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الگوهای زیستن حیاتی پیروزمند در خط حیات برای به انجام رساندن ـ نوح، دانیال، و ایوب
  اقتصاد خدا

 اولپيام 

  زیستن و کار کردن مطابق بینش ع برای تغییر ع
؛ 39-37:24؛ متی 8:6؛ پيدايش 20، 14:14مطالعه متون مقدس: حزقيال 

 ؛6-5:42؛ ايوب 35-34:2دانيال 
I. توانیم حیاتی دهند ما چگونه میایوب الگوهایی هستند که نشان می نوح، دانیال، و

پیروزمند را در خط حیات برای به انجام رساندن اقتصاد خدا، زندگی کنیم؛ این همان 
؛ 20، 14:14حزقیال ـ زیستن و کار کردن مطابق بینش ع برای تغییر ع است

؛ اعمال 35-34:2؛ دانیال 51-45، 39-37:24؛ متی 2-1:22؛ 7:2؛ مکاشفه 9:2پیدایش 
 . 8:4؛ دوم تیموتائوس 19:26

II. ،انتخاب  را در توزیع کردن خود درون مردمانیکتا خدای سه ،و ایوب زندگی نوح، دانیال
 دهد. اش، برای به انجام رساندن اقتصادش نشان میشده
اش برای بنای نوح، ما خدای پدر را در خواستار و نقشهبا  .آ

يعنی کالم  ، در نگه داشتن عهدشجاودان اواو و در امانت 
؛ اول يوحنا 9:1؛ اول قرنتيان 17-12:9پيدايش ــ بينيماو می

 .20-19:21؛ 3:4؛ مکاشفه 9:1
عالمی بودن ما مسيحِ پسر را به عنوان مرکزيت و  ،با دانيال .ب

(دومين آمدن عيسی) را به عنوان حرکت خدا و بازگشت او 
 .9-4:10؛ 14-13:7دانيال  ــبينيمپسر انسان می

ما خدای روح را در کار دگرگون ساختن، برای  ،با ايوب .پ
انجام دادن آنچه در قلب خدا پنهان است، اينکه ما خدا را 

خدا کسب کنيم تا در حيات، در ذات، و در  برای ابراز جمعی
، 6-5:42، 13:10ــ ايوب ولی نه در هستی خدا، خدا شويم ،شکل

 .18:3م قرنتيان ؛ دو9:3افسسيان 
III. »8:6ـ پیدایش »اما نوح در نظر خداوند فیض یافت  :   

تواند برای دهد که فيض چقدر میزندگی و کار نوح نشان می .آ
انگيز به مردم سقوط کرده عمل کند؛ فيض همان مسيح شگفت

عنوان حامل بار مسئوليت ماست، که برای ما و درون ما همه 
ــ دهدمند شدن ما، انجام میو بهره بردن چيز را برای لذت

 : 9-7:12؛ دوم قرنتيان 39-37:24؛ متی 14-1 .آآ
جسم حضور شيطان است و فيض حضور خداست؛ ما برای مواجه  .1

ــ پيدايش د حضور خدا هستيممنشدن با حضور شيطان، نياز
؛ اول قرنتيان 16:4؛ عبرانيان 21-17:7روميان  ؛8، 3:6

10:15. 
(عدالت) است؛ توسط قدرت فيض،  فيض صداقت و درستی برآيند .2

توانيم با خدا، با نيروی فيض، و حيات فيض، ما می
، 17:5ــ روميان يکديگر، و حتی با خودمان درست باشيم

 .5:2؛ دوم پطرس 21
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رفت و برای  انجام دادن اقتصاد الهی، نوح با خدا راه می .ب
ـ پيدايش آن کشتی را ساخت ؛ اول پطرس 7:11يان ؛ عبران22-8:6ـ

 : 18:16؛ متی 20:3-21
(واژه عبری  ين بنای خدا در متون مقدس کشتی نوح استاول .1

برای لغت کشتی، به معنای صندوق است)، که حاکی از مسيح 
- ـو انسان است؛ بنای خدا همان خدا به عنوان بنای خدا

؛ 17-16، 9:3؛ اول قرنتيان 19:2؛ 14:1ــ يوحنا انسان است
 .4:27؛ مزامير 22:2؛ افسسيان 22، 2:21 مکاشفه

ساختن آن کشتی نماد ساختن مسيح جمعی است، يعنی کليسا  .2
به عنوان بدن مسيح، با عنصر غنای مسيح به عنوان مصالح 

آ؛ افسسيان 12-9:3؛ اول قرنتيان 18:16ــ متی ساختمانی
 .12:4؛ 8:3-10

ربه ما کتا بر طبق تجيه طبقه آن کشتی داللت بر خدای سهس .3
از او دارد؛ روح مقدس توسط طبقه پايين نشان داده شده 

؛ يوحنا 2:1آورد (اول پطرس است، که ما را به پسر می
مان باالتر به پدر )، و پسر ما را در تجربه13-15، 8:16
 ).8:4، 5:1؛ اول يوحنا 18:2؛ افسسيان 6:14آورد (می

وجود  در طبقه سوم آن کشتی فقط يک پنجره به سوی آسمان .4
اين دارد که در کليسا، يعنی بنای  داللت بر که ،داشت

خدا فقط يک مکاشفه و يک بينش از طريق يک خدمتگزاری 
؛ امثال 19:26؛ اعمال 16:6عهد جديد وجود داردــ پيدايش 

 .1:4؛ 9-6:3؛ دوم قرنتيان 4-3:1آ؛ اول تيموتائوس 18:29
IV. » ابی که او اما دانیال در دل خود قصد نمود که خویشتن را از طعام پادشاه و از 

 : 8:1دانیال » نوشید، نجس نسازد.می
شوند، تمام کسانی که توسط خدا برای تغيير عصر استفاده می .آ

ی که به طور خاص به (يعنی کسان های امروزه هستندنذيره
)؛ آنانی که در شکوه و جاللِ وقف شدنشان، شده باشندخدا وقف 

؛ 8-1:6کنندــ اعداد تقديم میخود را با رغبت به خداوند 
 .18-13:7؛ ر.ک. داوران 3:110مير مزا

دهند، دانيال به ما خصوصيات مردمی که عصر را تغيير می .ب
  دهد:نشان می

شيطان بود، جدا بودــ دانيال  ه پيرودانيال از عصری ک .1
 .13:2؛ مکاشفه 14-13:3؛ فيليپيان 23:5؛ 26:4؛ 8:1

به خواسته خدا پيوسته بودــ  ،دانيال از طريق کالم خدا .2
؛ ر.ک. 15-13:1؛ 17-14:3؛ دوم تيموتائوس 4-2:9دانيال 
 .20-18:17؛ تثنيه 13، 8:8نحميا 

؛ 10:6ــ دانيال دانيال از طريق دعا با خدا همکاری کرد .3
 .21-1:10؛ 17:9

دانيال يک شخص از خود گذشته و فداکار با يک روح شهادت  .4
 .10:6؛ 8:1ـ(شهيد شدن در راه خدا) بودـ
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V. »ایوب به خداوند چنین جواب داد«آ)؛ 1:38(ایوب » آنگاه خداوند... به ایوب جواب داد« 
 آ):10(آ. » خداوند باز ایوب را کامیاب ساخت«آ)؛ 1:42(

منطق دوستان ايوب در افکارشان مطابق خط درخت دانش نيک  .آ
های ايوب موردی از داوری خدا بود؛ و بد بود، و اينکه رنج

تا  ،های ايوب تهی کردن و کاستن او توسط خدا بودرنجاما 
خدا بتواند ايوب را به دست آورد و اينکه ايوب بتواند 

؛ فيليپيان 4:13؛ 12:11؛ 15:9خدا را بيشتر به دست آوردــ 
8:3 ،12-13 : 

(نفسانی) را  قصد خدا با ايوب اين بود که ايوِب طبيعی .1
دا بتواند يک تا خ ،در کمال و درستی او در هم بشکند

؛ 1:1ايوب تازه شده در ذات و خواص خدا بنا سازدــ ايوب 
 .5:3تيتوس 

تری به قصد خدا اين بود که ايوب را وارد جويندگی عميق .2
در او تا ايوب بتواند پی ببرد که آنچه دنبال خدا کند، 

و اينکه او  ،داشت، خوِد خدا بود کمزندگی انسانی خود 
خدا را به دست آورد و خدا  بتواند خدا را دنبال کند،
 . 19:2را ابراز کندــ کولسيان 

قصد خدا اين بود که ايوب را در خط درخت حيات داشته  .3
؛ اول 9:2پيدايش  مرد خدا سازدــ باشد و ايوب را يک

 :  21-14:3؛ افسسيان 17:3تيموتائوس ؛ دوم 11:6تيموتائوس 
فقط  دهد که کتاب مقدس با شصت و شش کتاب،ايوب نشان می .ب

برای يک چيز است: برای اينکه خدا در مسيح توسط روح، خود 
 ،را درون ما توزيع کند تا حيات، ذات و همه چيزمان شود

تا ما مسيح را زندگی کرده و مسيح را ابراز کنيم؛ اين 
؛ افسسيان 13:10اصل بايد در زندگی ما حاکم باشدــ ايوب 

 .2:21؛ مکاشفه 15:2؛ 23-22:1؛ افسسيان 9-8:3؛ فيليپيان 9:3
راه زيستن و کار کردن در اين اصل، بودن و همه کار را  .پ

انجام دادن توسط روح مقدس، با روح مقدس، در روح مقدس، 
و از طريق روح مقدس است، که توسط بکار گرفتن و تمرين 

؛ 3:3يليپيان ؛ ف4:8؛ روميان 25:5ــ غالطيان روحمان است
  .آ17:22؛ 7:2مکاشفه 


