان را بپرستند  طبق اول قرنتیان   که   بود   کرده   بنا   را 

  کرد می   عمل (  جزابل )   ایزابل   در  که   روحی .  کنند ، ارواح پلید عمل می   ، پشت هر بت خدایان 

  اعمال  و  کرد  مشاهده  او  پادشاهی  و  آخاب  زندگی  در  ها آن  توان می  که  داد  انجام  اعمالی 

کرد و او بر علیه پیامبران بر  کشور را کنترل می   حقیقت   در   او .  داد   تشخیص   را   روح   این 

حق خدا مثل ایلیا بود. این روح مخالف مردان خدا و آتوریته حقیقی است و خود را باالتر  

مخال می  روح  این  هم بیند.  روح  این  روح خداست.  از طرف  حقیقی  نبوت  روح  ـ ف  راه 

همراه با کنترل افکار و روح جادوگری است. )روح    ، عفتی فسق و فوجور و بی   ، سکس 

هدایت و خط    ، ی ی کند و راهنما جادوگری یعنی کسی که با ارواح رابطه دارد و مکالمه می 

 (. گیرد و مسیر عملکرد می 

رادی که زیر کنترل چنین روحی هستند نمایان  این روح خصوصیاتی دارد که در اف 

 شود: می 

 

خواهند در میان مردم مهم و مقبول باشند بخصوص افرادی که  این افراد می (1

خود را به صاحبان  ،  جزو رهبران و صاحب قدرت و اقتدار هستند   ،مشهور

ها برای مقاصد خود  کند که بتواند از اقتدار آنقدرت و رهبران نزدیک می

 . استفاده کند

گردند که دنباله روی خود  این افراد به دنبال افراد ضعیف از نظر روحانی می (2

 د. کنن

 . دهیدشود و خود را کاذبانه فروتن جلوه میها دیده نمیفروتنی در آن (3
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فوری دفاعی شده و حتی برای دفاع خود حمله    ،گیرندوقتی ایرادی به او می (4

 د.کن می

 د. کنترل موقعیت در دست او باش  دوست دارد که در هر زمانی (5

 د.دوست دارد شخص روحانی جلوه کن  (6

اطاعت نمی (7 اقتدار رهبران  در اصل  به  ولی  نشان دهد  به ظاهر  کند. شاید 

 ت. اطاعت اسبی

کند را به دیگران انتقال  دوست دارد دعا کند و روحی که در خودش عمل می  (8

 د.ده

کنند را  انی که نبوت می از صدای نبوتی خداوند در کلیسا متنفر است و کس (9

 . کندخوار و کوچک می 

 د. کنکند بلکه اعمال غیر الهی خود را توجیه میهرگز توبه نمی (10

 

بایست آن را اجازه داد که در کلیسا به کار خود  با روح جزابل باید مقابله کرد و نمی 

بایست با افرادی  اقتدار مسیح و اطاعت از اوست. می  ، ادامه دهد. روش جنگ با این روح 

کند کار کرد و با فروتنی ولی اقتدار مسائل و مشکالت و  که این روح در آن ها کار می 

 یابی این روح به آنان شده را برایشان مشخص کنیم. بخصوص غرور آنان را که باعث دست 

ینه گردد و برای خادمین  بایست این شخص قرنط اطاعتی ادامه دادند می اگر در بی 

مشخص باشد که این شخص به طور موقت کنار گذاشته شده است تا توبه کرده و شفا  

 یابد.  

بایست در اتحاد در روح با محبت مسیح  تمام رهبران تصمیم گیرنده در کلیسا می 

در این توبیخ و بنای شخص روح زده شریک باشند تا اقتدار افراد سر جبهه به خطر  

 . شخص روح زده به آنان تهمت و یا آسیب نزند   نیافتد و 
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 کار شیطان و ارواح پلید مکتوب در عهد جدید 

 ح نگ روحانى عیسى مسی ج

 :وسوسه و فریب عیسى  (1)

 ( 4باب  لوقا  و  4 باب متى)

 ؟ اگر آدم فریب خورد، عیسى با چه قدرتى فریب نخورد

 :کردعیساى مسیح با ارواح پلید رو در رو مقابله مى  (2)

 

   ارواح پلید از دو شخص دیوزده در سرزمین جرجسیان بوسیله فرمان عیسى

 ( 34-28 آیه  8 باب متى. )شوندخارج مى

 (33-32 آیه  9 متىل. )خارج شدن دیو گنک کننده از شخص ال 

  (22 آیه 12 متى. )شفاى کور و گنک 

 ( 25 آیه 7 مرقسی. ) شفاى دختر روح زده کنعان 

 ( 17 آیه 9 مرقس) .شفاى پسر دیو زده 

 ( 26-23 آیه 1 مرقس)  .آزادى مرد روح زده در کنیسه 

  ( 9 آیه  16 مرقس) .روح پلید 7آزادى مریم مجدلیه از 

 

 : ترسندشیاطین از عیساى مسیح مى  (3)

 32-31 آیه  8 باب لوقا •

 29 آیه  8 باب متى •

 

 . کردندشاگردان ارواح پلید را اخراج مى ◆

را    70آن   (1 پلید  ارواح  که  یافتند  قدرت  آن نفر  و  نمایند  با شادى  اخراج  ها 

 .تجربه اخراج ارواح را کسب کردند

 ( 17 آیه 10 باب  لوقا )

 د. داشتن دست  پلید ارواح  از اورشلیم  مردم آزادى و شفا در  شاگردان  (2

 ( 16 آیه  5 باب اعمال)
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  باب  اعمال . )کردج مىاخرا  را  پلید   ارواح(  آشپزخانه  مسئول   شماس )  فیلیپس (3

 ( 7 آیه 8

 د. کر اخراج غیبگو دختر  از را  بد روح  پولس (4

 ( 18-16 آیه  16 باب اعمال)

 د.کردنمى   فرار دیوها  پولس  هاىدستمال از  حتى (5

 ( 12 آیه 19 باب اعمال)

 

  تشخیص   و ح  گردان در اخراج اروا ا حال با در نظر گرفتن آیات باال در مورد اقتدار ش 

  باشند   داشته   پلید   ارواح   بر   قدرتى   چنین   بایست می   که   شاگردان   این   چرا ،  اقتدار   آن 

  آیه  9 باب  مرقس  در  و  داشت  نیز  ر س  مرض  و  زده  دیو  که  پسری  از  را  بد  روح  نتوانستند 

 نوشته شده را اخراج نمایند؟   18

 

 پسران اسکیوا نتوانستند روح پلید را اخراج کنند؟  چرا 

  16-13 آیه 19 باب  اعمال 

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

 45-43 آیه 12 باب متى 

 کردند که خود عیسى روح بد دارد؟ ها فکر مى چرا بعضى 

  20 آیه 7یوحنا   

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

 

  48 آیه 8یوحنا 

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

 

  20 آیه 10یوحنا 

 " دهید؟ بسیاری از ایشان گفتند که دیو دارد و دیوانه است. برای چه بدو گوش می " 
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 ؟ آیا امکان دارد که روح بد ما را چنان کنترل کند که دیگران ببینند .1

آیا ما باید در کلیسا راه افتاده و روح بد دیگران را انگشت نما کنیم  .2

 ریم و غیبت کنیم؟ و با دیگران در میان بگذا

 ؟ بینیم، چه باید کردپس اگر روح بد در کسى مى .3

 

 هاى آخر روح شریر در زمان ◆

 ( 1 آیه 4اول تیموتاوس )

 

 ح عبادت اروا ◆

  20 آیه  9مکاشفه 

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

 21-20 آیه 10 باب  اول قرنتیان 

شان نه به  آورند، در واقع خود را همراه با قربانی ها قربانی می منظورم اینست که کسانی که برای این بت " 
ها،  یک از شما، با خوردن گوشت این قربانی   ه هیچ خواهم ک کنند، و من نمی خدا، بلکه به شیاطین تقدیم می 

 " . با شیاطین شریک شود 
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های دنیا  ها و قدرت خواهد از طریق مردم دنیا و سیاستشیطان می

 به ما آسیب برساند 

هاى موجود در  ها و وسایل و قدرتخواهند بوسیله روششیطان و مردم گناهکار مى

 ایمانداران و سایر مردم دنیا را از اراده خدا خارج سازند. محیط زیست ما )دنیا( 

 

  دنیا یا جهان چیست؟ 

 .در یونانى سه لغت براى دنیا بکار برده شده است

 

  اویکومن (1)

 کنیم.نیا است که در آن زندگى مىد این  و زمین کره  معنى به

و    6  آیه   1  باب  ان ـو عبرانی  18  آیه  10  باب   ان ـو رومی  14  آیه  24  باب  متى •

 ، 10 آیه 3 باب  مکاشفه

 

 ایون (2)

 .است امروزه و  دوره  و زمانه  معنى به

 ، 4 آیه 1 باب ان ـو غالطی 4 آیه 4 باب  انـو کولسی  2 آیه 12 باب انـرومی •

 

   کازموس (3)

 . باشدمى دنیا افراد و دنیا هاى سیستم معنى به

 16 آیه 3 باب  یوحنا •

 15 آیه  2 باب اول یوحنا •

 

  رابطه ما با دنیا 

  دنیا را دوست نداشته باشیم. ما 

 ( دشمنى با خدا)  4 آیه 4 باب یعقوب •

 16-15 آیه  2یوحنا  باب اول •
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 .ما متعلق به این جهان نیستیم 

 19 آیه 15 باب  یوحنا •

 20 آیه 3 باب فلیپیان  •

 

 .ما نسبت به دنیا مرده هستیم 

 14 آیه 6 باب غالطیان  •

 

 هاى این دنیا( هاى دنیا )قدرتسیستم 

 شود با شیطان و نفس اماره مردم گناهکار کنترل مى

 .است شیطان  جهان این خداى (1

 ( 4 آیه 4 باب  قرنتیان  دوم)

 .است شیطان  جهان این رئیس (2

 ( 31 آیه 12 باب یوحنا)

 است  خوابیده شریر در  دنیا  این (3

 ( 19 آیه 5 باب  یوحنا  اول)

 

  مردم دنیا به دنبال چه چیزى هستند 

 ا هآن از  دنیا  ییدأت (1)

 ه کنند کنترل   قدرت  داشتن (2)

 م مقا داشتن (3)

 ی شخص جالل و  افتخارات (4)

 دنیا   لذات (5)
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 کنند  اده مى ـان و مردم گناهکار استفـهایى که شیط وسایل و روش

 تا دنیا و ما را از اراده خدا جدا سازند.

 

 ها دولت (1

 ها اهب و فلسفهمذ (2

 ت اس تاریکى  هاى  قدرت  کنترل در  که  هایى  فرهنگ (3

 ( فیلم مطبوعات،  رادیو، تلویزیون،) ارتباطى  وسایل (4

 ی موسیق  (5

 بکت و  ادبیات (6

 رهن (7

 

  چگونه در این جنگ روحانى بر دنیا پیروز شویم؟ 

 11 آیه 16 باب  یوحنا 

 33 آیه 16 باب  وحنای 

 5-4آیه  5 باب اول یوحنا 
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https://dl.dropbox.com/s/zprzetke3xmvz6s/J10.m4a
https://youtu.be/avu0Sp7hD1s


 

42 

 

 ؟ تجنگ روحانی چگونه اس 

ها، مکاید و طرز و ابزار دانستن حیلهتشخیص وجود شیطان و ارواح پلید و   (1)

 و.حمله ا

ی روح  یمبارزه با ارواح پلید توسط قدرت کالم خدا )اقتدار( و قوت و توانا (2)

 ت. اس روح بعد  درخدا )مسح( 

 م. جنگ روحانی یعنی کنترل و حکومت شیطان را از زندگی خود باز داری (3)

بدانیم که شیطان روی صلیب شکست خور (4) باید  بدانیم که  ده است و باید 

 .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،   (5)

 د.که جسم ما را نیز کنترل کن 

مناطق   (6) در  افراد هستند،  کنترل  در  او  پلید  ارواح  نیست،  جا  شیطان همه 

  ملک فارس در دانیال فصل  کنند مثلهای مختلف کنترل می مختلف روح

ارواح کمی متفاوت  .  10  باب این  اعمال  و  در مناطق مختلف طرز کنترل 

گونه ذکر شده    4ها همیشه به  است ولی روش کنترل آنان بر روی انسان

 ت.اس

توانند تسخیر کند ولی به قسمت  شیطان و ارواح پلید روح یک ایماندار را نمی (7)

استفاده کرده به دیگران  ؤتواند لطمه زند و از او سروان )نفس و جان( او می

لطمه زند. این مرحله از حمله شیطان روح زدگی خوانده می شود، نه تسخیر  

 شده توسط روح پلید. 

تواند گردد، چون جای  هیچ وقت روح پلید در روح یک ایماندار ساکن نمی

تواند  برای او نیست ولی در قسمت روان )نفس( قسمت فکر و احساسات می

قلعه داشته باشد و به این ترتیب از آن طریق به همان قسمت فکر و احساس  

و آن    شخص و یا به نقاط دیگر فکری او و بعد حتی به دیگران لطمه بزند 

آمده نشانگر   5-4  آیه  10  باب  ژ که در کالم خدا در دوم قرنتیانقلعه و دِ

 . محل ستاد کنترل و حمله او به ما و دیگران است
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غ  (8) یهودا  یر مسیحی مییک  )مثل  گردد  پلید  ارواح  و  تسخیر شیطان  تواند 

 (.که شیطان داخل او شد  27 آیه 13 باب اسخریوطی در یوحنا

 

 

 مسیح جنگ را پیروز شد ه است: ◆

از این جهت پسر خدا    کند از ابلیس است زیرا که ابلیس از ابتدا گناهکار بوده است. و و کسی که گناه می " 
 " باطل سازد.   اعمال ابلیس را ظاهر شد تا  

   ( 8آیه    3، باب  اول یوحنا ) 

  

ساخت، در هم شکست. خدا به تمام مردم  به این ترتیب، قدرت شیطان را که شما را به گناه متهم می " 
 " . دنیا به روشنی نشان داد که مسیح بر روی صلیب بر شیطان چیره شده است 

   ( 15آیه    2، باب  کولوسیان ) 

 
  در   آنکه   از   است   بزرگتر   شماست،   در   که   او   زیرا   اید   یافته   غلبه   ایشان   بر   و   هستید   خدا   از   شما   فرزندان،   ای " 

 " . است   جهان 

   ( 4آیه    4، باب  اول یوحنا ) 

 

نویسم از آنجا  می   شناسید. ای جوانان، به شما نویسم زیرا او را که ازابتدا است می ای پدران، به شما می " 
 " . اید که بر شریر غالب شده 

   ( 13آیه    2، باب  اول یوحنا ) 

 

 " . دادن امراض عطا فرمود   پس دوازده شاگرد خود را طلبیده، به ایشان قوت و قدرت بر جمیع دیوها و شفا " 

   ( 1آیه    9، باب  لوقا ) 

 

 " . و این آیات همراه ایمانداران خواهد بود که به نام من دیوها را بیرون کنند " 

   ( 17آیه    16، باب  مرقس ) 
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 ت ماس آن از پیروزی  این ◆

 ه پیروزی بر تسلط گنا .1

 ( 14 آیه 2 باب کولسیان )

 ی پیروزی بر مرگ ابد .2

 ( 12-11 آیه 5 باب  )اول یوحنا 

 پیروزی بر تسلط شیطان   .3

 

 های جنگ ما چیست؟اسلحه ◆

 ی پوشیدن زره روحان (1

 ( 18-13 آیه  6 باب افسسیان)

 ح دعا در رو (2

 ( 14 آیه 14 باب  قرنتیان  اول ،18 آیه  6 باب افسسیان)

خون مسیح ، صلیب مسیح ، پاک کننده گناهان و شکست شیطان را نشان   (3

 د.می ده 

 ( 15 آیه 2 باب کولسیان )

 د.اسم مسیح ، اقتدار مسیح است که شیطان از آن می ترس (4

 ( 8 آیه 3 باب  یوحنا  اول)

بر علیه   (5 بیان کالم حقیقت و اعالم آیات کتاب مقدس  ایمانداران،  شهادت 

 ا هحتی بیان واقعیتها و حیله

 ( 11-10ه آی 12 مکاشفه باب)

باید با صدای بلند به شیطان و ارواح پلید فرمان داد، چون آنان افکار ما را   (6

 د.زنند. در فکر فرمان ندهی خوانند و فقط حدس مینمی

 . اطاعت از کالم خدا تا بتوانیم مقاومت کنیم و او از ما فرار کند (7

 ( 7 آیه 4 باب )یعقوب 

 . بدانیم که شیطان زیر پای مسیح و زیر پای ماستو  (8

 ( 20آیه  16 باب  )رومیان 
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کنند و برای  فرشتگان جنگنده خدا گرداگرد مقدسین آنان را محافظت می  (9

 .جنگندآنان می

 ( 7آیه  34 باب )مزمور

 

مسیح او  »اکنون نجات و قوت و سلطنت خدای ما و قدرت    گوید: و آوازی بلند در آسمان شنیدم که می " 
کند، به زیر  ظاهر شد زیرا که آن مدعی برادران ما که شبانه روز در حضور خدای ما برایشان دعوی می 

بره و کالم شهادت خود بر   افکنده شد. و  بوساطت خون  او غالب آمدند و جان خود را دوست    ایشان 
 " نداشتند. 

   ( 11- 10آیه    12، باب  مکاشفه ) 

 

 " . های شما خواهد سایید شیطان را زیرپای و خدای سالمتی بزودی  " 

   ( 20آیه    16، باب  رومیان ) 
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https://dl.dropbox.com/s/bqigpo2ty2fqewz/J11.mp3
https://youtu.be/MJON9eiTtGI
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 پوشیدن زره روحانى 

و    14  آیه  13  باب   باشد )رومیان پوشیدن زره روحانى در حقیقت پوشیدن مسیح مى

 ( 24 آیه 4 باب افسسیان 
 اینکه ما تا  در مورد  در ما ایجاد مى کند  شیطان بوسیله  
     
 از سعى کردن دست برداریم خدا ترس روغ و فریبد 1

 از خدمت کناره بگیریم خودمان شک وسوسه  2

 ها کنیمترک رابطه دیگر ایمانداران  یاس و ناامیدی  و محکومیت  ادعا 3

 به دیگران صدمه بزنیم  گمشدگان  خشم آسیب بدنی 4

 موفقیت متن  گیجی  5
ملکوت خدا  عامل مخرب در 

 شویم

 شاهد نیکو نباشیم  خود کم بینی  6

 بشارت ندهیم   دلسردی   7

 عطایاى ما خفه شوند  غرور  8

 به خود صدمه بزنیم  بدبینی  9

   بافیمنفی  10

   تلخی  11

   احساس محکومیت   12

 

  جزئیات زر 

 کمر راستى یا حقیقت  (1)

 (.6 آیه 14 باب عیسى مسیح گفت من حقیقت هستم )یوحنا

 

 عدالت  جوشن (2)

 (.30 آیه  1 باب قرنتیان اول) است  ما عدالت مسیح  عیسى

 

 سالمتى  انجیل پخش  نعلین (3)

 (. 6 آیه 9 باب اشعیا) باشد مى سالمتى و صلح  شاهزاده مسیح  عیسى

 سپر ایمان  (4)
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  12  باب   انـایمان ما است )عبرانی   ه دـکننو کامل  أعیسى مسیح منبع، منش

 (.2 آیه

 

 نجات  کالهخود (5)

  18  باب  و مزمور  10  آیه  2  باب  عبرانیان)  است  ما  نجات  رئیس  مسیح  عیسى

 (.2 آیه

 

 خدا  کالم  روح،  شمشیر (6)

 (. 1 آیه 1 باب  یوحنا)  باشدمى خدا  کلمه مسیح 

 

 روح  در  دعا  (7)

القدس پوششى است بر تمام زره، هوشیارى، در  خود مسیح در روح با رابطه

  شود، مى  ظاهر  دعا   مسیح به سبب درخواست شما در تجربه نیافتادن. وقتى  

 (.24 آیه 16  باب  یوحنا ) گریزندمى  شیاطین 

 

  براى چه باید زره پوشید؟ 

هاى او  ل حملهـر بود و براى دفاع در مقابـهاى دشمن با خبدر هر جنگ باید از روش

شود. براى پیروزى باید به دشمن  آماده بود. اما جنگ فقط به دفاع )مقاومت( تمام نمى

 حمله کرد تا او را شکست داد.  

تنها، دشمن هیچ  نمى   با دفاع  این روحیه مى وقت شکست  بایست در همه  خورد. 

ایمانداران و بخصوص خادمین باشد که فقط از خود، خانواده و کلیسا فقط دفاع نکنند 

 . یکى باشند هاى تار بلکه همیشه در حال حمله به ملکوت شیطان و قدرت 
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  کمربند حقیقت 

  کمربند چه نقشى در زره دارد؟ 
1- 

2- 

3- 

 

  کمربند حقیقت از نظر روحانى چیست؟ 

 

پوشیم چرا که پایه و اساس زندگى  کمربند حقیقت اولین قسمت زره است که مى

  .ایمانى ما بر اساس حقیقت خدا است

دارد. حقیقت خدا قسمتى از زره  حقیقت ستون فقرات روحانى ما را استوار نگاه مى 

 شود. روحانى است که از درون پوشیده مى 

باشد،   داشته  ایماندار  پویاى یک  زندگى  در  اساسى  نقش  این حقیقت  اینکه  براى 

 بایست رعایت کنیم. هاى زیر را مى قدم 

 

 تغذیه از حقیقت خدا  -1

 خواندن، مطالعه کردن، رازگاهان کردن و لذت بردن از کالم خدا

نه مانند خوک هاى سبز غذا خورده و مى گوسفندان خدا در مرتع  و  ها در  خوابند 

مواد غذایى خاص خود    ها و دانى. هر قسمت از کالم مکتوب خدا حاوى ویتامین خوک 

بایست از تمام کتاب مقدس خود باشد. بنابراین براى سالمتى کامل، یک ایماندار مى مى 

بار نیست که آنچه دوست دارید را بردارید و    االد را تغذیه نماید.کتاب مقدس مانند س 

 . خواهید را رد کنید ه را که نمى چ آن 

 . خدا انتظار دارد از همه آن تغذیه کنیم 

 

 تعمق و تفکر در حقیقت خدا -2

ها جزوى از تار و پود  دعا و تفکر بر حقایق مکشوف شده در کتاب مقدس تا اینکه آن 

 انسانى ما گردد.
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 تصفیه مسایل دنیا بوسیله حقیقت خدا  -3

هاى مردم دنیا از طریق  العملها و عکسفیلتر کردن هر فکر و اتفاق زندگى و حرف

ه با کالم  چخواند و قبول کردن آنکالم مکتوب خدا. رد کردن آنچه با کالم خدا نمى

 باشد. خدا موافق مى

 

 اطاعت از حقیقت خدا  -4

تمام افکار، گفتار و اعمال خود را با کالم خدا وفق    در نور حقیقت کالم قدم زدن و

ایماندار مى او در مىدادن. یک  زبان  از  که  یا کالمى  و  فکرى  براى هر  آید،  بایست 

 . پشتوانه آیات کتاب مقدس داشته باشد

 

اتفاقى  چه  شیطان،  با  جنگ  در  نباشد،  مبارز  ایماندار  تن  به  حقیقت  کمربند           اگر 

 افتد؟ مى

 

 ت جوشن عدال 

  جوشن فلزى چه نقشى در زره دارد؟ 

1- 

2- 

3- 

 

مى ما  ضعیف  تن  بر  خدا  عدالت  پوشیدن  روحانى  عدالت  جوشن  پوشیدن  با  باشد. 

بى شیطان  خنجرهاى  و  شمشیر  مقابل  در  مىمسیح،  باقى  با  عیب  شیطان  مانیم. 

مى داردوسوسه  نگاه  و  انداخته  گناه  در  را  ما    و   پاکى  در   را  ما   مسیح  ولی  .خواهد 

 (.23  آیه           5  باب  ان ـتسالونیکی  اول)  داردیم  اهـنگ  محفوظ  خدا  در  خود  قدوسیت

 را  ما   قلب   عدالت   جوشن   - فاصله   هیچ   بدون   است   خدا   با   بودن   یکى   معنى   به   عدالت 

ابطه  »ر   معنى   به   عدالت   لغت   - شود   جدا   نیز   مردم   از   ما   قلب   تا .  چسباند   مى   خدا   به   محکم 

 باشد.  اصول خدا« مى صحیح داشتن طبق  
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باشد و  در نتیجه این عدالت دو بُعد دارد. عدالت عمودى، رابطه درست با خدا مى 

عدالت افقى رابطه درست با مردم است. همانطور که یک جوشن تمیز بر روى بدن یک  

را پوشیده است در    زند، عدالت و قدوسیت خدا از طریق ایماندار که آن سرباز برق مى 

شود.  ترسد و چشم او کور مى باشد. شیطان از این برق مى درخشان و براق مى چشم مردم  

 این برق نتیجه اعمال ایماندار نیست بلکه شخصیت خود خدا است. 

 

 :خواهد این عدالت را از تن ما بیرون آوردشیطان به طرق مختلف مى

 

 محکومیت و احساسات منفى در رابطه با خدا . 1

خواهد  کند که شایستگى بودن با خدا را نداریم. او مىمىشیطان مرتب ما را محکوم  

خواهد ما خود را گناهکار  ما احساس کنیم که بوسیله خدا طرد شده هستیم. او مى

دیده و بخواهیم که با اعمال خود به حضور خدا رفته و عدالت کاذب انسانى خود را  

 بپوشیم.

آید که ایماندار در مقابل  بوجود مىى در میان مسیحیان از این  فریسیگر  روحه!  نکت

خواهد عدالت کاذب خود را بپوشد. در نتیجه به اعمال  احساس محکومیت کردن، مى

 دهد و دیگران را نیز محکوم کند.مذهبى تن در مى 

 مردم  با رابطه  در منفى احساسات و محکومیت. 2

با جریجهشیطان مى با دیگراخواهد  قلب ما، رابطه ما را  ن خراب کرده و  دار کردن 

 دار سازد.عدالت افقى ما را خدشه 

 

 

 نعلین بشارت صلح و سالمتى 

  کفش سربازى چه نقشى در لباس جنگى دارد؟ 

1- 

2- 

3- 
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رونده    بایست در زندگى روحانى خود و در جنگ با شیطان جلویک ایماندار مبارز مى

ایماندار را به جلو برده و  باشد. کفش بشارت،  و پویا باشد. بزرگترین دفاع حمله مى

بایست زندگى او نشانه خبر خوش و پس ایماندار مى  دهد. ملکوت خدا را گسترش مى

 . 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  

آرامش و صلح است. بشارت یک ایماندار نه تنها زندگى  سالمتى است. شیطان مخالف  

 . باشد بلکه دادن خبرِ خوشِ نجات از گناه و پیروزى بر شیطان است نمونه مى 

 

 

 آورد؟ چگونه شیطان نعلین را از پاى ما در مى

 

 سپر ایمان 

  سپر ایمان چه نقشى در لباس جنگى دارد؟ 

1- 

2- 

3- 

 

شیطان ایجاد ترس، وحشت، ناامیدى و احساس خشم  ایمان مخالف ترس است. کار  

کنیم،  بینیم و لمس مى خواهد از مسایل دنیا و چیزهایى که مىباشد. شیطان مىمى

 ثیرخود قرار داده و کنترل نماید.  أبا ترس ما را تحت ت

دهد که »اول ببین و بعد باور کن« و »اول تجربه  شیطان از طریق دنیا به ما یاد مى 

از اینکه بپذیرى«. با این دروغ شیطان انسان را از باور کردن خود خدا و حقایق  کن قبل  

دزدد تا بدون دفاع در مقابل ترسِ حال و آینده  سازد و سپر ایمان ما را مى او جدا مى 

کند درجاى خود میخکوب شویم و به جلو نرویم. اما ایمان »اول خدا و کالم او را باور مى 

 نماید.« ه مى و بعد مى بیند و تجرب 

  ایمان  ایمان،   این   از   منظور .  این ایمان، ایمانِ عملی، پیشرونده و محافظت کننده است 

مان نوع است. این ایمان، باور داشتن و تکیه کردن ه   از   ولی  نیست   مسیح   عیساى   به   اولیه 
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به وعده هاى تجربه نشده خدا است. در عمل در مقابل دروغهاى شیطان و حمالت او، 

 . شود ا ما را محافظت مى کند و روزانه عمال  در زندگى ما تجربه مى این وعده ه 

مانى ما به این بستگى  ای   سپر   اندازه   ما احتیاج داریم که از ایمان به ایمان رشد کنیم. 

 دانیم و باور داریم. هاى خدا را مى دارد که چند تا از وعده 

 

 

  کالهخود نجات 

  کالهخود چه نقشى در لباس جنگى دارد؟ 

1- 

2- 

3- 

 

اراده شخص مىسَ و  افکار  و راحتر مرکز  با    ترین هدفِ باشد  او  گرز شیطان است. 

دهد. بزرگترین حمله  ثیر قرار مى أها فکر ما را مختل کرده و اراده ما را تحت تدروغ

خواهد ما را از فیض مسیح جدا سازد. این نجات سه  شیطان به نجات ما است. او مى 

 .آینده  و حال  گذشته، : بعد زمانى دارد

 

 بایست: می سرباز مبارز  ❖

اتمام شکست (1) و  از گناهان گذشته  نجات خود  مورد  از  در  پى  در  پى  هاى 

 . شیطان در گذشته

باور داشتن آنکه هم اکنون مسیح او را پذیرفته است و او در مسیح بر شیطان   (2)

 ت پیروز اس

 .باشد  داشته اطمینان  یو امید نیکو به مالقات مسیح در آسمان و نجات ابد  (3)
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 کند؟ اى مى در سه مورد باال شیطان چه فریب، دروغ و یا وسوسه

1- 

2- 

3- 

 

 

 م شمشیر روح = کال 

 از لحاظ روحانى این شمشیر روح خدا، با کمربند حقیقت خدا چه فرقى دارد؟ 

 شمشیر چه نقشى در جنگ دارد؟ 

1- 

2- 

3- 

   دارد؟ شمشیر روحانى، کالم خدا در مقابل شیطان چه اثرى 

  چرا شمشیر دودم است؟ 

 

 

 ح دعاى در رو 

  کند؟ دعاى »در روح« چیست و چرا خداوند آن را در اینجا ذکر مى 

  براى یک سرباز در جنگ، دعا چه معنى مى دهد؟ 

1- 

2- 

3- 
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 Teamworkجنبه گروهى جنگ روحانى 

بایست در جمع  جنگ روحانى نه فقط تن به تن بر علیه شیطان است بلکه کلیسا مى

 . نیست زیر هاىجنبه به محدود  همکارى این، با هم برعلیه شیطان بایستد

 یروحان هاىجنگ در یکدیگر از پشتیبانى  و  حمایت (1

 پوشاند؟ هاى جلو را مىچرا زره فقط قسمت 

 

 دگى در مقابل شیطان ایستا در همکارى (2

  گردند؟ ها چرا سپرها به هم قفل مىدر جنگ 

 

  شریر   خطر  از  تا  مقدسین  براى  کردن  دعا  و  بودن  هوشیار  و  بیدار (3

 باشند محفوظ

 

 نتیجه کلی از پوشیدن این زره و دعا چیست؟  ❖

 (20- 19 آیه ۶ باب افسسیان)

1- 

2- 

3- 

 

یابد و ایماندار با دلیرى بر دنیا  در نتیجه شیطان شکست خورده و گمشده نجات مى

 .شودپیروز مى
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https://dl.dropbox.com/s/ih39li5qmijkllw/J13.mp3
https://youtu.be/sbM9vryVtHQ
https://dl.dropbox.com/s/dfwefea90eo0fno/J27.mp3
https://youtu.be/THcoVFyeJ4s
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دعای  "ی خود و دیگران را  ی به خدا و فرمان دادن به شیطان برای رهانحوه دعا  سه  

 . نامیممی" یجنگ روحان

 ؟ ی جنگ روحانی چیست
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .گ را بشناسیمزربایست ما دو جنگ ببرای ورود به جنگ روحانی و اخراج ارواح می
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 لیست دعاهای جنگ روحانی

 عای پیش بشارتی: د (1

  4  آیه   4  باب  انـروحانی بر علیه شیطان که طبق دوم قرنتیدعای جنگ  

گذارد عزیزان شما مژده نجات را بشنوند، این دعا برای آزادی افراد قبل  نمی

 . از اینکه با آنان مژده نجات را در میان بگذارید، است
 

 عای اعتراف به ایمان )نجات(: د (2

مه این اوراق  چار چوب این دعا در مسیحیت چیست در تلگرام هست. )ضمی

 ( نیز هست

 :القدسروح تعمید دعای  (3

 ( هست نیز  اوراق این  ضمیمه)  هست  آزادی و شفا  کتاب  آخر صفحه دو  در

 احساسات  بخشش  عای د (4

 ( نوشته شده است 32تا  31شفا و آزادی در صفحات  کتاب )این دعا در  

 رون: د شفای  عاهای د (5

 م قد  7 –دعاهای شفا و آزادی 

 ی ناراستی، دروغ، ریاکاردعای توبه از  (6

 ب دعای قطع رابطه و آزادی از ارواح پشت مذاه (7

 ر دعای توبه از غرو (8

 دعای توبه از نااطاعتی و سرکشی  (9

 (ایزابل)  جزابل روح  علیه بر دعا  (10

 ت دعای باطل کردن و بستن لعنت ها و باز کردن برکا  (11

  زیر  شدن   ساییده  و  صلیب   بر  عیسی   پیروزی  و   شیطان  شکست  اعالم  دعای  (12

 ا م  پای

 ن شیطا  فریب  و دروغ بر پیروزی  دعای  (13

 ن شیطا وسوسه از آزادی  دعای  (14

 مخود  بر محکومیت  بر پیروزی  دعای  (15
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 نی بر محکومیت دیگراپیروز دعای  (16

 اخد  محکومیت  بر پیروزی  دعای  (17

  5  باب  تسالونیکیان   اول  اساس  بر)  شیطان   جسمانی   های آسیب  برعلیه   دعا  (18

 (23 آیه

 ( مذهب پشت مرگ روح  با رابطه قطع )  مرگ  روح اخراج دعای  (19

 ینگران و  ترس روح اخراج دعای  (20

 ی افسردگ روح اخراج دعای  (21

 م خش روح اخراج دعای  (22

 ی گنگ و  گیجی  روح اخراج دعای  (23

 د اعتیا شهوت،  خواهی، زیاده  روح اخراج دعای  (24
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 کند ان به مسیحیان به صورت فردی حمله میـی که شیط هایقیطر

 غفریب و درو (1)

 ا ه ییجدا,  هانزاع ، هانبخشیدن ، محکومیت ،ادعا، اتهام ،سرزنش (2)

 ککم  به نیاز ، تنگدستی (3)

مشکالت )ایجاد مشکالت و مسائل در زندگی شخصی و خانواده یا کار و یا   (4)

 ی های دفاع سیستم ، گیریکناره  ،هازود رنجی ،هاکلیسا( برخوردن

  و   شهرت   ،پرستی  پول   ، غرور  ،خواهی  خود  ،خواهیزیاده  روح   وا  هوسوسه (5)

 ا، اعتیاده ،جنسی شهوات، مقام

جسمانی (6) و  روانی  و  )روحی  اذیت  و    ، افسردگی،  ترس  ،نگرانی  د ایجا(  آزار 

 ی گنگ و  گیجی  ایجاد  ،خشم برانگیختن

 ی نسل  های لعنت ، امراض، بیماری (7)

 

 طرز فکر و نحوه دعا در جنگ روحانى 

باشد که در  اول خود شخص مسیحی سرباز می (1 قادر  زندگی  بایست  مورد 

ها را  یابی کند و یا کمک بگیرد تا بتواند ریشهخود و مشکالت خود ریشه

ها  ها و اسارتپیدا کند و بعد بتواند خودش و با کمک دیگری بندها و قلعه

به کند )اول  تو  و   اعتراف  خود  گناهان و  را مشخص کند و در مورد درهای باز  

  از  که ارواحی علیه بر( 7 آیه 4 باب ( و با اطاعت )یعقوب9 آیه 1 باب یوحنا

 . شوند اخراج که  دهد  فرمان   ،اندشده او روان وارد  ها قلعه و  بندها این طریق

 

  عادل   شخص  دعای  که  باشد  داشته  باور.  بداند  را  دادن  فرمان  نحوه  بایستمی (2

  آیه  5  باب   )یعقوب  وت بسیار دارد ق   عمل  در(  شده  شمرده  عادل   و  پارسا )

16.) 
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مسیحی سرباز در مورد کمک و اخراج ارواح برای شخص دیگری  دوم شخص   (3

بایست اول با تمییز روح و دانش کالم بداند که چگونه برای شخص سوم  می

یابی کند و بعد بیاموزد که چگونه با اقتدار و قوت طبق آیات مربوطه  ریشه

تا   کند  استفاده  را  مخصوصی  آیات  چه  و  دهد  فرمان  پلید  ارواح  ارواح  به 

 د. اطاعت کرده و اخراج شون

 

القدس است و با  در دعاى جنگ روحانى ایماندار با تمییز روح که از عطایای روح 

  کند   می   یابی ریشه   ص، با دیدن عوارض در شخ   ؛ اقتدارى که از عیسى مسیح گرفته است 

  دهد می   فرمان   و   گرفته   قرار   اطاعت   در   بعد   و   داده   تشخیص   را   شیطان   و   شریر   هاى قدرت   و 

 ها و ارواح پلید آزاد گردد. دها و قلعه بن   از   شخص   و   شوند   اخراج   تا 

هاى ملکوت آسمان را بوسیله دعا براى شخص  در این مورد، شخص دعا کننده، قدرت 

 . کند مورد حمله درخواست کرده و با ایمان دریافت مى 

 زندگى  در   را   آن   اثرات   و   شکسته   هم   در  را   تاریکى   هاى قدرت   است   این   ایماندار   کار 

القدس، شخص  رى روح له خون مسیح و اقتدار او پاک کند و با ُپبوسی  و  سازد  نابود  افراد 

 را در ملکوت پسر خدا بنا نماید. 

 11-9یه آ 1 باب ارمیا •

 15 آیه 1 باب طیان غال •

 

اراده خدا بطور کل براى  .  کنیم در دعا، اراده خدا را براى شخص دیو زده تقاضا مى 

آزاد گشته نجات یابد، آزادانه خدا را پرستش نماید و شبیه پسر خدا  هر فرد این است که  

 گردد. 

  15-9 آیه 6 باب متى •

 

  گوید: »خدا براساس اینکه دعاهاى ما چقدر بلند و طوالنى و یا مورفى مى   دکتر اد 

دهد. بلکه او طبق اراده و قانون الهى خود به دعاهاى ما  چقدر تکرار شود، جواب نمى 

 دهد. جواب مى 
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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  

ذکر گردیده است،   6 باب  سازد. دعاى در روح که در افسسیان  یهوه صبایوت متصل مى 

ایماندار در روح مى  باعث زور آور شدن خود  بلکه قدرت نه تنها  از  گردد،  هاى آسمان 

 . گردد طریق ایماندار جارى و آزاد مى 

 

 

 :تواند به سه قسمت تقسیم گردددعاى جنگ روحانى مى 

 

 بستن و باز کردن  (1)

 29 آیه 12 باب متى 

 19 آیه  16 باب متى 

 18 آیه 18 باب متی 

 

 

 حها و اخراج اروافرمان دادن براى حرکت کوه (2)

 23 آیه 11 باب  مرقس 

 39-38 آیه  4 باب لوقا 

 15 آیه  8 باب متى 

 13-11 آیه 13 باب لوقا 

 

  ارواحی  هاقدرت  و   مریضى  مشکل،  ،هاباطل کردن بجای لعن کردن لعنت (3)

 پلید 

 21 آیه 11 باب  مرقس 
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لعن و لعنت کردن نداریم این حق مختص خود مسیح است ما حق  

زنده    ، ردگانی مُیتواند استفاده کند چون او حق داوری نهاکه می

  دریاچه به ( کردن  لعن )  فرستادن حق ما  و  دارد اگان و فرشتگان ر

 . نداریم را  گوگرد

 

 باطل  را  آنان  اعمال وم ما باید به شیاطین و ارواح پلید فرمان دهی 

 و نه لعنت و توهین و فحش )و دهان خود را کثیف کنیم(  ،نیمک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dl.dropbox.com/s/srdklgt84r98pji/J14.mp3
https://youtu.be/IZApn_caNFA
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 شرایط الزم در جنگ روحانى

 د. با تقدس و پاکى وارد جنگ روحانى شوی (1

 9 آیه  1 باب اول یوحنا 

  20 آیه 2 باب غالطیان 

  5 -4 آیه  10 باب دوم قرنتیان 

 

 ت.بایست باور داشت که مسیح بر شیطان پیروز اسدر جنگ روحانى، مى (2

 8 آیه  3 باب اول یوحنا 

 15 آیه  2 باب کولسیان 

  18-17 آیه 6 باب افسسیان 

بایست از اقتدارى که مسیح به  با ایمان باور داشته باشید که ارواح پلید مى (3

 . شما داده است اطاعت کنند

 17 آیه 16 باب  مرقس 

 19 آیه 10 باب لوقا 

 20 آیه  16 باب رومیان 

 

 .از قدرت پاک کننده و آزاد کننده خون عیساى مسیح در دعا استفاده نمایید (4

 11 آیه 12 باب  مکاشفه 

 14 آیه  2 باب کولسیان 

 1 آیه  8 باب رومیان 

 

-با دلیرى از مسیح قدرت یابیم و از مسیح فیض را دریافته و با قوت روح (5

 .لقدس وارد جنگ روحانى شویدا

 16 آیه  4 باب عبرانیان 

 7 آیه 1 باب  دوم تیموتاوس 
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 .ها دعا کنیدالقدس به عقل و به زباندر روح و با قوت روح (6

 14 آیه 14 باب  اول قرنتیان 

  18 آیه 6 باب افسسیان 

  20 آیه 3 باب افسسیان 

 

 . از خدا نخواهید کارى را که به شما واگذاشته است را براى شما انجام دهد (7

 19 آیه 9 باب  مرقس 

 م؟ چگونه به ارواح پلید فرمان دهی

 . با قدرت و اقتدار خون مسیح، به روح فرمان دهید که خارج شود

 بایست که خارج شود. ها مىآن

 گوید: -هایى که شیطان در مورد اخراج ارواح به ما مى دروغ ◆

 . ندارى اقتدارى  پلید  ارواح بر تو (1)

 . هستند ترقوى تو از آنها (2)

 این کار تو نیست. - کافى تجربه ندارى تو به اندازه  (3)

 .نشوند خارج  و  بمانند باقى شخص کنترل در  که  دارند  حق هاآن (4)

 . باشند ساکت توانندمى فقط  -بروند نباید  هاآن (5)

 . گذاشت نخواهند راحت را  او و را  تو هیچوقت ارواح (6)

 (. )به خانه و خانواده تو لطمه خواهند زد. کرد  خواهند تالفى  هاآن (7)

 .است دیگران از  بزرگتر و ترسخت بسیار  هستى،  آن  در  تو که  جنگى این (8)

 . کنىمى تلف را  وقتت دارى  -شد  نخواهى و اى نشده آزاد تو (9)

 .نیست  زده  دیو  و است مریض او (10)

 

 

 شود، چه باید کرد؟ اگر ارواح یا روح پلید خارج نمى ◆

 القدس. تد براى تقدیس شخصى و کنترل بیشتر روحمم  دعاى  و روزه (1
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 زده روح شخص با دعا  در مداومت و پیگیرى (2

  هدیه با یا و بسته  ارواح با فرد  که یی عهدها یا  وص شخ در  باز درهاى بستن (3

  مسائل  یا  گناه  بوسیله  درى  گذاشتن  باز  با  فرد.  اندبسته  او  برای  ارواح  به  دادن

نمى  ها ترس  یا  عاطفى اجازه  یا غیره،  این  و  به  و  روح خارج شود  دهد که 

دهد ولی  دهید، روح پلید خود را نشان مىترتیب هر موقع که شما فرمان مى

قرارداد یا  و  یا عهد  و  در  در دوباره در جاى خود محکم در    ، از طریق آن 

باقى مى   نقطه   آن  بایستمى  خدا  روح  توسط.  ماندکنترل شخص دیو زده 

  مشخص کرد و بوسیله کالم حقیقت و خون مسیح جا پاى شیطان را حمله

 . را پاک کرده و دست او را از کنترل شخص قطع کنید

 

 

 وقتى روح پلید خود را ظاهر کرد، چه کنیم؟  ◆

توانید  شما اقتدار دارید که به ارواح دستور دهید که ساکت باشند و اخراج گردند. مى

  شما   به  موارد   بیشتر  در  هاآن  که   بدانید   باید  زیرا  ، ها صحبت کنید )اما نه طوالنی(با آن

از اسم    و   کند ی ینما  قدرت  بخواهد   مگر.  دارید روح   تمییز  به   احتیاج   و   گویندمى  دروغ

 د.و عملکرد خودش با غرور بگوی

 

 روند؟ارواح پلید بعد از اخراج کجا مى  ◆

جایگزین دروغ نکند،    را  حقیقت  یا   و   نپذیرد   را  مسیح   و   نکرده   توبه  شخص   اگر (1)

 . گرددبه خود شخص باز مى 

 ( 44 آیه 12 باب  متى )

 .نمایند  کنترل   را او  و آورده گیر را  دیگر کسى  تا  گردندمى  ارواح (2)

  کشیده  بند به او نیکوى فرشتگان و او قدرت و مسیح توسط توانندمى هاآن (3)

 . روند هاویه به و شوند

 ( 31 آیه 8 باب  لوقا )
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تقاضا کنید که فرشتگان محافظ    1  آیه  20  باب  شفهمکا  طبق  توانیدمی  شما (4)

  باب   و جنگجوی خداوند این ارواح آزاد شده را در بند بکشند و تا مکاشفه

قفس  10  آیه  20 پیامبران  در  و  مسیح  ضد  و  شیطان  با  تا  دارند  نگاه  ها 

ردگان به دریاچه گوگرد برود و تا ابد با شیطان در عذاب  دروغین و دنیای مُ

 . ی بروندابد

 

 ه:توصی

رده اعالم  ای برای جنگ روحانی دعا کنید و نفس خود را مُقبل از ورود به هر خانه  -1

 د.ای آزاد باشید تا با مسح روح خدا و اقتدار مسیح وارد گردی کنید و از هر بند و قلعه

بشویید  بعد از هر دعای جنگ روحانی خود و خانواده و خانه خود را با خون مسیح    -2

 .را استفاده کنید 1 آیه 20 باب و مکاشفه

 

 

 جنگ روحانى در بشارت و شاگردسازى

 بموقعیت گمشده در جنگ روحان ❖

تواند  فهمِ دلِ گمشده بوسیله شیطان بسته و کور شده است که حتى نمى (1)

 . مژده نجات را به قدرت خود درک کند

  4-3آیه  4 باب دوم قرنتیان 

  15-14 آیه 3 باب دوم قرنتیان 

 

-تمام دنیایى که گمشده در آن زندگى مى کند کامال  در کنترل شریر مى  (2)

 اشد.ب

 19 آیه  5 باب اول یوحنا 

 

 .کندگمشده در ملکوت و قدرت ظلمت زندگى مى (3)



 

69 

 

 14-12 آیه  1 باب کولسیان 

 

 کند. گمشده زیر قدرت شیطان عمل مى (4)

  18 آیه 26 باب  اعمال 

  2 آیه 2 باب افسسیان 

 

تواند در زمره فرزندان شیطان خود را قرار داده و کامال  از ارث  گمشده مى (5)

 آسمانى محروم گردد. 

 10 آیه  3 باب اول یوحنا   

 44 آیه 8 باب  یوحنا   

 39-37 آیه 13 باب متى 

 

 

 

 ه:نتیج

 . کند ولی خود او خبر نداردگمشده در یک جنگ روحانى زندگى مى  -1

ضعف متفاوت نسبت به دیگرى تحت کنترل  امکان دارد که هر گمشده به شدت یا    -2

 . ارواح پلید باشد

 اى که با او روبرو هستیم، روح زده باشد )صد در صد کنترل(.امکان دارد که گمشده  -3

با شنیدن مژده نجات، یک گمشده روحش عوض مى شود ولی خودبخود از کنترل    -4

 دیوزدگى امکان دارد که آزاد نگردد.

هاى روحانى آگاه باشد و مانند شاگردان مسیح از مسح  جنگ مبشر مى بایست از  -5

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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https://dl.dropbox.com/s/m4acb25j1o11jm2/J17.mp3
https://youtu.be/qkBg_Yh9Pvw


 

71 

 

 جنگ روحانى در کلیساهاى ایرانى 

کند، بلکه به کل کلیسا نیز حمله کرده  ایمانداران حمله مى شیطان نه تنها به تک تک  

سازدو مى پراکنده  را  کلیسا    در   اتحاد  به  حمله  پراکندگى،  روش  بزرگترین  .خواهد 

  به   شیطان  هدف،  این  انجام  براى.  باشدمى  محلی  کلیساهاى  بین  همبستگى  و  کلیسا

 : زند مى لطمه حوزه سه

 رهبران و رهبرى کلیسا  -1

 اعضاء  -2

 همبستگى و رابطه بین کلیساهاى محلی  -3

 

 

 جنگ در حوزه رهبرى کلیسا

بزرگترین هدف شیطان، رهبرى کلیسا مى و  از دو روش  اولین  این مورد،  در  باشد. 

 :کنداستفاده مى

رسوالن   (1 دروغین،  معلمین  کاذب،  )نبى  دروغین  رهبران  آوردن  با  شیطان 

-ا را به دست گرفته و آن را مىکلیس  کنترل  (دروغین و شبانان خودپرور 

دهد که عاملین شیطان به عنوان گرگان درنده وارد  پاشاند. پولس هشدار مى 

- 29  آیه  20  باب   کادر رهبرى شده تا کلیسا را بدرند و نابود کنند )اعمال 

30) 

 

خواهد  ا گذاشته حمله کرده و مىـان به رهبرانى که خدا بر سر کلیسـشیط (2

از سر خر را نمىکلیسا را  البته سر کلیسا )عیسى(  او  تواند لطمه  اب کند. 

زند و یا  بزند. ولی نایب او یعنى خادمین پنجگانه و کشیشان را لطمه مى 

  14  باب  خواهد سر را بزند تا گله پراکنده شود )مرقسنماید. او مىفاسد مى

 .(27 آیه
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  را   خود  مورد  این  در   ایرانی   کلیساهای  رهبران  و  شبانان   همه  کنم می   دعا (3

  درگیر   شما   رهبر  و  خادم   شما  کلیسای   در   اگر.  کنند  چکاپ   خدا   مذبح  جلوی

  کمک  او  برای  خدا  تا  کنید   دعا  او  برای  او  قضاوت  بجای  هست   مسائلی  چنین

 .بفرستد را 2:2 آتوریته و

 :هاى حمله شیطان به رهبر و رهبرىروش ◆

 حمله بدنى و ایجاد مریضى در خادم و خانواده او  (1)

  به  روحانى   و   بدنى   حمله   و  خانه   اهل   و  خانه  در   جدایى   و   اغتشاش   د ایجا (2)

 خادمین  فرزندان  و همسر

 استفاده از منفذ گناهان شخصى یک رهبر (3)

گناهان رهبر منفذى بزرگ براى حمله شیطان به او و کلیسا است. این گناهان به دو  

  دسته تقسیم مى شوند. 

 (Sins of Commissionانجام دادن آنچه نباید کرد ) ❖

  (Sins of Omissionانجام ندادن آنچه باید کرد ) ❖

 

کنیم. براى  گاهى ما گناهان خود را به عنوان »ضعف« جلوى خدا و دیگران اعالم مى 

تواند نتیجه گناه باشد(، هر ضعف و هر کوتاهى  یک خادم جز ضعف بدنى )که آن نیز مى 

رب بازی برای ورود شیطان باشد و  تواند شکاف و یا د و هر کم ایمانى و هر ترسى می 

 . بایست اعتراف و بررسی و در صورت نیاز توبه گردد می 

 

 

 

   انجام دادن آنچه که نباید کرد -گناهان رهبر : 

 ن غرور و خود را بر حق دانست 

 

فریب    من   هاىراه.  است  من  نزد  معرفت   تمام   و  دانممى   را  حقیقت  تمام   منی:  خود 

 .باشندمى روحانى و کامل   و درست

 3 آیه 6 باب غالطیان  •
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 12 آیه 13 باب  اول قرنتیان •

 19-18 آیه 3 باب  اول فرنتیان •

 م ترس از مرد 

 24 آیه 15 باب  اول سموئیل •

 ت حسادت و رقاب 

 تنبلی و راحت طلبى و خود پروری  

  کم ایمانى 

 ( است گناه   نیست ایمان از چه  هر) 23 آیه  14 باب رومیان •

  عدم شخصیت نمونه 

 ( 1 باب و تیطس 3 باب تیموتاوس)طبق اول 

 ی سیستم هاى دفاع 

 ث عدم تشخیص هویت و شخصیت خود در مسیح که باع 

 ی تلخ و  خشم 

 اعضاء  به نسبت احترامى بى 

 ی زودرنج 

  افراد  به نسبت شک 

 ن زد پا  زیر 

  ن کرد کنترل 

 ن گرفت را  رشد جلوى 

  ی پرست  مقام 

   عدالت و  شریعتى شدن )عدم تعادل فیض با شریعت و یا عدم تعادل بین

 رحمت( 
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   انجام ندادن آنچه باید کرد -گناهان رهبر : 

این گناهانى است که بر اثر انجام ندادن مسئولیت رهبر کلیسا را بدون حفاظت در  

 دهد.مقابل شیطان قرار مى 

 عدم استفاده از اقتدار روحانى خود. 

 مى  روحانى اقتدار   نداشتن   به   منجر  که نخارج از خواندگى خود عمل کرد-

 .ودش

   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( 

 ی.هاى انسانتوجه نکردن و تحمل گناه در کلیسا. سازش کردن با گناه و روش 

 

 نحمله شیطان به روابط بین رهبرا (4

 ن احترام و محبت بین رهبراعدم اعتماد،  -1

 دهد(. راه حل را نشان مى 15 باب عدم اتحاد در تعلیم درست )اعمال -2

 قبول نداشتن و احترام نگذاشتن به خواندگى یکدیگر -3

 نحسادت و رقابت بین رهبرا  -4

 م دسته بندى و روح ابشالو -5

 

 :راه حل

  16  آیه      3  باب  نتیانباشد )اول قرن مىـروحیه پولس نسبت به رهبرى قابل تحسی

 ( 12 آیه 4 باب  و جامعه

 

 

 :اخطار

دارد  خدا رهبرانى که پایگاه و یا مرکز نفوذ شیطان در کلیسا هستند را خود بر مى

 ( 4-1آیه  34 باب )حزقیال
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 جنگ روحانى در بین اعضاى کلیسا 

در   ایرانیان  مذهبى  و  فرهنگى  بندهاى  و  اعضاء  شخصى  گناهان  طریق  از  شیطان 

نزاع و ستیزه و دسته ایرانى  ایجاد مى کلیساهاى  پراکندگى  و  نفاق  و  به  بندى  کند. 

لیست زیر رجوع کنید و اگر هرکدام از این مسائل در زندگی شما بوده دعا و طبق  

  و  شود قطع  شما   گذشته از  شریر  دست تا  کنید  توبه  واعتراف   9  آیه  1  باب   اول یوحنا 

 .کنید  کمک   را او  شما دارد  را  روحیه  این کلیسا  در   کسی اگر

 

 ی گناهان شخص (1

 اطاعتى  بى ▪

 ( 17 آیه 13 باب  عبرانیان )

  گردد )عبرانیان که منجر به زهر مسموم کننده در بین اعضاء مى   - تلخى   ▪

 ( 15 آیه 12 باب

 بندى دسته ▪

 13-10 آیه 1 باب  اول قرنتیان

 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  ▪

 خود دستگذارى شده  ،رهبر ▪

 ت اطاع از  خارج ی،نب ▪

 

 ی گناهان فرهنگى و مذهبى ایران (2

 ی بندهاى فرهنگى و مذهباطاعتى ناشى از روحیه بى •

 ( 4 آیه 17 باب  روحیه غیبت )امثال •

 ظاهر سازى و تظاهر •
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 ( 3 آیه 5 باب  شمى )اعمال چ چشم و هم  •

 دروغ مصلحت آمیز  •

 ن بدبینى و عدم اعتماد جمعى نسبت به رهبرا •

 هاى مذهبى شیطان )مانند معنى پسر خدا( بندهاى ناشى از دروغ •

 نکردآبرو جهت کسى را باال بردن و بى بى •

 ی تعارف و چاپلوس •

 

 یگناهان فرهنگى غرب زدگ (3

  رابطه غلط پسر و دختر در بعضى از اجتماعات فاسد شد غرب 

  .قایل شدن حقوق غلط براى مرد، زن و بچه 

 ی هاى شخص هاى شخصى تا درک مسئولیتتکیه بر حقوق 

  )آسایش طلبى )به فکر خود بودن و به فکر دیگران نبودن 

   تیوکراسى )حتى در بین رهبران نیز دموکراسى وجود  دموکراسى در مقابل

گوید و در  نباید داشته باشد بلکه خدا از طریق یک یا چند فرد سخن مى

 گردد(یید مىأدل همه رهبران ت

 

 

 

 جنگ روحانى در بین کلیساهاى ایرانى 

شیطان از پیشرفت کلیساها و همبستگى کلیساهاى ایرانى چه در حوزه رهبرى و چه  

اعضاء متنفر است. براى پاشیدن اتحاد بین کلیساهاى ایرانى، شیطان در دو  در بین  

 . کندحوزه از گناهان و بندهاى رهبران و اعضاء استفاده مى

 

 

 : حسادت( 1
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کنند  شوند و شادى نمى ر دلشکسته مىدیگ  کلیساهاى   پیشرفت  از   اعضاء   یا  رانـرهب

 . کنندروحانى براى یکدیگر دعا نمىکوبند. براى محافظت چتر و یکدیگر را مى

 

 ر: غرو( 2

  کیفیت   یا  و  اعضاء  تعداد  در  تواندمى  این.  دانندمى  برتر   دیگران  از  را  خود  کلیساها

کنند  از کلیساها فکر مى   بعضى.  باشد  اعضاء  و  رهبران  روحانیت  یا  و  هاکالس  و  هابرنامه

کند که  خود اعتراف مىها است. حال آنکه پولس نیز  که تمام حقیقت در دست آن

 (.12 آیه  13 باب همه معرفت را ندارد )اول قرنتیان

 

 :عدم جوابگویى روحانى به یکدیگر( 3

 .کندمى  غیرممکن را  جوابگویى( رابطه)  محبت  و احترام  اعتماد،  نبودن

 

 : فرقه بازى( 4

  رهبر   یک   کلیسا،   یک.  فرستاد  دنیا  به  رسوالن  اورشلیم،   کلیساى  اولیه،  کلیساى  در

  را   ها فرقه  بین  خط   دارد  دوره   این   در   خدا .  مختلف  هاىمحل  در  ولی (  مسیح   عیسى )

  بوسیله   ها خط  این   ایرانى  کلیساهاى   بین   در   که   کنیممى   دعا .  کندمى  محو  جهان   در

 .ده نشودکشی رهبران و انسان
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https://dl.dropbox.com/s/40kyxmtc8me1ji5/J18.m4a
https://youtu.be/ETKHDCeoEiw
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 خوانند؟ یا شیطان و ارواح پلید افکار ما را می آ

 برای پاسخ به این سوال به نکات زیر توجه کنید: 

شیطان و ارواح پلید و فرشتگان نیکو همه از جنس روح هستند ولی خودشان   (1

 د. باشند فقط بدن انسانی ندارن صاحب فکر و احساس و اراده نیز می 

فرشتگان در کل، منجمله شیطان و ارواح پلید و حتی نیکو، شبیه خدا آفریده   (2

و انتقال آن    " آگاپه " قید و شرط  د )از نظر شخصیت و درک محبت بی ان نشده 

  1باب  پیدایش ) به دیگران( فقط انسان است که شبیه خدا آفریده شده است. 

 ( 28- 26آیه  

نویسد که شیطان و یا ارواح پلید قادر به خواندن  در هیچ جای کتاب مقدس نمی  (3

 د. و یا درک کردن افکار ما هستن 

خوانند؟( را  ی مستقیما پاسخ این سوال )آیا افکار ما را می ا در کالم خدا آیه  (4

توان تشخیص  دهد، ولی از آیات مختلف کالم به صورت غیر مستقیم می نمی 

توانند افکار ما  داد که خیر، شیطان و ارواح پلید و حتی فرشتگان نیکو نیز نمی 

 د. را بخوانن 

کار خود را به ما القا کنند و توانند با ما حرف بزنند و اف شیطان و ارواح پلید می  (5

 . ما آنان را باور کنیم 

 د. خوان فقط خداست که افکار را می  (6

  %100شویم که ارواح افکار عیسی مسیح  از مکالمات ارواح با مسیح متوجه می  (7

 . خوانند( ها را نیز نمی خوانند )پس افکار ما انسان انسان را نمی 

شویم که فرشتگان نیکو فقط حتی از مکالمات فرشتگان نیکو نیز متوجه می  (8

 د. آورند و از موقعیت فکری و افکار آن اشخاص خبر ندارن پیام می 

زنند که ما چه کاری قرار است  ارواح پلید فقط از اعمال و گذشته ما حدس می  (9

با )سخنان( کالم گمراه کننده و کالم وسوسه و کالم محکوم   بعد  و  بکنیم 

ها را باور  زنند و ما آن و دیگران حرف می کننده به ما و بر علیه خودمان و خدا  

کنیم که چون فکری  کنیم و تصور می کنیم و بجای فکر خود استفاده می می 
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آنکه   را خوانده است. حال  فکر من  فکر من است پس  فکر شیطان در  مثل 

 . کنیم های او فکر می های او را باور کرده و به حرف سفانه ما حرف أ مت 

شنود  کند که گوش فیزیکی ما آن را نمی صحبت می   چگونه یک روح پلید با ما  (10

شنوند؟ ولی در افکار ما را نمی   اند نیز آن و حتی دیگران که اطراف ما ایستاده 

 د؟ شو گیرد و جزو افکار ما می شکل می 

 

 خواند فقط خداست که افکار ما را می

انسان افکار  به تمام  القلوب و آگاه  ال و  هاست و گذشته، حفقط خداست که عارف 

داند که در آینده ما چه فکر خواهیم کرد. فقط  داند و حتی میآینده همه ما را می

تنها به  تو  به کلمه  را دارد.  ما  افکار  قادر مطلق حق خواندن  آیه دومی  ی خدای    در 

 .توجه کنید 30 آیه 6 باب  تواریخ
 

 " . کند ادراک می رها را  ـ نماید و هر تصور فک ها را تفتیش می زیرا خداوند همه دل " 

   ( 9آیه    28، باب  اول تواریخ ) 

 
دانی به حسب  آنگاه از آسمان که مکان سکونت تو باشد بشنو و بیامرز و به هر کس که دل او را می " 
 " عارف قلوب جمیع بنی آدم هستی.   تو به تنهایی هایش جزا بده، زیرا که  راه 

   ( 30آیه    6، باب  تواریخ   دوم ) 

 

و ببین که آیا در من راه فساد    بیازما و فکرهای مرا بدان  تفتیش کن و دل مرا بشناس. مرا ای خدا مرا  " 
 " . است! و مرا به طریق جاودانی هدایت فرما 

   ( 23آیه    139، باب  مزمور ) 

 
 " دهید؟ خاطر خود راه می   چه خیاالت فاسد به عیسی خیاالت ایشان رادرک نموده، گفت: »از بهر  " 

   ( 4آیه    9، باب  تی م ) 
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 " کنید؟ می   عیسی افکار ایشان را درک نموده، در جواب ایشان گفت: »چرا در خاطر خود تفکر " 

   ( 22آیه    5، باب  لوقا ) 

 

 مکالمه ارواح پلید با مسیح

 23:  1مرقس   •

گفت: »ای عیسی ناصری ما را با    و در کنیسه ایشان شخصی بود که روح پلید داشت. ناگاه صیحه زده، " 
شناسم کیستی، ای قدوس خدا!« عیسی به وی  کار است؟ آیا برای هالک کردن ما آمدی؟ تو را می چه تو  

 " « نهیب داده، گفت: »خاموش شو و از او درآی! 

   ( 23آیه    1، باب  مرقس ) 

 

روح بد او را    عیسی با روح پلید که در آن مردی در کنیسه بود مالقات می کند. اوال 

انسان است    %100گوید عیسی ناصری. عیسی در اینجا  کیست، میدهد که  تشخیص می 

او مکالمه می  با  اگر می که  پلید  این روح  را  کند.  این سخن  بخواند  را  او  فکر  توانست 

 " آیا برای هالک کردن ما آمدی؟ " :  گفت نمی 

تا آن زمان این ارواح به دریاچه گوگرد    ، 10  آیه   20  باب   دانیم طبق مکاشفه ما می 

  خداوند   امر   به   نیکو   فرشتگان ،  3- 1  آیه   20  باب   خواهند شد بلکه طبق مکاشفه افکنده ن 

  منتظر   پلید   ارواح   و   شیطان   خود   تا   و   کشیده   بند   به   را   پلید   ارواح   و   شیطان   توانند می 

  شده   مکتوب   مکاشفه   در  که   اوست   فکر   این   و   خداست   خود   مسیح   و   شوند   ابدی   جزای 

 .  است 

واست او را هالک کند و یا به هالکت  خ نمی   مسیح   که   دانیم می   ما   آیات   این   طبق   پس 

  مسیح   که   دانست نمی      روح   این   . کرد ری نمی ـ ق آن آیات مسیح چنین فک ـ بفرستد و طب 

توانست  و حتی چه بالیی به سر او بیاورد. در حقیقت این روح پلید نمی   کند می   فکر   چه 

ی که عیسی اینجا انسان بود و ما نیز مثل او انسان هستیم،  ی فکر مسیح را بخواند. از آنجا 



 

82 

 

ها که  تواند فکر ما انسان توانست فکر مسیح را بخواند پس نمی چون آن روح پلید نمی 

 . ایم را نیز بخواند شبیه مسیح آفریده شده 

 . تواند بخواند ایم را نیز نمی ه شبیه مسیح آفریده شده ک   ها انسان   ما   فکر   پس 

 با شخصی که تعداد زیادی روح پلید داشت:   مالقات مسیح  ❖

داشت نیز این صادق است و آن ارواح  ( 6826در مورد شخصی که لژیون )لجئون = 

-کند و می دانند که مسیح چه فکر می دانند که عیسی پسر خداست ولی نمی پلید می 

 . ها بفرستد خواهد با آنان چه کاری کند. از او تقاضا کردند که آنان را در خوک 

  32- 28  آیه   8  باب   متی 

 

 ک اخراج ارواح ناپا  ❖

برخوردند و    و چون به آن کناره در زمین جرجسیان رسید، دو شخص دیوانه از قبرها بیرون شده، بدو " 
در ساعت فریاد کرده، گفتند: »یا عیسی   کس از آن راه نتوانستی عبور کند. بحدی تندخوی بودند که هیچ 
و گله گراز    " ای تا ما را قبل از وقت عذاب کنی؟ است؟ مگر در اینجا آمده پسر خدا، ما را با تو چه کار  

هرگاه ما را بیرون کنی، در گله گرازان  " دیوها از وی استدعا نموده، گفتند:    چرید. بسیاری دور از ایشان می 
  همه   ور الف فی   که   گردیدند  گرازان   گله  داخل   شده،   بیرون   حال   در   " ! بروید " ایشان را گفت:   " ما را بفرست. 

 " . شدند   هالک   آب   در   جسته،   دریا   به   بلندی   از   گرازان   آن 

   ( 39- 26  آیه   8  باب   و لوقا   20- 1  آیه   5  باب   مرقس ) 

 : نتیجه گیری  ❖

  پلید   روح   6000  حدود   6826کنید که این لژیون یعنی  در این جا دوباره مشاهده می 

 ولی  شناسندمی   را   او   و  کنند می   اعالم   خدا   پسر   را   مسیح   که   این   با   ، شخص   این   در 

  خواهد   آنان   سر   بر   ی ی بال   چه   مسیح   که   دانستند نمی   و   کند می   فکری   چه   که   دانند نمی 

 کنند که آنان را به داخل گرازان بفرستد. ی م   استدعا   او   از   همین   برای .  آورد 
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 ح: مکالمه خود شیطان با عیسی مسی 

روز روزه  و چون چهل شبانه   تجربه نماید. دست روح به بیابان برده شد تا ابلیس او را  آنگاه عیسی به  " 
ها  پس تجربه کننده نزد او آمده، گفت: »اگر پسر خداهستی، بگو تا این سنگ   داشت، آخر گرسنه گردید. 

ای که از  کند، بلکه به هر کلمه در جواب گفت: »مکتوب است انسان نه محض نان زیست می   نان شود.« 
 " دهان خدا صادرگردد.« 

   ( 5  باب   تی م ) 

 

نمی   کامال  فکر می مشخص است که شیطان  کند و چه جواب  داند که مسیح چه 

 د. کن خواهد داد پس مرتب از او سوال می 

 

 مکالمات شیطان با خدا درباره ایوب: 

شوید که شیطان از  تمام مکالمات شیطان را با ایوب در فصل یک بخوانید. متوجه می 

کند و  شود که او چه عملی می ایوب متوجه می افکار ایوب خبر ندارد و فقط از کارهای  

 یا خواهد کرد. 

تواند از اعمال گذشته ما تواند فکر ما را بخواند ولی می به این ترتیب شیطان نمی 

 عمل بعدی ما را حدس بزند. 

 

پلید حرف القا میچگونه ارواح  به ما  که گوش ما  د  کننهای خود را 

 ند نیز نخواهند شنید؟ شنود و حتی دیگران که اطراف ما هستنمی

ی در دنیا هست که  ی تواند فرکانس مخصوصی را بشنود و صدا ها گوش انسان می 

ای برای تغییر فرکانس  تواند آن را بشنود مگر این که وسیله ها نمی گوش فیزیکی انسان 

گویند که ضمیر نا خود آگاه ما آن داشته باشد. این ارواح پلید از بعد روح با ما سخن می 

 . شنود ولی گوش ما از آن برخوردار نیست افکار ما آن را می و  
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با ارواح پلید ما را بر حذر می  دارد و هشدار  خداوند یهوه در عهد عتیق از مکالمه 

 : کند دهد. در آیه زیر طرز صحبت کردن این ارواح را بیان می می 

 

کنند سوال کنید،  جیک جیک و زمزم می و چون ایشان به شما گویند که از اصحاب اجنه و جادوگرانی که  " 
 " ردگان به جهت زندگان سوال باید نمود؟« )گویید( »آیا قوم از خدای خود سوال ننمایند و آیا از ُم

   ( 19آیه    8  باب   اشعیا ) 

 

ی است مثل  ی جیک جیک در لغت عبرانی )سفاف خوانده می شود( به معنی صدا 

 نصدای گنجشکا 

خوا  )هاگاه  عبرانی  لغت  در  می زمزم  صدا نده  ناله،  معنی  به  سگ ی شود(  از  که  ی 

 . آید و به معنی غر غر نیز هست خشمگین بیرون می 

 

تواند از طریق انسانی باشد که آن ارواح او را  به این ترتیب صحبت کردن ارواح می 

کنند و با ما تکلم اند و از تارهای صوتی آن شخص روح زده استفاده می تسخیر کرده 

اشخاصی که با مسیح صحبت کردند. صدای متغییر و غیر عادی ولی کنند، مثل آن می 

توانند با اصواتی که گوش  آید و یا می از تارهای صوتی و از دهان انسان روح زده بیرون می 

 . شنود با ما صحبت کنند را نمی   فیزیکی ما آن 

شنود صحبت  ی که گوش فیزیکی ما نمی ی توانند با صدا این مطلب اخیر که ارواح می 

دنیا  در  تهیه کنند که  نوارهای صوتی  از مخترعین  بعضی  است که  باعث شده  کنند 

استفاده شده    " سلف ایمپرومنت " سفانه برای شستشوی مغزی در روان شناسی و یا  أ مت 

ی وجود دارد که گوش فیزیکی من و شما فقط موزیک آرام و  ی ها دی است. نوارها و سی 

شنود شخصی در ی که گوش فیزیکی ما نمی شنود ولی با فرکانس دیگر دلنشینی را می 

های  حال صحبت است و البته این نوارها برای بر طرف کردن افسردگی و یا دریافت قدرت 

ایمپرومنت " عملی و   از این سی   " سلف  ها را پیشنهاد  دی استفاده شده است. استفاده 

 . کنیم نمی 
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نمی نابود  را  شیطان  خداوند  بهچرا  و  پا  کند  کلیسا  یان  آزارهای 

 دهد؟ نمی

 باب   در حقیقت شیطان روی صلیب شکست خورده است و در آینده ما طبق مکاشفه

خواهد که کلیسا  به عذاب ابدی محکوم است ولی در حال حاضر خداوند می   ، 10  آیه   20

  خاطر   همین   به .  برسد   10  آیه   20  باب   قوت و اقتدار خود را استفاده کند تا زمان مکاشفه 

ث خواهد شد که کلیسا با استقامت  باع   این   و   کند   عمل   شیطان   هنوز   که   دهد می   اجازه 

 . در قدوسیت با قوت و اقتدار جلو رود و آبواب جهنم بر آن استیال نداشته باشند 

 

 4- 2  آیه   1  باب   و یعقوب   5- 1  آیه   5  باب   و رومیان   1  باب   اول پطرس 

  انسان در زندگی  خداوند به شیطان اجازه می انتخاب خود  ما دهد به جهت 

بها تر از غیبت شیطان است. هر شرارت،  گران   " اراده   " ها عمل کند. آزادی  انسان 

  باب   آورد. )اشعیا عدالتی و هر قطره اشک به قلب خداوند غم و حزن می درد، بی 

( ولی محبت و عدالت خداوند به شیطان   40  آیه  78 باب   و مزمور   10 آیه  63

ه انسان عطا کرده فراتر برود و بدون  این اجازه را نخواهد داد که از آزادی که ب 

 . استفاده کند ؤ اراده او از او س 

 

  باب   اندک اندک بایستی قویتر شویم تا فتوحات بیشتری داشته باشیم. خروج  

 40- 36  آیه   11  باب   ان ـ و ایوب و شهیدان نامبرده در عبرانی   ، 30- 27  آیه   23

 

  دهد که  ما اجازه می ه شیطان هنوز به دریاچه گوگرد نرفته است به  ـ این زمانیک

- 1  آیه   3  باب   چگونگی نبرد و جنگ با شیطان و ارواح پلید را بیآموزیم. داوران 

 آموزیم نه با تئوری( )طرز جنگیدن را در جنگ کردن می   4
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https://dl.dropbox.com/s/2aqw0njkoqznyg2/J20_6.mp3
https://dl.dropbox.com/s/zi33u3eb4rrrro0/J20_5.mp3
https://youtu.be/NP93kQlf9wg
https://youtu.be/31T5TgS4AK8
https://dl.dropbox.com/s/qf94zczv60fo9bv/J20_3.mp3
https://dl.dropbox.com/s/fo6pqc1gs7owqn8/J20_4.mp3
https://youtu.be/9R0OBtELtAQ
https://youtu.be/SaAIOK3qoIk
https://dl.dropbox.com/s/qxxtbsa1s82ljhm/J20_1.mp3
https://dl.dropbox.com/s/h6zebwwhji826oj/J20_2.mp3
https://youtu.be/OrIegjWMwQg
https://youtu.be/z90AlYuoj0s
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 عوارض و اثرات ارواح پلید در زندگی ما 

 یست ارواح پلید و طرز دعای ما ل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روش دعا بر علیه مکاید و ابزار جنگی شیطان چیست؟ 

بایست اسلحه و  می ن،  قبل از مجهز شدن به روش دعا بر علیه مکاید و ابزار جنگی شیطا 

باور کنیم و با اقتدار بر    ، ابزاری را که خداوند برای ما ایمانداران فراهم کرده را بشناسیم 

 . های تاریکی استفاده کنیم علیه قدرت 
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 بزار جنگی ما چیست؟ ا

 ایستد؟ کند و بر علیه دشمن می چگونه یک مسیحی از خدا اطاعت می 

  ح خون مسی 

و ایشان به وساطت خون بره و کالم شهادت خود بر او غالب    11  آیه   12  باب   مکاشفه 

 آمدند. 

کننده گناهان ماست و شیطان هیچ سندی بر علیه ما  )چرا ؟ چون خون مسیح پاک  

 ( 1آیه    8  باب   رومیان   ، 14  آیه   2  باب   ندارد کولسیان 

 

  ح نام عیسی مسی 

تا به نام عیسی هر زانویی از آنچه در آسمان و بر زمین و زیر زمین    10  آیه   2  باب   فیلپیان 

 است خم شود. 

،  15  آیه   2  باب   اقتدار او کولسیان   ، ی او ی ی مسیح، قدرت اجرا ی )نام عیسی یعنی حق اجرا 

 ( 18  آیه   28  باب   متی 

 

 

  ی اسلحه روحان 

توانایی او زورآور  ای برادران من در خداوند و در قوت  خالصه   ، 18- 10  آیه   6  باب   افسسیان 

 . شوید. اسلحه تام خدا را بپوشید تا بتوانید با مکرهای ابلیس مقاومت کنید 

 

  کالم شهادت   اعالم حقیقت( ) 

و ایشان به وساطت خون بره و کالم شهادت خود بر او غالب    11  آیه   12  باب   مکاشفه 

 . آمدند و جان خود را دوست نداشتند 

 )آنچه که خداوند در زندگی شما و دیگران انجام داده است و اعالم کالم( 

 

باید همواره حالت   یک مسیحی نباید فقط در برابر دشمن از خود دفاع کند بلکه 

حمله به دشمن و بر برهوت ظلمت را داشته باشد. تا خود شیطان از او بترسد و هر موقع  
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کنیم بلکه آمده و از برهوت  کند اگر بداند که ما فقط دفاع نمی که شیطان به ما حمله می 

کند حساب کار خود را می   ، را از زیر سلطه او بیرون می بریم   و پادشاهی او تعداد زیادی 

 . او از ما خواهد ترسید   ، و در عوضی که ما از او بترسیم 

 

 

 روش دعا بر علیه مکاید و ابزار جنگی شیطان چیست؟ 

 ابزار شیطان در جنگ با ما چیست؟  ◆

 دروغ، فریب  (1

 .( )دروغ: هر چه مخالف کتاب مقدس است دروغ است 

 ( . پذیریم دروغی است که ما آن را به عنوان راست یا حقیقت می :  فریب ) 

 ه وسوس  (2

ها  بر سر دو راهی( )خود وسوسه گناه نیست ولی شیطان ما را بر سر دوراهی ) 

 ( . کند به طرف خطا تحریک می 

 

 ت محکومی  (3

)خدا جلوی ما، دیگران جلوی ما، خودمان( محکومیت نه تنها ادعا بلکه رساند  

 و اعالم جزاست( 

 

 ب بدنی آسی  (4
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 روش دعای آزادی در مقابل مکاید شیطان 

 : در مقابل دروغ و فریب شیطان  (1)

ی در ی کند . زمان ها بایست کالم راستی را بشناسیم و کالم حقیقت ما را آزاد می ی م 

های زندگی سو استفاده  زندگی ما بوده که شیطان به ما و به عزیزان ما حتی از واقعیت 

 عنوان راست به ما تحمیل کرده است )فریب داده(.  ه  را ب کرده و اصول دروغین خود  

های زندگی در زمان به طور مثال در مورد هویت ما به ما دروغ گفته و از واقعیت 

ها و خصوصیات اشتباه و غلطی را  ها و تحقیرها و اسم استفاده کرده و تهمت ؤ کودکی س 

کند و این باور را به ما حمیل می اند را بر ما ت که دنیا و افراد گناهکار برای ما گذاشته 

گوید داریم. برای مقابله با این دروغ و فریب  دهد که ما هویتی غیر از آنچه خدا می می 

باور کنیم و   ، بایست کالم راستی را در مورد آن موضوع بطور مثال هویت، بشناسیم می 

 . اعالم کنیم در دعا با شکرگزاری به خدا ولی با اقتدار به شیطان هویت تازه خود را  

 

 : در مقابل وسوسه  (2)

در مقابل وسوسه شیطان  ،  13  آیه   10  باب   با اعتماد به پیروزی بر وسوسه در اول قرنتیان 

ایستیم و در هر وسوسه یا سوالی که  می   ، ( 4  باب   و متی   4  باب   مثل عیسی مسیح )لوقا 

از کالم خدا استفاده کرده به    ، ( 16  آیه   2  باب   برد )اول یوحنا ما را بر سر دو راهی می 

کنم.  راه کالم را انتخاب می  ، کنیم که بجای راه دروغین و غلط تو، من شیطان اعالم می 

توانی من را مجبور به پر  کنیم که شیطان نمی اعالم می   ، ر خوری بطور مثال در وسوسه ُپ 

القدس  روح   بدن من معبد ،  19  آیه   6  باب   من باور دارم که طبق اول قرنتیان   ، خوری کنی 

  من نفسم را طبق غالطیان   ، را آسیب برسانم   است و من صاحب این بدن نیستم که آن 

ام و در اطاعت نفس نیستیم بلکه در اطاعت روح خدا هستم  مصلوب کرده ،  24  آیه   5  باب 

و روح خدا به من روح پرهیزگاری و خویشتنداری داده است و تو در من جایی پیدا 

دهم، پس از من دور شو و از  خدا به وسوسه تو جواب رد می کنی و من طبق کالم  نمی 

 . زندگی من بیرون برو. من از بدنم مثل یک امانت محافظت خواهم کرد 
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 : ا در مقابل محکومیت ه  (3)

 د. کنن می   استفاده   محکومیت   ابزار   از   مورد   سه   در   پلید   ارواح   و   شیطان 

 

 بر علیه خود ما:   - 1

 . کنند ایم محکوم می کرده و یا نکرده ما را به گناهان و اعمالی که  

 

 

 بر علیه دیگران:   - 2

یا توطئه  یا به کوتاهی در حق ما و  انجام عمل گناه و    ، دیگران را در مقابل ما به 

 د. کنن می   محکوم   گناهان   سایر   و ع  رقابت و انوا   ، حسادت   ، تهمت 

 

 بر علیه خدا:   - 3

کردن در حق ما محکوم    خدا را در مقابل دریافت نکردن جواب دعاها و یا کوتاهی 

اندازند و یا از  اند را گردن خدا می کند و عملکردی که دنیا و خود شیاطین کرده می 

استفاده کرده و خدا را محکوم  ؤ های دنیا س ها و آسیب های دنیا و شکست واقعیت 

 ؟ گویند خدای تو در این درد و سختی کجا بود کنند و یا می می 
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 هامحکومیت طرز مقابله با  

 : 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 

   ( 14آیه    2  باب   کولسیان ) 

 

 ". هستند   عیسی  مسیح   در   که   آنانی   بر   نیست   قصاص   هیچ   پس " 

   ( 1آیه    8  باب   رومیان ) 

 

 

 " . ها ظفر یافت ها را عالنیه آشکار نمود، چون در آن بر آن و از خویشتن ریاسات و قوات را بیرون کرده، آن " 

   ( 15آیه    2  باب   کولسیان ) 

 

  شما   با   مسیح   عیسی   ما   خداوند   فیض .  سایید   خواهد   شما   های پای   زیر   را   شیطان   بزودی   سالمتی   خدای   و " 
 " . باد 

   ( 20آیه    16  باب   رومیان ) 

 

کند، به دریاچه آتش و کبریت انداخته شد، جایی که وحش و نبی کاذب  و ابلیس که ایشان را گمراه می " 
 " . هستند؛ و ایشان تا ابداآلباد شبانه روز عذاب خواهند کشید 

   ( 10آیه    20  باب   مکاشفه ) 

 

 " . نشانید های آسمانی در مسیح عیسی  و با او برخیزانید و در جای " 

   ( 6آیه    2  باب   افسسیان ) 
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 طرز دعا برای سرکوب شیطان در مورد محکومیت خودتان: -1

کند یا درست است و یا غلط در هر دو  وقتی شیطان شما را به گناهی محکوم می   - 1

این   آیا  باز کنید. که  صورت آن محکومیت را نپذیرید ولی مطلب را در نزد روح خدا 

ام و یا خیر. )حتی شیطان از انجام ندادن یک مطلبی در زندگی داده مطلب را من انجام  

کند مثل اینکه شما پدر خوبی نیستی و یا مادر خوبی نیستی به این  , شما را محکوم می 

 ، کند زند و محکوم نمی ( باید دانست که شیطان همیشه به دروغ به ما تهمت نمی ...   دلیل 

 . کند ایم ما را محکوم می انی که مرتکب شده های انجام شده و گناه بلکه از واقعیت 

 

القدس بخواهید که اول مطلب و عارضه آن و بعد  از روح  ، در مورد واقعیت گناه خود  - 2

ریشه آن را برایتان باز کند و شما هم برای ریشه آن گناه و ارتکاب آن گناه و عوارض آن 

گر اعتراف و توبه شما از دل و  گناه به خدا اول اعتراف و بعد توبه کنید. باور کنید که ا 

اید و حکمی بر اساس  بخشیده شده   شما فورا   9  آیه   1  باب   طبق اول یوحنا   ، حقیقی باشد 

 . اید بر شما نیست آیاتی که یاد گرفته 

 

ید طبق آیاتی که باور دارید  ی به شیطان فرمان بدهید و بگو   ، بعد از اعتراف و توبه   - 3

  اید و طبق کولسیان خود معترف شده و بخشیده شده )آیات را اعالم کنید( شما به گناه  

 ای شیطان تو هیچ سندی بر علیه من نداری از زندگی من بیرون برو. ،  14  آیه   2  باب 

 

مسیح    ، کوبید   15  آیه   2  باب   همانگونه که مسیح سر تو را روی صلیب در کولسیان   - 4

  را   تو   سر   که   داده   من   به   را   اقتدار   این   20  آیه   16  باب   رومیان   طبق   و   ت در من زنده اس 

  در   را   او   و   بکوبید   شیطان   سر   بر   را   خود   پای   نبوتی   عمل   و   دعا   با   و   بکوبم   خود   پای   زیر 

 د. کنی   دور   خود   از   مورد   این 
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 طرز دعا برای سرکوب محکومیت دیگران: -2

های  ان از انسان ـ ها نیست بلکه شیط باور داشته باشید که جنگ شما با انسان  (1

- 10ه آی  6 باب  کند. افسسیان ضرر به شما استفاده می گناهکار برای آسیب و 

 د. کنی   اعالم   و   بخوانید   را   ، 12

 

طرف مقابل یا به شما گناه کرده و آسیب رسانده است و یا شیطان به دروغ به   (2

ید آن را بگیرید  أی بایست در هر دو صورت از روح القدس ت او تهمت میزند. می 

 د. و به درستی با مطلب رو برو شوی 

 

القدس به شما نشان داد که این یک تهمت است و شیطان به دروغ به  اگر روح  (3

شخص سوم در مقابل شما تهمت زده و او را در مقابل شما خراب و محکوم  

بایست به شیطان فرمان دهید که تو حقی نداری که آن فرد را در  می   ، کرده 

خداوند    تو دروغگو و پدر دروغگوها هستی و   ، مقابل چشمان من محکوم کنی 

شخصیت تو را برای من آشکار کرده است. پس    ، 32  آیه   8  باب   مسیح در یوحنا 

حقی بر او و بر من و رابطه من با این شخص  ؛  از دور من و آن شخص برو بیرون 

برای شخص محکوم شده نزد    نداری از زندگی من و او برو بیرون و بعد فورا 

 د. ظت کنن خدا شفاعت کنید که خدا و فرشتگانش او را محاف 

 

اگر واقعیت این بود که فرد به شما گناه کرده و حتی ضرر و آسیب رسانده   (4

در آن صورت بدانید که ضرر و آسیب را شیطان از طریق یک فرد گناه   ، است 

برای گناهش   ابزار شیطان شده. فرد را  کار به شما رسانده و شخص خاطی 

شفا و آزادی ببخشید و به    کتاب   114تا    100صفحات  طبق اصول بخشش در  

  بخشم و او را دست بسته به خدایم شیطان اعالم کنید که من این شخص را می 

ام و تو دیگر حق نداری از طریق این شخص به من  عیسی مسیح واگذار کرده 

یا  آسیب برسانی و دیگر نمی  به آن شخص خشمگین و  توانی من را نسبت 

خداوند    ، تو بودی که به من آسیب رساندی د.  کارت اینجا تمام ش  ، افسرده کنی 
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و مرا محافظت می  دا   کند  را جبران و شفا خواهد  آسیبی  و  تو    د هر ضرر  و 

شکست خورده هستی و از زندگی من و آن شخص در نام عیسی مسیح بیرون  

 .برو 

 

 ن ما: طرز دعا برای سرکوب شیطان در مورد محکومیت خدا در چشما -3

شناخت ، باور و اعالم حقیقت راجع به شخصیت خدا در مقابل شیطان، آیا این آیات زیر  

 ؟ کنید   اعالم   را   آیات   این   او   های محکومیت   و   شیطان   مقابل   در   توانید می   و   د را باور داری 

 ( 5  آیه   100  باب   خدا نیکوست )مزمور  (1)

 ( 3  آیه   31  باب   خدا من را دوست دارد )ارمیا  (2)

 ( 19- 18  آیه   1  باب   بهای مسیح مرا خریده )اول پطرس با خون گران  (3)

 ( 11  آیه   29  باب   های عالی دارد )ارمیا برای من برنامه  (4)

ایمان شوم مرا هرگز رها نخواهد  اگر من بی   عیسی به من وفادار است حتی  (5)

 د. کر 

 ( 39- 38  آیه   8  باب   رومیان   ، 13:    2  باب   )دوم تیموتاوس 

را    چون او مرا دوست دارد و مرا انتخاب کرده آن   ، هر اتفاقی برای من بیافتد  (6)

 ( 28  آیه   8  باب   رومیان ) د.  برای خیریت من تمام می کن 

 ( 91  باب   مزمور   ، 23  باب   کند )مزمور او مرا محافظت می  (7)

  قرنتیان   اول   ، 1  آیه   46  باب   مزمور )   رهاند می   موقعیتی   و ه  او مرا از هر وسوس  (8)

 ( 13  آیه   10  باب 

و    20  آیه   3  باب   دهد )افسسیان او قوت و قدرت انجام هر کاری را به من می  (9)

 ( 13  آیه   4  باب   فیلیپان 

نشانده و  آید و مرا با خود تا به ابد روی تخت سلطنت خود  او به دنبال من می  (10)

 د. نشان می 

 ( 17  آیه   4  باب   اول تسالونیکیان   ، 6  آیه   2  باب   )افسسیان 
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 : ید و دستور دهید که ی به شیطان بگو 

-هایت و محکومیت دروغ   ، توانی خدا را جلوی چشم من محکوم کنی ای شیطان نمی 

آیاتی را که اعالم کردم باور دارم که خدای من  هایت را باور نمی  این  بلکه تمام  کنم 

 ن. پس شیطان ساکت شو و از زندگی من برو بیرو   ، نیکوست و او قادر مطلق است 

 

ای و  شکست خورده   15  آیه   2  باب   تو زیر پای مسیح روی صلیب طبق کولسیان 

من داده که سر تو را زیر پای خود  ه  مسیح این اقتدار را ب   20 آیه  16  باب  طبق رومیان 

کنم  و تو را زیر پای خود کوبیده و اعالم می   کنمبکوبم و من از این حق امروز استفاده می 

چون من حقیقت    ، هایت نسبت به خدای من باطل است هایت و محکومیت که تمام دروغ 

 ن. دانم و حقیقت من را آزاد کرده است. پس برو بیرو را می 

 ن. آمی ح،  در نام عیسی مسی 

 

 

 ها و باز کردن برکات طرز بستن لعنت

   ستن و باز کردن: ب 

 ها ها و اعمال شیطان و باز کردن برکت لعنت بستن  

چه موت و چه حیات و چه برکت و این اقتدار    ، عیسی اقتدار باز و بسته کردن را دارد 

 . را به ما داده است که درهای باز را ببندیم و درهای بسته را باز کنیم 

 

کلیدهای موت و عالم اموات    اینک تا ابداآلباد زنده هستم و   و   شدم   مرده   و ؛  من هستم اول و آخر و زنده  " 
 " نزد من است. 

   ( 18- 17آیه    1  باب   مکاشفه ) 

گوید آن قدوس و حق که کلید داود را دارد که  و به فرشته کلیسای فیالدلفیه بنویس که این را می " 
 " . بندد و هیچ کس نخواهد گشود گشاید و هیچ کس نخواهد بست و می می 

   ( 7آیه    3  باب   مکاشفه ) 
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سپارم؛ و آنچه بر زمین ببندی در آسمان بسته گردد و آنچه در  کلیدهای ملکوت آسمان را به تو می و  " 
 " . زمین گشایی در آسمان گشاده شود 

   ( 19آیه    16  باب   تی م ) 

 

گویم آنچه بر زمین ببندید، در آسمان بسته شده باشد و آنچه بر زمین گشایید، در  آینه به شما می   هر " 
 " . باشد آسمان گشوده شده  

   ( 18آیه    18  باب   تی م ) 

 

 

 : هاطرز دعا در مقابله با لعنت

خواهد و هر لعنتی را که بر من است او طبق  خدا برای من برکت خواسته و می  (1)

 ت. از من برداشته اس   13  آیه   3  باب   غالطیان 

 

هر لعنتی که از پدر و مادر و یا اجداد من ، به    ، شیطان تو حقی بر من نداری  (2)

کنم که  کنم و اعالم می باطل می   13  آیه   3  باب   ای را طبق غالطیان من رسانده 

  زندگی   از   نداری   من   ر بخشم و تو حقی بر آنان و ب پدر و مادر و اجداد خود را می 

 . شو   خارج   من 

 
نسل من برداشته شد و تو حقی   شیطان بدان که امروز این لعنت از زندگی من و فرزندان و 

در  ، 6 آیه  20 باب  خداوند من در خروج ،بر خانواده من نداری از زندگی آنان برو بیرون

تا هزار پشت بر آنانی که مرا دوست دارند و احکام مرا نگاه دارند،  ه فرمان فرموده ک 10

ت و تو دستت از  کنم. باور دارم که با دعای من از االن برکت به دنبال آنان اسرحمت می 

 .آمین ،من و انان قطع شده است. در نام عیسی مسیح
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https://
https://dl.dropbox.com/s/xkzej4d0kvaf9xh/J21.mp3
https://youtu.be/vgh1XBvTBbM
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 روح مرگ 

 های حضور روح مرگ در زندگی عوارض و نشانه

 ی احساس نا امیدی در زندگ  (1

 ( نگرانی )به صورت عادی نگران شدن (2

 ی احساس حقارت و کوچک (3

 ی احساس پوچی و بی ارزش  (4

 د مرا دوست نداراحساس این که کسی  (5

 اهوابسته شدن به جادوگری و احضار ارواح برای پیدا کردن راه حل (6

 ل ها از نسل به نسانتقال ارواح اجداد و انتقال لعنت (7

 ی فکر خودکش  (8

 

 

 دعای آزادی از روح مرگ

 ت بایسرای آزادی از قدرت کنترل کننده روح مرگ میب

 ت روح مرگ را شناخ -1

 د خود باطل کنیقدرت او را بر زندگی  -2

 

بایست اول از اعالم شکست  می ،  برای آزادی کامل از تمام ارواح لیست و نمودار ارواح 

شیطان و روح مرگ شروع کرد و او را بیرون کرد تا بتوانید ارواح دیگر را اخراج کنید و  

روح مرگ دوباره ارواح زیر سلطه خود را به فرد روح زده که آزاد شده است بر    ، اگر نه 

 د. گردان می 

 شناخت ماهیت روح مرگ 

  ،انددهند اسم گذاری شدهارواح پلید طبق عملکردی که روی زمین و بر مردم انجام می

  اسامی،  کنندمی   صحبت  و(  سازند دهند )ظاهر میالبته در زمانیکه خود را نشان می
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.  بگویند  دروغ  که  است  ممکن   یا   و   باشد  راست  است   ممکن  که  کنندمی   اعالم   خود  برای

ها چه عوارضی را ایجاد  آن  بدانیم   اینکه   جز  نیست  مطرح  زیاد   هاآن  اسم   صورت  هر  در

ارواح پلیدی هستند که قادر هستند مثل خود شیطان قتل کنند    ،کنند. روح مرگمی

دفاع را آسیب و حتی بکشند. بله شیطان قادر به کشتن جسمانی افراد  های بیو انسان

 (.44 آیه 8  باب ایوحن ، 1 بابهست )ایوب 

باید بدانیم که هیچگاه شیطان قادر به کشتن یک ایماندار حقیقی نیست. طبق اول  

نفس و روح ما را تا باز آمدن    ، عیسی مسیح خودش جسم   23  آیه   5  باب   تسالونیکیان 

ثانوی خود و تا زمانیکه ما روی زمین هستیم و به مالقات او خواهیم رفت را محفوظ  

دارد. پس شیطان هیچ حقی بر ما ندارد مگر اینکه ما دری را در زندگی و نفس  نگاه می 

یوب( که در خود بر او باز کنیم و یا اینکه خود خدا این اجازه را به او بدهد )طبق کتاب ا 

 کنیم چون وقت رفتن ما به نزد اوست.  آن صورت خدای قادر مطلق را اطاعت می 

شود از  طبق باور ما )دو باور هست که بعضی از مسیحیان باور دارند که نجات را می 

دست داد و بعضی مثل ما باور دارند که نجات حقیقی از دست دادنی نیست مگر اینکه  

ایم و نجات  م و فقط نسبت به مسیح و برکات او هیجان زده شده ای از اول ما نجات نیافته 

روح  و  نکرده  پیدا  نکرده واقعی  دریافت  را  مسیحیان    ، ایم القدس  از  گروه  دو  این  البته 

توانند مجاب کنند و بهتر است که  کلونیست و آرمینست در این بحث یکدیگر را نمی 

بایست  می   ، دهید دهید یا نمی از دست می   بدانیم به هر الهایاتی که باور دارید که نجات را 

پس    ، در قدوسیت و اطاعت کالم باقی بمانیم و بقیه اش دست خدای قادر مطلق است 

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

 ت.رئیس تمام ارواح پلید اس شیطان  (1)

کنند )یعنی روح پلیدی که در ایران است به ای عمل میارواح پلید منطقه (2)

 . اروپا و آمریکا قدرتی ندارد مگر بوسیله شما آمده باشد(
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فرشته یا ملک فارس )روح پلیدی که روی ایران بوده و هست( دانیال نبی   (3)

 د. را مطالعه کنی 13و آیه  10 بابتمام 

اسالم مذهبی است که شیطان آن را بوجود آورده )اگر در مورد این حقیقت   (4)

ول خود تماس بگیرید(.  ئکنید با مس مشکل باور کردن و یا احساس ترس می

که عامل آوردن روح مرگ به ایران شده است.    پشت اسالم روح پلیدی هست 

بر   عالوه  نیز  اسالم  روح  ولی  است  مرگ  روح  و  قاتل  خود  شیطان  )البته 

بیأت و  دروغ  مثل  دیگری  ت  ، اطاعتیثیرات  مرگ  أبزرگترین  دارد  که  ثیری 

 .است(

فرماید که شیطان خودش قاتل و پدر  مسیح می  44  آیه  8  باب   طبق یوحنا  (5)

مرگ همان روح خود شیطان است که به ارواح زیر  دورغگویان است. روح  

کنند  کند و ارواحی که عمل قتل را اجرا میدست خود این عمل را واگذار می

به روح مرگ معروف هستند. این روح عوارض بسیاری دارد که منجمله روح  

 . کنیدترس و عوارض آن و آوردن ارواح دیگر که در شکل باال مشاهده می

 

 چه اتفاقی در کودکی بر ما افتاده است؟ از نظر روحانی 

و    -1 در مغز  فیزیکی  نظر  از  که  این است  نظر گرفت  باید در  که  را  مسئله مهمی 

تواند درب بازی برای کنترل روح مرگ را  افتد که میسیستم عصبی ما اتفاقاتی می

 در فکر و احساس ما باز کند.  

گذارند. به این معنی که  اثر می تمام حواس پنجگانه ما به صورت تصویری در مغز ما  

ی را که به  ی هر بو ، شنویم ی را که با گوش می ی هر صدا  ، بینیم هر تصویری را با چشم می 

کنیم و  چشیم و هر جسمی را با دست لمس می ای را با زبان می هر مزه   ، رسد مشام می 

با پوست خود احساس می  باد را  متعدد در  کنیم همه و همه به صورت تصاویر  حتی 

شود مگر ضربه مغزی و آسیب مغزی  شود و هیچگاه پاک نمی کامپیوتر مغز ما ثبت می 

 بخوریم که اعصاب مغز ما قادر به دسترسی به آن تصاویر نداشته باشند.  
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ی که برای ما تداعی  ی اعصاب مغز عامل انتقال سیگنال و تصاویر هستند و خاطره ها 

حتی بو با تصویری در مغز ما ثبت شده است. در  گردد بواسطه این تصاویر است که  می 

تمام دوران زندگی ما تصاویر زیادی از خوب و بد در مغز ما ثبت شده است که افکار ما 

های مغزی و ترشحات مخصوص  سازد و تمام آنان بر احساس ما که توسط سیگنال را می 

اسم گذاری شده  روانشناسان  و  پزشکان  توسط  آنان  احساس که همه    ، غم   ، شادی   اند 

 کنند.  خشم و عصبانیت را ایجاد می   ، نگرانی و ترس 

یا خونریزی    ، ایم یا تصادف دیده   ، تصاویری که راجع به اتفاقاتی مثل مرگ کسی بوده 

  ، ایم ها شنیده یا جنگ دیده و یا صدای آژیر و بمب   ، ایم یا دعوا و کتک کاری دید   ، ایم دیده 

-شدیم یا در تصادفی می تی داشتیم غرق می یا ح   ، ایم ان آسیب جسمانی دیده ـ یا خودم 

ایم. تمام این اتفاقات  ردیم یا اتفاقات هولناکی از این قبیل از بچگی تا سن کنونی داشته ُم

ایم در مغز ما ثبت شده است و حتی اگر در  با احساساتی که ما در آن زمان پیدا کرده 

ریر و ارواح چون در زمان آن  سفانه ش أ ضمیر ناخوداگاه ما رفته باشد که یادمان نیاید مت 

قادر به یاد آوری شما هستند. دوباره    ، اند و حتی با شما صحبت کرده اند واقعه حاضر بوده 

شنود ولی  ن و ارواح پلید با حرف زدن با فرکانسی که گوش ما نمی ا تکرار کنم که شیط 

 . کنند دهد با ما صحبت می روان ما و روح ما تشخیص می 

 

های دوران بچگی شما را بیادتان بیاورد.  القدس بخواهید که خاطره روح اول باید از    - 2

سالگی به بعد که امکان دارد از ضمیر خودآگاه شما حذف شده   4تصاویری که حتی از 

در ضمیر ناخودآگاه شما هنوز وجود دارد. تصاویری است که از کودکی در ذهن   ، باشد 

که شیطان و روح مرگ در زمانیکه  شما با گفتار شیطان و روح مرگ ضبط شده است  

کنند که حتی خودتان نیز خبر ندارید که از کجا این  آنان بخواهند از آن استفاده می 

وسیله روح مرگ آن تصاویر را برای کنترل شما استفاده    آید و به این افکار بر شما می 

 . کند می 

 

 ، خونریزی  ،هاصادفت  ، اندردهاز شنیدن مرگ افراد و دیدن افرادی که مُ  ،تصاویری  -3

ای که  دعوای شدید پدر و مادر در خانه و هر واقعه  ،فیلم وحشتناک ،اتفاق وحشتناک

اید را بیاد بیاورید.  ترسیده  آورید که شدیدا یاد میه  دهد و بروح خدا به شما نشان می 
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رفتن    ، دیدن شیون افراد دیگر سر خاک  ، رده در دوارن کودکیی مثل دیدن مُی هامثال

مُ تصادفردهبه   , خانه  غرق    ،های عجیبشور  داشتید  خودتان  شاید  یا  و  خونریزی 

 ... .  شدید یا در تصادفی بودید و یا خطری شبیه آنمی

 

عالی است ولی از    ،سال به بعد دیدید اشکالی ندارد  12یا    10اگر تصاویری از سن    -4

  نشان  را  سالگی  7  یا  و   6,    5,    4تر مثل  به شما دوران قبل  القدس بخواهید کهروح

از تصویر درد  دهد برای آزادی شما  بلکه  برای درد کشیدن شما نیست  این تقاضا   .

آوری است که شیطان در مغز شما و احساس شما حک کرده و پشت این تصویر دروغ 

زمان بلوغ و زندگی  کند و االن در  شیطان ضبط شده و از این دروغ شما را کنترل می 

ترساند و  کند و توسط آن تصویر و دروغ متصل به آن میروزمره شما را کنترل می

 د. کننگران می

 

شما    ، ایدرده را دیدهسالگی در زمانی که شما آن مُ  5یا    4  در زمان کودکی مثال   -5

دانید که  د و نمیـوان یک کودک کوچک خبری از مرگ و معنی آن نداشتیـعنه  ب

 مرگ چیست.  

نه    ، دانید خدا کیست. ولی شیطان با شما در آن زمان صحبت کرده در ثانی شما نمی 

ی که روح اسالم  ی ها تنها با شما بلکه به همین نحو با تمام مردم جهان بخصوص در منطقه 

کند صحبت کرده و این حرف روح مرگ با همه آن افراد در آن مناطق  و مرگ عمل می 

 . است   صحبت کرده 
 

روح مرگ چی گفته است؟ روح مرگ به همه ما در زمان کودکی در زمانی که ما   -6

روبرو شده این مسئله مرگ  کامال  با  و  ما جریحه  ایم  در  احساسات  و  دار شده است 

ام  گفته است: این شخص را من کشتهروح مرگ می ،ایم موقعیت حساس زندگی بوده

کشم.  هر موقع اراده کنم تو را می   ،وانم تو را بکشم تو این حق را نیز بر تو دارم و می

تواند من را بکشد یا  زمان بدون اینکه بداند مرگ چیست و یا کی می  کودک در آن

نگاه دارد را می  ،زنده  و در  این صدای شیطان  او خواهد شد  باورهای  پذیرد و جزو 

کند و  افه می های بعد همین روح مرگ تصاویر دیگری را به این تصویر اول اضسال
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حتی زمانیکه شما حتی یک خدای مذهب یا حتی مذهب اسالم را باور کرده باشید  

ی را به شما  ی سالگی به بعد که مذهب اسالم و یا یک خدا  10در حدود سنی    مثال 

به من و    ،ها و فوت عزیزاناند باز شیطان در موارد تصاویر مرگ و تصادفمعرفی کرده

گوید نگاه کن  گوید که خدای تو کجاست؟ ویا مین بار میگوید ولی ایشما دورغ می

به این ترتیب    ، اندازدکه خدای تو این کار را کرد و عزیز تو را کشت و گردن خدا می

ی  ی االن خدا  ،عالوه بر دروغی که در دوران کودکی شما گفته که من به تو حق دارم

 د. کنآبرو می را هم که باور کرده بودید را خراب و بی

 

عنوان مسیحی به  ه  ی بر شما دارند که شما بیشیطان و روح مرگ تنها قدرت اجرا  -7

سفانه بر  أای بر شما ندارند ولی متقدرت و آتوریته  ،اگر نه هیچ اقتدار  ، دهیدآنان می 

 دنیا و کسانی که مسیح را ندارند این آتوریته اجرای مرگ را دارند. 

اجرا  آتوریته  و  اقتدار  که  مرگ  ی  ی مسیحی  روح  و  مقابل شیطان  در  را  خدا  کالم 

یک مسیحی شکست خورده است چون این روح ارواح دیگر بخصوص ترس و   ، داند نمی 

 د. کن دهد و ما را کنترل می افسردگی و خشم را به ما انتقال می 

 

بایست  برای باطل کردن دروغ شیطان و روح مرگ و آزادی از کنترل این ارواح می  -7

 . باور صحیح و اقتدار به آنان اعالم کردکالم خدا را با 
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 اصول دعای اخراج ارواح پلید چیست؟ 

در درجه اول باید اقتدار خود را بر خود شیطان رئیس روح مرگ اعالم کنید   (1

 و بعد با ملک فارس و روح اسالم قطع رابطه کنید و فرمان دهید

 

بایست  می 7 آیه  4 باب  درکالم خدا برای مبارزه و اخراج ارواح طبق یعقوب (2

اول از خدا اطاعت کنیم و بعد در مقابل شیطان مقاومت کنیم تا از ما بگریزد. 

داند  می  فایده است. شیطان کامال بدون اطاعت از کالم خدا فرمان دادن بی 

آیه آیا  باور داریدای که شما استفاده میکه  اعمال قبلی    ،کنید را  از  چون 

-عنوان شمشیر استفاده می ه ای را که شما بآیه شود که آیاشما متوجه می

اید )برای شما مکشوف و ریما شده  ( را فهمیده17  آیه  6  باب  کنید )افسسیان

می  اطاعت  همه  از  بیشتر  و  دارید  باور  و  اطاعت  است(  و  باور  بدون  کنید. 

کالم آیات  از  نمیأمت  ، درست  کاری  دهیمسفانه  انجام    اعمال   به ).  توانیم 

ه کنید و اقتدار پولس و پسران اسکیوا را  مراجع  ،16-11آیه  19  باب  رسوالن

 ( بایست مثل پولس رفتار کنیم نه پسران اسکیواما می ،مقایسه کنید 

 

شما باید باور کنید که روح خدا به شما مسح داده و اطاعت کالم خدا به   (3

 ت.ی برای اخراج ارواح داده اسیشما اقتدار اجرا

 

این اقتدار را دارد که ارواح را اخراج کند و شیاطین  در حقیقت مسیح در شما   (4

ترسند و مسیح  ترسند بلکه از مسیح و مسح روح خدا میاز من و شما نمی

 . کنداست که آنان را از طریق ما و اقتداری که به ما داده اخراج می 

 آیات کلیدی  ❖

  قلب   صمیم  از  بتوانید  تا   گردد  مکشوف  شما   خود  برای  که   بخوانید  را  آیات  این

  به   که  آیاتی  باشید  داشته  ییاجرا  اقتدار   تا  کنید   اطاعت  را  آن  بعد  و  کنید  باور

ن و ارواح کاری نیستند بلکه آیات  شیطا  مقابل  در   ایدکرده  حفظ  تئوری   صورت

 . مکشوف شده )ریما شده( و اطاعت شده قدرت و اقتدار دارد



 

106 

 

 روجوع کنید(  19 باب )به عملکرد برادران اسیکوا در اعمال 

 " . از این جهت پسر خدا ظاهر شد تا اعمال ابلیس راباطل سازد " -1

   (  8آیه    3اول یوحنا باب ) 

 

اید زیرا او که در شماست، بزرگتر است از آنکه  ای فرزندان، شما از خدا هستید و بر ایشان غلبه یافته "   -2

 " . می شنود   گویند و دنیا ایشان را این جهت سخنان دنیوی می   ایشان از دنیا هستند از   در جهان است. 

   (  4آیه    4اول یوحنا باب ) 

 

دالن  روح خداوند بر من است، زیرا که مرا مسح کرد تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاد، تاشکسته "   -3

 " . کوبیدگان را، آزاد سازم   بینایی، موعظه کنم و تا را شفا بخشم و اسیران را به رستگاری و کوران را به  

   (  18آیه    4لوقا باب ) 

 

توانایی قوت او زورآور شوید. اسلحه تمام خدا را بپوشید تا    ای برادران من، در خداوند و در  خالصه "   -4

ها  ریاست بتوانید با مکرهای ابلیس مقاومت کنید. زیرا که ما را کشتی گرفتن با خون و جسم نیست بلکه با  

 " . های آسمانی های روحانی شرارت در جای ها وجهان داران این ظلمت و با فوج و قدرت 

   (  12- 10آیه    6افسسیان باب ) 

 

فرایض و به خالف ما بود )شریعت عهد عتیق که گناه ما    و آن دستخطی را که ضد ما و مشتمل بر "   -5

  سند اصلی است که بر علیه ما بود ولی مسیح آن را روی صلیب به دوش خود گرفت(   ، دهد را نشان می 

 " . محو ساخت و آن را به صلیب خود میخ زده از میان برداشت 

   (  14آیه    2کولسیان باب ) 

 

ساخت، در هم شکست. خدا به تمام  به این ترتیب، قدرت شیطان را که شما را به گناه متهم می "   -6

روشنی نشان داد که مسیح بر روی صلیب بر شیطان چیره شده است؛ و شما هم بوسیله او،  مردم دنیا به 

 " . اید از تمام گناهان خود پاک شده 

   (  15آیه    2کولسیان باب ) 
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  " بزودی   " ید  ی های شما خواهد سایید. ) به شیطان باید بگو و خدای سالمتی بزودی شیطان را زیرپای "   -7

 " (. همین االن است 

   (  20آیه    16رومیان باب ) 

 

کند، به دریاچه آتش و کبریت انداخته شد، جایی که وحش و نبی  و ابلیس که ایشان را گمراه می "   -8

 " . روز عذاب خواهند کشید   شبانه   کاذب هستند؛ و ایشان تا ابداالباد 

   (  10آیه    20مکاشفه باب ) 

 

  بواسطه   شکر خدا راست که ما را   لیکن   ت؟ ای گور ظفر تو کجاس ای موت نیش تو کجا است و "   -9

 " . دهد می   ظفر   مسیح   ماعیسی   خداوند 

   (  55آیه    15اول قرنتیان باب ) 

 

و با  . اید رده بودیم بامسیح زنده گردانید، زیرا که محض فیض نجات یافته ما را نیز که در خطایا ُم "   -10

 " . های آسمانی در مسیح عیسی نشانید او برخیزانید و در جای 

   (  6- 5آیه    2افسسیان باب ) 

 نحوه دعای اخراج روح مرگ 

 :اعالم حقیقت و شکست شیطان 

 ی کنم که من را نجات دادخداوندا تو را شکر می  (1

شناختی و از رحم مادر مرا انتخاب کرده بودی که  تو مرا از بنیاد عالم می (2

 م نجات یاب 

کمال  ممنونم که بخاطر من روی صلیب جان دادی و گناهان من را تمام و   (3

 ی بخشید

 ی ردگان برخاستی و بر مرگ پیروز شدروز سوم از مُ (4

 د رمن نیز با تو مردم و با تو زنده شدم و تا ابد نخواهم مُ (5
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 و شیطان صدای من را بشن (6

تمام گناهان من را بخشید و هر    14  آیه  2  باب  عیسی مسیح طبق کولسیان (7

قتدار  همه جعلی است ولی من این ا   ،سندی از گناهان من در دست توست

های تو را  را دارم که آن را از دست تو بگیرم و به مسیح بدهم و محکومیت

 م. نسبت به آن گناهان باطل کن 

  15  آیه   2  باب   ان ـطبق کولسی  ،ان صدای من را بشنو: مسیح خداوندـشیط (8

 د.بر روی صلیب بر تو و تمام ارواح پلید پیروز شد و این پیروزی را به من دا 

 ت.ای و مسیح در من زنده است خوردهتو زیر پای مسیح شکس (9

ردگان  ردگان برخاست و به من این اجازه داده که با او از مُدر روز سوم از مُ (10

 م. برخیز

میرم بلکه تا ابد زنده هستم و روی تخت سلطنت او از  من دیگر تا ابد نمی (11

 م.اهمین االن نشسته

رد است و تا  آینده تو در دریاچه گوگ  10  آیه  20  باب   ولی تو طبق مکاشفه  (12

 د.به ابد عذاب خواهی کشی 

توانی من را بکشی و به این وسیله  که تو می  ،تو در بچگی به من دروغ گفتی (13

 ی.کن مرا ترساندی و هنوز من را کنترل می 

توست (14 آخر  روز  امروز  هستی  ،ولی  مسیح  پای  زیر  تو  که  طبق    ، همانگونه 

 ی. زیر ما هست 20 آیه  16 باب رومیان

 ن. عنوان یک عمل نبوتی بکوبید روی سر شیطاه  پای خود را ب (15

شیطان هر موقع تو گذشته من و گناهان من و تصاویر درد آور گذشته من   (16

 م.آور را بیادم بیاوری من آینده تو را بیادت می

 ن.از زندگی من برو بیرو (17
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 قطع رابطه با ملک فارس و روح پشت مذهب اسالم:

تو حق بر نیاکان من و کشور    ، کنمای ملک فارس من با تو قطع رابطه می  (1)

من داشتی ولی از امروز حقی به من نداری و قدرت و اقتدار تو را با اقتداری  

 . کنمکه مسیح به من داده امروز باطل می

ات شیطان را با اقتدار خون مسیح کوبیدم و او را اخراج  من االن سر رئیس (2)

 .یکنم و تو نیز باید بروکردم و با تو قطع رابطه می

ام و  من تولد تازه پیدا کرده ،تو دیگری هیچ حق قانونی نسبت به من نداری (3)

 ن.از زندگی من برو بیرو ،فرزند خدا هستم و متعلق به تو نیستم

ی سال من را از طریق مذهب کنترل کردی ولی  ی هاای روح اسالم تو سال (4)

 . امروز دست تو جلوی من باز است

با حضرت محمد    ،کنما آن قطع رابطه می ام و بمن مذهب اسالم را توبه کرده (5)

کنم و تمام اسنادی را  ن قطع رابطه می آبا قر  ، کنمو امامان قطع رابطه می 

من دیگر   ،کنمکه بر علیه من از طریق این مذهب داشتی را امروز باطل می

مذهب ندارم بلکه رابطه من با خداوندم عیسی مسیح است. پس از زندگی  

باید    هم  تو  پس  کردم  بیرون  امروز  را  شیطان  تو  سمن برو بیرون. من رئی

افکارم و احساساتم    ، بروی. در نام عیسی مسیح تمام کنترل تو را بر خودم

 ن.کنم. از زندگی من برو بیروباطل می

 

 اخراج روح مرگ: 

تو از بچگی به من کودک )سن خود را    ،تو دروغگو هستی  ،ای روح مرگ (1

 ی. ید( راجع به مرگ دروغ گفتیبگو

تونی من را بکشی و من را خواهی کشت ولی کور خوندی  گفتی که تو می (2

.  تتوانستی من را بکشی و مرگ من در دست تو نبوده و نیسنمی  تو اصال 

  من   خدای   امآورده  ایمان   که  ناال   ولی  دانستم نمی  را   مطالب  این   بچه  من

 .است کرده باز را مرگ مسئله  من برای
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ام و من از رحم مادر انتخاب شده  نگاه کن که االن من زنده هستم و نمرده (3

اول   طبق  و  کرده  محافظت  را  من  مسیح  و  کنم  پیدا  نجات  که  بودم 

 ، تا بازگشت ثانوی خود و یا من به حضور او بروم  23آیه    5  بابتسالونیکیان  

 . هم روح و هم روان و هم جسم من را محافظت خواهد کرد

یح چشمم را باز می  خوابم و در جلوی مس رد بلکه میو من دیگر نخواهم مُ (4

 م. کن

توانست بکند و  اقتدار و قدرت مرگی که در دست توست به من کاری نمی (5

مُنمی نخواهم  خدا  کالم  طبق  من  بکند.  تخت  تواند  روی  من  جای  و  رد 

هات  سلطنت خداوند است و تا ابد با او سلطنت خواهم کرد و جای تو با رئیس

 د.چه گوگرد خواهی بوروح اسالم و ملک فارس و خود شیطان در دریا

آن  (6 انگیز(  وحشت  اتفاق  یا  )و  بودم  دیده  کودکی  در  من  که  را  فردی  آن 

گیرم و االن به مسیح خداوندم تقدیم  شخص و یا آن تصویر را از دست تو می

کنم. خیالم راحت است که این فرد در دست مسیح است نه تو و خداوند  می

کند  ح من به قلب او نگاه میکند و مسیمن هر طوری بخواهد با او عمل می

 ت. نه اعمال او ولی دیگر آن شخص در دست تو دیگر نیس

فوری از    ،هر موقع تصاویر دیگری از مرگ و وحشت را به من نشان دهی (7

 م. سپارگیرم و به مسیح میدست تو می 

قدرت حرف تو که گفته بودی من قادرم تو را بکشم را و با این تصویر یکی   (8

کنم و با حقیقت کالم که من نخواهم وز باطل اعالم میکرده بودی را امر

 . کنمرد تعویض می مُ

خداوند من در من روح حیات را گذاشته    ،از فکر و احساس من برو بیرون (9

 ی. توانی برگردو نمی ،ی در من نداریی است و تو هیچ جا

من آینده تو را که دریاچه گوگرد و   ،هر موقع این تصاویر را بیاد من بیاوری (10

 م.ور آعذاب ابدی است بیادت می 

از امروز تو    ،ایای روح مرگ تو هستی که روح ترس را در من ایجاد کرده (11

 ی. دیگر بر من کنترل ندار ،باید از من بترسی. از زندگی من برو بیرون

 . آمین، در نام عیسی مسیح
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https://dl.dropbox.com/s/glqz8q2aqoe4s8c/J22.mp3
https://youtu.be/rB3NZqm6zmc
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 نگرانی روح ترس و  

 های حضور روح ترس در زندگی عوارض و نشانه

  ، رومیان 16  آیه  3  باب   , یوحنا   55  آیه   15  باب   ترس از مرگ )اول قرنتیان  (1

 ( 11 آیه 8 باب

 ( 15 آیه 116 باب ترس از مرگ عزیزان )مزمور (2

 ( 6-4آیه  53 باب ترس و نگرانی از بیماری )اشعیا  (3

 ( 8 آیه  5 باب افسسیان ،9 آیه  36 باب مزمور)ی ترس از تاریک (4

 ( 31 آیه 40 باب  ، اشعیا 5 آیه  27 باب ترس از بلندی )مزمور (5

 ( 4 آیه 23 باب  ،8 آیه 32 باب )مزمور ترس از رانندگی  (6

 ا ترس از مسافرت با هواپیم  (7

 ( 1 آیه 46  باب ترس از جای تنگ )مزمور (8

 (10 آیه 12 باب  ، امثال19 آیه 2  باب ترس از حیوانات )پیدایش (9

 ( 16 آیه 24 باب  شکست )امثالترس از  (10

 لترس از ریسک کردن در کار و شغ (11

 (26  آیه 6 باب متی) ه ترس از آیند (12

از آینده و بزرگ شدن بچه (13   ، 13  آیه  147  باب  مزمور)  ا هترس و اضطراب 

 ( 22 آیه  65 بابا اشعی

 ( 7-6آیه    112  باب   مزمور   ،32-31آیه    6  باب  ترس از دست دادن کار )متی (14

  آیه  13 باب  عبرانیان  ،20-19آیه  6 باب  متی) ی بی پولترس از کم پولی یا  (15

 ( 3 آیه 10 باب  امثال  ،5

 دزدی )ناشی از ترس و نگرانی نداشتن و بدبختی(  (16

 (20 آیه 28 باب متی)  ییترس از تنها (17

 ن ترس از طرد شد (18

 باحساس نا امنی در یک مکان، مضطر (19

 ( 7-6آیه  112 باب دلهره از شنیدن صدای آژیر )مزمور (20

 ( اید صدای انفجار بمب شنیده صدای ناگهانی و بلند )قبال ترس از  (21
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 یم با خونریزأهای وحشتناک و یا تومشتاق و لذت بردن از به دیدن فیلم (22

 ترس از نقل مکان به محل جدید برای زندگی  (23

 ( 12-9آیه  71 باب  مزمور) م ترس از حرف مرد (24

 د. گردی که از ترس ناشی میی هاخجالت (25

  رومیان  ،14-13آیه    3  باب  ، مفتضح شدن( )غالطیانی )شرمیآبروترس از بی (26

 ( 17 آیه 15 باب

  قرنتیان   اول)  (گردد می   دروغ  گفتن  باعث  حتی)  ت ترس از تنبه شدن و مجازا (27

 ( 14 آیه 4 باب

  باب  ، رومیان32-31آیه    11  باب   قرنتیان   اول) تترس از قضاوت و محکومی (28

 ( 1 آیه 8

نبینند )مثل فرزندان( )در مواردی  کنترل کردن دیگران از ترس اینکه آسیب   (29

 ( تواند باشدبخصوص کنترل از ریشه غرور می

ی: متوسل شدن به دروغ از ترس مجازات و یا قضاوت و یا ترس  یدروغگو (30

 ی پولبی

 ح ترس از ارواح و حتی اسم رو (31

 ه ردترس از دیدن مُ (32

 

 دعای آزادی از روح نگرانی و ترس 

گوید که خدا به ما روح ترس را نداده  می   7  آیه  1  باب  کالم خدا در دوم تیموتاوس

 ا. قوت و خویشتنداری ر ، است بلکه روح محبت

بایست اول اعالم شکست به شیطان بدهید و بعد  برای اخراج روح ترس و نگرانی می 

کنید باطل  اقتدار و قدرت روح مرگ را در زندگی خود و یا فردی که برای او دعا می 

 . و بعد روح ترس و نگرانی را فرمان دهید ید  ی کنید و او را اخراج نما 
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 ی شناخت ماهیت و نحوه عملکرد روح ترس و نگران 

کند. روح نگرانی و ترس روحی  روح ترس از طرف روح مرگ به انسان انتقال پیدا می 

دانیم را ترغیب و  است که در زمانی که ما جواب سوالی را که با آن روبرو هستیم نمی 

 ترساند.  سبت به آن مطلب در حقیقت می کند و ما را ن تحریک می 

آید را نداریم.  افتد که ما جواب سواالتی که به مغز و فکر ما می نگرانی وقتی اتفاق می 

 ؟ افتد از نظر فیزیکی چه اتفاقی در مغز ما می 

و    -1 در مغز  فیزیکی  نظر  از  که  این است  نظر گرفت  باید در  که  را  مسئله مهمی 

اتفاقاتی م  ما  به  یسیستم عصبی  ما  تمام حواس پنجگانه  باز شود.  باید در  که  افتد 

گذارند. به این معنی که هر تصویری را با چشم می  صورت تصویری در مغز ما اثر می

هر   ،رسد ی را که به مشام می مییهر بو ،شنویم-ی را که با گوش می ی هر صدا ، بینیم

کنیم و حتی باد را با  چشیم و هر جسمی را با دست لمس می ای را با زبان میمزه

کنیم همه و همه به صورت تصاویر متعدد در کامپیوتر مغز  پوست خود احساس می 

شود مگر ضربه مغزی و آسیب مغزی بخوریم که  -شود و هیچگاه پاک نمی ما ثبت می

 اعصاب مغز ما قادر به دسترسی به آن تصاویر نداشته باشند.

ی که برای ما تداعی  ی ستند و خاطره ها اعصاب مغز عامل انتقال سیگنال و تصاویر ه 

گردد بواسطه این تصاویر است که حتی بو با تصویری در مغز ما ثبت شده است. در  می 

ار ـ ه افک ـ تمام دوران زندگی ما تصاویر زیادی از خوب و بد در مغز ما ثبت شده است ک 

را می  احس - ما  بر  آنان  تمام  و  ما که توسط سیگنال ـ سازد  تر اس  شحات  های مغزی و 

  ، اند احساس شادی گذاری شده مخصوص که همه آنان توسط پزشکان و روانشناسان اسم 

کنند. تصاویری که راجع به اتفاقاتی خشم و عصبانیت را ایجاد می   ، نگرانی و ترس   ، غم 

یا دعوا و کتک کاری    ، ایم یا خونریزی دیده   ، ایم یا تصادف دیده   ، مثل مرگ کسی بوده 

یا خودمان آسیب جسمانی    ، ایم ها شنیده یا جنگ دیده و یا صدای آژیر و بمب   ، ایم - دیده 

ردیم یا اتفاقات هولناکی از ُمشدیم یا در تصادفی می - یا حتی داشتیم غرق می  ، ایم دیده 

 ایم. این قبیل از بچگی تا سن کنونی داشته 

ز ما ثبت شده  ایم در مغ تمام این اتفاقات با احساساتی که ما در آن زمان پیدا کرده 

سفانه شریر و ارواح  أ است و حتی اگر در ضمیر ناخوداگاه ما رفته باشد که یادمان نیاید مت 
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قادر به یاد آوری    ، اند - اند و حتی با شما صحبت کرده چون در زمان آن واقعه حاضر بوده 

ن و ارواح پلید با حرف زدن با فرکانسی که گوش ا شما هستند. دوباره تکرار کنم که شیط 

 . کنند دهد با ما صحبت می شنود ولی روان ما و روح ما تشخیص می ا نمی م 

 

شنویم و یا سوالی در ذهن ما مطرح  ی مییکنیم و یا صداوقتی به تصویری نگاه می  -2

از طرف مردممی باشد  ،شود که ممکن است  در آن صورت مغز ما    ، دنیا و یا شریر 

سوال به مخزن کامپیوتری مغز رجوع کند و کند برای پیدا کردن جواب آن  شروع می

های ثبت  دنبال جواب بگردد. اگر توانست که جواب آن سوال را از حافظه و سلول

شده پیدا کند , چه جواب درست و چه جواب غلط هر چه که شباهت به آن سوال را  

 کنیم که جواب را داریم. هد و ما فکر می دجوابش را به ذهن ما انتقال می ، دارد

  ، های ناگوار واقعه   ، دردها   ، مکان دارد که سوال و یا صدا شباهت زیادی به مصائب ا 

های گذشته بخصوص در زمان کودکی تا به زمان حال باشد و محض رجوع به آن  آسیب 

آن جواب همراه با احساساتی که به آن ربط داشته شده را    ، آن خاطره   ، قسمت حافظه 

درصد   ، گر مطلب ما پیدا کردن جواب سوالی باشد کند. ا برای ما یاد آور و یا تداعی می 

باالی دارد که سابقه ثبت شده فکری ما شباهتی به راه حل خدا و کالم او نداشته باشد  

زادگانی  مثل مسلمان   ، اند با مسیحیت و کالم خدا آشنا نبوده   که در مورد افرادی که قبال 

ما  ها   ، مثل  می ی جواب  بیاد  که  بچگی   ، آورد ی  زمان  از    ، مذهب   ، مدرسه   ، خانواده   ، آمد 

عنوان  ه  فرهنگ و دیگران بوده و مطابقتی با کالم خدا ندارد پس ممکن است آن را ب 

 جواب استفاده کنیم و تصمیم غلط بگیریم. 

واقعه  به  بررسی در مغز راجع  امکان دارد  اگر مطلب مورد  باشد در آن صورت  ای 

اند که  ی که ارواح از قبل در مغز ما ثبت کرده ی داها ایم و ص ی که در قبل کشیده ی دردها 

های غلط و راجع به مرگ و شکست و اسارت و درد و ناراحتی برای  م با دروغ و جواب أ تو 

به یاد ما بیافتد و در آن صورت ما درد بکشیم و همان دردها دوباره تداعی گردد    ، ما بوده 

  شما   روبری   که   واقعه   یا   و   سوال   ها وقت   از   بعضی .  ولی به نوع دیگر ولی در زمان حاضر 

و تصویری همانند آن    خاطره   شما   مغز   در  دارد   امکان   ، کند می   رجوع   شما   فکر   به   و   هست 

پس مغز جواب ندارد پس به چشم و یا گوش از طریق اعصاب سینگنال    ، نداشته باشید 

 کنم. دوباره نگاه کن و دوباره گوش بده تا من پیدا    ، دانم چیست فرستد که نمی می 
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این سینگنال ها اگر جوابی در مغز ما راجع به آن نباشد به طور مرتب از مغز به چشم  

انتقال پیدا می  ندارد کند و رفت و آمد می و گوش  اعصاب شروع    ، کند و چون جواب 

و مغز شروع می می  اعضای بدن صدا کردن  به سایر  به آن  کنند  نسبت  کند شباهتی 

یا واقعه پیدا کن  به خاطر سیگنال مطلب و صدا و  این حین    ، های پشت سر هم د. در 

تحریک می  ما  استرس می اعصاب  احساس  و  ترشحاتی  .  کنیم شود  ایجاد  استرس  این 

کند و حتی اگر شباهتی پیدا کند که شود که نگرانی و بعد ترس را در ما ایجاد می می 

زیادتری از نگرانی و ترس  درد ناک و ترسناک و یا مرگ آور بوده در آن صورت ترشحات  

 . را بر ما وارد خواهد کرد 

 

ی از پشت درب  یاید و صدابه این مثال توجه کنید: وقتی شما تنها در خانه نشسته  -3

بینید ولی صدا را  کوبد و شما پشت در را نمیآید که کسی محکم به در میمنزل می

 کوبد. شنوید که خیلی مهیب و بلند و پشت سر هم میمی

کند به دنبال شباهت این صدا در  شما که مرکز تفکر و تشخیص است شروع می مغز  

کند که شما شنیده  ای از این صدا را به طور مثال پیدا می و خاطره   کند مغز تفحص می 

اید و یا حتی برایتان اتفاق در قبل افتاده که کسی وارد منزل خواهد  بودید و یا فیلم دیده 

ن دولتی شما را دستگیر کند و یا شما را آسیب خواهد زد و  موری أ شد و یا بیاید و مثل م 

یا حتی بکشد. در آن صورت مغز شما آن تصاویر را برای شما خیلی سریع بدون اینکه با  

  حادثه   حقیقت  در   ، کند   می   یادآوری   ، بیاورید   بیاد   را   قبل   زمان   آن   حتی  یا   و   ببینید   م چش 

 در  چیست   یا   و   کیست   در   پشت   بدانید   اینکه   بدون   را   شما  و   کند می   یادآوری   را   ناگوار 

به درب خانه نزدیک    و   شوید می   بلند   لرز   و   ترس   با   شما   حال .  افتید می   ترس   و   نگرانی 

کنید.  گیرید که از خود دفاع کنید و درب را باز می شده و یا شاید یک چوب به دست می 

افتاده است که مادر و می بینید که یک بچه که طفلکی از نظر فیزیکی و مغزی عقب  

کوبد. شما چه حالی آن خانه خود را گم کرده از ترس گم شدن به درب خانه شما می 

  پشت   به   سرد   عرق   و   کشید نمی   آه   یک   آیا ؟  موقع دارید که این بچه طفلکی را می بینید 

 ؟  کنید نمی   پیدا   بچه   آن   به   نسبت   خاصی   دلسوزی   یک   و   شود نمی   احساس   شما   کمر 

  دارید   را   جواب   حال .  دیدید   در   پشت   در   را   حقیقی   جواب   چون   رفته   ترس   و   نگرانی   دیگر 

 . شد   محو   نگرانی   پس 
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کند و نه تنها  استفاده می ؤها در زندگی ما سسوال  ،صداها  ،هاشیطان نیز از واقعه  -4

کند و پشت سر مادامی که مغز ما  ترساند بلکه شریر ما را تحریک میمغز ما ما را می

 ترساند. کند و با دروغ ما را میکردن جواب است ما را تحریک می مشغول پیدا  

بینید  شنوید و پشت در را نمی ماند که شما در همان مثال باال صدا را می مثل این می 

و در فکر هستید که پشت درب کیست و مثل این است که شخصی پشت پنجره شما  

او را نمی  به شما بینید و یا شاید ش ایستاده و شما حتی صورت  ببینید که  او  از  بهی 

د.  ـ خواهد به شما آسیب برساند و یا بکش گوید : آن صدا چیزی کسی است که می می 

های گذشته ما را نگران و ترسان  ر خاطره ـ تواند بخاط اب ما می ـ پس نه تنها مغز ما و اعص 

کنند و یا نمک  کند بلکه شیطان و ارواح پلید نیز با تحریک ما شعله این نگرانی را بیشتر  

بریزند و چون در محل دور و کنار ما حاضرند و در زمان واقعه  بد  روی زخم ما  های 

اند بیشتر اگاهی دارند که ما را به خاطرات بد یادآوری کنند و از نتایج  گذشته نیز بوده 

 . برای ما اتفاق افتاده در زمان حال بترسانند   بدی که قبال 

 

 ؟ر شودچه کنیم تا روح ترس از ما دو

فیلیپان در  خدا    سوال .  نباشید  نگران  چیز   هیچ   از   گویدمی،  7-6آیه    4  باب  کالم 

 ؟ نشد نگران شودمی مگر که  اینجاست

شویم ولی خود خدا جواب ما را در دنباله این  خیر , ما به سادگی نگران و ترسان می 

 د. ده می   6  باب   متی   آیه و سایر آیات کتاب مقدس مثال 

گوید با دعا و مناجات و سپاسگزاری مسئلت خود را در پیشگاه خدا در این آیه می 

پس    ، ید. این به این معنی است که شکر کنید که خدا جواب سوال شما را دارد ی ابراز نما 

  دهد می   جواب   آیه   همین   در   . ید که چه مطلبی شما را نگران کرده است ی با دعا به او بگو 

ا را در مسیح عیسی حفظ شم   افکار   و   ها دل   است   بشر   فهم   فوق   که   الهی   آرامش   که 

 خواهد کرد. این به چه معنی است؟  
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افکار ماست  راه حل سواالت  اینکه کالم خدا  تمام  راه حل   ، یعنی  های خدا جواب 

ها و اینکه او قادر مطلق است و قادر به انجام آن جواب  مشکالت ماست و با باور آن جواب 

کند  ترس آور قبلی عوض می ، های درد آور جواب است فوری مغز ما این جواب را بجای 

شود که مغز ما برای این موضوع به خاطره گذشته تکیه نکند بلکه و این باور باعث می 

به خدا و کالم او توکل و اعتماد کند و آن را به عنوان تصویر    ، 3  آیه   5  باب   طبق امثال 

ل غلط و ممتد به  صحیح و جواب صحیح بپذیرد. در آن موقع اعصاب ما دیگر سیگنا 

های مغز و بدن ما در یک تعادل رساند و سلول ای دیگر بدن ما نمی ـ چشم ما و یا اعض 

رود و این تعادل اعصاب به آرامش معنی شده  گیرند و اعصاب عقب و جلو نمی قرار می 

های شما را در مسیح عیسی برای همین این آیه می گوید که آرامش الهی دل   است. 

 . حفظ خواهد کرد 

پشت    ، گوید برای خوردن و پوشیدن و غیره نگران نباشید در متی وقتی مسیح می 

  ، گوید که پدر آسمانی شما که تمام احتیاجات شما را می داند دهد و می آن راه حل می 

کند. اگر ما این اعتماد را به پدر آسمانی بکنیم در آن صورت اوست که آنان را فراهم می 

نخور  و  نداشتن  از  تبدیل تصویری که  فراهم کننده  به تصویر خوب  بود  احتیاج  و  دن 

 خواهد شد و آرامش خواهد آمد.  

پس اعتماد به خدا و اعتماد به کالم او که حکمت و راه حل و جواب تمام سواالت  

این تصاویر غلط در مغز را تعویض و صداهای شیطان را خاموش می کند و بجاش    ، ماست 

 . گردد در مغز ما آرامش ایجاد می 

 

 ؟چگونه دعا کنیم تا روح نگرانی و ترس اخراج گردد 

کنید.  اول می دروغ  جایگزین  را  حقیقت  آن    Truth Encounterبایست  به  راجع  و 

القدس بخواهیم که مسئله را برای ما باز کند. یا جواب و راه حل  موضوع از خدا و روح

برایت جواب  گوید صبر کن و یا میرا خواهد داد و یا می  به من  گوید  بهتری دارم 

 اعتماد کن.
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با اینکه ما هنوز جواب را ممکن است ندانیم و خدا به ما در آن لحظه ندهد چون او  

 کنیم. خواهد به او اعتماد می شناسیم که ما را دوست دارد و بهترین را برای ما می را می 

داریم  ی که امید  ی این اعتماد و اطمینان اسمش ایمان است. یعنی اطمینان به چیزها 

بینم چون  شونم و نمی بینیم. یعنی باور داریم با اینکه نمی و برهان به چیزهای که نمی 

خواهی  هر چه بشود تو بهترین را برای من می   ، به تو ایمان دارم که پشت درب هستی 

در آن صورت ایمان   ، حتی اگر باید بمیرم تو با من هستی و من با تو مالقات خواهم کرد 

کند و آرامشی که مافوق فهم ماست قلب )مغز و افکار( ما را فرو  می   ما ترس را بیرون 

 . گیرد می 

 

 

 Power Encounterچگونه دعای جنگ روحانی کنم؟ 

خدایا ممنونم که تو با من هستی و تو جواب همه سواالت را داری و هر چند   (1

 .کنمبینم باز به تو اعتماد می دانم و نمیکه من نمی

 

  باب   خداوند من روی صلیب طبق کولسیان   ،را بشنوای شیطان صدای من   (2

های تو را در هم کوبید و تو را با پاشنه  تو را شکست داد و قدرت ،15 آیه 2

 . پاش روی صلیب خورد کرد

 

این قدرت و اجازه را داده که بزودی سر تو را   ،20 آیه 16 باب طبق رومیان (3

بزودی همین االن    زیر پای خود بکوبم. ای شیطان برات یک خبر دارم این 

است. مسیح در من تو را شکست داد و من این اقتدار را دارم که به تو دستور  

 ن.دهم که از زندگی من بری بیرو

 

ای روح مرگ من االن رئیست را که شیطان باشه از خودم دور کردم و تو   (4

ام و یک بار  هم باید بروی تو هیچ حقی بر من نداری من تو را بیرون کرده
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بر علیه روح  دیگر می  را  )اگر چنین دعای جنگ روحانی  بیرون  برو  گویم 

رجوع کنید و قبل    کتاباید به قسمت اخراج روح مرگ در این  مرگ نکرده

شما بر روح مرگ فائق و    و حقا   آن دعا را بکنید که رسما   ،از ادامه این دعا

اید  ا بیرون کنید. پس اگر نکردهپیروز باشید که بتوانید او را و بعد روح ترس ر

 د. اید این دعا را ادامه دهیبرگردید به آن دعا( ولی اگر کرده

 

ای روح ترس و نگرانی هیچ حقی بر من نداری من االن ریئست را که روح   (5

 ی.مرگ باشد بیرون کردم و تو هم باید برو

 

نی  کای روح ترس و نگرانی درسته که این سوال را در فکر من تحریک می  (6

ی که اتفاق افتاده و در زندگی من واقعیت دارد را بیاد من  ی هاو حتی واقعیت

خدای من حقیقت را    ، ترسانی ولی یک خبر برات دارمآوری و من را میمی

داند و من خبر ندارم ولی او  این واقعیت و این اتفاق می  ، راجع به این واقعه

خودم و افکار خودم اعتماد ندارم و  کنم و من به  دارد و من به او اعتماد می

استفاده کنی و بیاد من  ؤتوانی از گذشته من و خاطرات بد و غلط من سنمی

کنم. پس ای روح  کنم و برای او صبر می بیاوری. من به مسیح اعتماد می

 ن. ترس ساکت شو و برو بیرون از افکار و زندگی م

 

شیطان و روح مرگ و روح   خداوندا ممنونم که این اقتدار را به من دادی که (7

اعتماد می  تو  به  بیرون کنم.  را  نام  ترس  تو هستم. در  کنم که در دستان 

 . آمین ،عیسی مسیح 
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https://dl.dropbox.com/s/ju05wd69kujio7w/J23.mp3
https://youtu.be/kwaWJKFSHBY
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 روح غم و افسردگی 

 ه نداشتن شادی روزان (1

 دانید ها دارید و دلیل آن را میغمی که سال (2

 د دانیغمی که االن دارید ولی دلیل آن را نمی (3

 ه غم فوت و از دست دادن کسی که برای شما عزیز بود (4

 ی ی غم تنها (5

 ر ای همسغم از کم محبتی و کم توجه (6

 قی نا موف یغم و افسردگی از زندگی زناشو (7

 د ی خویناراحتی و خستگی از دخالت خانواده همسرتان در زندگی زناشو (8

 ا ناراحتی از حرف مردم پشت سر شم (9

 م ردهای مَمحکومیتها و دل گرفتگی و غم از قضاوت (10

 ا های نابجناراحتی از تهمت (11

ام فراهم  توانم برای خانوادهدل گرفتگی و غم از نداشتن درآمد کافی که نمی (12

 م کن

 هها بخاطر عدم موفقیت در زندگی بر شما قرار گرفتغمی که سال (13

 م دل شکستگی از بد بیاری پشت سر ه (14

 ی ارزش غم از احساس پوچی و بی (15

 قغم شکست در عش (16

 ه شکست در کار و حرف غم  (17

 نغم مریضی فرزندان و یا عزیزا (18

 نغم نا موفق بودن و یا شکست فرزندا (19

 ن غم اعتیاد فرزندا (20

 د دانیافسردگی که دلیل آن را نمی  (21
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 دعای آزادی از روح غم و افسردگی 

های دردآوری که  با دروغ و یا یادآوری واقعیت  ، روح غم و افسردگی همانند روح ترس

  کند می   کنترل   را  ما  ،ایم اتفاق افتاده و درست هم بوده و ما آسیب دیدهدر زندگی ما  

  غم   بوده  افتاده  اتفاق   کودکی   در   که  آوری  درد  وقایع .  دارد  نگاه  افسردگی   اسارت  در  و

ها اگر  کند و این غمها در احساس ما ایجاد غم میم و نبخشیدنایداشته  ما   که   ی یها

امیدی برای آن در افکار ما ایجاد نگردد بر اثر مرور  جوابی برایشان نداشته باشیم و  

ی اعالج  یگردد که با هیچ قرص و دواافسردگی تبدیل می  زمان به ناامیدی و نهایتا  

های ناگوار یک روح غم و افسردگی ایستاده  ندارد. چون پشت هر نبخشیدن و واقعه

 . آورداد ما میاحساسات همراه آن را به ی  بوده و هست که آن افکار و نهایتا 

را نباید فرمان داد که از ما    کند و آن البته یک غمی است که ما را به توبه دعوت می 

 . بلکه باید باعث توبه ما شود   ، دور شود 

 

باشد به جهت نجات که از آن پشیمانی نیست؛ اما غم دنیوی  زیرا غمی که برای خداست منشأ توبه می " 
 " . منشأ موت است 

   (  10آیه    7باب    قرنتیان دوم ) 

 

 ؟چه کنیم تا روح غم و افسردیگی از ما دور شود

دانید از کجاست.  دهد که نمیحتی اگر در عرض روز ناگهان غمی به شما دست می 

روح خدا شما   القدس بخواهید که دلیل و ریشه آن را به شما نشان دهد. حتما از روح

ی قبل اتفاق افتاده  یهابل بوده و یا سال ای که شاید چند ساعت ق را به واقعه و خاطره

دانید ولی  کند. شاید افسردگی در زندگی دارید که حتی ریشه آن را نمی ی می ی راهنما

 دانید که عوارض افسردگی در شما هست. می

القدس بخواهید که ریشه و زمان و حتی تصاویر آن زمان را که ریشه اصلی باز از روح 

شماست را به شما نشان دهد. از آنجائیکه روح خدا شما را    این واقعه و افسردگی کنونی 

داند که چه اتفاقی برای شما افتاده است باید بدانید که حتی از رحم  دوست دارد و می 
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شناختید و هنوز  اند با اینکه شما او را نمی القدس مواظب شما بوده - مادر مسیح و روح 

او شما را از بنیاد عالم می شناخته و از   ؛ نپذیرفته بودید عنوان خدا و خداوند  ه  مسیح را ب 

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. 

به شما تجاوز شده بوده و یا    درد ناک بوده مثال یاد آوردید خیلی ه ای که ب اگر واقعه 

با اینکه احساس دردناکی در شما   ، نگران نباشید   ، آسیب بدی در کودکی خورده بودید 

ایجاد خواهد شد ولی موقتی است و نگذارید که شیطان و روح افسردگی به شما دروغ  

رد این مطلب را اعالم  لزومی ندا   ، تواند تو را شفا دهد بگوید که خدا نمی   بگوید و مثال 

رود و حتی بگوید  می   ، کند کنی چون آبرویت جلوی یار ایمانی و کسی که با تو دعا می 

 کشیدی؟ خدا کجا بود که تو بهت تجاوز شد و یا این درد را می 

های درد ناکی دارید خودتان و یا کمک یار روحانی خودتان  اگر چنین واقعه و یا واقعه 

  صحبت   ای بچه   دختر   به   راجع   خدا   آیات   این   در .  بخوانید   را ،  11- 4آیه    16  باب   حزقیال 

.  بوده   مرگ   حال   در   و   کرد نمی   ای توجه   او   به   کسی   و   بودند   انداخته   راه   سر   را   او   که   کند می 

مان اسرائیل حقیقی هستیم ه   االن   ما  ولی  کند می   صحبت   اسرائیل   قوم   به   راجع   خدا   البته 

 . دلسوزی را داشته و دارد که خدا برای تک تک ما این دل و  

 

 ؟ روش عملکرد ما چیست 

 القدس بخواهید که بر شما مکشوف کند یابی کنید و از روحاول ریشه -1

-کالم خدا را بیاد بیاورید که او همیشه با شما بوده و هست و او هیچ وقت نمی  -2

دنیا  خواسته که شما در این درد بزرگ در گذشته بیافتید ولی چون  واهد و نمیخ

  این  خدای ،  4  آیه   4  باب  قرنتیان   دوم   طبق  و  خوابیده ر  در شری  ،5  باب   طبق اول یوحنا 

  حوا  و  آدم   زمان   از   دنیا  مردم  بلیون  چندین  و  شما   به  مطلب   این  ،است  شیطان   جهان

باور کنید که خدا    ،ایدیدهکش   زجر  قبل   در   هم   اگر   پس  . داد  خواهد  و   داده   انجام  شما   تا

زجر شما را به سرمایه برای شفای دیگران بکار خواهد برد و نه تنها شما را در شادی  
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ای برای درک درد دیگران و شما و  کامل قرار خواهد داد بلکه تجربه شما را وسیله

 ا.تجربه شما ابزاری خواهد بود برای شفای هزاران افسرده بخصوص مردم کشور م 

ا پیدا کردید و احساسی را که همراه با آن تصاویر و ریشه اصلی است  وقتی ریشه ر  -3

اید یکبار دیگر در  اند را بخشیدهاگر کسانی که در این واقعه بوده  ،را مشخص کردید

دانید همین جا توقوف  ات را نمی ـاس ببخشید )اگر روش بخشش احساسـقسمت احس

ش مراجعه کنید( اگر بلد  قسمت بخش  7کنید و به قدم سوم یعنی بخشش و شماره  

 د. هستید که چگونه قسمت احساس را ببخشید ادامه دهی

ای که شیطان و روح غم و افسردگی در روان  اول تمام آن افراد را ببخشید و قلعه -4

شما و در قسمت فکر و احساس شما ایجاد کرده اند را فرو بریزد فرمان دهید که روح  

روح شادی را    ،القدس بخواهیدون رود و از روحافسردگی از افکار و احساس شما بیر

 د. که در روح شماست را در فکر و احساس شما جاری کن

 

 

 : روش دعای جنگی بر علیه روح افسردگی

ای و االن نیز هستی و تو همیشه مرا محافظت  دانم که با من بودهمسیح جان به تو محتاجم می  -1

درد و غم و افسردگی من را که در گذشته من بوده را به  القدس ممنونم که ریشه  ای روح  ،ایکرده
 ی.امن مکشوف کرده

 

  ، نجسی  ،لعنت  ،حقارت  ،آورم. هر احساس کوچکیبخشم و احساساتم را نیز نزد تو میآن فرد را می  -2

دهم و باور دارم که مسیح عیسی در قبل  عریانی که باعث غم و افسردگی من شده است را به تو می
دهم و آن شخص  پس من این درد را به او میروی صلیب این در را برای من کشیده است.    از صلیب و 

بخشم چون جنگ من با آن شخص نبوده و نیست بلکه شریری و شیطان بوده که از آن شخص  را می
استفاده کرده و شیطان من را آسیب زده است. پس خداوند آن شخص را به تو تسلیم و  ؤگناه کار س
کنم چون تو برای من زجر  . را به تو تقدیم می......  ، نجسی  ،کنم و این احساس کوچکیواگذار می
  عریان شدی و درد کشیده تا من درد نکشم و تو طبق اشعیا   ،کوچک شدی  ،کتک خوردی  ،کشیدی

 م. های من را بر خود گرفتی تا من امروز شفا یابغم ، 4 آیه 53 باب
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مسیح من تو را روی صلیب شکست داد و این اقتدار را به    ،ای شیطان تو شکست خورده هستی  -3

ای روح مرگ تو نیز شکست خورده هستی چون خدا به من   ،من داده که تو را زیر پای خود بکوبم
روح حیات را داده و تو باید از زندگی من بیرون بروی و حقی بر من نداری و ای روح نگرانی و ترس  

توانی مرا بترسانی یا نگران کنی چون  هم باید بروی بیرون و نمی  بیرون رفتن تو  ،تو هم چون روسات
ترسانی خداوند من جواب دارد و چه من بدانم و چه ندانم به او  برای هر سوالی که تو مرا از آن می

 ن. کنم و ایمان دارم که به نفع من تمام خواهد شد پس ای روح ترس تو هم برو بیرو اعتماد می

 

ردگی تو بوسیله وقایع ناگوار و از طریق خود شیطان و روح اسالم و روح مرگ  ای روح غم و افس -4

ها را مجرم خطاب  و روح ترس من را در گذشته آسیب رساندی و حتی دیگران و اشخاص و یا دولت
و آنان را دشمن من قلمداد کرده که من تو را که دشمن اصلی ه  کردی و خود را پشت آنان پنهان کرد

ناسم و بیرون نکنم. ولی امروز روز آخرت است چون روح خدا و مسیح من مکاید و  من هستی را نش
اند و من آن افراد را نیز بخشیدم و تو هیچ وسیله های تو را برای من آشکار کردههای تو و آسیبدروغ

دست    .اده کنی و پشت آنان قائم بشویـو سند و یا آتوئی در دست خود نداری که بر علیه من استف
 ی. ام و حقی بر من نداررا خوانده تو

 

ی که تو به من دادی را مسیح روی صلیب  ی کنم و دردهاهای تو را برمال می دروغ  -5

ی که تو بر من گذاشتی  ی هاام و تمام لعنتکشیده و من همه آنان را به او واگذار کرده

 . و مرا تا بحال در افسردگی نگاه داشتی را بر خواهد داشت

 

وسای تو را اخراج کردم و سر رئیس کل تو را که شیطان باشد را با اقتداری که مسیح  من االن ر  -6

به من داد زیر پای خود کوبیدم و تمام بزرگانت را بیرون کردم و تو هم    ،20  آیه  16  باب  در رومیان
روح شادی را داده و صد در صد   ،کنی چون خداوند من بجای غمی در من پیدا نمییباید بروی. تو جا

روح بوسیله  نجاتم  زمان  در  شادی  با  روح  بحال  تا  که  بودی  تو  و  شده  گذاشته  کار  در من  القدس 
هات کشیده بودم این روح شادی را در روان من محزون کرده بودی ی که از آسیبیاهات و دردهدروغ

 ی. ی در من پیدا نمی کنیولی امروز روز آخر تو ست برو بیرون شون جا

 

ها و دردها با من بودی و من ای مسیح ممنونم که همیشه بیاد من بودی و تو حتی در آن آسیب -7

دردها و خاطرات را برای من سرمایه خواهی کرد که برای شفای خبر نداشتم و ممنونم که تمام این  
دانی و از من استفاده فرزندان دیگر تو من را استفاده کنی و ممنونم که من را همکار و دوست خود می
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ای را از روان و  القدس روح شادی صد درصد خود را که در روح من کار گذاشتهخواهی کرد. ای روح
تمام فیلترهای نگرانی و غم را فرو بریز و پاک سازی کن و شادی تو از من  احساس من جاری کن و  
 .دهم از تو اطاعت کنمجاری شود. بهت قول می

 
 .آمین، حدر نام عیسی مسی
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https://dl.dropbox.com/s/zsq7zuw6ygwksz6/J24.mp3
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 وح خشم:ر

 های حضور روح خشم در زندگی عوارض و نشانه

 رافراد دیگ تلخی ممتد نسبت به  (1

 ( تلخی نسبت به خود )از دست خودم ناراحت هستم، بطور ممتد (2

 ل تلخی نسبت به اوضاع و احوا (3

 ع روحیه منفی به خود و دیگران و اوضا (4

 ب جا و مخرزبان انتقاد بی (5

 ه زبان تحقیر کننده و مسخره کنند (6

 د آبرو می کنزبان کوبنده و محکوم کننده که بی (7

 و گزبان غیبت (8

 و زبان بدگ (9

 ن زبان و روحیه دو بهم ز  (10

 م رد آماده به نزاع و دعوا با زمین و زمان و مَ (11

 د.کوتاه نیامدن در رفع مسائل و مشکالتی که با دیگران داری  (12

 شش عدم بخ  (13

 ظ تنفر و غی  (14

 ییبدی کسی را خواستن، انتقام جو (15

 ( دهیدمی      د )به خود حق  ـل آسیب برسانیـه به طرف مقابـدوست دارید ک (16

-ی رساندن، کتک زدن )مردی که همسرش را کتک می آسیب بدنی به کس  (17

 ند( ز

 زند پدر و یا مادری که فرزندش را با خشم کتک می (18

 ل کشتن و قت (19
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 دعای آزادی از روح خشم 

 . نباورهای خود را درست ک

از سربازان روح   روح خشم یک روح پلیدی است که همانند روح غم و افسردگی 

روح مرگ و روح اسالم و خود شیطان هست    نگرانی و ترس و در نهایت از زیر دستان 

که وارد زندگی ما شده و بخاطر مسائلی که در گذشته در زندگی ما افتاده بوده و ما قادر 

ها به جای غم و افسردگی ایم و یا بعضی به حل آن نبوده ایم یا غم و افسردگی پیدا کرده 

خشم دارند و هم افسرده  گردد و گروه دیگری در آن واحد هم  خشم از آنان جاری می 

روند و خودشان نیز از این اسارت  هستند و در این روحیه غم و خشم عقب و جلو می 

روح خشم در کالم با روح قاتل مقایسه .  زنند خسته هستند و دیگران را نیز آسیب می 

 (. مراجعه کنید   5  باب شده است )به متی  

مردان بیشتر خشمگین و زنان افسرده    ، در ایران از نظر فرهنگی و پیش زمینه مذهبی 

ها , باورهای کاذب و مصائب و  هستند و این بخاطر همین ارواح هستند که از واقعیت 

ی زیادی در  ی ها اده کرده و قلعه ـ استف ؤ اعی ما س ـ گی و اجتم ـ فرهن   ، های مذهبی سختی 

  دوم قرنتیان اند که بعد از نجات طبق  ها قبل از نجات ایجاد کرده فکر و احساس ما ایرانی 

 . شویم   آزاد   ها اسارت   این   از   ما   و   بریزد   فرو   باید ،  5- 4آیه    10  باب 

کشیدم و این روح قبل از نجات خودم از این روح خشم زجر می   ، کتاب نویسنده این  

رسانید.  کرد و از این طریق همسر و دیگران را آسیب می و بعد از نجاتم مرا کنترل می 

باعث می طوری عمل می  و  کرد که  نگرانی  و  ترس  در  عزیز و شاداب من  شد همسر 

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  

سال بعد    10یعنی    1997  زد تا اینکه در سال ها از من بیرون می باشم ولی بعضی وقت 

انی  ـ ه با قوت و زور انس ـ وان یک خادم با اینک ـ عن ه  از نجات و خدمت کردن در مسیح ب 

یاد گرفتم چگونه به    1997در سال    ، توانستم آزاد شوم کردم و نمی اومت می ـ خودم مق 

ی را که در افکار و احساس من ی ها این روح دستور دهم از زندگی من بیرون برود و قلعه 

ریختم. دا  فرو  را  نمی   شت  بر  روح  این  نیست که  بدان معنی  اصال  این  یا من  و   گردد 
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گیرم و هوشیار هستم چگونه  م , خیر بلکه در اسارت او دیگر قرار نمی و ش خشمگین نمی 

 . بر او و بر اوضاع با قوت روح خدا و اقتدار خون مسیح پیروز شوم 

 

 روش دعای جنگی بر علیه روح خشم: 

های  بایست از خدا بخواهید که ریشه خشم را خداوند به شما نشان دهد )ریشهاول می

تواند باشد( بعد از  می ، های دوران کودکیرل و آسیبـ کنت  ،غرور ، اسی: نبخشیدنـاس

روح مرگ شروع کنید و بعد روح ترس و نگرانی تا بتوانید بر روح خشم پیروز شوید.  

و دعای جنگ روحانی بر علیه روح مرگ در  اید به روش جنگ  اگر این دعا را نکرده

 باال روجوع کنید. و بعد از آن دعاها به این صورت دعا کنید: 

مسیح جان ممنونم که من را نجات دادی و از قدرت شیطان آزاد کردی و طرز جنگ با او را به    -1

 ی من یاد دادی و ممنونم که مرا از تسلط روحی که پشت مذهب و اسالم بود آزاد کرد
 

 م ممنونم که این اقتدار و روش دعا را به من یاد دادی که از روح ترس و نگرانی آزاد گرد -2

 

روانی و چه    ، چه روحی  ،من نشان بده که در بچگی چه کسی به من آسیب رساندهه  خداوندا ب  -3

یاد پس او را طبق روشی که به من    ،دهیام. ممنونم که نشان میجسمانی که من هنوز او را نبخشیده
  کشمبخشم و احساسم را از دست شیطان بیرون میدادی االن می

 

اید و یا بلد نیستید در اینجا بایستید و به  )اگر این دعای بخشش احساسات را نکرده

مراجعه کنید تا بخشش شما کامل و احساس    7قسمت بخشش و بخصوص قسمت  

 (. ردشما ازاد گردد و اگر نه روح خشم بر علیه شما هنوز سند دا

 

ام را نپذیرم و چون نتوانستم حرف خودم  خداوندا هر جا که غرور من باعث شده که مسائل زندگی  -4

را به کرسی بنشانم بجایش خشم گرفته و عوض اینکه خودم را کنترل کنم دیگران را مجبور و کنترل  
کنم , من را ببخش  می  ام تا مرا اطاعت کنند و یا حرف من را به زور بپذیرند. در این مورد توبهکرده

  و این گناه غرور من را ببخش
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اید به قسمت غرور این جزوه رجوع کنید و آن را با روش  )اگر در مورد غرور توبه نکرده

بر علیه شما سند خواهد داشت و آزاد   نه روح خشم  اگر  گوشزد شده توبه کنید و 

 (. نخواهید شد

 

-القدس را داده و یکی از شخصیتند به من روحای روح خشم هیچ حقی بر من نداری چون خداو  -5

کنی چون روح من  ی پیدا نمییای روح خدا روح آرامش است. ای شیطان و ای روح خشم در من جاه
 . از صد در صد روح آرامش مملو استً کامال 

 

القدس روح آرامش خود را در من جاری کن تا فکر و احساس و اراده و نفس  ای روح ،ای خداوند -6

 د.من را کنترل کند تا روح خشم حق کنترل روان و احساس من را نداشته باش 

 

،  15  آیه2  باب  انـرئیس کل شما شیطان را خود خداوند من مسیح طبق کولسی  ،این روح خشم  -7

این اقتدار را به من داد که سر شیطان را    20  آیه  16  باب  انـق رومیـب شکست داد و طبـروی صلی
سای تو را که روح مرگ و روح نگرانی  ؤو خداوند من این اقتدار را به من داد که ر  زیر پای خودم بکوبم

القدس و روح حیات و ایمان به اقتدار مسیح بیرون کنم و آنان  و ترس بود را همین االن بوسیله روح 
 . برو بیرون ، دیگر حقی به من ندارند. پس تو هم باید بری و تو هیچ حقی بر من نداری

 

القدس تو حساس باشم و  دهم که به روحخداوندم ممنونم که من را آزاد کردی. بهت قول می  -8

طبق کالمت   ،شوندگوش کنم و در هر کجا که کسی و یا چیزی باعث بر انگیختن خشم در من می
  یابی جواببه خلوت بروم و فکر و احساسم را در کنترل تو قرار دهم و با ریشه  ،4آیه    4  باب  در مزمور

های تاریکی بایستم تا دیگر بر من برتری نداشته باشد. ممنونم و قدرت م  را از تو گرفته و بر علیه خش
 .برای روح آرامش را که به من هدید دادی

 در نام عیسی مسیح آمین 
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 روح گیجی و گنگی 

 های حضور روح گیجی و گنگی در زندگی وارض و نشانهع

 ر تمرکز در انجام هر کاری در خانه و یا محل کاعدم  (1

 م عدم تمرکز در مدرسه و تعلیم معل (2

 ت گیجی و گنگی در تحصیل و در درک مطالب و قبولی در امتحانا (3

 د گردهای کوچک و بزرگ می گیجی در رانندگی که منجر به تصادف (4

 ی روح تنبلی و کاهل  (5

 گیجی در درک مسائل الهی و کتاب مقدس (6

 سن کتاب مقد خستگی از خواند (7

 ن خستگی در استقامت در دعا کرد (8

کلیسا (9 جلسات  در  قبل خوب  ی خستگی  که شب  این  با  خواب  احساس  ی، 

 .ایدخوابیده و استراحت کرده

 ی های کاری و یا تحصیلگیجی و گنگی در اجرای دستورالعمل (10

 اگیجی و گنگی در انجام کار خد (11

 ممتد آنو تکرار  Day Dreamبه حالت گیج در افکار خود هستید   (12

 ( شنیدن صدا به طور مرتب )غیر از صدای خدا (13

 د.گردثمر گفته میحکمتی که بدون هدف و بیسخنان بیجا و بی (14

پر حرفی بیجا، پشت سر هم حرف زدن، در مواردی که بدون مکث و وقفه   (15

 د. زنیحرف می

 ا روح مسخرگی و مضحکه برای پر کردن وقت و مکالمه بیج (16

 ل نرماسکوت بیجا و خارج از  (17

خواهید دعا کنید ولی دهانتان بسته شده و حتی لغتی  احساس این که می (18

 . آیدبیرون نمی

احساس این که در خواب هستید ولی روح سنگینی روی شما افتاده است   (19

 )بختک( 
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احساس اینکه تحمل ماندن در آن محل را ندارید و می خواهید بیرون بروید  (20

 ( )بخصوص هنگام پرستش در کلیسا 

 .خواهید لباس خود را با ناراحتی از تن خود بیرون کنیدینکه میاحساس ا (21

 

 

 دعای آزادی از روح گیجی و گنگی 

روح حامل  ما  و  من  مسیح  عیسی  نام  مکاشفه،  در  روح  خدا  روح  و  هستیم  القدس 

هوشیاری و بیداری است و روح گیجی که توسط خود شیطان و روح مذهب و روح  

افسردگی و یا روح خشم به ما انتقال پیدا کرده است، ما را  مرگ و روح ترس و روح  

کند.  کند و عوارضی که در باال لیست شد ما را اسیر می در مسائل زندگی کنترل می

بایست تعلیمات و باورهای کاذب مذهبی را رد کنیم چون چنین  یابی می)برای ریشه

 کند.( الم خدا میباورهای غلط در افکار ما، ایجاد قلعه در مقابل حقیقت ک
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 ی: روش دعای جنگی بر علیه روح گیجی و گنگ

خداوندا ممنونم که من را از اسارت روح مرگ، روح ترس، روح خشم و روح افسردگی آزاد کردی   -1

و مطمئن هستم که من را به اقتدار خونت و قوت روحت از این اسارت گیجی و گنگی آزاد خواهی 
 د.کر

 

خداوندا هر نوع باورغلط و تعلیمات کاذب که هنوز در من به واسطه مذاهب هست را به من نشان    -2

 م. بده تا توبه کن

 

ای روح گیجی و گنگی هیچ حقی بر من نداری من االن به اقتدار خون مسیح که بر شیطان    -3

ن اقتدار را از مسیح پیروز شد و او را روی صلیب شکست داد، من نیز او را زیر پای خود کوبیدم و ای
 .ام که تمام ارواح منجمله تو را بیرون کنمگرفته

 

روح ترس و روح خشم و افسردگی را از خودم    ،ای روح گیجی و گنگی من همین االن روح مرگ  -4

)اگر تا بحال این دعاها ی  پس تمام روسایت رفتند و تو هم باید برو   ،دور کردم و آنان را اخراج کردم
اید،  در قسمت اخراج روح مرگ و روح ترس و غیره نوشته شده است را نکرده  که قبال  را طبق روشی  

اول آن دعاها را انجام دهید تا بتوانید از آن اقتدار برای اخراج روح گیجی    هدر اینجا بایستید و رفت
 .استفاده کنید(

 

 )اول قرنتیان  هادالقدس و روح مکاشفه و هوشیاری را دای روح گیجی و گنگی خدا به من روح  -5

( و تو هیچ حقی به من نداری که مرا گیج کنی و حتی باعث خستگی من شوی. تو  11-9آیه    2  باب
سایت بیرون رفتند تو هم باید بروی، من با اقتدار خون مسیح و اقتداری  ؤ ر،  کنیی در من پیدا نمییجا

نی من را گیج کنی چون من  توا-دهم که تو دیگر نمیکه او از طریق کالمش به من داده دستور می
 ن. پس برو بیرو ؛در روح خدا هوشیار و بیدار هستم
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https://dl.dropbox.com/s/2zvtxydrakbo7ey/J26.mp3
https://youtu.be/4DVhmpyTjSc
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 و اعتیاد (زیاده خواهی)روح شهوت 

 های حضور روح شهوت و اعتیاد در زندگی عوارض و نشانه

 م های دنیا و مقا زیاده خواهی در جاه طلبی (1

 یر خورپُ (2

 م وسواس در تمیزی جس  (3

 توسواس به تمیزی محیط زیس  (4

 تهر چه که از نرمال آن خارج اس  (5

 اعتیاد به ورزش زیاد  (6

 د اعتیاد به خرید زیا  (7

 ل اعتیاد به الک (8

 ر اعتیاد به سیگار و مواد مخد (9

 ن اعتیاد به داروی زیاد خورد (10

 ی شهوت جنس  (11

 ی های سکس ها و فیلماشتیاق به دیدن عکس (12

 ی های سکسها و فیلم اعتیاد به دیدن عکس (13

 ی خود ارضایی جنس  (14

 ی بند و بارعفتی و بیبی (15

 ی زنای فکری و جسم  (16

 ن به وسوسه انداختن دیگرا (17

 جداشتن رابطه جنسی قبل از ازدوا (18

 ن داشتن رابطه جنسی با کسی دیگر به غیر از همسرتا (19

 اهشهوات و افکار ناشایسته برای بچه (20
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 دعای آزادی از روح شهوت ، اعتیاد و زیاده خواهی

گردد.  اهی طبق لیست باال، باعث معتاد شدن و اعتیاد به آن مطلب میهر نوع زیاده خو

اسارت  ها سعی کردهخیلی از  به طور مثال  اراده خود  و  انسانی خود  قوت  با  که  اند 

ها  اند و بعضیشروع کرده  اند ولی بعد مجددا  سیگار آزاد گردند. تا مدتی موفق بوده

این روح اعتیاد و زیادی خواهی و شهوت را  اند ولی تا زمانی که  آزاد شده  هم کامال 

او هنوز میبیرون نکرده باید  تواند اسارتاید،  البته  ایجاد کند.  برای ما  های دیگر را 

تواند  خاطر نشان کرد که روح اعتیاد و یا شهوت تا موقعی که نفس ما زنده است می

ایی  ندگی او قلعهکار کند ولی برای یک شخص معتاد به دلیل اینکه قدرت تاریکی در ز

دارد بعد از اعتراف، توبه و آزادی موقتی دوباره به مسئله اعتیاد و یا بعضی به شهوت  

 گردند.  بر می

توانیم در مقابل  برای آزادی باید بدانیم که ما با اراده و اتکا به نفس انسانی خود نمی 

تکا به نفس  ا   نباید   ما   که   دهد می   یاد   ما   به   مقدس   کتاب   تعلیمات .  این روح مقاومت کنیم 

توانم با  رده اعالم کنیم، پس چگونه می داشته باشیم بلکه نفس را انکار کنیم و آن را ُم

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 

نگاه غلط شهوانی شخصی در بچگی و یا دست درازی شهوانی  ها به واسطه  بعضی وقت 

بایست  کند، در این شرایط می و یا تجاوزهای شخص سوم این روح به ما انتقال پیدا می 

روح خدا به شما نشان   از روح خدا بخواهید که آن واقعه را به شما نشان دهد، که حتما 

شید تا قالب روح شهوت از شما  ببخ   خواهد داد و بعد آن شخص و یا اشخاص را کامال 

 . باز گردد و بعد به صورت زیر دعا کنید 
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 روش دعای جنگی بر علیه روح شهوت ، اعتیاد و زیاده خواهی:

خداوندا ممنونم که من را از اسارت روح مرگ، روح ترس، روح خشم و روح افسردگی و روح    -1

اقتدار خونت و قوت روحت ازاین اسارت  گیجی و گنگی آزاد کردی و مطمئن هستم که من را به  
 د. شهوت آزاد خواهی کر

 

ای روح شهوت، من رئیس کل تو که شیطان باشه را به اقتدار مسیح، که او را روی صلیب شکست   -2

داد بیرون کردم و مسیح این اقتدار را به من بر روح مرگ، روح ترس، روح خشم، روح افسردگی و 
 . ستند داد و من آنان را بیرون کردم، پس تو هم باید برویسای تو هؤروح گیجی گنگی که ر

 

ای روح شهوت از تو اطاعت نخواهم کرد و تمام امیال نفسانی که به تو اجازه داده به این وسیله  -3

  ، 14  آیه  2  باب  انـ اس کولسیـم. پس تو بر اسـکنام و میمرا کنترل کنی را نزد خداوندم توبه کرده
های  نداری، پس سندهای قبلی تو که بر اساس اعمال قبلی من بود و صحنه  هیچ سندی بر علیه من

  ام را مسیح روی صلیب بخشید و من طبق اول یوحنا ی کردهیدهی که چه کارهاکه به من نشان می
به گناهانم اعتراف و توبه کردم و سندهای تو همه باطل شد. پس حقی نداری آن کارها   ،9آیه    1  باب

رده  ًُکنی. چون نفس من می دیگر در من پیدا نمیین را به رخ من بکشی و یا جاو اعمال گذشته م
 ت. اس

 

کنم و من کنی چون من با تو مقابله نمیای روح شهوت و اعتیاد تو در من هیچ جایی پیدا نمی  -4

تو می  اصال  اراده خودم نیست که جلوی  با قوت و  و  ندارم  اتکا  با مسیح  به خودم  بلکه من  ایستم 
رده است ولی روح خدا در من زنده است و او روح خویشتن داری و پرهیز  مُام و نفس من  مصلوب شده

د  ایستنالقدس است که جلوی تو مین داری روحـگاری است و او در من ساکن است و این روح خویشت
 ن. نه من و نه نفس و اراده من. پس تو باید از من دور شوی. برو بیرو 

 

دهم که روزانه نفسم را انکار کنم و جاپایی  خداوندا ممنونم که من را آزاد کردی، به تو قول می  -5

 .آمین، کنمام ندهم. از این آزادی در نام مسیح تشکر میبه روح شهوت در زندگی
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 آمادگى براى تعمید آب 

 

 ول ی کلیسای ایرانیان سان 

 ایماندار عزیز در مسیح: 

خدا را شکر که عیساى مسیح شما را نجات داده است و در کلیساى ایرانیان در کنار  

ایرانیان  ما قرار داده است تا با هم خانواده او را تشکیل بدهیم و مژده نجات او را بین 

 م.پخش کنی 

خواهد شما در این دنیاى تاریک براى او نور باشید و بر افرادى که هنوز در  او مى 

ها و خجالت  تاریکى هستند بدرخشید. عیساى مسیح ما را آنقدر محبت نمود که ترس 

را کنار گذاشت و با جان و دل جلوى همه روى صلیب رفت. تعمید قدم ایمانى مهمى  

ها و خجالت را کنار گذاشته  ما است. در این قدم ایمانى، شما هم ترس در رشد روحانى ش 

کنید که عیساى مسیح خداوند و نجات دهنده شما و تمام و با افتخار به دنیا اعالم مى 

 باشد. عالم مى 

دعا مى کنم که تعمید شما باعث جالل خدایى شود که جان خود را براى شما داد  

 عیساى مسیح را بشناسد و نجات او را دریافت کند.   تر شود و هر شرکت کننده مشتاق 

 

 

 چرا تعمید آب بگیرم؟ 

  3  باب   که در قلب انجام شده است )اول پطرس   بیان کننده نجاتى است  عمید ت  -1

 کند.  را اعالم مى دهد بلکه آن(. تعمید به خودى خود نجات نمى21 آیه

  آیه   2  باب   است )افسسیان نجات، فیض خداست که براى دریافت آن فقط ایمان الزم  

باشد و  و به کارهاى ما )حتى تعمید ما( بستگى ندارد. اما تعمید بسیار مهم مى   ، 9  -   8

 بایست تعمید بگیرد. آورد مى که ایمان مى   هر 
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گوییم عیسى مسیح را  (. اگر مى 19  آیه  28  باب  )متى  دستور عیسى مسیح است   -2

گوییم که او  (. اگر مى21  آیه   14  باب  )یوحناکنیم  دوست داریم پس از او اطاعت مى

( و  46 آیه 6 باب کنیم )لوقاخدا و خداوند ما است، پس او را با جان و دل اطاعت مى

 گیریم. تعمید مى 

 

نشان  -3 به  آب  در  رفتن  با مسیح  هفرو  نشان  مرگ  به  آب  از  آمدن  بیرون  و    هاست 

آیه            2  باب   انـ و کولسی  5  -  3  آیه  6  باب  انـح است )رومی ـ اخیز با مسیـرست

  اکنون  و  رد مُ  مسیح  با  بودیم  که   قبلی  انسان  آن  که   دهدمى   نشان   تعمید   یعنى(  11-12

 . ایمشده جدیدى  انسان  مسیح  عیسى در

 

کنیم که از زندگى گناه  (. یعنى اعالم مى11 آیه  3 باب )متى   به نشانه توبه است  -  4

خواهیم  القدس مىداشتیم دست برداشته و اکنون به قوت روحآلود و دور از خدا که  

باشد. دیگر براى خود  در پاکى وراستى زندگى کنیم چنانکه شایسته خداوندمان مى 

 رد و زنده شد. زندگى نکنیم بلکه براى او که براى ما مُ

 

.  (16  آیه  16باب    شود )مرقسو بعد از ایمان آوردن انجام مى  به نشانه ایمان است  -5

دهیم و از کسانى که در طفولیت یا قبل از  پس در این کلیسا، اطفال را تعمید نمى

کنیم که پس از اینکه  اند، درخواست مىایمان واقعى به عیساى مسیح تعمید یافته

شخصا  ایمان آورده و نجات یافتند، تعمید بگیرند. بعالوه با افرادى که مایل به تعمید  

 کنیم تا با آگاهی بیشتر تعمید بگیرند.ار مىها کهستند ابتدا در کالس

 

. ایمان آوردن، مانند مراسم عقد است و تعمید،  اعتراف به ایمان در جمع است  -6

شود که زن از آنِ شوهر  مانند جشن عروسى است. در جشن عروسى، به همه اعالم مى

  عیساى   به  وقتى  صورت،  همین  به(  9-8آیه    12  باب  باشد )لوقا و شوهر از آنِ زن مى

کنون مانند  ا .  شدید  او  مال   لحظه   آن   از   و  کردید   روحانى  عقد   او  با   آوردید،   ایمان   مسیح 

کنید  جشن عروسى، در جشن تعمید، بدون خجالت و با افتخار به دیگران اعالم مى 

 « که: »من از آن مسیح هستم و مسیح از آن من است.
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همانطوریکه عیسى مسیح در  .  القدس استموقعیت خوبى براى پر شدن از روح  -7

ب است شما هم  خو( 22-21آیه  3 باب القدس پر شد، )لوقا موقع تعمید خود از روح

هاى خود  القدس کنترل کامل زندگى شما را در دستدعا کنید که در تعمید، روح

 بگیرد تا بعد از ایمان وارد مرحله جدیدى از زندگى روحانى خود بشوید. 

 

 

 شوم؟سا مىآیا با تعمید عضو کلی 

کند. با تعمید گرفتن، خود به خود عضو  تعمید با عضویت رسمی در کلیسا فرق مى

 شوید. این کلیسا نمى

بعد از تعمید، قدم مهم ایمانى این است که عضو رسمى کلیسا شوید. با عضویت،  

گویید که ایمان دارید کنید و مى تعهد خود را براى رشد و خدمت در کلیسا اعالم مى 

 خواهد عضو متعهد این خانواده الهى باشید. خدا شما را در این کلیسا قرار داده و مى 

براى تقاضاى عضویت، کارت دوستى خود را در روز یکشنبه عالمت بزنید و شبان  

رید تا با کمک کادر کلیسا، براى عضویت در این  ا کلیسای خانگی خود را در جریان بگذ 

 کلیسا آماده شوید. 

 

 به چه شکل است؟ نحوه تعمید  

است که به معنى فرو کردن و دفن کردن    baptisoکلمه »تعمید« در اصل یونانى،  

 دهیم. است. پس ما در این کلیسا شخص را با فرو کردن در آب تعمید می 
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 چگونه براى تعمید آماده بشوم؟

 تعیین تاریخ تعمید: (1

اولین چهارشنبه  تعمید معموال  در روزهاى یکشنبه در آخر جلسه عبادتى ویا  

مى  انجام  ماه  هر  لطفا  شب  تعمید،  تاریخ  تعیین  براى  کلیسا    شود.  دفتر  با 

 تماس بگیرید. 
 

 دعوت: (2

همه دوستان و آشنایان، چه مسیحى و چه غیر مسیحى را دعوت کنید    لطفا 

ها را با کلیسا و  تا شاهد تعمید شما باشند. این بهترین فرصت است که آن

ها بگویید که تعمید قدم بسیار مهمى در  کنید. اگر به آنمسیحیان آشنا  

انجام مى شود،  زندگى شما مى بار  باشد و مثل عروسى در تمام عمر یک 

به عنوان   تعمید شما شرکت خواهند کرد.  عزیزانتان در جشن  از  بسیارى 

خواهم شما را به جشن تعمید خود دعوت کنم.  توانید بگویید: » مىمثال مى

باشد و در تمام عمر فقط  بسیار مهمى در ایمان مسیحى من مى تعمید قدم

شود. چون شما را دوست دارم، حضور شما براى من بسیار  یک بار انجام مى

 « کند.پرارزش است و مرا خوشحال مى

 

 : عاد (3

-مى  جالل  را   خداوند  دارید  شما  که  نیست  خوشحال  وجه  هیچ  به  شیطان

  شما   خواهدمى  او.  کند دلسرد  را شما  که  زندمى   درى  هر  به  نتیجه  در .  دهید

ر  ب قدرتى او باشید،  هوشیار  دعا در  شما اگر اما . بکشاند گناه به یا  بترساند را

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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 :شرح حال کوتاه (4

  3 حدود ) مختصر بطور  جمع،  حضور  در تعمید  از  قبل   تا کنید  آماده  را  خود

دقیقه( توضیح دهید عیسى مسیح براى شما چه کرده است و در زندگى    5تا  

ثیرى گذاشته است. این شرح حال کوتاه را روى یک صفحه کاغذ  أشما چه ت

مسئول روحانی خود درمیان  بنویسید و قبل از تعمید تلفنى یا حضورى با  

 بگذارید.

 

 

 ( شهادت  )شرح حال زندگی خود 

در این زمان کوتاه فرصت نیست که شرح کامل زندگى خود را بدهید. بلکه کافى است  

 دقیقه توضیح دهید:  2تا  1که سه مورد زیر را هر کدام در  

 

 معرفى خود:  (1)

و خانواده کارتان  از  و گذشتهیکمى  کیتان  تا  بگویید  را  تان  سانى که شما 

 شناسند تا حدودى با شما آشنا شوند. نمى

 چگونه به عیساى مسیح ایمان آوردید؟  (2)

بطور خالصه بگویید چه چیزى شما را به عیسى مسیح جذب کرد. چه مانعى  

ایمان قبلی،  براى ایمان آوردن شما بود )مثال  خدا بودن مسیح، رَ د کردن 

 مانع چگونه برطرف شد....( و این  العمل خانواده،ترس از عکس

 بعد از ایمان، عیساى مسیح چه تأثیرى در زندگى شما گذاشته است؟ (3)

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   

ترس   افسردگى،  از خشم،  آزاد  اگر  اعتیاد  یا  و  امیدى  نا  تلخى،  اختالفات، 

 بگویید(.   ؛ایدشده
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اى از کالم براى شما برکت مخصوصى داشته است را در  در ضمن اگر آیه

 میان بگذارید.

 :( در روز تعمید5

   ،بیایید تا خود را آماده کرده، با    دقیقه زودتر  30لطفا  در روز تعمید خود

 . کشیش و مسئول روحانی خود مالقات کرده و دعا کنید

 لطفا  کیسه را  همچنین  لباس خیس خود  تا  بیاورید  با خود  اى پالستیکى 

خانه برگردانید. روپوش سفیدِ کلیسا را لطفا  در کلیسا باقى بگذارید و به  

 نبرید.

 سا تماس بگیرید.اگر سوالی دارید، لطفا  با دفتر کلی 

 

 زندگى بعد از تعمید آب چگونه است؟ 

ایمان است.   با عیساى مسیح در  بلکه آغاز زندگى جدیدى  تعمید پایان کار نیست 

آید الزم است که تغذیه شود و رشد کند وگرنه مریض شده و  اى که به دنیا مىبچه

ى خود  شود. شما هم باید به رشد خود در ایمان و شخصیت مسیحعقب مانده مى

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.

بطور مرتب در جلسات عبادتى شرکت کنید. حتى اگر الزم است برنامه کاری   (1

را عوض کنید، خ را تخود  این تصمیم شما  و  أداوند  بهتر  و کار  یید کرده 

 .برکت بیشتری به شما خواهد داد

 

در   (2 کنید.  شرکت  خود  منطقه  خانگی  کلیسای  جلسات  در  مرتب  بطور 

 شوید.کلیسای خانگی عمال  به خانواده الهى خود وصل مى 
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حتما  سعی کنید در کالس » شاگردى« ثبت نام کنید. براى ثبت نام، روى   (3

 . دوستى عالمت بزنید کارت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dl.dropbox.com/s/dfwefea90eo0fno/J27.mp3
https://youtu.be/cpVKu1W1bWI
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 ها چیست؟ تعمید روح القدس و دعا به زبان 

روح به  تعمید  را  اراده( خود  احساس،  )فکر،  روان  است که شما  باری  اولین  القدس 

دهد  ی به شما میی دهید. در همان لحظه خداوند نشانه هاالقدس می کنترل کامل روح

 القدس است.که یکی از آنان دعا به زبان روح 

شود، هر موقع که شما کنترل کامل روان  بعد از تجربه اول که تعمید روح خوانده می 

 . القدس معروف است ری روح، یا پری روح دهید به ُپالقدس می خود را به روح 

دهد  ما اجازه می القدس نیست. ولی این عطیه به  نشانه تعمید روح   تنها   ها زبان   به   دعا 

که به ابعاد روح به راحتی وارد شده و قوت و قدرت روح خدا و اعماق شخصیت و محبت  

 او را تفحص کنیم. 

کنم که این عطیه را با غیرت از خداوند بطلبید تا با بنا کردن سریع خود  تشویق می 

. اگر  ید و از دریافت عطایای دیگر کوتاهی نکنید ی به کلیسای خداوند بهتر خدمت نما 

ها بطور  به عقل و هم به زبان اید در دعا های خود هرروزه هم  ها را تجربه کرده عطیه زبان 

 . دعا کنید مستمر  

 

قدغن فرمود که از اورشلیم جدا مشوید، بلکه منتظر آن وعده پدر    و چون با ایشان جمع شد، ایشان را " 
القدس  ، لیکن شما بعد از اندک ایامی، به روح داد زیرا که یحیی به آب تعمید می   اید. باشید که از من شنیده 
 " . تعمید خواهید یافت 

   (  5- 4آیه    1اعمال باب ) 

 

تمامی    یافت و شاهدان من خواهید بود، در اورشلیم و   خواهید   قوت   آید، القدس بر شما می لیکن چون روح " 
 " . یهودیه و سامره و تا اقصای جهان 

   (  8آیه    1اعمال باب ) 

 

 " بکوشید و عطایای روحانی را به غیرت بطلبید، خصوص اینکه نبوت کنید. پی محبت    در " 

   ( 1آیه    14باب    قرنتیان   اول ) 
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زبان پس "  به  نمودن  تکلم  از  و  بطلبید  به غیرت  را  نبوت  برادران،  لکن همه ای  مکنید.  منع  به  ها  چیز 
 " شایستگی و انتظام باشد. 

   ( 40- 39آیه    14باب    قرنتیان   اول ) 

 

 " . نمایید   نبوت   اینکه   بیشتر   لکن   کنید،   تکلم   ها زبان   به   شما   همه   که   ( آرزو دارم ) خواهش دارم  " 

   ( 5آیه    14باب    قرنتیان   اول ) 

 

 ها چیست؟ دالیل و فواید دعا به زبان

 د. کنها روح خدا برای من شفاعت می در دعا به زبان -1

 ( 27-26آیه  8 باب  رومیان )

 .کندها روح خدا عمق حضور خدا را نمایان می دعا به زباندر  -2

 ( 10-9آیه  2 باب )اول قرنتیان 

 . کندشویم، روح خدا ابعاد محبت مسیح را باز میوقتی از روح او زور آور می -3

 ( 19-16آیه  3 باب )افسسیان

 . کندها، روح خدا ماورای فکر و خواسته و قوت من عمل می در دعا به زبان -4

 ( 20 آیه 3 باب فسسیان)ا

 .بردروح خدا من را به آسمان سوم روی تخت خدا می -5

 (4  -  2 آیه 12 باب  )دوم قرنتیان

 .ثر استؤها در جنگ روحانی مدعا به زبان -6

 ( 18 آیه  6 باب )افسسیان

 .پرستدها، روح من خدا را میدر دعا به زبان -7

 (15-14آیه  14 باب )اول قرنتیان 

  14  باب   کنم، تا شبیه مسیح گردم )اول قرنتیان ها، خود را بنا می به زباندر دعا    -8

 ( 4 آیه

 د.کنالقدس را در مرور زمان از من به راحتی نمایان میهای روحها میوهدعا به زبان  -9
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داند  را نمی  و راز است و خود شخص معنی آن   "سر" ها به صورت  دعا به زبان  -10

دانیم که برای بنای خودمان هست و ما  ( ولی چون می 2  آیه   14  باب   )اول قرنتیان 

دعا می  به خدا  و میمستقیم  روحکنیم  که  را طبق  -دانیم  کارهای عظیمی  القدس 

به نفع ماست    نکات ذکر شده در باال در من و ما و برای ما انجام خواهد داد پس حتما  

 م. ها دعا کنی که با ایمان به زبان

 چگونه دریافت کنم؟ 

 : ایمانبا  (1)

کنیم، کالم  های خدا دریافت می هر چیز نیکو را با ایمان به کالم و به وعده

ها در آیات ذکر شده به وضوح نوشته شده  خدا در مورد فواید دعا به زبان 

است. تمام آیات ذکر شده را بخوانید، باور کنید و نقد کنید تا آن آیات به  

خواهد شد و قوت خدا به فعل  ایمان تبدیل شود و ایمان شما به عمل تبدیل  

 .گرددتبدیل می

 

 :اعتراف به گناهان و پاکی نفس (2)

القدس اید و روحبه هر گناهی که کرده  ،9  آیه  1  باب  طبق اول یوحنا

ید. در همان لحظه  یبه یاد شما آورده است، اعتراف کنید و توبه نما

آیه بخصوص،   این  به کار مسیح روی صلیب و  ایمانتان  به خاطر 

اید و نفس شما )فکر و احساسات  وده و پاک شدهـبخش  کامال   حتما  

ر( ـوص فک ـس )بخصـد نف ـتوانیده( پس میـو اراده شما پاک گردی

ری و لبریز شدن  القدس تسلیم کنید و آن همان معنی پُرا به روح

 .است
 

 ا: شروع کنید به دع  (3)

به عقل و به زبان مادری خود شروع به دعا کنید و خدا را برای  

یا مادری خود   10وعده هایش طبق   و  فارسی  زبان  به  باال  نکته 

شکر کنید. در حین دعا به زبان فارسی خود، بایستید و شروع کنید  
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شود، آن را  القدس در فکرتان شنیده میی که توسط روحی با صدا

آن صدا مخالف درک عقالنی شماست و  تکلم و تکرار کنید. البته  

گانه بیاید  ی است که به نظر شما عجیب و غریب و شاید بچه یصدا

 از زبان خود جاری سازید. " ایمان"ولی آن لغات را با  

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.  

 د. مکاری کنیه
 

 د: شک نکنی (4)

ان  ـشاید شک کنید که این لغات از خودم هست و یا شاید از شیط

 13  -11  آیه          11  باب  اـق وعده خدا در لوق ـباشد ولی طب

نه خودتان و نه حتی    ، القدس استصدای شما از زبان روح  حتما  

شیاطین بلکه چون شما از خدا خواسته بودید که تعمید روح و دعا  

زبان بدهد، حتما به  به شما  را  را    ها  این جواب  پدر آسمانی شما 

-ی و قوت روحیها و تواناداده است و دعای زبان  11  باب   طبق لوقا 

 .لقدس را به شما جاری کرده استا

 

 :ش استروح و جان شما در حال پرست  (5)

تواند هر چه در درون شماست می  2  - 1  آیه   103  باب   طبق مزمور 

خواند خدا را پرستش کند و روح و روان شما دارد خدا را مبارک می

ی  ی و تمام جان و روان شما پاک شده است، صدای شما و هر صدا

گردد نیز پاک است و شایسته متبارک که از زبان شما جاری می

این ترتیب آن لغات و زبان را به او تقدیم  خواندن خداست که به  

القدس در حال پرستش  کنید. پس ادامه دهید و باور کنید که روح

 .کنداست و اوست که تمام برکات ذکر شده را در شما جاری می 
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ها دعا کنید تا خودتان  کند که به زبانکالم خدا شما را تشویق می (6)

 :دبنا گردی 

  دعا   از   خود   شخصی   دعاهای   در   و   خلوت   در   پس (  39  ، 5  ، 2  آیه   14  باب   )اول قرنتیان 

وجود دارد و یا    ایماندار   غیر   که   یی کلیسا   جمع   در   ولی   نکنید   کوتاهی   ها زبان   به   کردن 

با آرامی و بدون این که    ، ایماندارانی هستند که هنوز به این تعالیم و عطیه واقف نیستند 

آنان متوجه شوند به دعای در روح خود ادامه دهید ولی سعی کنید با نمونگی شما و 

 . القدس دریافت کنند تعالیم صحیح شما، آنان مشتاق گردند که این عطیه را از روح 
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 جنگ روحانی خواننده عزیز کتاب  

تواند  هایی که می به بندها و قلعه   این کتاب  امیدواریم که شما با خواندن  

-در زندگی هر مسیحی بوجود آید، پی برده باشید و با تشخیص ریشه 

-سازی بنده های مشکالت و مسائل زندگی خود و دیگران، راه حل پاک 

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  

گیرید  گیرید. در این قسمت شما یاد می زندگی خود و دیگران را فرا می 

هایی را که شریر در فکر و احساس شما ساخته است را  که چگونه قلعه 

 با مسح و اقتدار کالم فرو بریزید. 


