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ن باور داشتم . یمن به اکرد و یت میمن و همسرم گذشته بود که خدا منو آشکارا هدا یاز آشنائ یچند سال

ازدواج  ۀدن حلقین دختر بخوام که همسر من بشه. و بعد از اون به فکر خرین  فکر کردم که از ایبنابرا

روز ازدواجتون  ین حاال به فکر پس انداز کردن پول براینه که از همیمن به شما جوونا ا یۀافتادم. توص

دم. یبه هر حال من پس انداز کردم و حلقه رو خر براتون خواهد داشت. یادیز ۀنید. چون که هزیباش

اء داشتم ، با یدر گم کردن اش یادیدم. من استعداد زیبود که حلقه رو خر یادمه صبح روز سه شنبه ای

د هرچه یدونستم که بایست بخوام گم کنم. و اونو محکم نگهداشتم اما مین یزیگه چین دیخودم فکر کردم ا

بکنه ،  ین بود که شب سه شنبه از او بخوام با من عروسیبدم. نقشه ام اش یزودتر اونو به صاحب اصل

داشتم  یتیکردم. من مأمورین حلقه مراقبت مید از ایگه در طول روز باین حساب، حدود ده ساعت دیبا ا

 یمراسم خواستگار یبرا یقیموس ید یه سیرفتم و ید میه مرکز خرید به یدادم، باید انجامش میکه با

ن یگرفتم. اما از ایخاص رو م ید ین سیه. الزم بود که این خودش داستان جداگانه ایکه ا دم،یخریم

ان و به من تنه بزنند و حلقه رو از من بدزدند. اون روز روز من یب ید عده ایمرکز خر یدم که تویترسیم

سرد  یلیخ رون هوایاط الزم رو بکنم. بیاحت ۀحواسم رو جمع کنم و هم یلیم گرفتم که خیبود و تصم

نه یدر داخل ، در قسمت س یب کوچکیرو که داشتم برداشتم که ج ین کاپشنیم ترینبود، اما من ضخ



در مرکز  یدم. وقتیپش رو بستم و اونو پوشیبم رو باز کردم و حلقه رو توش گذاشتم . زیپ جیداشت. ز

ت حلقه رو تو دستم حس کنم. بم گذاشتم تا تمام مدیج یرون رویاده شدم.  دستم رو از بین پید از ماشیخر

خواستم هر چه زود تر برم داخل و کارمو انجام بدم و خارج بشم . به یکردم. فقط میچ کس نگاه نمیبه ه

داش کنم ، یکردم نتونستم پ یهرچه سع یمورد نظر گشتم ول ید یرفتم و دنبال س یفروش ید یس ۀمغاز

ش خانم فروشنده یرم .  پید از اونا کمک بگیبا به اطراف نگاه کردم و فکر کردم که یپس با دست پاچگ

د؟ او گفت حتماً . و همراه من راه ید بمن کمک کنیتونیگردم  . میم ید یرفتم و گفتم که دنبال فالن س

 افتاد .

ن ید ایحرف زدن نداشتم. اما او سر حال بود و پرس ۀخواست سر صحبت رو باز کنه اما من حوصلیم 

ن یهمراهته؟ ا ینامزد ۀمنه. او گفت واقعاً ؟ حلق ی  د؟ گفتم خوب امشب نامزدیخوایم یچ یرو برا ید یس

بسته به  یحیا اخالق مسیتونم دروغ بگم،آین مورد میا فقط در ایدونستم آیبود که نم یاز اون لحظات یکی

ت دوس یلیطه؟ پس به او نگاه کردم و دروغ نگفتم. گفتم بله خانم حلقه همراهمه . او گفت: اوه خیشرا

اد و یارم و اون مرده بیم حاال اگه اونو در بینو کم داشتیکردم ، همینم. و من داشتم فکر میدارم اونو بب

بم رو باز کردم و حلقه رو یم من پشتمو به همه کردم جیگه. ما ته مغازه بودیتمومه د یاونو بقاپه همه چ

باست. بعد بلند شد و یچقدر ز یوا درآوردم و به او نشون دادم. او خم شد و به حلقه نگاه کرد و گفت

د. من فقط ین حلقه رو نگاه کنید ایائیخواد نامزد بشه، بین آقا مید ایائیب یهمکاراشو صدا کرد گفت ه ۀهم

خواستم او دلخور بشه پس حلقه یخواستم هرچه زودتر اونو بدست صاحبش برسونم. نمیمنتظر بودم، م

کردم که خانم زودتر ین فکر میو به حلقه نگاه کرد. فقط به ا مغازه بود اومد یتو یرو به او دادم هر کس

د یرو داد و من به سرعت از مغازه خارج شدم و از مرکز خر ید یرو بمن بده . باالخره او س ید یس

ادمه که اونروز من کامالً عوض شده بودم، طرز صحبتم، طرز راه رفتنم، طرز رفتارم کالً یرون. یاومدم ب

ن داستان رو گفتم یر کرد. من اییتغ یبه همراه دارم همه چ یز ارزشمندیدم چیفهم ی. وقتر کرده بود ییتغ

 ۀنیکنه چه گنجیم یم که درونمون زندگیروح القدس رو دار ین موضوع کنم که وقتیتا شما رو متوجه ا

معتقدم شه. من ین روح خداست که در ما مستقر میکنه. ایم یم. او در ما زندگیبه همراه دار یارزشمند

کنه.  ما یم یاساس یرییم ، رفتار ما تغیبه همراه دار یارزشمند ۀنیم چه گنجیان اگه درک کنیحیکه ما مس

نه ین گنحیکنه. ایم یم که در شخص روح القدس در ما زندگیم ، ارزشمند و گرانبها داریعظ ینه ایگنج

کامل من بعنوان شبان با  یناتوان شتر توسطیط مختلف و بیشرا یراً طیاد. اخینم یو تصادف یبطور اتفاق

ک جزء ین درک وحشتناک روبرو شدم که من فقط یله با اینوسیغرور آزار دهنده ام روبرو شدم . بد

م که متضمن یهست یستم اعتقادیک سیاز  ینه که بگم ما امروزه جزئیکنم بهتر ایهستم . فکر م



به کمک  یو در هر مورد یبه هر شکل تیسا هست و در نهایکل یامور و کارها ۀادار یبرا یروشهائ

م که یریم و روزه بگیفتیست که بر خاک بیکردم الزم نیم. قبالً فکر میروح قدوس خدا وابسته هست یها

م ما به مردم یکجا جمع کنیت رو یست با دعا جمعیم. الزم نیکنیغات مین تبلیا یسا رشد کنه،ما برایکل

افراد  یو جسمان یکیزیم حضور فیکنیم و به غلط فکر میدیب میخودمونو فر یم. ما گاهیدیبشارت م

 اره. یبوجود ب یروحان ییتونه بنایم

ا  یدن یگه در هر کجاید یساهایسا و در کلین کلیدم که در ایجه رسین نتیخودم به ا یشخص یمن در زندگ

که  یو برنامه هائروزمره  یم با کارهایه اگه فکر کنین اشتباه وحشتناکیار خطرناکه . این طرز تفکر بسیا

به پشت سر و به  یک جا وقتیم و باالخره یرو به رشد داشته باش ییسایم کلیتون یم میدیسا انجام میدر کل

 یسایبت او در کلیم.  و متوجه غیم شد که روح القدس رو کالً انکار کردیم متوجه خواهیگذشته نگاه کن

ش از هر یکنم اغراق باشه که  من بیفکر نم هست اما ین اظهار نظر جسورانه ایم شد. ایخودمون خواه

تالش  یامروز یایشرفت جالل خدا در دنین مانع توسعه و پیمتقاعد شدم که بزرگ تر یگه ایزمان د

اطراف  یایکه در دن یفساد مفرط یاز قوت روح القدس هست. اگرحت یانجام کار خدا جدا یسا ها برایکل

بر  یا مانعیسا ها هست ، آیاز روح القدس که در کل یازین یت  احساس بین ذهنیما وجود داره نبود، هم

بروک »ل امسال در یبود که در اوا یمتن 33شد؟ خروج یا نمیل در دنیسر راه توسعه و گسترش انج

 یت سعیکنم. نها یادآوریدمون به روح القدس رو به شما یاز شدیخوام نیم . من میکرد یمطالعه م« لزیه

ن دوره از یا یبرا یکامل نکنم، چون به هر حال اطالعات الزم و کاف ۀموعظک یام رو خواهم کرد که 

 م.یمطالعه دار

 

 

 یر و اساسیک سئوال فراگی

 

 یبه خودمون متک –بعنوان قوم خدا  – ا مایآم: یدار یک سئوال جامع و اساسیامروز 

 م؟یازمند روح او هستیا نیآ م؟یا محتاج روح قدوس او هستیم یهست

 د:ینگاه کن  3 – 3:33به خروج

نمصر ینقومكهاز زمینجا كوچكن، تو و ایروانهشده،از ا»گفت: یو خداوند بهموس



تتو عطا یعقوبقسمخورده، گفتهامآنرا بهذریم، اسحاقو یابراهیكهبراینی، بدانزمیبرآوردها

انو یانو حویانو فرزیانو حتیانو َاموریفرستم، و كنعانیتو م یشرویپیخواهمكرد. و فرشتها

م، یآیانشما نمیرا كهدر میاست؛ زیر و شهد جاریكهبهشینیرونخواهمكرد بهزمینرا بایبوسی

  «نراههالكسازم.ی، مبادا تو را در بیچونكهقومگردنكشهست

 32 – 33:33خروج 

شود كهمنو یز معلوممیرا بهچهچینجا مبر. زید، ما را از ایایتو نیهر گاهرو»عرضكرد: یبهو

كهبر ییعقومهاینهاز آمدنتو با ما؟ پسمنو قومتو از جما یم؟ آیقومتو منظور نظر تو شدها

خواهمكرد، یز كهگفتهاینكار را نیا»گفت: یخداوند بهموس« مشد.ینند، ممتاز خواهیزمیرو

آنكهجاللخود را یمستدع»عرضكرد: « شناسم.یو تو را بناممیافتهایضیرا كهدر نظر منفیز

  .«ییبهمنبنما

مصر خارج  یکرده و از اسارت و بردگ یا رو رهبرقوم خد ین باب موسیا ینجا در ابتدایا

ن قبل از یدند. این نقطه رسیابان عبور داده و حاال به ایق بیکرده و اونها رو از طر

 یرسه و از صخره  ، آب جاریده اند که از آسمان نان میابان هست، اونا دیدر ب یسرگردان

دند یاونا باز کرده، اونا د یسرخ رو برا یایض و شکوهش رو نشون داده، دریشه. خدا فیم

ده و نابود کرده. خدا یبشون بودند بلعیرو که در تعق یانیکه چطور امواج خروشان مصر

 38نکه در باب ین نقطه رسونده. بالفاصله بعد از ایخودش رو ظاهر کرده و اونا رو به ا

رو  یطالئ ۀنه که قوم خدا گوسالیبیاد، و مین میبا خدا مالقات کرده، از کوه پائ یموس

 یر باور نکردنیاز تصاو یکینجا یها شده اند. ا یاشیکنند و غرق در انواع عیپرستش م

ض خدا یکنه و با فیاز طرف قوم خدا التماس م یم. موسینیبیم رو میشفاعت در کل عهد قد

نجا كوچكن، و یروانهشده،از ا»گه: یم 33رند. بعد خدا در باب یمینفر م 3888در انتها فقط 

عقوب وعده داده ام و یم، اسحاقو یابراهیكهبراینی، بدانزمینمصر برآوردهایرا كهاز زمنقومیا

د ید و تصاحب کنین رو به شما دادم بریاستببر. اون زم یر و شهد جاریكهدر آن شینیبهزم

م. او ینیبیرو م یخوب موس« ن نخواهم آمد.ینه که من با شما به آن سرزمیتنها مشکل ا



تونه برکات خدا رو بدون حضور خدا داشته باشه. یداشته باشه. او م تونه برکات خدا رویم

د. برکات خدا ید دقت کنین سئوال پاسخ بدینکه به ایم؟ قبل از ایدادیم یم چه پاسخیاگه ما بود

م؟ یست که امروزه ما ابداع کرده این یتیحین همون نوع مسیا ایبدون حضور خدا . آ

د و الزم ید. برکات خدا رو تجربه کنید و به آسمون برین دعا رو بکنیگه  ایکه م یتیحیمس

د حضور یستیگند مجبور نید. اونا میخودتون با او راه بر یست که بعنوان خداوند و منجین

ن کفر محض هست. اگه خدا رو ید. ایتون تجربه کنیاو رو در هر لحظه از زندگ ۀمقتدران

م که فقط یائیح نمیامروز ما به مس ید رفت. برخالف دعوت بشارتید به آسمون نخواهینخواه

ن یم و از ایرو تجربه کن یو فراوان ین زندگیم، بهتریده بشه وبه آسمون بریگناهانمون بخش

م یم که به خدا برسیائیح میستند، اما ما به مسین یخوب یز هاینها چینکه ایز ها. نه ایل چیقب

م و فقط روح القدس یخدا هستازمند به یره. ما نیگیزها از خدا سرچشمه مین چیا ۀو هم

 ما آشکار کنه. یتونه او رو برایم

م یتونیا من بدون حضور کامل تو نمیگه خدایکنه و مین باب التماس میدر ا یخوب موس

م که ید بدونیم، باید درک بکنیه که ما امروز بایزین چین بزرگتریبه جلو بردارم. ا یقدم

 م.یام و بدون او درمانده یمحتاج روح القدس هست

 

 د ما به روح قدوس خداوندیاز شدین یل برایچهار دل

 

م. اوالً ما یازمند روح القدس باشیًد نید ما شدیده چرا بایل وجود داره که نشون میچهار دل

 یفه ایخودش و به وظ یبه خواندگ یموس م.یم انجام بدیتونیم که بدون او نمیدار یتیمأمور

ت ین وعده هداین قوم رو به سرزمیفه داره ای، او وظکنهیاو گذاشته نگاه م ۀکه خدا به عهد

وجود نداره که من بدون  یچ راهین کار رو بکنم، هیتونم ایا من نمیخدا» گه:یکنه و م

که منو به  یفه این وظیب یچ تناسبین وعده برسونم، هین قوم رو به سرزمیحضور تو ا

او عمق و عظمت « ود نداره. وج یذاریار من میکه در اخت یو منابع یانجام اون فرا خوند



 بره.یم یخودش پ ینه و به درماندگیب یرو که به عهده داره م یفه ایوظ

نه که یم اید به روح القدس رو از دست دادیاز شدین احساس نیکه ما ا یلیاز دال یکید یشا

د رو یم. بذاریم فراموش کردیانجام اون دعوت شد یرو که برا یفه ایت وظیعظمت و اهم

هزار   388ش از یرو درس دادم تا امروز ب یمخف یسایکه کل ین باریم از آخریاشراست ب

ک چشم ین در یک زلزله در چیهزار  نفر در  78طوفان کشته شدند.  ۀلیانمار بوسینفر در م

ل یدر مورد انج ین اطالعیهزار  نفر کمتر 378ن یاز ا یاریبرهم زدن کشته شدند. بس

رات ییرو درس دادم تا کنون تغ یمخف یسایکه من کل یبار نیح نداشتند. از آخریمس یسیع

در  یاقتصاد یا بوجود آمده.  بخاطر فالکت هایاز کشور ها در سراسر دن یاریدر بس یادیز

که فکر  یاز ها در حال گسترش هستند. تا زمانیر نیو سا یا بحران مواد غذائیسراسر دن

 یدیأس و ناامیشه با یم همیکن یزیمه رسا ها با قدرت خودمون برنایم در کلیتونیم میکن

نه و به یسنگ یلیمن خ یفه براین وظیا انجام ایم خدایم بگیبتون یم شد. وقتیمواجه خواه

ن یم. به ایم انجام بدیتونیم که نمیدار یتیم ما مأموریفهمیروح تو محتاج هستم اون موقع م

 م.یداً محتاج روح القدس هستیله که ما شدیدل

خوام ید. میمراجعه کن 33 – 7:33. به خروج میشیم که ترک و رها نمیز رو داراین امتیما ا 

 م: ینو با هم تجسم کنیا

« اجتماعۀمیخ»رونلشكرگاه، دور از اردو زد، و آنرا یخود را برداشته، آنرا بۀمیخیو موس

رفت. یرونمیاجتماعكهخارجلشكرگاهبود، ب ۀمیبود، بهخیهوهمید. و واقعشد كههر كهطالبینام

خود ۀمیبهدر خیكیقومبرخاسته، هر یرفت، تمامیرونمیمهبیخیبهسویكهموسیهنگام و

شد، ستونابر یمهداخلمیبهخیشد. و چونموسیمهمیستتا داخلخینگریمیستاد، و در عقبموسیایم

قوم، ستونابر را بر در یگفت. و چونتمامیسخنمیستاد، و خدا با موسیایمهمینازلشده، بهدر خ

و خداوند با  كرد.یخود سجدهم ۀمیقومبرخاسته، هر كسبهدر خ ۀدند، همیدیستادهمیمهایخ

گشت. اما خادم ید. پسبهاردو برمیكهبا دوستخود سخنگویگفت، مثلشخصیروبرو سخنمیموس

 آمد.یروننمیمهبیانخیوشعبننون  جوان، از میاو 



به طرف  ید، موسیم. توجه کنیشناسیما رو بهت زده نکنه اونوقت ما خدا رو نم 33 یۀاگر آ

د و یکنید و با دوستانتون صحبت میمه تون نشستید شما در خیکنه. فرض کنیحرکت م ۀمیخ

ره، شما و هزاران هزار نفر یاجتماع م ۀمیبه طرف خ یشه و موسیناگهان صحبت ها قطع م

ن مرد نگاه یشه به ایبر همه جا حاکم م ینیاند و سکوت سهمگیرون میمه هاشون بیاز خ

ره و در یمه مید که به سمت خیره شدیکنه و شما به او خیعبور مد که از مقابل شما یکنیم

مه رو یخ یاد و رویاز ابر م یبنده و بعد ستون یشه و در رو میکنه داخل میمه رو باز میخ

ن صحنه چشم دوختند. چون یماندار با بهت و وحشت و احترام به ایت ایپوشونه. تمام جمعیم

در عهد  یاز جاهائ یکین ی! اینه. عجب صحنه اکیهست که با خدا مالقات م یاونجا مرد

ض خدا و با یکنم که با فیم یادآوریان ید. خانمها و آقاید ازش رد بشیتونیم هست که نمیقد

م یده نگاه کنیبرگز یا رهبری یم و به مردیائیرون بیست ما بیقوت روح قدوس خدا، الزم ن

 یسیبا ع یم که هر کسیشنویعده رو من ویکنه. هر کدوم از ما ایره و با خدا مالقات میکه م

د. یمه هستین خدا مالقات کنه. شما خیمه با ایاز رو داره که در خین امتیح رابطه داره ایمس

م!. من و شما همون یدار یمیاز عظید. او در ما ساکنه. عجب امتیخدا ، شما هست ۀمیخ

م  هر یتونیکه م یازیم بود. امتیعهد قد ۀدیم که در انحصار معدود برگزیرو دار یازیامت

 ید جزء کسانیم. ما بایکن یم و با اون زندگیمون اونو تجربه کنیزندگ ۀروزه در هر لحظ

ن یم که ایباش یم اونقدر مشغول زندگیتونیم که محتاج روح القدس هستند. چطور میباش

 یاده اما خانوم شد. یم که رها و ترک نخواهیاز رو دارین امتیم؟ ما ایریده بگیاز رو ندیامت

کنه که نه تنها خدا او رو یدعا م 31و  33ات یدر آ ی. موسمیم فراموش کنیتونیم که نمیدار

کنه که حضورش رو به یاد میبرکت بده بلکه خدا به قوم خودش برکت بده. او نزد خدا فر

ن ید که روح خدا در بیم دیکمال در قومش نشون بده، در من و در شما در ما. امروز خواه

او  ییست که کار نهاین یکنه. شکیک ما کار میکای یکنه. بله او در زندگیت مقومش حرک

 کنه.یما صدق م ۀن در مورد همیل کنه. ایح تبدینه که اونها رو به شباهت مسیدر مردم ا

" جالل خود گه: یم یم موسیرسیم 32 یۀبه آ یوقت م.یم درکش کنیتونیم که نمیدار یما خدائ



م هست. ین دعا ها در عهد قدیاز جسورانه تر یکین یکنم ایمن فکر م را به من بنما"

که در مصر  ییبالها یده. در خط مقدم تمامیمشتعل د ۀه که جالل خدا رو در بوتیمرد یموس

ه که یکرده. او مرد یسرخ رهبر یاینازل شده بود حضور داشته. مردم رو در عبور از در

ده، یمردم رس یکه از آسمان غذا برا کرده، شفاعت کرده یصخره رو زده و از اون آب جار

بود  یخطرناک بود، او تنها کس یلیکرد چون خیکوه فرار م یاز پا یگه ایهر کس د یوقت

بود که جالل خدا رو  یکوه رفت و جالل خدا رو مشاهده کرد، او تنها کس یکه بر باال

. چطور  ن بنما"" جالل خود را به مگه یده و مین نقطه رسیمشاهده کرده بود. و حاال به ا

ن خدا رو تجربه یک بار جالل ایشما  ینه: وقتیلش این درخواست رو بکنه؟ دلیتونه ایم

د. یکنیدا میجالل او پ ۀمشاهد یبرا یشتریشتر و بیشتر و بیر بیناپذ یریاق سید، اشتیبکن

 ید جزء کسانیله که ما باین دلید و به ایاز او رو تجربه کن یشتریخواد جالل بیدلتون م

 33 – 38:31وحنا یروشن شدن .   یازمند و محتاج روح او هستند. برایداً نیم که شدیباش

به  یسیات عین آید، در ایادداشت کنید یتونید میم، اگه بخواید بهش نگاه کنیه که بایجائ

شما فعالً طاقت  یم ولید به شما بگویهست که با یاریبس یزهایچ»  گه:یشاگردانش م

قت ید شما را به تمام حقیایاست ب یاو که روح راست ید. در هر حال، وقتیدن آنها را نداریشن

 یآنچه بشنود سخن م ۀرا از خود سخن نخواهد گفت بلکه فقط در باریخواهد کرد ز یرهبر

را که از  یقیرا حقایسازد. او مرا جالل خواهد داد ز ینده باخبر مید و شما را از امور آیگو

ل ین دلیو به هم هر چه پدر دارد از آن من استم خواهد نمود. افت کرده به شما اعالیمن در

ه ین خبر خوبیا« افت کرده به شما اعالم خواهد نمود.یرا که از من در یقیبود که گفتم: حقا

نو به ما یهست و او ا یسینجا هست هر چه پدر داره متعلق به عیا یار خوبیبس یزهایچ

 یخودش انجام خواهد داد. من و شما جاده ان کار رو توسط روح یآشکار خواهد کرد و ا

م و با گفتگو با روح خدا، یکنیکسب م یاتیم که در اون لحظه به لحظه و هر روزه تجربیدار

 یکسان ۀد در زمریم، بایم که جالل خدا رو بشناسیخوایم. پس اگه میشناسیجالل خدا رو م

د عاجزانه به او یبودند که ما با یلینها چهار دلیازمند روح خدا هستند. ایداً نیم که شدیباش



 م کرد. ین جلسه دعا خواهیل در این چهار دلیا یم و امروز برایمحتاج باش

 

 امروز یچهار دعا متحد باهم برا

 

ساش یکل یبرا یخواد کار بزرگیخدا م یوقتبزرگ،  یداریب ۀانیجاناتان ادوارد گفته، در م

 ت قرار بده.یقومش رو در اولو ۀخارق العاد  ینه که دعا هایاو ا ۀبکنه، اراد

؟ یدهایدار شو! چرا خوابیخداوند بیا : 83:22مزمور   د.یایم حضور خداوند بیکنیدعا م

 نداز.یز و ما را تا بهابد دور میبرخ

. ما را  نَمْو تفقد نماینو از ایلشكرها رجوعكرده، از آسماننظر كنو ببیخدایا: 32:28مزمور 

 زد.یما بر ین جلسه با قوت به قلبهایا یاوند در طکنم حضور خدیدار کن. دعا میب

در  یین زمانهایهست. ا 32خ یو دوم توار 2ا ین از نحمیا د.یایم کالم خداوند بیکنیدعا م 

عزرا  2ا یشد. در نحمیر معمول آشکار میغ یم هست که حضور خداوند به روشهایعهد قد

اد یکنند و فریاشون رو بلند مستند، دست هیا یکنه و همه سرپا میکتاب مقدس رو باز م

کردند. در دوم یم مین! " اونها در واکنش به کالم او سجده  و تعظین! آمیزنند، " آمیم

ده یکه ند یکه ازش غفلت کرده بودند، کتاب یکنند، کتابیدا میرو پ یاونا کتاب 32خ یتوار

قوم  یداریش بروشن کردن آت یبرا ین جرقه ایدا کردند. ایگرفته بودند، و حاال اونو پ

   م.یافت کنیم کالمش رو دریکنیدعا مد. یایم کالم خداوند به خانه ها بیکنیل بود. دعا میاسرائ

 یا هشت وقتیل در نحمیم که قوم اسرائیافت کنیم ما هم کالم خدا رو همونطور دریدواریام

 م.یم و پرستش کنیافت کردند و مثل اونها واکنش نشون بدیعزرا کتاب رو باز کرد، در

 یسایکنم که در هر کل یاد آوریخوام ین جا میم. ایر کنیم کالم او رو بازگو وتکثیکنیدعا م

ن جلسه یکه در ا یست که کسانین نین دوره مطالعه اید. هدف ما از این کارو بکنیا یمخف

از مرحله  یلین باشه خیرند. اگه هدف ما ایدر مورد روح القدس بگ یمیحضور دارند تعال

ما  یریادگیم هدف فقط یک هدف  کامالً خود خواهانه هست که فکر کنین ی. امیشیپرت م

ز یم تجهیخواهیم، بلکه میکن ییرایست که از خودمون پذین نین دوره ایهست. هدف ما در ا



ن دوره یکنند در این دوره شرکت میا در ایکه از سراسر دن ینه ، افرادیم. هدفمون ایبش

کنم یم بدند. پس ازتون خواهش میرد روح قدوس خدا تعلگران در مویمجهز بشند تا به د

ر شما ید که تحت تأثیگوش کن ید. به خاطر کسانیاریاد بیگران رو بید دیکنیگوش م یوقت

د که در ارتباط با شما هستند و خدا به منظور شاگرد یگوش کن یهستند. به خاطر کسان

د، که شما فرصت یا گوش کنیکنه. به خاطر مردم سراسر دنیت میشما هدا یبه سو یساز

ادداشت ید. خوب یم بدیح  و روح قدوس خدا رو به اونها تعلیقت مسیافت حقید یخواه

د که به شما کمک کنه در ید و از روح القدس بخواهیار باشید. هشید. خوب توجه کنیبردار

 د.یار باشیسرتاسر جلسه هش

دعا   د.یایم حضور خداوند بیکنیدعا م .د و در ما بماندیایت خداوند بیم قدوسیکنیدعا م

ت خداوند یم قدوسیکنیدعا م م.یافت کنیم کالمش رو دریکنیدعا م .دیایم کالم خداوند بیکنیم

ش ما باشه یه و پاالیگه زمان تصفیکنم زمان امروز ما با همدیو دعا م د و در ما بماند.یایب

رفاً به ایائیح در بیشتر به شباهت مسیکه ب م که کتاب مقدس یل مطالعه کنین دلیم. نه فقط ص 

ح یشتر به شباهت مسین دوره از مطالعه بیا یم در انتهایخواهیم. ما میرو مطالعه کرده باش

شما دعا کرده ام که خدا با روح  یم . من برایت رشد کنیم در قدوسیخواهیم. مییایدر ب

ه به روح ما رو نشون بده و ضمن نگا یما رو زنده کنه، و گناهان زندگ یقدوسش دلها

 د و در ما بماند.یایت او بیم قدوسیکنیش و خالص بکنه دعا میالقدس در کالم خدا ما رو پاال

ت ما شکل گرفته، یحیکه در مس یاز هر نوع یتفاوت ی. تا بار گردندیم قوم خدا هشیکنیدعا م

شناخت جالل خدا با  یبرا یاق تازه ایبا شور و اشت یدر هم شکسته بشه، حس خود پسند

ال  ید» محبوب من در مورد  یاز داستانها یکیت روح قدوس خدا، درهم بشکنه . قو

االت متحده در یشه که او در ایم ین معروف گذشته، مربوط به زمانیاز واعظ«   یمود

مان یح ایاز مردم به مس یاریکرد. و بسیمختلف موعظه م یدر مکانها یداریمورد ب

خدمتش در اونجا، در  یوع کرده بود و در ابتداآوردند. او خدمتش رو در انگلستان شریم

ار یبس ۀکشنبه موعظیره. و روز یم ییسایم که او در انگلستان به کلیخونینامه اش میزندگ



ن بود که در اون جمع یداد ، مثل ایگوش نم یکرد ظاهراً کسیکنه . اما او تعجب میم یرائیگ

ل پاسخ یق کرد که به دعوت انجید مردم رو تشویبه آخر موعظه رس یزنده نبود وقت یکس

 . دادن یپاسخ یبدند و کس

ز در اونجا موعظه کنه یدند. قرار بود عصر همون روز نیرسین جمع کامالً مرده بنظر میا

خواست موعظه کنه. اما به هر حال رفت و دوباره موعظه یوس بود و نمیاما او کامالً مأ

در سالن وجود داشت . مردم با  یوتاون شب موعظه کرد روح کامالً متفا یکرد. او وقت

د و یکردند. او به آخر رسیرو به دقت گوش م یمنتظر نشسته بودند و هر کلمه ا یحالت

د یخواهیل پاسخ بدند. او گفت اگه امشب میق کرد و خواست که به دعوت انجیمردم رو تشو

ردم در سراسر د. میستید بایکه هست ییکنم همون جاید ، ازتون دعوت میح اعتماد کنیبه مس

د خواب یرسیسا بودند و بنظر میکل یبودند که صبح هم تو یسالن بلند شدند. اکثراً کسان

نند. او ید متوجه منظور او نشده اند و ازشون خواست که بنشیفکر کرد شا یهستند. مود

د، ید بلند شیاریمان بیح اید به مسیخوایه رو خوند و به اونا گفت حاال اگه واقعاً میدوباره آ

کرد مثل یهنوز هم متقاعد نشده بود. فکر م یاز قبل بلند شدند. مود یشتریبار دوم افراد ب

ه . او دوباره ین داستان واقعینند. ایهست، پس از اونا خواست دوباره بنش یه مشکلینکه یا

ح... نجات خواهد یاره و به زبان اقرار کنه که مسیمان بیه رو خوند: هرکس به قلب ایآ

د، بعد از جلسه در یح پاسخ بدید به دعوت مسیخوایدوباره گفت حاال اگه واقعاً مافت. و ی

 یا اونا واقعاً عالقمندند و به اتاق بغلینه آیخواست ببید. او میائینزد شبان و من ب یاتاق بغل

بود  یرفتند اونجا اتاق کوچک یا نه . مردم جلسه رو ترک کردند و به اتاق بغلیخواهند رفت 

ه رو خوند و به ین رو دوباره آیکرد از ایهنوز هم باور نم یده بودند. مودیف کشو مردم ص

قرار بود فرداصبح  ید. اما مودیائید و فرداشب بید بریاریمان بید ایخوایاونا گفت اگه واقعاً م

د شبان به شما یائید و فردا شب بیبره. به اونا گفت بر یگه ایاونجا رو ترک کنه و به شهر د

رفت و تمام اون مردم  یگه اید کرد. فردا صبح او شهر رو ترک کرد و به محل دکمک خواه

افت کرد که از او یاز شبان در ید تلگرافیرس یبه شهر بعد یف گذاشت. وقتیرو بالتکل



خواستند قلبشون یاومده بودند. همه م یشتریب ۀکرد برگرده چون دوشنبه شب عدیدعوت م

به موعظه در اون شهر ادامه داد و  یمتوال یفته هابرگشت و ه یح بدند. مودیرو به مس

مان آوردند. یح ایاز مردم به مس یادیرو تجربه کردند. درصد ز یمیعظ یداریتمام شهر ب

کشنبه چه یکشنبه تا شب یصبح  ۀخواست بدونه در فاصلیبود و م یشخص کنجکاو یمود

د. اما جّو کامالً متفاوت بود. او وجود داشت. اونا همون افراد بودن یز متفاوتیافتاد. چ یاتفاق

بود و  یبوده که در خانه بستر یلید که در اون منطقه زن علیق کرد. او فهمیشروع به تحق

 یسا نبوده و وقتیکا خوانده بود. او اونروز صبح در کلیدر امر یدر مورد خدمات مود

لسه چطور بوده و کنه که جیده، از او سئوال میگرده و به او غذا میسا برمیخواهرش از کل

 یکرد. بالفاصله چشمهایموعظه م یال مود یبنام د یگه کسل کننده بود مردیخواهرش م

اره که ین مرد رو بیکردم که خدا ایگه من مدتها بود دعا میشه و میگرد م یزن از خوشحال

رم و یامروز رو روزه بگ یۀخوام بقیمنو کنار بذار م یجماعت ما موعظه کنه. حاال غذا یبرا

ن یکنه. من ا یما جار یساین مرد در کلیق ایدعا کنم که روح القدس برکاتش رو از طر

 ۀن جلسیمان دارم که بدون حضور و قوت روح القدس ایمطلب رو براتون گفتم چون ا

ا سه نفره با یدو  یخوام ازتون دعوت کنم که در گروه هایهوده خواهد بود. میما ب یمیتعل

د روح القدس ید بگیازتون رو به روح القدس اعالم کنیو ن دید درخواست کنیهم دعا کن

ن یه کن و ایم بده، بما نشون بده ما رو تصفیم، بما تعلیتو در مانده ا یم بیمحتاج تو هست

د و در ما یایت خداوند بیم قدوسیدعا کن د.یچهار دعا رو باهم به حضور روح القدس ببر

م کالمش رو یدعا کن .دیایم کالم خداوند بیکندعا   د.یایم حضور خداوند بیدعا کن .بماند

ن جلسه یکه در ا یم کسانی. دعا کند و در ما بماندیایت خداوند بیم قدوسیدعا کن م.یافت کنیدر

 کنم.یرو م یانیپا یم و بعد من دعایبا هم دعا کن یقه ایار باشند. چند دقیحضور دارند هش

م یدونیم . ما میکنیض تو اعالم میبه فق خودمون رو یاز عمیم و نیپدر به حضور تو اومد

م. ما یدیاقت و کار خودمون به اونجا نرسیم با هوش و لیکه هست یچکدام از ما در هر جائیه

که  یهر نفس یده. ما برایض تو به ما رسیف ۀم. کالمت بواسطیافتیض تو نجات یبا ف



م همون یکنیعا مم. دیازمندیبه تو ن یم . ما در هر راهیهست یض تو متکیم به فیکشیم

 یک قدم بدون تو به جلو رفتن در زندگیم یتا بدون یداشت به ما بد یرو که موس یاحساس

م یتونیتو چقدر خطر ناکه. بدون حضورکامل و قدرت تو نم یسایا بعنوان کلیو  یشخص

م جاللت رو به ما نشون بده ما جالل تو یاد بزنیعطا کن تا فر یم. بما قلبیبه جلو بردار یقدم

ان بشه. شفاف و ین جلسه نمایم جالل و قدرت حضور تو امروز در ایکنیم. دعا میطلبیرو م

نه  به یک گنحین کالم تو در گوشها و ذهن و دلهامون بعنوان یم. و طنیاز اشتباه باش یخال

ار یو هش یل کنیض خودت ما رو تبدیو با ف یا ما رو پاک کنیم خدایکنیاد. دعا میصدا در ب

 یکه در کالمت گفت ییز هایت چیم ما رو نسبت به جالل خودت و واقعیکنیدعا م ای. خدا یکن

م و تو را یو در تو تمتع ببر یهست یم تو کینیار کن تا ببی. ذهن و دل ما رو هشیار کنیهش

م و نام تو را به برادران و خواهران تحت ستم در یتو رفتار کن یستگیم و به شایبپرست

ن جلسه ین ما در وقت ایم روح تو امروز در بیکنیپدر دعا مم. یسراسر جهان اعالم کن

م ما یم که درک کنیکنیعمل کنه. دعا م یز و باور نکردنیخارق العاده و شگفت انگ یبطرز

م یکنیسر هست. دعا میض تو میز با فیم و همه چیانجام بد یم کاریتونیاز خودمون نم

. کمک کن امروز حضور یآشکار کن ق کالمت بر مایحضور خودت رو امروز به کمال از طر

 ن. یم آمیدیطلب یسیم. در نام عیسامون تجربه کنیها و کل یتو رو در زندگ

 ما ۀچهار جنبه از مطالع

ک ین فقط یا –خچه یامروز ما هست: روح القدس: راز و تار ۀن چهار جنبه از مطالعیا

 هست. یاجمال یبررس

ن مورد یشتر وقتمون رو صرف ایما بکنه. یکار میچ –هست  یاو ک –شخص روح القدس 

ه روح القدس یعل یما با صحبت در مورد کفر گوئ –م کرد. روح القدس: مطالب مهم یخواه

ه؟ یر قابل بخشش چیم. گناه غیرسون یان میو مطالب مربوط به اون جلسه امون رو به پا

ن از روح ؟ پرشدیچ یعنید اول، دوم، سوم، چهارم ، پنجم یتعم –د با روح القدس یتعم

خاص  یایمخصوصاً عطا –افته از روح القدس یداره؟ عطا  ین چه مفهومیا –القدس 



مربوط به  ۀن رو در جلسیه؟ ایشفا چ یۀنبوت، صحبت به زبانها و عط یۀمعجزه آسا. عط

 ر.یار خوب و دلپذیخواهد بود بس یخوب ۀد، جلسیم دیزبانها بعداً خواه

 

 

 

 روح القدس:

 خچهیاسرار و تار 

 بنام برنارد رام هست: ینها سخنان مردیا

عت یرت کامل با طبیم در مغایدر مورد روح قدوس خدا دار یادینکه اطالعات زیا یادعا

توان باز کرد. حضور یدر مورد روح القدس هست که نم یروح خدا هست. ابهام و اسرار

توان به یا نمبودن روح القدس ر یر نشون داد. نامرئیتوان با تصو یروح القدس رو نم یآن

ل انسان ین دلیل کرد. به ایتوان اونو تبدیداره که نم یکرد. روح القدس سکوت یزور مرئ

 کنه.یم یاقتیل یو ب یتیکفا ی، بیروح القدس احساس ناتوان ۀدر بار ینوشتن سطر یبرا

صحبت از کشف  یما ممکنه مالل آور بنظر برسه، اما وقت ۀک جهت شروع مطالعیحاال از 

 یمان به روشیش رویخوام واقعاً به چالش پیه که مین جائیشه، ایح القدس ماسرار رو

 م. یمتفاوت فکر کن

 

 اسرار روح القدس کشف

م یکنیم یمطالب رو بررس ینه که وقتیت ایواقع هست. یو ضرور یروح القدس الزام 

ه بود، ن یمانیبود نه ا یبود، نه کتاب مقدس یلید، بدون روح القدس نه انجیم دیخواه

ن یهست. به ا ی. روح القدس الزامیا یحیوجود داشت و نه مس یتیحیبود و نه مس ییسایکل

کرد بر یداشت با شاگردانش صحبت م ینکه به آسمان صعود کنه وقتیقبل از ا یسیل عیدل

اد، شما به روح ید تا روح القدس بر شما بینر ید کرد. او گفت جائیضرورت روح القدس تأک

ا نبودند. او ین مردان دنیکرد اونا باهوش ترین مردان نگاه میاو به ا د.یاز داریالقدس ن



د. من شما یبکن ینه که خودتون شخصاً اقدام به کارید اید بکنیتونیکه م ین کاریگفت: بدتر

فرستم تا در ید من روح خودم رو ، حضور خودم رو مید منتظر بمونیدم. بایرو در عمل د

ن کار از همون ید این کار رو نکنید بود اما اگه اید خواهیکنه، اونوقت شما مف یشما زندگ

ل هوش سرشار یکنه. ما به دلیز امروز هم صدق میوس کننده خواهد بود. همون چیابتدا مأ

م چون یم. ما عمالً خوانده شدیستین نیزم ین مردان و زنان رویم ما باهوش ترینشد یحیمس

خدا شما رو به نام فراخونده چون توسط روح د. یم، پس شجاع باشیا بودیدر دن یفیافراد ضع

زنه به یکه از من و شما سر م یکنه. هر کار خوبیدا میپ یمیقدوسش در شما جالل عظ

از  یلینه که خیت این حال واقعیهست، با ا یخاطر روح قدوس او هست. روح القدس ضرور

باً یم. تقریان هستده سرگردیانجام م یه و چه کاریم روح القدس کینکه بدونیما ها بدون ا

از  یم که مردم حتینیبیجاها م یاریهست. در بس 31که در اعمال رسوالن باب  یمثل متن

از  یاریدارم. در بس ین احساسیچن یاطالع هستند. خود من هم گاه یوجود روح القدس ب

ا یم ما به اعمال روح القدس در دنیده ایروح القدس رو د یما جنبش ها یامروز یساهایکل

کنه یکه نم ییشتر با کارهاینه که روح القدس رو بیم اما غالباً واکنش ما ایان داراذع

م. روح القدس یزها توبه کنین چید از ایده. ما بایکه انجام م ییم نه با کارهایکنیف میتوص

 3182 یداریان بیوان رابرتز در جریم ایاز داریک ضرورت هست. ما به روح القدس نی

د، روح القدس یم کنید روح القدس رو تکریم کنیروح القدس رو تکرگفت: یزد و میاد میفر

 هست.  ید. روح القدس ضروریم کنیرو تکر

 یکنه اون رو با بادیدر مورد روح صحبت م یوقت یسیع ر ملموس هست.یروح القدس غ

د یباد رو بشنو ید صدایتونیخواد بوزه. شما میکه م یتونه در هر جائیکنه که میسه میمقا

م تصور کردن ید بگیم بایره. اگه صادق باشیا به کجا میاد و ید از کجا مید بگیتونیاما نم

روح القدس هست. ما از پدر  یپسر برامون آسونتر از تصور خدا یپدر و خدا یخدا

در  یسیع –هست. پسر  یانسان یم چون مربوط به رابطه ایدر ذهن دار یر مختلفیتصاو

مز ینگ جیک ۀبه ترجم یوقت یقدس مشکل هست. حتهست، اما اثبات روح ال یجسم انسان



شتر یکنه که بیاستفاده م یکنه و از کلمه ایم که از روح قدوس صحبت مینیبیم میکنینگاه م

م چطور به او فکر یاز روح قدوس در ذهن دار یشبح هست تا روح. ما چه تصور یبه معن

به کتاب  یسخته. وقت یلیر قابل لمس وجود داره و درک اون خیغ یرینجا تصویم؟ ایکنیم

هست.  یح کیهست و مس یکنه که خدا کین صحبت میشتر از ایم، بیکنیمقدس نگاه م

گه یبما م 31 – 32وحنا یکنند مثال! یهستند که منحصراً از روح القدس صحبت م ییقسمتها

در  یف جامعینها وجود نداره که تعریمثل ا یگریاد دیز یه، اما قسمتهایکه روح القدس ک

ک یده. روح القدس یما قرار م یپسش رو ین چالشیجا از روح القدس بما بده. و اک ی

 ر قابل لمس هست.یضرورت و غ

م و بر اساس یهمونطور که در مورد شناخت خدا گفت ر هست.یناپذ یروح القدس خستگ

ن یم، اما ایبشناس یم روح خدا رو بطور کامل و جامعیتونیگه ما نمیکه برنارد رام م یزیچ

 م. یقتاً او رو بشناسیم حقیتونیست که ما نمین ین معنبدا

م. درست یبشناس یم روح خدا رو بطور کامل و جامعیتونیما نم روح القدس قابل درک هست.

ش بطور جامع یانتها یاش و عظمت ب یتناهیض ال یم خدا رو در فیتونیهمونطور که نم

کنه. یلقدس خودش رو برما آشکار مم. روح ایقتاً او رو درک کنیم حقیتونیم. اما میدرک کن

 کنه. او قابل شناخت و قابل درک هست.یتش را از ما پنهان نمیاو ماه

شه ما یپدر م یصحبت از خدا یوقت ین هست. گاهیُحسن اش ا هست. یروح القدس شخص 

باً خودش رو از ما دور یافضل هست که تقر یم که او موجودیکنیبه پدر فکر م یطور

نه روح یت ایش از ما دور شده. اما واقعیم پسر دو هزار سال پیکنیفکر م یکنه. ما  حتیم

در ما  یکنه او بطور شخصیم یبا ما حضور داره. او در ما زندگ یواقع یالقدس به روش

ما کامالً  یها یث در زندگیما فعال هست روح القدس و تثل یساکن هست. او در زندگ

 هست.  یشخص

ر ملموس، به روح القدس ملموس یه که روح القدس غیئن جایا هست. یروح القدس تجرب

در مورد  یکس ید برایکنیشروع م یم وقتینیبیشه، چون ما قدرت روح القدس رو میل میتبد



شما قابل لمس  ین برایده. و این کار به شما قدرت میا ید، روح خدا برایصحبت کن یسیع

کنه ید و روح القدس شروع مینکید و شروع به دعا میکنیها عبور م یاز سخت یشه. وقتیم

ت یک واقعیان هستند، یر قابل بیکه غ یو کلمات یشما با ناله هائ یبه شفاعت کردن برا

د و یکنید و دعا میریبگ یماتید تصمیشیمجبور م یدر طول زندگ ید. وقتینیبیرو م یملموس

بل لمس ر ملموس کامالً قاین حضور غیکنه، ایتتون مید و روح القدس هدایطلبیت میهدا

از  یاریاد چون بسیهست که چالش م ین جائیهست. در ضمن ا یشه. روح القدس تجربیم

ل به یله ما روح القدس رو تبدین وسیدارند و به ا یات متفاوتیکنند که تجربیمردم ادعا م

 م.یکنیم یجنجال یزیچ

و  گردهین مردم دهن به دهن میهست که ب یادیات زیز هست. تجربیروح القدس بحث انگ 

صحبت از  یکنم وقتیاز اونا برچسب روح القدس رو بر خودشون دارند. من فکر م یبرخ

کتاب  ینکه ما ادراک خودمون رو از روح القدس به جایشناخت روح القدس هست ، ا

ار مراقب ین مورد بسید در ایهست ما با یم کار خطرناکیات قرار بدیتجرب یمقدس بر مبنا

ات در پرتو کالم خدا نگاه ید به تجربیم بلکه بایکامالً دور بنداز ات روینکه تجربیم. نه ایباش

کنه. ما یت میکار روح القدس هدا ۀرامون نحویپ ییه که ما رو به بحث هایزین چیم.  ایکن

م و در پرتو کالم یعطا کنه که کالم او رو بشنو یمیم که روح خدا به ما حکمت عظیکنیدعا م

 م.یاتمون فکر کنیخدا به تجرب

 

 کند و کاو روح القدس ۀخچیتار

 

ن مبحث عبور کنم اما بهتون نشون یعاً از ایخوام سریاند. من میم مباحثات بوجود مینیبیه که ما مین جائیا

ت یحیمس ۀخ گذشتیخوام بهتون نشون بدم که در دو هزار سال تاریت داره. مین چرا اهمیخواهم داد که ا

 دند.کریمردم  در مورد روح القدس چطور فکر م

 ارک هایپاتر ۀدور

د در قرن اول تا حدود قرن هشتم شما یعهد جد ۀان دوریسا، از پایپدران کل یعنی  ارک هایپاتر ۀدور



نت رومیجیمثل اور یمردان  ید که در مورد روح القدس و از وحیبنین رو میان و آگوستیلی، ترتین، کل م 

شون رو وقف ید که عمالً زندگینیبیرو م ینکنند. کسایت او صحبت میکتاب مقدس توسط روح و از الوه

شتر بر یم که بینیبیم کرد.  ما مین مطالعه از اونها صحبت خواهیدفاع کنند، که در ا یقیکنند تا از حقایم

 یساها در اون دوره بوده. وقتیکل ۀح تمرکز شده اما شخص روح القدس مورد بحث و مناظریشخص مس

 یمتفاوت یشه هایشد، بدعت ها و اندین میسا تدویو کالم در کلدر مورد روح القدس  یقواعد و افکار

 ظاهر شدند.

دانست و روح القدس یح را فاقد اعتبار میمس یسیدن عیبود که جسم پوش ین اعتقادیا – یعرفان ۀفلسف

گفتند روح القدس کامالً ین شد که مین سؤ تفاهم ها موجب ایکرد. وایگران عنوان میو د یسیرا مادر ع

 دونستند.یح و روح القدس را فاقد اعتبار میت مسیست و الوهیخدا ن

ان روح القدس یروانش خود را سخنگویمونتا نوز و پبود.  زمیمونتانکه ظهور کرد  یگرید ۀشیاند

که  ید گرفت شروع کرد به صحبت به زبانها و نبوت کردن دو تن از زنانیمونتانوز تعم یوقت خواندندیم

اوردند که به یمردم کالم م یان خدا هستند. و از طرف خدا برایردند که سخنگوکیشاگرد او بودند ادعا م

 هم در اون دوره بوجود آمدند. یگرید یاونا معتبر بود. فرقه ها یکتاب مقدس برا ۀانداز

 قرون ُوسطا ... ۀدور

ن یو بزرگترشه و تا قرن پانزدهم ادامه داره یقرون ُوسطا که از قرن هشتم شروع م ۀم به دوریرسیبعد م 

ن سئوال یت شرق و غرب بود. و از ایحین مسیب ین جدائین بزرگتریبود. ا انشعاب ن دوره،یداد در ایرو

نجا ید . اینجا منو درک کنید ایکن یت داره؟ سعیا روح القدس بر پدر و پسر ارجهیگرفت: آیسرچشمه م

نهمه مسئله رو یده و چرا ایمت یاهم ییبه انشعاب و جدا ید واقعاً کید و فکر کنیممکنه وسوسه بش

ا از طرف پدر و پسر؟ یاد یا روح القدس تنها از طرف پدر مین بود، آیسر ا ید؟ بحث اصلیکنیبزرگ م

پس روح   –نکه دو سر داره پدر و پسر یتجسم کنند که مثل ا یث رو طوریکردند تثلیم یها سع یلیخ

نو ین ادعا رو رد کردند و گفتند ما ایا یشرقان یحیل مسین دلیاد. و به ایالقدس از طرف پدر و پسر م

گفتند که روح القدس از طرف پدر یم یان غربیحیاد. مسیم که روح القدس از طرف پدر و پسر میریپذینم

گند اگر روح القدس فقط از جانب پدر یهستند که م یایحین مهمه چون مذاهب مسیاد. امروزه ایو پسر م

ت کنه. یح هم به طرف پدر هدایاد و مردم رو بدون مسیهم ب یحیمس ریر مذاهب غیتونه به سایاد پس میم

ن یدا کرده و رهبران اونها ایرواج پ  ساهایبظاهر کلن ین روز ها در ایا یفراوان یجه کثرت گرائیو در نت

ح را تماماً از یاره و مسیا به طرف خدا میدند که چطور روح القدس مردم را از تمام مذاهب دنیم رو میتعل



 ت داره.ین اهمیل این دلیات خود کنار گذاشته اند. به ایهال

چون  ین دوره مردانین قرن شانزدهم و هفدهم هست. در ایاصالحات ب ۀدوراصالحات ...  ۀدور 

دان روح ین مخصوصاً به عنوان الهیم. کالوینیبین رو میو جان کالو ینگلیش زوین لوتر، اولریمارت

ده: ینان میچرخه که روح القدس به دو روش به ما اطمین محور میل ازم حوینیالقدس شناخته شده. کالو

شتر در ین بین لوتر و جان کالویمانند مارت ی. اصالح طلباننجات ۀبا الهام از کتاب مقدس و در هر جنب

به عرصه آمدند.  نانیپاک داصالحات  ۀکنند. بعد از دوریمورد ارتباط روح القدس و کالم خدا صحبت م

کنه و به یصحبت م یرو به رشد و رشد در خداشناس یس شدگیتقد ۀشتر در باریجان اُوو ن ببنام  یمرد

 پردازه. یس ما میتقد ۀنقش روح القدس در دور

 ن ... یعصر نو

بوجود آمده.  یمختلف ین دوره جنبش هاین از قرن هجدهم تا به امروز ادامه داره. در ایعصر نو

ت دوم نسبت به یاهم ۀدرجکه در  یس به روش قرون وسطائم روح القدیتعل ۀویش زمیس یاسکوالست

ات پنهان ماند. یر نظریسا یۀنداشت و اساساً در سا یت چندانیوه اهمین شیقرار داره. ا اتیر نظریسا

آزاد  ۀت رو بر ارادین اهمیشتریت روح القدس رو کاهش داده و بیت حاکمین جنبش اهمیا زم.یانینیآرم

هست که  یزیکنه برخالف چیکه انسان م یکار –د شده تا بر روح القدس یتر تأکشیقرار داده. به انسان ب

جان  یۀن نظریا  – یا کمال گرائیزم ینیپ رف کشکنه. یج مییق و تهیروح القدس درونمان ما رو به اون تشو

ن صحبت به یانجام داده او از ا یکه وسل یدیمف ین کارهایست بود. در بیه گذار جنبش متدیپا یوسل

بعد از  یعنی، کنندیات تجربه مین حیا و این دنیکامل را در ا یس شدگیمانداران تقدیاون آورده که یم

س ین کامالً تقدیزم یات و بر روین حیکنه و شما رو در اید روح القدس شروع به کار میافتینکه نجات یا

ا ی زمیوالیویرنهضت جه اش یکرد که نتیلد هم موعظه میتفی، جرج ویباً همزمان با وسلیکنه. تقریم

شتر بر نقش روح یلد بیتفیح آمدند. ویبه مس یریکث ۀشد و عد یمیعظ یداریبود که منجر به ب یداریب

بوجود آمد که به  یتحولشد. بعد یح میمان آوردنشان به مسیب مردم و ایالقدس متمرکز بود که باعث تهذ

آمدند و  ینیمثل چارلز ف   یمردانح القدس.  داد تا نقش رویت میشتر اهمیاء بیب و احینقش انسان در تهذ

 یم. به جایم که باعث به کار واداشتن روح القدس بشیکار کنید چین صحبت کردند که ما بایدر مورد ا

 م، نقش عمده به انسان داده شده.یازمند  نقش او باشیم و نیباش ینکه به روح القدس متکیا

ن، بر روح یار برتر شناخته شده و بنابرایمع یاستدالل انسانن فلسفه ی. در ایعقالن ۀا فلسفی زمینالیرش 

د و روح القدس در ید بر روح القدس استناد کنیتونین فلسفه شما نمیشند. در ایقائل نم یالقدس اعتبار



قت را یگه و حقیات دید داره و نظریبر عواطف و احساسات تأک زمیسیرومانتاعتبار نداره.  یچ مبحثیه

ت از ید که مصونینیبیستم میل قرن بین مکتب را از اواخر قرن نوزده تا اوایا  سمیبرالیلره. یگیده میند

برند. اونها اعتقاد دارند که کتاب مقدس با الهام روح قدوس یر سئوال میخطا و اعتبار کتاب مقدس را ز

قرن  یابتدا ن مکتب دری. ازمیکاستالیپنت قت نداره.یست و تماماً حقیخدا نوشته نشده و مصون از خطا ن

. بود 3181ابان آزوسا در لس آنجلس در سال یخ یشروع اون گرد همائ ۀو نقطدا کرد. یستم رواج پیب

مان و یبا ا یمور شروع به موعظه کرد و جلسه با صحبت به زبانها، شفایس   یام. ج  یلیواعظ مقدس و

. زمیکاستالیپنت یه مشخصه هام عمده در اونجا شروع شد و امروزیدا کرد. سه تعلیاخراج ارواح ادامه پ

 هستند:

م یشتر صحبت خواهین مورد بی. ما بعداً در ار هستیل شدن امکان پذید روح القدس که بعد از تبدیتعم

 ۀصحبت کردن به زبانها نشاند با روح القدس، ید، تعمیریگیم ید دومید، تعمیل شدینکه تبدیکرد. بعد از ا

 ید کرد. تمامید به زبانه صحبت خواهیافتیوح القدس رو د ریپس اگر تعمد روح القدس هست. یتعم

ره. نبوت، شفا، یده بشه مورد استفاده قرار بگید امروزه هم طلبید بایروح القدس در عهد جد یایعطا

ستم یدر حدود اواسط قرن ب م کرد.یخواها که بعداً در مورد اونها صحبت یعطا یۀاخراج ارواح زبانها و بق

ک مذهب شده بود، به طرق مختلف شروع به نفوذ در عرصه یل به یاساساً تبدکه  یکاستینهضت پنت

 یکاستیکردند پنتیها اظهار م یمختلف از اون بوجود آمد. بعض یمختلف کرد و نهضت ها یمذهب یها

ها هستند.  یکاستید از پنتیجد یر مجموعه ایباً زید که تقرینیبیها رو م یکاستیو پنتیستند، و بعد نین

مثل لوتران  ینشأت گرفت. اون در درون مذاهب یکاستید که از نهضت پنتینیبیرو م کیزماتیرجنبش کا

ک یکاتول یساهایکل یبعض یمذاهب مختلف بوجود آمد. حت یست ها و بعضینها و متدی  پسکوپالیها، ا

عهد  یایتمام عطا یریت بکار گیک اساساً قابلیزماتیک را تجربه کردند. نهضت کاریزماتیالت کاریتما

که از  ییزهایشفا و چ یۀکنه. مثل صحبت به زبانها، نبوت، عطیرو اعالم م یامروز یسا هاید در کلیجد

د. یم دیلش رو بعداً خواهیستم و دالیک نیزماتیکار یم کرد. صادقانه بگم من طرفدار جدیاونا بحث خواه

د ید دوم، تعمیر مورد لزوم تعمک ها دیزماتینه که کاریها ا یکاستیک ها و پنتیزماتین کاریاما تفاوت ب

 یستند که برایر نیاد سخت گین مورد زیکها ،در ایزماتیاز کار یز بعضیستند. ونیر نیاد سخت گیروح ز

تا اواسط  3128ل یاز اوا نهضت موج سومد روح باشه. و باالخره ید تعمیصحبت کردن به زبانها لزوماً با

ب و معجزات  هم ینهضت موج سوم به نشانه ها و عجا د،یعهد جد یایعطا یق تمامیتصد ۀ. بعالو3128

 ۀنیدر زم یمبر کالسیات فولر، پروفسور جان ویره. در دانشگاه الهید دارند. که در بشارت بکار میتأک

د همراه با نشانه ها و یم بایدیبشارت م یکرد . وقتیب داره. او اظهار میبشارت قدرتمند ، نشانه ها و عجا



د فکر یاست. حاال شایک سراسر دنیزماتیارد شد که جنبش کارینه یجر به جنبش ون منیب باشه. ایعجا

نها یکنم چرا ایه که من فکر میلین دلی؟ ایکنین مسائل صحبت میه؟ چرا از ایت موضوع چید،  اهمیکن

م که در یستین ین کسانیکنه. ما اولیار میت داره : ما رو هشینها اهمیسا ،دانستن ایخ کلیدرک تار یبرا

م قوم خدا در ینیم و ببیسال گذشته نگاه کن 8888م به یتونیم. میکنین موضوعات مطالعه و فکر میا ۀبار

خ یم. داستان تاریم مراقب باشیخواهیگرفتار ارتداد شدند و از کالم خدا غفلت کردند ما م یچه عرصه هائ

م،ما یشه داریم در کالم خدا ریهمکنه که بفیباً مثل شاقول بما کمک میسا تقریخ کلیسا و درک ما از تاریکل

نجا و تمام سئواالت یام ایتونم بیستم که مین یچ وجه مدعیکنه. من به هیکنه. ما رو فروتن میار میرو هش

کنم خأل یباشم که اقرار م ین کسید من اولیمربوط به روح القدس رو حل کنم. قبالً هم اشاره کردم که ، شا

دونم در کدام مورد ینجاست که نمیکنم. تنها مشکل اینه ها اشتباه میمز یاتم دارم و در بعضیدر اله ییها

قت هست. ید حقیشنویم مین تعلیکه در ا یزهائید اکثر چیدوار باشیکنم امیقتون میاشتباه دارم. پس تشو

ت یحیمس یار مهم و مسائل واقعیبس یکه موضوعات –ن موضوعات یاز ا ینه که در بعضیت ایواقع

که از کالم  یگم که مسائلیش میشاپیا موافق نباشه. من پیتونه موافق باشه و یح مین مسناً بدیقیهستند. 

 یهر خواننده ا یتونه برایها که از کالم خدا خواهم کرد، الزاماً م یریجه گینت ینشون خواهم داد و بعض

خ ی، اما شرح تارکنهین ما رو فروتن میم. اینو از روشن کنید ایمورد قبول نباشه، پس بذار یا شنونده ای

دو هزار  ینه که در طیت ایم؟ واقعید مطالعه کنینداره و چرا با یم بما ربطیشه که ما بگیسا سبب نمیکل

کو هست. او ما رو یش رو داشتند و روح خدا درونشان بوده. روح نیسال گذشته قوم خدا کالم خدا رو پ

م ینان داشته باشیم اطمیتونیکنه. پس م ینمائقت راهینه که ما رو به حقیاز اهداف او ا یکیکنه یت میهدا

ن با ید در پرتو ایائیقت رهنمون بشه پس بیخدا ما رو به حق یکویم روح نیشیوارد کالم خدا م یکه وقت

 م.یهم شروع کن

 

 ستیشخص روح القدس او ک

 در کتاب مقدس« روح» یکاربرد ها

به بکار رفته.  یس به پنج روش کلدر کتاب مقد« روح» ۀ. کلم در کتاب مقدس« روح» یکاربرد ها

ه که غالباً به روح القدس یکنه. باد همون کلمه ایکتاب مقدس از باد صحبت م ی. گاه باد یعیق طبیطر

رفتار . «روح»ا ی «نفس»  - یبشر یزندگ «.ریروح شر»  - در مورد فرشتگان بکار رفتهاشاره داره.  

در «. روح القدس»  ای «روح قدوس خدا» – یصفت اله«. صیروح تشخ»ا ی« روح محبت» – یانسان



در  «د.یعبادت نما ید با روح و راستیپرستد با یخدا روح است و هر که او را م»گفته،  یسیع 2وحنا ی

ن یاز صفات خداست. به ا یکین ی؛ ا خدا روح هستگه یگه خدا روح القدس هست، بلکه میه نمین آیا

در سرتاسر کتاب   -روح القدس  –اره، اما روح قدوس خداد یاله یاشاره به صفت یل گفتم که گاهیدل

د شرح داده شده. ین در عهد جدیشتر از ایم و بیحدود کمتر از صد بار در عهد قد یزیمقدس هست چ

 ۀد که کلمینیبیترجمه ها م یزه چونکه در بعضیچالش برانگ یهم وجود داره، که کم یگرید یکاربرد ها

ن یا ایه. آیان چید واقعاً جریدارند بفهم ین سعینه . مترجم یشده و گاهبا حروف درشت نوشته  یرو گاه

ز یا اشاره به چین اشاره به روح القدس داره یا ایاز صفات خدا به عنوان روح هست؟ آ یکیاشاره به 

ن موارد یرو در ا« روح» ۀد، به هر حال کتاب مقدس کلمیشیمواجه م ین رو شما با چالشیه؟ از ایگه اید

 ه.یاو ک –م یت روح القدس فکر کنیخوام به چهار واقعیبره. میمبکار 

 ت روح القدس ...یشخص

ما روح  یست. گاهین یجادوئ یروئی. روح القدس نستیرو نیک نیروح القدس . ت روح القدسیشخص

مردم در مورد  یوقت یله گاهین دلیت، و به ایفاقد شخص یرویک نیم مثل یکنینطور تصور میالقدس رو ا

د، اون ینگاه کن 32:2زنند که در کاره به لوقا یرو حرف مین نیزنند از اون با عنوان ایحرف مروح 

 گه: یم

 ه را پر ساخت. یل برگشت و شهرت او سرتاسر آن ناحیبا قدرت روح القدس به استان جل یسیع

 گه:یم  32 – 37:38نطور اعمال رسوالن یهم

زها ین چید همه ایدان ید و میداد باخبر هست یه رویودهیکه در سرتاسر  یشما خودتان از اتفاق بزرگ 

را با روح القدس و قدرت خود مسح  یناصر یسایخدا ، ع ل شروع شد.ی، از جل ییحید یبعد از اعالم تعم

را که در یکسان ۀداد و هم یک انجام میرفت و اعمال ن یبه همه جا م یسید چگونه عیدان یکرد و م

 . را خدا با او بودید زیبخشیم یائبردند رهیطان بسر میاسارت ش

د ین کنیگریجا« روح » د قدرت رو با یکن ید که روح القدس قدرت داره، اما اگه سعینیبیدر هر دو متن م

قدوس به قدرت    با قدرت ، یسیع اول نگفته: یۀست که کتاب مقدس گفته مثالً در آین یزین چید که اینیبیم

 را با یناصر یسایخدا ، ع ا نگفته ی ه را پر ساخت.یر آن ناحل برگشت و شهرت او سرتاسیاستان جل

 قدوس  و قدرت خود مسح کرد.قدرت   

کنه، اما روح القدس خودش یرومند میاره و مردم رو نیروح القدس قدرت داره روح القدس قدرت م

 ست.یت نیفاقد شخص یروئین



روح یک احساس نیست.  این روح را در حکم صفات انسانی قرار میده. من فکر میکنم گاهی ما روح را 

ده. یم میست که کتاب مقدس تعلین یزین چیم. ایکنین و روح اون تصور میا روح ایسمس یمثل روح کر

هست: یواقع یتیست. او شخصیک احساس نیاو   


