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

 دومپيام 
 تواند ع را تغییر دهدزندگی و کاری که می ـنوح

 ٧:١١عبرانيان  ؛١۶، ١٣:٧؛ 22-5:6مقدس: پيدايش  متونمطالعه 

I. آ:21-19:1 فیلیپیان ـداد تغییر را ع که بودیک زندگی  نوح زندگی  
رد را ککه نوح در آن زندگی می یخدا وضعيت واقعی عصر فاسد .آ

 ؛39-37:24؛ متی ١٣، ١١، ۵، 3:6به او نشان دادــ پيدايش 
 .3-1:3دوم تيموتائوس 

ــ پيدايش »يافت اما نوح در نظر خداوند التفات [فيض]« .ب
٨:۶. 

تا به موقعيت  خود را کرده زمانی که شيطان تمام تالش .1
که در نظر خدا فيض  اندبودهای ، هميشه عدهآسيب برساند

 ر.ک. دهندــا کسانی شوند که عصر را تغيير ت يافتند
 .١٩، ١١:١٠؛٢٣:٩؛ 8:1دانيال 

بلکه انسان نيست، کتاب پيدايش نشان دادن سقوط  هدف اصلی .2
تواند برای مردم فيض خدا چقدر می نشان دهد اين است که

ر خداست، ست، �ضو خدادهد؛ فيض خودِ سقوط کرده کار انجام 
برای ما همه چيز باشد و  که توسط ما مسرت برده شده تا

فيض ما، از طريق ما، برای ما همه کار انجام دهد؛ در 
ا، تقويت ما، مين �يات مد تا تأآيمیما  خدا است که به

مکاشفه  ؛١٧-١۶، ١۴:١و همه چيز ما باشدــ يو�نا 
٢١:٢٢. 

 عنوان فيض با کسانی است که د بهلذت بردن از خداون )آ(
 .17-15:21يو�نا  ؛٢۴:۶ــ افسسيان او هستندشق اع

خدای  فيض خداوند عيسی مسيح به عنوان تأمين فراوانِ  )ب(
 روح انسانی ما لذت برده بکار گرفتناز طريق يکتا، سه
 ان؛ فيليپي١٨:۶غالطيان  ؛ب٢٩:١٠عبرانيان ــشودمی

 .٢٢:۴تيموتائوس ؛ دوم ٢۵مون ؛ فيل۴:٢٣
؛ ١۶:٣؛ کولسيان ٣٢:٢٠اعمال ــکالم خدا کالم فيض است )پ(

 .١۶:١۵ارميا  ر.ک.
�يات  فيضِ  يکتای پروسه ديده را به عنوانما خدای سه )ت(

ــ کنيم، تجربه میيگانگی در جلسات با مقدسين بر اساس
 .٢٣:١١؛ ٣٣:۴اعمال ؛ ٧:٣ول پطرس ا؛ ٣:١٣٣مزامير 

 کامال  فيضِ  را به عنوان افزايشِ وانيم خداوند تما می )ث(
دوم  ــها تجربه کنيمها و آزمونکافی درميان رنج

 .٩:١٢قرنتيان 
اول ــ کنيم فيض او کارما بايد برای خداوند در قدرت  )ج(

 .١٢:٣؛ ۵٨ ،١٠:١۵قرنتيان 
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- خدا باشيم گوناگونخوبی برای فيض  کارگزارانما بايد  )چ(
؛ ١۵:١قرنتيان ؛ دوم ٢:٣؛ افسسيان ١٠:۴اول پطرس ــ 

 .٢٩:۴افسسيان 
توانيم و �يات فيض، ما می توسط قدرت فيض، نيروی فيض، )ح(

 درستیفيض محصول باشيم؛  درستبا خدا و با يکديگر 
 ،١٧:۵؛ روميان ٧:١١عبرانيان ــ است (صداقت، عدالت)

٢١. 
) با خدا 24-22:5پيدايش دربزرگش خنوخ (در پنوح مانند پ .پ

ايمانی که ، )٧:١١؛ عبرانيان ٩:۶(رفت ايمان راه می توسط
برای توانايی ايمان داشتن او، در که  ،بودعنصر الهی خدا 

در نتيجه او  )؛٢٢:٣روميان (او تزريق شده و نفوذ يافت 
وارث و واعظ عدالت بر ضد نسل شرير،  يک اعتراضبه عنوان 

را در اجرای خدا  ايستادگی؛ عدالت نوح )۵:٢دوم پطرس ( شد
  خدا تقويت کرد.آن نسل بیاش بر داوری

به عنوان نجات  نوح ساخت نماد مسيح عملی و �اضر، کشتی که .ت
به عملی و �اضر،  خدا است، و ساختن کشتی نماد ساختن مسيح

ح به بدن مسي ن نجات خدا در تجربه ما برای بنا ساختنعنوا
کتاب فيليپيان اين به عمل عنوان مسيح جمعی است؛ مطابق 

 .13-12:2 ــاستآوردن نجاتمان 
ساختن کشتی به معنای به عمل آوردن نجاتمان است، که  .1

ساختن مسيح در تجربه ما برای ساختن بدن مسيح است، يعنی 
 همان مسيح جمعی.

آنچه نوح بر روی آن کار کرد و وارد آن شد، نجات خدا  .2
يعنی آن کشتی بود؛ ما بايد مسيح عملی و �اضر را داشته 

 .عنوان نجات خدا در او وارد شويمباشيم تا بتوانيم به 
نجات ابدی از محکوميت و از  ١٢:٢نجات در فيليپيان  .3

که است  مداومبلکه نجات روزمره و  ،درياچه آتش نيست
مسيح به عنوان يک شخص زنده است؛ گرچه ما نجات همان 

رو به يک نجات فراتر، از آن نسل کجابدی را داريم، اما 
 .١۵ .آــ و منحرف نياز داريم

امروز ما در مسير نجات خدا هستيم؛ ما وارد اين مسير  .4
 شديم و عبور ما از اين مسير به عمل آوردن نجاتمان است:

کشتی را ساخت، بيشتر از نجات خدا آن نوح هرچه بيشتر  )آ(
به عمل آورده بود  و سرانجام، او وارد آنچهعبور کرد 

 .٧:٧پيدايش شدــ 
سازيم تبديل به ان میمهآن مسيحی که ما امروز در تجرب )ب(

و اختيار نجات بيشتر ما خواهد شد؛ روزی تحت �اکميت 
همان کسی که ساخته يعنی  ،خدا ما وارد خود مسيحمطلق 
 خواهيم شد. ،ايم

�تی امروز، اگر ما مسيح را در تجربه مان بسازيم،  )پ(
نيم، يعنی در مسيح در مسيح بماکه توانا خواهيم بود 

 .۵:١۵ يو�ناــ مسکن گزينيم
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عشق ورزيدن به  ربه ما همانساختن مسيح در تج )1(
خداوند، با او گفتگو کردن توسط صدا زدن نام او، 

و روز به توسط او، زيستن مشارکت داشتن با او،  و
گام برداشتن او (خداوند) ز و ساعت به ساعت با رو

تا بتوانيم با خدا باشيم،  »گامهم«است، يعنی 
 .٩:۶؛ 24-22:5پيدايشــ همکار خدا شويم

بتوانيم  تاسازيم مان میرا در تجربهپس ما مسيح س )2(
 وارد شويم.به عنوان نجاتمان در او 

تمام و زنده ـشاملهر چهار فصل کتاب فيليپيان به شخص  .5
 اشاره دارد. به عنوان نجات ما مسيح

نجات، همان زندگی کردن مسيح و جالل  ١در فيليپيان  )آ(
 .دادن مسيح در هر شرايطی است

يح توسط نگه داشتن انعکاس مس ،نجات ٢در فيليپيان  )ب(
 .کالم �يات است

ست، که همان عدالت خدادرستی و  ،نجات ٣در فيليپيان  )پ(
 . تجسم يافتن خدا در مسيح است

است؛  �ياتخود مسيح به عنوان  ،نجات ۴در فيليپيان  )ت(
 درست و عادل، خالص،مرتبه، ، بلندکه واقعی �ياتی

 .باشدمی�سن و ستايش از  پر، و دوست داشتنی، معتبر
 

II. ۱۲:۳ قرنتیان اول؛ ۱۸:۱۶ متی؛ ۱:۶ قرنتیان دومـ داد تغییر را ع که بود کاری نوح کار : 
يعنی فراتر،  ایتمام، مکاشفهـخدا به نوح يک مکاشفه شامل .آ

خدا  تاراهی بود اين داد، که  را کشتی نبرای ساخت مکاشفه
بتواند نسل فاسد را نابود کند و عصر جديد را بياورد؛ 

مطابق  بلکه مطلقا  ،کشتی را نه مطابق تصورات خودآن نوح 
پيدايش  ــالهی با ايمان ساخت دستورالعملبا مکاشفه خدا و 

اول تواريخ ؛ ٩:٢۵خروج ر.ک. ؛ 7-5:11؛ عبرانيان آ١۵:۶
 آ :٢٠:٢افسسيان ؛ 12-10:3اول قرنتيان ؛ 11:28-19

نه تنها مسيح  -)٢١-٢٠: ٣اول پطرس (کشتی نماد مسيح است  .1
ح جمعی، يعنی کليسا که بدن مسيح است انفرادی بلکه مسي

متی  ــرسدمی به کمالانسان نو که در اورشليم نو آن و 
؛ ١٢:١٢اول قرنتيان ؛ ٢١-٢٠: ٣اول پطرس ؛ ١٨:١۶

 .٢:٢١مکاشفه ؛ 11-10:3؛ کولسيان 16-15:2افسسيان 
های اد ساختن مسيح جمعی با عنصر ثروتکشتی نمآن ساختن  .2

نی، توسط کسانی که با خدا مسيح به عنوان مصالح ساختما
؛ ١٢:۴افسسيان آ؛ 12-9:3اول قرنتيان  ــاست ،کنندکار می

22:2 . 
برای مردم  ونمسيح در بردن و آوردنکار به اين ساختن  .3

آنها  تااست، توسط مسيح با يکديگر  بنا ساختن آنها
-15:3اول تيموتائوس ــ شوندخدا در جسم ظهور بتوانند 

  .٣۶:١١روميان ؛ ١٢، ١٠؛ آ٩:٣اول قرنتيان ؛ 16
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با ساختن کشتی و وارد شدن در آن، نوح نه تنها از داوری  .ب
نيز خدا و نسل شرير توسط سيل نجات يافت، بلکه از آن نسل 

 .22-5:6پيدايش عصر جديدی را آغاز کردــ  جدا شد و
به همين ترتيب، با بنا ساختن کليسا و ورود به زندگی  .پ

توسط مصيبت عظيم بر نسل شرير  کليسايی، ما از داوری خدا
نجات خواهيم يافت و از آن نسل جدا خواهيم شد تا  ،امروز

(پادشاهی هزار ساله) وارد  به يک عصر جديد، عصر هزاره
؛ 27-26:17؛ لوقا ٣٩-٣٧:٢۴ ؛ متی٧:١١نيان عبراــ شويم
 .١٠:٣؛ مکاشفه ٢١:٣۶

طول کشتی سيصد ذراع، عرض آن پنجاه ذراع، و ارتفاع آن سی  .ت
)؛ اعداد اساسی در ساختمان خدا سه و پنج ١۵:۶ذراع بود (

ی )، که نشانگر درهم آميخته شدن خدا٢٧خروج ر.ک. هستند (
است (دوم قرنتيان او يکتا با انسان از طريق توزيع الهی سه

 ).6-4:4 افسسيان؛ ١٣:١۴
پيدايش ــ طبقه پايين، دوم، و سوم سه طبقه بود:کشتی  .ث

١۶:۶ : 
سه قسمت مسکن خدا نشان دهنده عمقی است که همه ما بايد  .1

وارد آن شويم؛ سه طبقه کشتی نشانگر ارتفاعی است که 
 .همه ما بايد به آن برسيم

ما را  ،يکتا دارد؛ روحسه طبقه کشتی داللت بر خدای سه .2
وقتی به آورد؛ آورد، و پسر ما را به پدر میبه پسر می
-18؛ 10-8، 7-4:15لوقا ــ يم در طبقه سوم هستيمپدر بياي

 .١٨:٢افسسيان ؛ 23
-ين و باالترين صميميت با خدای سهتربايد وارد عميق ما .3

آورد تا » طبقه سوم«ه يکتا شويم که او بتواند ما را ب
ای پنهان خود را به ما نشان دهدــ هها و گنجاسرار، رمز

 .١١:٣٣؛ خروج ١٠:٢؛ دوم قرنتيان ٩:٢قرنتيان  اول
 ــوجود داشتبه سوی آسمان برای نور  روزنهآن کشتی يک در  .ج

 : 16:6 پيدايش
؛ داردرا  ظهرکلمه  ريشههمان  روزنهکلمه عبری برای  .1

و  زمان ظهردر شما  هستيد، روزنهآن زير  اين يعنی وقتی
 .١٨:۴امثال ر.ک.  پر از نور هستيدــ

وجود روزنه يا يک پنجره در کشتی فقط يک  همانطور که .2
يک مکاشفه و يک  ،فقط يک پنجرهنيز خدا  بنایدر  ،داشت

؛ ١٩:٢۶اعمال از طريق يک خدمتگزاری وجود داردــ بينش 
دوم پادشاهان ر.ک. ؛ 4-3:1؛ اول تيموتائوس 9-6:1غالطيان 

٢:٢ ،9 ،١-١٣۵. 
ين يک درب تنها يک درب، يک ورودی، در کشتی وجود دارد؛ ا .چ

 :  ٩:١٠؛ يو�نا ١۶، ١٣:٧پيدايش ــ مسيح است
يو�نا  ــورود ما به مسيح استورود نوح به کشتی نماد  .1

 .27:3؛ غالطيان ٣:١۶
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يم، ما ايمان آور[در او] خداوند عيسی  بهکه ما  هنگامی .2
ی برای بيرون آمدن و هيچ راه شويممی »�بس«توسط خداوند 
 .12-7:139؛ مزامير 29-28:10يو�نا ر.ک. ــ از او نداريم

صمغی  با چوب ته شده بود، نوعی سروکشتی از چوب گوفر ساخ .ح
تواند در برابر �مله آب ايستادگی کند؛ اين يک شکل که می

های مرگ تواند در برابر آبکه می از مسيح مصلوب است،
 .٢۴:٢؛ اعمال 14:6ــ پيدايش ايستادگی کند

داخل و خارج با قير پوشانيده شده بود، که نمادی  ازکشتی  .خ
خدا را از داخل و خارج  بنای خون مسيح است، واز بازخريد 

 : ١٣:١٢خروج ؛ ١۴:٩عبرانيان ؛ ١۴:۶پيدايش پوشاندــ می
کلمه کفاره را دارد، که کلمه عبری برای قير همان ريشه  .1

ماليدن اش توسط قير است؛ نوح و خانواده »پوشش«به معنی 
دهد سيل نجات يافتند، و اين نشان می داوریکشتی از  به

خون مسيح با که ايمانداران در مسيح توسط بازخريد شدن 
 .٩:۵روميان ــ کنندمیخدا نجات پيدا  داوریاز 

اريم؛ هر دکنيم، صلح و آرامش به خون نگاه میر وقت ما ه .2
کند، راضی است؛ هر وقت شيطان نگاه میوقت خدا به خون 

کند، قادر به �مله نيست؛ هر وقت فرشتگان به خون نگاه می
 .١١:١٢مکاشفه کنندــ می یکنند، شاده خون نگاه میب

 ــاز آب تعميد است تصويریآبی که نوح از آن عبور کرد  .د
 .21-20:3اول پطرس 

را از کشتی، نماد خون مسيح است، که نوح آن روی بر قير  .1
سيل نجات داد، در �اليکه آب سيل، نماد آب تعميد  داوری

نوح را نيز کرد بلکه  داوریاست، که نه تنها دنيا را 
 .41-40:2اعمال ؛ 30-26:14خروج از عصر شرير جدا کردــ 

نوح را از روش کهنه زندگی آزاد کرد و به محيط  ،آب سيل .2
؛ به همين شکل، آب تعميد ما را از روش انتقال دادجديد 
روش زندگی  و به هايم آزاد کردزندگی که به ارث بردهپوچ 

 .5-3:6روميان آوردــ میدر رستاخيز در مسيح 
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الگوهای زیستن حیاتی پیروزمند در خط حیات برای به انجام رساندن ـ نوح، دانیال، و ایوب
  اقتصاد خدا

 سوم اميپ

  همراهانش و الیدان با ،)غالبان( روزمندانیپی روز یپ کردن مشاهده
 ۶-١ اليدان: مقدس متون مطالعه

I. »کیی روشنا مثل مانیحک و  عدالت راه به رای ار یبس کهی آنان و دیدرخش خواهند اف
باد تا بود خواهند ستارگان مانند ندینمایمی رهبر   :6-1 ؛ ر.ک. فصل۳:۱۲ الیدان ـ»ابدا
 که باشند، درخشان ستاره کي ديبای محلی ساهايکل در همه .آ

 اعداد( است زنده ستاره عنوان بهی آسمان حيمس ازی ريتکث
ی کسان هاستاره ؛)٢:٢ی ر.ک. مت ؛١۶:٢٢ مکاشفه ؛١٧:٢۴
 نادرست راه از را مردم و درخشندمیی کيتار در که هستند

 .)٢٠:١ مکاشفه( گردانندیبر م درست راه به
 ساهايکلی هافرشته درخشان، ستارگان عنوان به روزمندانيپ .ب

 خدا فرشتۀ عنوان به حيمس با کهی کسان ،)آور اميپ( هستند
 اميپ عنوان به) حال زمانی (فعل حيمسی دارا و هستندی کي

 ــهستند خود، مردم به خدا توسط ،شده ارسال تازه و زنده
 .١:٣ی مالک ؛1:2ــ20. آ

دارد  وجود راه دو روزمنديپ ستاره کي به شدن ليتبدی برا .پ
 شدت برابر هفت روح توسط دوم، و مقدس، کتاب توسط اول، -
 :افتهي
 ديکنیم کوين که ميدار محکم تر زين را ءايانب کالم و« .1

 در درخشندهی چراغ مثل د،يکن ]توجه[ اهتمام آن در اگر
 شمای دلها در صبح ستاره و بشکافد روز تا کيتار مکان
 :19:1 پطرس دوم ــ»کند طلوع

 در کهی چراغ به را مقدس متون درء ايانب کالمپطرس  )آ(
 که دهدیم نشان نيا کرد؛ هيتشب درخشدیم کيتاری مکان

 انيروم( است کيتار شب در کيتاری مکان عصر نيا) ١(
 عمل و حرکتی کيتار در ايدن نيا مردم همه و ،)١٢:١٣

 در ءانبيا كالم) ٢( و ؛)١٩:۵ وحناي اول. ک.ر( کنندیم
 رای روحانی نور درخشان،ی چراغ عنوان به مقدس متون
 درخشدیم آنهای كيتار در كه رساندیم ايمانداران به
 آنها و ،)آنهای ذهن فهمی برا حروف در دانش صرفا  نه(
 بشوند و درخشان روز کي وارد تا كندیميی راهنما را
 خداوند ظهور روزِ  تا کنند، گذر شبی کيتار ازی حت

 کند. طلوع
 قلب در صبح ستاره خداوند، ظهور روز طلوع ازقبل  )ب(

 کردن توجه با کهی آنانيعنی  کند،یم طلوع ماندارانيا
یم منور و روشن مقدس، متون در ءايانب درخشان کالم به

 عنوان به که مقدس، کتاب در کالم به ما اگر شوند؛
 طلوع م،يکن توجه درخشد،یم کيتار مکان کي دری چراغ

 قبل صبح ستاره عنوان به خود قلب در را او (خداوند)
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 در امروز کهيی جا در درخششی برا او،ی واقع ظهور از
 ؛٢٨:٢ مکاشفه ــداشت ميخواه م،يهست ارتدادی کيتار

 . ٨:۴ وسئموتايت دوم ؛٢٢:١۶
 را ستاره هفت و خدا روح هفت که او ديگویم را نيا« .2

 :  1:3 مکاشفه ــ»دارد
 با ستاره هفت و هستند،ی کي ستاره هفت با روحهفت  )آ(

 .هستندی کي روح هفت
 زنده دا يشد كه سازدیم قادر را سايكل خدا روحهفت  )ب(

 كه سازدیم قادر را) سايکل( او ،ستاره هفت و باشد،
 باشد درخشان شدت به

 دانش ۀمرد حروف و است زنده افتهي شدت برابر هفتروح  )پ(
 .۶:٣ انيقرنت دومــ دشو آن نيگزيجا توانندینم هرگز

 همان آنها هستند؛ ساهايکلی هافرشته ستاره، هفت )ت(
 تيمسئول کهی کسان هستند، ساهايکل دراشخاص روحانی 

 عتيطب از ديبا آنان دارند؛ عهده بر رای سيع شهادت
 تيموقع کي در هاستاره مانند ديبا و باشندی آسمان
 . 20:1 مکاشفه رندــيبگ قراری آسمان

II.  یم مشاهده) ایعزر  و لیشائیم ا،یحنن( »همراهانش و الیدان« با خداوندی ابیباز اصل
ً  طانیشی هانقشه بری روز یپ در كه شود، ؛ ر.ک. ۱۷ ،۱۳:۲ الیدانـ بودندی كی خدا با كام

 : ۱۴:۲۲ی مت ؛۱۴:۱۷ مکاشفه
 همراهانش، و اليدان برای خودی طانيش وسوسه درنبوکدنصر  .آ

يی نامها به را هستند خدا از آنها دادیم نشان که آنها نام
-6:1 اليدانــ داد رييتغ کرد،میی کي هابت با را آنها که

7 : 
 بلطشصر به »است منی قاض خدا«ی معن به ال،يدان نام .1

 »ِبل محبوب« اي ،»ِبل شاهزاده«ی معن به افت،ي رييتغ
 . ١:۴۶ اياشعــ )بود باِبلی خدا نام »ِبل«(

 مورد« اي ،»است دهيبخش) هوه(ي اهي«ی معن به ا،يحنننام  .2
ی خدا توسط شده روشن«ی معنا به شدرک، به ،»اهي لطف
 . شد داده رييتغ ،»ديخورش

 را »باشد؟یم خداست آنچهی کس چه«ی معن به ل،يشائيم نام .3
 »باشد؟ کش  الهه مانند تواندیمی کس چه«ی عني شک،يم به
 . شد داده رييتغ

 عِبدِنغو، به ،»است کرده مدد اهي«ی معن به ا،يعزرنام .4
 . شد داده رييتغ »آتشی خدا نغو، وفادارِ  خادم«ی معن به

شدندــ  روزيپی طانيشيی غذا ميرژ بر همراهانش و اليدان .ب
 : 1 اليدان

ی فريب دادن و گمراهی برا ابتدا نبوكدنصری طانيش وسوسه .1
 بود، همراهش سه و اليدانی عني بااستعداد، جوان چهار
 ميسه با آنها تا بودند، خدا مغلوب گانديبرگز نسل از که
 . شوند نجس شد،یم ارائه هابت به كه نجس اوی غذا در شدن
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بود اين می خوردن، غذا آن از همراهانش و اليدانبرای  .2
 گونه نيبد و آورده، خود درون به را هاو بت ناپاکیکه 
 . ٢١-١٩:١٠ انيقرنت ر.ک. اولشوندــ ی کي طانيش با

 ناپاکی غذا خوردن از و همراهانش اليدانکه هنگامي .3
 را جاتيسبز آنی جا به و دنديورز امتناع نبوکدنصر
 دانش درخت آنها اصل در ،)16-8:1 اليدان( کردند انتخاب

 اتيح درخت و) 6-1:3 شيداير.ک. پ( کردند رد را بد و کين
(ر.ک.  شوندی کي خدا با آنها شد سبب که دند،يبرگز را
٩:٢، 16-17( . 

 سايکلی بنای برای سيخوردنِ عی ابيباز خداوند،ی ابيباز .4
 .٢٠:٣ ؛١٧ ،٧:٢ مکاشفه ؛17-16 ،٩ .آآــ است

توسط  و ميبخور کالمش، خوردن با رای سيع ميتوانیمما  .5
 از کهی آنان و بودن با تماس گرفتنی برا بودن مراقب
 دوم؛ 16:15 ايارمخوانندــ یم را او نام خالص قلب
 . ٢٠:١٣ امثال ؛٣٣:١۵ انيقرنت اول؛ ٢٢:٢ وسئموتايت

شدند،  روزيطان پيکور شدن توسط ش بر همراهانش ودانيال  .پ
 ميعظ تمثال (مجسمه) دنيمردم از د مانع کور شدنی که

 درونی اله خيتار عنوان به خرد کننده سنگآن  وی انسان
 : ٢ اليدانــ است یبشر خيتار

 خود، عروس با داماد کوه، و سنگ عنوان بهی جمع حيمس .1
 و )دجال( حيضدمسنهايتا  خدا، نفس با خدای جمع مرد
 ِله و نابود خود، دهان ريشمش و نفس با را اوی هاارتش
؛ ٨:٢ انيکيتسالون دوم ؛45-44 ،35-34 .آآ کردــ خواهد
 . ٢٢:٣٣ اياشع ر.ک. ؛9-4:11 شيدايپ ؛21-11:19 مکاشفه

ی دگرگون رشد، توسط نو خلقت عنوان به را خود عروس حيمس .2
 بهی ضروری و فور ازين ن،يبنابرا کند؛یم ديتول بلوغ، و

 ؛١٨:٣ انيقرنت دوم ؛١٩:٢ انيسکولداردــ  وجود بلوغ
 آ. ١:۶ انيعبران ؛٢:١٢ انيروم

 سنگ زير بنا، سنگ گرانبها، و زنده سنگ عنوان به حيمس .3
ی ارزشمند عنوان به در ما خدا،ی سِر بنا سنگ و هيزاو
 گرانبها و زندهی سنگها به ما ليتبد و کردن دگرگونی برا
 اياشع ؛8-4:2 پطرس اول کندــیم نفوذ خودش،ی بنای برا

 . 10-9 ،٧:۴ ؛٩:٣ ايزکر ؛٢٨:١۶
 شدندــ روزيپی پرست بتی بندگيفر بر همراهانش و الياند .ت

 : 10-9:4ی متر.ک. ؛ ٣ اليدان
 ما افتهي تولد دوباره روحِ  دری واقعی خدا که چهآنهر .1

 از که چهآنهر شود؛خدا می نيگزيکه جا است یبت ست،ين
 . ٢١:۵ وحناي اولــ است بت نباشد، روح در اي روح

(خودکام)، عالقه به نفس خود  با که است، نفس بدن شمنِ د .2
يی بايز )، تجليل نفس (خودپرست)،خودپسندتمجيد نفس (

 شود؛یم خدا نيگزيجا قدرت نفس (خودسر)، (خودبين) و نفس
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 و نه ميکنیم انکار نفس خود را بدن،ی برا و بدن در ما
 بشارت خداوند عنوان به رای سيع حيمس بلکه را، خود
 .5:4 انيقرنت دوم ؛٢۴:١۶ی متــ ميدهیم

 آنها داشتند؛ را شدن ديشهی واقع روح کي اليدانهمراهان  .3
 متيق به و ستادنديا رينظیبی خدا عنوان به خداوندی برا
 فرمان به و ستادنديا هابت پرستش برابر در خود جان

 . ٢٣-١٩:٣ اليدانشدندــ  انداخته آتش كوره در نبوكدنصر
 ديد را مرد چهار كرد، نگاه به كوره نبوكدنصر کهيهنگام .4

 حيمس چهارم نفر ؛)٢۵-٢۴ .آآ( خرامندیم آتش انيم در كه
 سه با انسان آمده بود تا پسر عنوان بود، که بهی عال

 گرفته و جفا قرار رنج زير باشد، که پيروزمند خود
 زدن قدمی برا ريدلپذی مکان به را اينکه آتش و بودند،

 . کند ليتبد )دنيخرام(
 آنها نجاتی برا خدا درخواست بهی ازين روزمنديپ سه آن .5

 پسر عنوان به حيمس ؛)١٧ .ر.ک. آ( نداشتند کوره از
 مردم بای همدرديی توانا و طيشرا واجد کهی کسـانسان
 که آمد ـ)16-15:4انيعبران( دارد زيچ همه در را خدا

 و کند، مراقبت رنجشان در آنها از و باشد آنها همراه
 نديوضعيت خوشا کي به را آنها رنج خود حضور لهيبوس
 .کند ليتبد

 حاکم دنيد از مردم مانع کهی پوشش بر همراهانش و دانيال . ث
 اليدان آمدندــ غالب ،بود شده هاآسمانی خدا توسط هاآسمان

4 : 
 مردماند تا برگزيده شده خدا توسط که یکسان عنوانبه  .1

 تيحاکم تحت ما ،برای برتری و تقدم مسيح باشند او
ــ ميهست حيمس ساختن مقدم راستای هدف در خدای آسمان

 ب؛١٨:١ انيسلکو ؛29-28:8 انيروم ؛32-30 ،26-23 ،١٨ .آآ
 .24-23:9 ايارم ؛١٨ ،١٣:١٠ انيقرنت دوم

 شانيا که است قادر او روند،یم راه تکبر با کهی کسان« .2
 . ب٣٧:۴ اليدان ــ»دينما پست را

و  فسق جهينت در رابطه با جهالت بر همراهانش ودانيال  .چ
ــ شدند روزيپ ،او تيقدوس به اهانت و خدا برابر درفجور 

 : ۵ فصل
 معبد در خدا پرستش مخصوص که بلشصرتوسط  ظروف برداشتن .1

 پرستش در آنها از استفاده و بود مياورشل در او مقدس
 از ديبا او). ۴ .آ( بود خدا تيقدوس به اهانت هابت

 او حال، نيا با ؛)37-18:4( گرفتیم درس نبوكدنصر تجربه
 . )31-24 ،٢٠ ،١٨:۵( ديکش رنج جهينت در و نگرفت عبرت

 حل و رخوابهايتعب و فطانت و معرفت و فاضل روح چونکه « .2
 در] »هاگره« يعنیها [واژه دقيق عقده گشودن و معماها

 آ. ١٢ .آــ »شد افت...ياليدان نيا
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 دل لکنی دانست را همه نيا اگرچه! بلشصری ا... تو و« .3
 خداوند ضد به را شتنيخو بلکهی. ننمود متواضع را خود

 تو حضور به را او خانه ظروف وی ساخت بلند آسمانها
 شراب آنها از تيهاومتعه هازوجه و تيامرا و تو و آوردند

 سنگ و چوب و آهن و برنج و طال و نقره انيخدا و ديدينوش
 حيتسب دانندینم) چيه( و شنوندینم و ننديبینم که را

 در روانت [نفست يا جانت] که رايی خدا آن اما ،یخواند
ــ »یننمود ديتمج باشد،یم او از تيراههای و تمام او دست
 .٢٠ .ر.ک. آ ،23-22 .آآ

ی وفادارمانع  حيله نامحسوسی که بر همراهانش و اليدان .ح
 :۶ فصل شدندــ روزيپ ،شودمی خدا پرستش در روزمندانيپ
 خدا اقتصاد انجامی برا انسانی دعا، اليدان ۶ فصل مرکز .1

ی برا را راه که استيی هالير مانند انسانی دعاها است؛
 اقتصاد آوردنی برای گريد راه کند؛یم هموار خدا حرکت
ی درون راز نيا. دعا با مگر ندارد، وجود آن تحقق و خدا
 .است فصل نيا

 خدا كرد؛ دعا مياورشل سمت به بازی هاپنجره با اليدان .2
 نيسرزم به را لياسرائ او، فيض بخشی دعا لهيبوس

 پادشاهان اولر.ک.  ؛١٠ .آ بازگرداندــ پدرانشان
١٨ ،١٢:١٩. 

 خانه به است شده امضا نوشته که دانست اليدان چون اما« .3
 مياورشل سمت به را خود باالخانهی هاپنجره و درآمد خود
 نمود،یم دعا و زدیم زانو مرتبه سه روز هر نموده، باز
دعا  شيخوی خدا نزد داشتیم عادت ازآن قبل چنانکه و
 .١٠:۶ اليدانــ »خواندیم حيتسب و کردیم

 به مای دعا که داد خواهد گوش مای دعا بهی هنگام خدا .4
 سمت به ،)مقدس نيسرزم نشان داده شده توسط( حيمس سمت

 سمت به و) مقدس شهر نشان داده شده توسط( خدای پادشاه
 عنوان به) مقدس معبد نشان داده شده توسط( خدا خانه
  .49-48:8 پادشاهان اول باشدــ خدای ابد اقتصاد در هدف
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الگوهای زیستن حیاتی پیروزمند در خط حیات برای به انجام رساندن ـ نوح، دانیال، و ایوب
 اقتصاد خدا

 چهارمپيام 
 ايوب اقصد خدا ب

؛ ١٨-١۶، 12-10:4؛ 9-8:3؛ دوم قرنتيان6-1:42مطالعه متون مقدس: ايوب
18:5-20 

I. ايوب اين بود كه ايوب تبديل به شخ شود كه در بينش آسمانی و  اقصد خدا ب
 كند: ندگیواقعيت اقتصاد خدا ز 

جربه ايوب گامی بود كه خدا در اقتصاد الهی خود برای ت .آ
اجرای تحليل دادن و تهی سازی ايوبی كه قانع بود برداشت، 
تا خدا ايوب را برای بازساخت او با خوِد خدا، فرو ريزد، 

اورد تا كه ايوب را به جستجوی عميق تر خدا بي بدين جهت
های خدا و دستاوردهای خود در بی اين كه ايوب به جای بركت

؛ 14-10:3فيليپيان دــ و كامليت خودش، خدا را كسب كن عيبی
؛ 11-10:16؛ اول تواريخ 6:20 خروج ؛3:8 ؛9:2 اول قرنتيان

؛ 6:24 رمزاميآ؛ 3-1:34؛ 5-3:26؛ 14:12دوم تواريخ  آ؛19:22
 .6:11 ؛ عبرانيان١٠، 2:119؛ 4:105؛ ٨، 4:27

دهد ممكن است چيزهای زيادی را كسی كه به خدا اهميت نمی .ب
 ی)؛ ول15-1:73 به نظر كامياب آيد (مزامير بدست آورد و

دهد توسط خدا محدود شده و حتی از ت میيآنكه به خدا اهم
اين است قصد خدا با جويندگانش  شود؛لی چيزها محروم میيخ

كه آنها همه چيز را در او يافته و از لذت مطلق خدا منحرف 
 .)٢٨-١٦ نشوند (آآ.

مقصوِد خدا از رسيدگی به مردم مقدسش اين است كه آنها از  .پ
همه چيز خالی شده و فقط خدا را به عنوان منفعت خود 

)؛ 26-25:73مزامير ر.ک. ؛ ٨:٣دريافت كنند (فيليپيان 
ت كه ما او را تمام و كمال به خواست قلبی خدا اين اس

عنوان حيات، تأمينِ حيات و همه چيِز وجودمان، بدست آوريم 
 .ب)١٨ب، 17:1کولسيان ر.ک. ؛ ١١، ۶، 10:8(روميان 

زندگی كردن در واقعيت اقتصاد خدا با توزيع الهی ی برا .ت
او، ما نياز به خدا داريم كه خود را در ساختار ذاتی ما 

 وجودمان با مسيح بازساخت شود:بنا سازد تا كل 
شده، مقصود خدا از  آشکارهای پولس همانطور كه در رساله .1

تهی كرده و  رسيدگی به ما اين است كه ما را از همه چيز
دا را بيشتر و بيشتر بدست تحليل دهد تا بتوانيم خ

 .18-16:4دوم قرنتيانــ آوريم
در بنای كليسا بدين گونه است كه مسيح خانه خود را  .2

خودش در درون ما،  ساختن دلهای ما بسازد، يعنی با بنا
 ــركيب ذاتی ماست را خانه خود سازدتا قلب ما كه همان ت

 .21-16:3افسسيان 
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ساختار ، انسان در خدا ساختار يافتانسان  درخدا  ،در مسيح .ث
آميختند تا يك موجوديت، همان ، و خدا و انسان در هم يافت
دين معناست كه قصد خدا در انسان، باشند؛ اين ب-خدا

اقتصادش اين بود كه انسان شود تا انسان را در حيات و 
؛ آ14-12:7 سموئيل دوم ــخدا كند، خدا هستیذات اما نه در 

؛ اول ب10:10؛ آ6:14؛ يوحنا 45-41:22 ؛ متی4-3:1روميان 
؛ اول يوحنا 6:3؛ دوم قرنتيان  63:6؛ يوحنا ب45:15قرنتيان 

 .آ16:5
II.  د، تا انسان وخدا اين است كه خدا از طريق جسم پوشيدن، انسانی در جسم شاقتصاد

 خدا درون انسان و انسان درون خدا، ساختن بتواند در روح از طريق دگرگونی برای بنا
  انسان جمعی را بدست آورد:-تا يك خدا خدا شود

ترين مامتـعالی ترين، اسرارآميزترين و شامل بهترين، .آ
يكتای جاودان در انسان شدنش، حركت خدای سههای دگرگونی

نجام رساندن اقتصاد ابدی خدا خدا در انسان برای به ا
 ؛33:13 اعمال ؛24:12 ؛14:3 ؛٢٩ ،14:1 يوحنا ؛2:5 ەميکاــ است
؛ 31:5؛ 36:2؛ اعمال ب45:15يان قرنت اول ؛3:1 پطرس اول

 : 2:8؛ 22:7؛ 15:9؛ ١٤:٤عبرانيان
يكتا در مراحلی هستند كه خدای سهها همان دگرگونی اين .1

 يتانسان شدنش طی كرد، كه الوهيت را به درون انسانـخدا
به  ، تادرهم آميخته آورده و الوهيت را با انسانيت

- انسانـخدا توليد مجدد و تکثيربرای ی عنوان نمونه اصل
يكتا شد، خدا را به ؛ او تجسم خدای سهشودهای بسيار 

خدا را قابل تماس، لمس، دريافت، درون انسان آورد و 
 ٩:٢سيان ؛ كول ١٤:١يوحنا ــ كرد مسرتد، و تجربه، ورو
 .29-28:8؛ روميان 

ايشان را «گويد: ها میاز اين دگرگونی ٤:١١هوشع  درخدا  .2
؛ »های انسانی و به بندهای محبت جذب نمودمبه ريسمان

 دهد كهمی نشان »های انسان، بندهای محبتريسمان«عبارت 
هيت بلكه در خود نه در سطح الو یخدا ما را با عشق اله
عشق خدا الهی است، ولی در كند، سطح انسانيت محبت می

از طريق انسانيت مسيح به ما  یای انسان، يعنهريسمان
 :رسدیم
ه خدا ها) كپروسهفرآيندها يا  ،هاها (دگرگونیريسمان )آ(

، كند شامل جسم پوشيدناز طريق آنها ما را جذب می
زندگی انسانی، مصلوب شدن، رستاخيز و صعود مسيح است؛ 

خدا  با همۀ اين مراحل، مسيح در انسانيتش است كه عشق
، 14:3؛ يوحنا 3:31ارميا ــ رساندیرا در نجاتش به ما م

، ١۶، 10-8:4؛ اول يوحنا ٨، 5:5؛ روميان 32:12؛ 44:6؛ ١۶
١٩ . 

محبت جدا از مسيح، عشق جاودانه خدا يعنی همان  )ب(
تواند نسبت به ما غييرناپذير و مطيع کننده او، نمیت
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بر ما غالب باشد؛ عشق تغييرناپذير خدا و غالب حاكم 
چون اين عشق در مسيح، با مسيح، توسط مسيح و شود، می

 برای مسيح است.
ی ای خدا هميشه پيروزمند است؛ عاقبت، علعشق جاودانه )پ(

پيروز خواهد هات ما، عشق خدا ها و اشتبارغم شكست
 . 39-35:8 روميانــ شد

 ساختن خدايیدگرگونی انسان سه بخشی در حركت خدا، برای  .ب
يكتای انسان با خدای سهساختار يافتن برای يعنی انسان، 

و كامل است؛ در ظاهر شدن خدا به ايوب، او  پروسه ديده
دا و برای توسط خکه خدا را ديد تا خدا را كسب كرده، 

ن ؛ دوم قرنتيا6-1:42؛ 3-1:38ايوبــ دگرگون شودمقصود خدا 
 :آ 2-1:12؛ عبرانيان 16:3-18

ن شدن كل وجود ما به صورت خدا خدا منجر به دگرگو ديدن .1
شود؛ پس ما هرچه بيشتر بر او به عنوان آن روح كامل می

او را در وجودمان ی صر الهادر روحمان بنگريم، بيشتر عن
شويم و كل  تخليهعنصر كهنگی  كنيم تا ازدريافت می

وجودمان نو گردد؛ زندگی مسيحی ما دربارۀ تغيير ظاهری 
؛ 18:3دوم قرنتيانــ ست بلكه دگرگون شدن از درون استني

 .16-15:6؛ غالطيان4:27مزامير 
توانيم در ازگرداندن قلبمان بسوی خداوند میبا ب ما .2

ای هدگرگونی بمانيم، تا بتوانيم با چهر پروسه روزانه
ای ؛ چهرهانعکاس دهيمنقاب بر او نگريسته و او را بی
دوم قرنتيان ــ گرددكه به خدا بازمیاست  قلبینقاب بی

16:3 ،18. 
قلبمان بسوی خدا اين است كه عاشق خداوند بازگرداندن  )آ(

باشيم؛ هرچه بيشتر عاشق خداوند باشيم قلبمان بيشتر 
د داشت تا به خداوند باز خواهد بود، و او راهی خواه

 . های قلبمان گسترش يابداز روحمان به تمام بخش
كليد رشد  كردن و برگرداندن قلبمان بسوی خداوندباز  )ب(

توانيم برای باز كردن قلبمان ما در حيات است؛ ما می
ای خداوند، «به خداوند، بسادگی به او بگوييم: 

 ».خواهم تو را خشنود كنمعاشقتم، می
- به خدا می یشرايطهر وز در همانطور كه روز به ر ما )پ(

جالل خداوند را بازتاب كرده و  ،)4:27 نگريم (مزامير
 .شويمدگرگون می به شكل او، از جالل به جالل

در آنها مقدس از مسيحيان شاد نيستند چون روح خيلی  )ت(
؛ 4:43؛ 11:16؛ ر.ک. مزامير 30:4(افسسيان  شاد نيست
؛ 9:1ان ؛ عبراني17-14، 11:33؛ خروج 20-19:3اعمال 
؛ دوم 4-3:1؛ اول يوحنا 11-9:15؛ يوحنا 16:15ارميا 
قلبمان را بسوی خدا ما )؛ اگر 4:4؛ فيليپيان 12يوحنا 

اجازه دهيم كه از روحمان خداوند تا به روح  نچرخانيم
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و افسردگی  درماندگیبه قلب ما گسترش يابد، احساس 
 .خواهيم كرد

باشد، آنجا آزادی است (دوم قرنتيان  وندروحِ خدا هر جا )ث(
بگويد كه جلسه كسل كننده است، بايد ی )؛ اگر كس١٧:٣

ی دريابيم كه اين خوِد اوست كه از درون كسل است؛ ول
گردانيم، از روح قتی قلبمان را بسوی خداوند بازمیو

 .بريمبه عنوان آزاديمان لذت میمقدس 
شته باشد كه داآزاد كننده راهی مقدسِ  كه روحهنگامی  )ج(

رش يابد، ما رها، واال و های قلبمان گستبه تمام بخش
شويم؛ اين آزادی همان جالل است، كه حضوِر خدا آزاد می

و  افتخار و ابراز خداست؛ ما بدين گونه حس عزتمندی،
ال دگرگون شدن به صورت او شكوهمندی داريم چون درح

 .٢٦:١؛ پيدايش ١٨. آــ هستيم
ما را از شكل انسان كهنه به شكل انسان نو دگرگونی،  .پ

دهد؛ خداوند اين كار دگرگونی را از طريق كشتن انتقال می
، 12-10:4دوم قرنتيان دــ رسانبا مرگِ مسيح به انجام می

١۶-١٨: 
کشتنِ عيسی گويد كه ما همواره پولس می ١٠:٤قرنتيان  دوم .1

به  مرگكنيم؛ حمل كردن را در بدنِ خود حمل می اومرگ يا 
اول دــ كششدن است؛ مرگ مسيح ما را میمعنای كشته 

 9-8:1؛ دوم قرنتيان 26-24:12 ؛ يوحنا٣۶، 31:15قرنتيان 
مسيح در همان روِح مركب است؛ آن روح همان كاربرد  مرگ .2

 .13:8 ؛ روميان25-22:30خروج ــ تتأثير آن اسمرگ مسيح و 
زندگی است كه هميشه تحت كشته شدن توسط  کمسيحی ي زندگی .3

روِح مركب است؛ اين كشته شدنِ روزمره توسط آن روِح ساكن 
 .شودمحيط بعنوان سالح كشنده، اجرا میبا و در درون، 

ترتيبات الهی و حاكميت مطلق خدا، همه چيز با هم تحت  .4
برای خيريت ما در كار است، يعنی برای دگرگون شدن ما 

 ٢٨:٨در روميان  »خيريت«شدن با مرگ مسيح؛ از طريق كشته 
ت؛ يس(فيزيكی) مربوط ن مور يا چيزهای مادیبه افراد، ا

 :١٩:١٨لوقا  ــخداــ تنها يك نفر نيكوست
مۀ اشخاص، همۀ امور، همۀ چيزهايی كه به ما ربط ه )آ(

 تااست القدس روحخيريت ما در اختيار دارند برای 
)، يعنی با آ19:68(مزامير  ها شويمبار بتوانيم متحمل

 .)20:50؛ 5:45. پيدايش ر.ک( يكتاهخوِد خدایِ س
همۀ اشخاص و همۀ شرايِط مربوط به ما توسط روح خدا  )ب(

كار او درون ما باشد تا با ترتيب داده شده تا مطابق 
ــ و همشكل پسرِ نخست زادۀ خدا كندما را دگرگون ساخته 

 . 31-29:10ی متر.ک. 
كنيم دگرگونی یالقدس را تجربه مروحتأديب كه ما  هنگامی .ت

-5:12؛ عبرانيان ٢٩-٢٨، 2:8روميان دــ شودر ما اجرا می
14. 
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كاِر روح در درون ما اين است كه وجودی نو و تازه از ما  .1
كار روح از بيرون اين است كه هر جنبه از  یبسازد، ول

دــ از طريق محيط اطرافمان فرو ريزوجود طبيعی ما را 
 .١١:٤٨ ارميا. ر.ک

بايد با آن روح عمل كننده در درونمان همكاری كرده و  ما .2
 ــمرای ما ترتيب داده است را بپذيريمحيطی كه خدا ب

 قرنتيان اول ؛20:6 ؛1:4 ؛1:3 افسسيان ؛12:4 فيليپيان
24:7. 

III. وهبهمكاشفه  لِ خدمتگزاری حاص بینیم (بینش ما) همان است آنچه ما میـ رنج است ع
، همان کنیمخدمت می هآنچ؛ بنابراین، شودحک میکه در درون ما از طریق رنج کشیدن 

 :مهستيما  چيزی است كه
آنها تنها يک خدمتگزاری ی گرچه خدمتگزاران بسيارند، ول .آ

نجام رساندن همان خدمتگزاری عهد جديد برای به اــ دارند
ما به همراه مسيح اين است كه ؛ كاِر اقتصاد عهد جديد خدا

 مسيح به مردم عرضهی اين خدمتگزاری منحصر به فرد، يعن
؛ افسسيان 17:1اعمال ــ برای بنای بدن او را اجرا كنيم

 .آ1:6؛ 1:4؛ دوم قرنتيان 12:1؛ اول تيموتائوس 11:4-12
تنها يك خدمتگزاری منحصر به فرِد جمعی  (مسيح) كل، بدندر  .ب

و است خدمتگزاری همان خدمت بدن مسيح  چون اينی دارد، ول
بدن اعضای بسيار دارد، همۀ اعضاء دارای خدمتگزاری چون 

 ؛19:21 ؛24:20 اعمال ــد برای آن يگانه خدمتگزاری هستندخو
 .17:4 کولسيان ؛5:4 تيموتائوس دوم

تجربه ما كه  یمسيحکردن و دادنِ  عرضهخدمتگزاری برای آن  .پ
و شكل  شده ايم، در ما توليدساخته شدهايم، با او كرده

ها، تجارب غنای مسيح كه از طريق رنج و توسط گرفته است
دــ شوو كشته شدن توسط صليب كسب می، ی فرو برندهفشارها

؛ اول 10:3؛ فيليپيان 24:1؛ کولسيان 16-15:9اعمال 
  : ٦، ٣:٣؛ ١٢ ،٩-٨، 6-4:1؛ دوم قرنتيان 6:4تيموتائوس 

 ۀمكاشف ۀقلاوج ما به رسيدن برای مقدس روح خدمتگزاری  .1
است که  مسيح به عنوان روح دادنِ از طريق است، که الهی 

 .آ17:22اشفه ؛ مک٣، ۶، ٩-٨ٓآا. ــ است حيات بخش
] برای اين است يا درست بودن عدالت [صداقتخدمتگزاری  .2

بيرونی درستی مسيح، نه تنها به عنوان  عرضهتوسط  ما که
شده ما، برای ابراز -درونی و زيست درستیبلکه به عنوان 
 روميانــ داشته باشيم راانسان ـخدادگی واقعی مسيح، زن

 . ١٩:٨ مکاشفه ؛٣:٩ فيليپيان ؛١٧:۵
مصالحه برای اين است که ما توسط دادن مسيح  خدمتگزاری .3

به عنوان کالم مصالحه آميز، مردم را برطبق خدا شبانی 
آسمانی شبانی اری زنيم (در يگانگی با مسيح در خدمتگک
تا بتوانيم مردم خدا را به درون روحشان که  ،)وا

ــ يم تا آنها اشخاصی در روح باشنداالقداس است آورقدس



ا ک  لطفا ــــع  د توز   Living Stream Ministry | 19 © | نکن

 ؛4-2:5 پطرس اول ؛17-15:21 يوحنا ؛20-18:5دوم قرنتيان 
 اول ؛٢٢ ،١٠:١٩ عبرانيان ؛13-12:1 مکاشفه ؛٢:٢۵

 .٢:١۵ قرنتيان
سه  بااری شگرف زخدمتگ وقتی ما به طور کامل به چنين .4

وارد شويم، خداوند راهی خواهد داشت که کليساها  آنجنبه 
 .بياوردرا به احيايی تازه 

سختی، مالقات شيرين و تجسم فيض با کل غنای مسيح و مصيبت  .ت
 دومــ کندر غالب سختی با ما مالقات میاست؛ فيض اکثرا د

 .10-7:12 قرنتيان
بيعی ب مسيح بر وجود طها، تاثير کشنده صليطريق سختی .1

نه راه برای رود، بدين گوالقدس بکار میما، توسط روح
شود تا خود را به درون ما خدای رستاخيز باز می

 .18-16:4 ؛9-8:1 ــبيفزايد
يک آورد، که باعث بوجود آمدن ها بردباری به بار میسختی .2

يا يک کيفيت دــ شومیشده و مقبول خدا  تأييد کيفيت
سختی کردن تجربه  و نتيجه بردباریکه  شده تأييدخصوصيت 
 .4-3:5ــ روميان باشدها میونو آزم

در دلهای ما  روح القدسخودش را به عنوان عشق با خدا  .ث
تا ما داده شده  ما وندر که به عنوان قدرت انگيزشِ ، ريخته

ما باشيم؛ بنابراين، وقتی  پيروزاز  بيشها در تمام سختی
شويم، سرافکنده نخواهيم شد، بلکه می متحمل هر نوع سختی

م دو ؛39-31:8 ؛۵ .آــ ميکنمی ندگیزبرای جالل او مسيح را 
  آ.21-19:1 فيليپيان ؛15-14:5قرنتيان 
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