
 

م خواهد داد و یز را به شما تعلیروح القدس که پدر بنام من خواهد فرستاد همه چ یعنیبان شما یاما پشت

 41:62وحنا ی اد شما خواهد آورد. یآنچه را به شما گفته ام به 

ک یا  مرا یتونه بگه من یک شخص میت هست. فقط یقت حائز اهمیک حقین ی. ا ک شخص هستیروح 

 گه:یم 4:62بگه . اعمال رسوالن  یزین چیتونه چنیس نما احسایرو یا نیباد 

برنابا و » شان فرمود: یک روز که آنها روزه دار و مشغول عبادت خداوند بودند روح القدس به ای“

 «دیبنمائ کرده امآنها مقرر  یبرا من کهیشائول را مأمور انجام آن کار

ن یدند. ایانجام نم یخودشون کارکنند.  از یرو صدا نم یزنند، کسیرو و احساس حرف نمین 

: کنهیف میتوص یات شخصیخصوصده. کتاب مقدس روح را با یه که روح انجام میکار

 میدید 41:62وحنا ی. همونطور که در  هوش

م خواهد داد و یز را به شما تعلیروح القدس که پدر بنام من خواهد فرستاد همه چ یعنیبان شما یاما پشت

  اد شما خواهد آورد.یبه  آنچه را به شما گفته ام

 . روح اراده داره اراده 

 .دیفرما یخود به هر کس عطا م ۀک روح واحد است و او آنها را بر طبق ارادیا کار ین عطایا یۀاما کل

 66:64ان یاول قرنت

 احساسات

است که در آن  یت خدا برشماست و ضامن آمدن روزیرا او مهر مالکیز دینرنجانروح القدس خدا را  

  د.یشو یکامال آزاد م

 2::2ان یافسس

به او دروغ ک شخص با ما رابطه داره .  یم و او بعنوان ی. ما با او رابطه دارداره یرات شخصیاو تأث 

 شه.یگفته م

تا او تو را وادار کند به روح القدس دروغ  یطان شدیم شینطور تسلیا ، چرا ایحنان یپطرس گفت : ا

آن را  یا وقتیمال خودت نبود؟ آ یآن را داشت یا وقتیآ ؟ یرا نگاهدار نتیاز پول زم یو مقدار یبگوئ

؟ تو نه به انسان بلکه به  یکرد ین کاریار خودت نبود؟ چطور شد که فکر چنیباز هم در اخت یفروخت

  2 – 2:3اعمال  .یخدا دروغ گفته ا

 



  تونه محزون بشهیاو م

شانشد و او خود با یپسبرگشته، دشمنا شده، روحقّدوساو را محزونساختند،یشانعاصیاّما ا

  12::6ا یشعا شانجنگنمود.یا

   3::6ان یکیاول تسالون دیروح القدس را خاموش نساز:  خاموش بشهتونه یاو م

 گه : ین میسنهدر یشه با او مقاومت کرد . استفان به حاکمان و اعضایم 

شه بر ضد روح القدس یاجداد خود هم تان کر است  شما هم مثلید و گوشهایگردنکشان که ذاتأ کافر یا

 36:5اعمال  د.یکن یمقاومت م

 تونه به او کفر گفته بشه یم

 ن از انسا القدس کنکفر بهروحیشود، لیده میمهرنوعگناهو کفر از انسانآمرزیگوینرو، شما را میاز ا 

 26:64 یمت عفو نخواهد شد.

عت بشه، رنجونده بشه، محزون بشه و به تونه محبت بشه ، پرستش بشه، از او اطایاگر روح القدس م

 یات شخصیک شخص. او خصوصیز بلکه یک چیک شخص باشه نه ید یاو کفر گفته بشه، پس او با

 داره. یرات شخصیداره. او تأث

م یخواه یروح القدس رو بررس یخالصه هست و بعد کارها یک بررسین ی. ا داره یشخص یاو خدمت 

 کرد.

  کنه.یت میاو ما رو هدا

 62:1ان یشوند فرزندان خدا هستند. رومیت میروح خدا هدا ۀلیکه بوسیکسان 

 ده.یاو بماشهادت م 

  61:1ان ی. روممیدهند که ما فرزندان خدا هست یروح خدا با روح ما با هم شهادت م 

 کنهیاو بما کمک م

د یم چگونه بایدان یرا ما هنوز نمیکند ز یم یاری، ما را  ین ضعف و ناتوانیق روح خدا در عین طریبهم

 41:1ان یروم کند یما شفاعت م یان کرد برایتوان ب یکه نم یم . اما خود روح خدا با ناله هائیدعا کن

 ا احساس.یرو یک نیک شخص هست نه ین ها صفات روح بودند. پس روح یا

 ت روح القدس... یالوه

 یاز بحث ها یکیه و یبزرگ ۀلن مسئیم: خدا بودن روح القدس. ایرسیت روح القدس مین واقعیبه دوم

 گه:یم ینب رگ چید جان ف  یا روح القدس کامالً خداست؟ گوش کنیسا هست: آیخ کلیمتداول در تار



هست.  یجد ین الزامینقدر مهمه... در مفهوم نجات اید چرا اینیاگر روح القدس تماماً خدا نباشه... بب

کنه و در اونها ساکن یکنه اونها رو پر میل میبدمانداران رو تیده که روح القدس ایم میکتاب مقدس تعل

م که هر یم مطمئن بشیتونیا اصاًل خدا نباشه، چطور میباشه  یکوچکتر یشه. اما اگه روح القدس خدایم

که او در ذات و هدف همسان پدر و پسر نباشه، چه ین گذشته تا زمانین کارها رو بکنه؟ از ایکدوم از ا

اعمال  یستگیا پدر و پسر شاین آیبکنه، بنا بر ا ین کارهائیکنه چن یسع یوجود داشت که او حت ینیتضم

 گفتند؟یکردند و به ما مید مییاو رو تأ

م که به یصحبت کرد یقت اساسیا نه؟ ما قبالً از سه حقیا روح القدس تماماً خداست یم آیپس از کجا بدون 

خدا سه شخص هست، سه شخص  –ک ی ۀشمار یقت اساسیم. حقیث رو درک کنیکنند تثلیما کمک م

 –دو  ۀشمار یقت اساسیف شده. حقیز. در کتاب مقدس او به عنوان پدر پسر و ردح القدس توصیمتما

هر شخص تماماً خداست. پدر خداست. پسر خداست. روح القدس خداست. خدا سه شخص هست و هر 

اسرار  ین رو وقتیا اواحد وجود داره. م یک خدای –سه  ۀشمار یقت اساسیشخص تماماً خداست. حق

واحد  یک خدایم. خدا سه شخص هست و هر شخص تماماً خداست اما یدیم دیکردیم یث رو بررسیتثل

  ید معمائیکجا قرار بدین سه رو یم. شما ایپرستیواحد رو م یان متعدد. ما خدایا خدایهست. نه سه خدا و 

د انکارش یکن ید داد اگه سعیز دست خواهد حافظه اتون رو ایح بدید توضیکن ید داشت. که اگه سعیخواه

ث هست. پس سه شخص هست و هر شخص یاز تثل یرین تصوید داد. اید، روحتان را از دست خواهیکن

 ده که روح القدس خدا هست؟یم میواحد هست. کتاب مقدس در کجا تعل یک خدایتماماً خداست اما 

ره یا و سفیکه حنان یبطور خالصه خوندم زمان شیپ یه که کمین همون متنیا او با خدا برابر هست.اول، 

 گه: یم 2 – 2:3ب دادند. اعمال رسوالن یکه آوردند فر یه ایسا رو با هدیکل

تا او تو را وادار کند به روح القدس دروغ  یطان شدیم شینطور تسلیا ، چرا ایحنان یا» پطرس گفت : 

آن را  یا وقتیمال خودت نبود؟ آ ین را داشتآ یا وقتیآ ؟ ینت را نگاهداریاز پول زم یو مقدار یبگوئ

؟ تو نه به انسان بلکه به  یکرد ین کاریار خودت نبود؟ چطور شد که فکر چنیباز هم در اخت یفروخت

 .«یخدا دروغ گفته ا

. همون دروغ گفتن به روح القدس دروغ گفتن به خدا هستپس روح القدس با خدا برابر شمرده شده  

 : معبد خدا معبد روح القدس هستگه: یهست اونجا که م 61:2ان یز در اول قرنتیچ

معبد خدا برابر با معبد روح  ؟د و روح خدا در شما ساکن است یخدا هست ۀد که شما خانیدان یا نمیآ

 :4 – 41::6 یشه متی.  روح با خدا شناخته مشهیاو با خدا شناخته مالقدس هست پس او با خدا برابره. 

 ست:ت بزرگ هین مأموریا



د و ید دهیتعم پدر و پسر و روح القدسد و آنها را به نام ید و همه ملتها را شاگرد من سازیپس برو 

عالم با  ید که من هر روزه تا اتقضایرا که به شما گفته ام انجام دهند و بدان یزهائید که همه چیم دهیتعل

  «شما هستم.

 ینها فقط دوتا از مثالهایشند. ایباهم شناحته م ک سطح قرار دارند وینجا باهم در یث ایهر سه شخص تثل

 د:یگویم 62:62ان یشوند. دوم قرنتید هستند که در آن پدر پسر و روح القدس باهم شناخته میعهد جد

شما  ۀپدر و رفاقت روح القدس ، با هم یخدا –محبت خدا   -پسر  یخدا -ح خداوند ، یمس یسیض عیف

 .  ، پدر، پسر، روح القدسح هستندک سطی. پس اونها باهم در نیباد آم

دند که ینجا بما نشون میات همین آیرو نشونتون بدم. ا یز واقعاً جالبیخوام چیم وند داره.یاو با خدا پ

د یم عهد جدیتعال یکه روح القدس بر مبنا یم انجام داده با کارهائیدر عهد قد –هّوه ی –که خدا  یکارهائ

 نشونتون بدم.  5:65د در خروج یوسته اند. بذاریانجام داده بهم پ

ل در آنجا اعتراض کرده و خداوند را امتحان یاسرائ یرا بنیبا گذاشت زیاسم آن محل را مساه و مر یموس

 « ا نه؟یا خداوند با ما هست یآ»نمودند چون گفتند: 

ند را امتحان کنند: پس اونا خداویکه افتاده صحبت م ید و اونا از اتفاقیرسیم : – 5:2ان یبعد به عبران

 دید و آزمودیگه شما مراامتحان کردیکردند و روح القدس م

ابان یکه در ب یامید ، مانند ایخدا را بشنو یامروز اگر صدا» د : یفرما یرا چنانکه روح القدس میز

، پدران شما با وجود  یآر ابان مرا آزمودند.ید. در آن زمان پدران شما در بید تمرد نکنیکرد یم یسرکش

پس اونا خداوند را امتحان  دند ، باز مرا امتحان کردند و آزمودند.یه آنچه در چهل سال کرده بودم دآنک

د؟ یکنینجا مالحظه مید، ارتباط رو اید و آزمودیگه شما مراامتحان کردیکردند و آزمودند و روح القدس م

 : ده او گفتهیت میا مأموریه که خدا به اشعین جائیا  : – 1:1ا یبعد در اشع

من جواب « از جانب ما خواهد رفت؟ یرا بفرستم؟ چه کس یچه کس»گفت:  یدم که خداوند میآنگاه شن

گر هرچقدر یبرو و به مردم بگو د»پس خداوند به من گفت: « مرا بفرست، من خواهم رفت.»دادم: 

 «گذرد. ید که چه مید فهمید، نخواهید کرد و هرقدر نگاه کنید، درک نخواهیگوش کن

حاصل شود متفرق گشتند. اما  ین خودشان توافقیآنها بدون آنکه بد: یرسیم 41 – 43:41اعمال بعد به

به پدران شما چه خوب گفته  یاء نبیاشع ۀلیروح القدس بوس:» قبل از رفتن آنها پولس اظهار داشت 

د یته خواهوسید کرد و پیدرک نخواه ید ولید شنیار خواهین قوم برو و به آنها بگو: بسیش ایپ»  است :

 ،دید دینخواه یست ولینگر



د به یکه در عهد جد یهوه انجام داد و کاریم به عنوان یکه خدا در عهد قد ین کاریب ۀنجا رابطیا در ایآ 

گه: ین متن بالفاصله می. خدا در اواسط ا 22 – 26:26ا ید؟ بعد ارمینیبیروح القدس نسبت داده شده م

 د. یگویخداوند م

كهبا یخواهمبست. نهمثآلنعهدیهودا عهد تازهایلو خاندانید كهبا خانداناسرائیآیمیامینكایا»د: یگویخداوند م

شانعهد مرا شكستند، یرا كهایرونآورمزینمصر بینمودمتا از زمیریشانرا دستگیكهایشانبستمدر روزیپدرانا

امبا ینایكهبعد از اینستعهدیا»د: یگویاما خداوند م« شانبودم.ید منشوهر ایگویبا آنكهخداوند م

شانخواهمنوشتو یشانخواهمنهاد و آنرا بر دالیعتخود را در باطنایلخواهمبست. شریخانداناسرائ

هاشو یبههمسایگر كسیشانقوممنخواهند بود. و بار دیشانخواهمبود و ایایمنخدا

 شاناز ُخردیعاید: جمیگویرا خداوند میمنخواهد داد و نخواهد گفتخداوند را بشناس. زیبهبرادرشتعلیشخص

 «اد نخواهمآورد.یگر بهیشانرا دید و گناهایشانرا خواهمآمرزیانایو بزرگمرا خواهند شناخت، چونكهعص

 65 – :63:6ان یم هست و عبرانیبه عهد قد ید که پر ازشباهت ها و ارجاعاتیرسیان میبعد به عبران

 گهیم
که پس از آن  یمانین است پیا» د : یگو یم. او قبل از همه میز داریروح القدس را ن ینجا ما گواهیدر ا

گذارم و آنها رابر  یآنان م یش رادر دلهایاحکام خو» د : یفرما یخداوند م« ام با آنان خواهم بست. یا

اد نخواهم یآنان را به  یایمن هرگز گناهان و خطا» د : یفرما یو بعد از آن م« افکارشان خواهم نوشت. 

صاحب صفات شه. او با خدا برابر هست و یبا خدا شناخته موند داره و یپس روح القدس با خدا پ« آورد.

 . خدا هست

 گه: یم :6 – :5:62م حاضره مزمور یکه ماهست ی. او در هر جائاو حاضر در همه جاست 
. اگر به یزم و از حضور تو کجا پنهان شوم؟ اگر به آسمان بروم، تو در آنجا هستیاز نزد تو کجا بگر

ن نقطه در ینم و از مشرق به دورتریسحر بنش ی. اگر بر بالهایآنجا هستمردگان بروم، تو در  یایدن

 بود. یکمک به من تو در آنجا خواه یبود. برا یمن در آنجا خواه یرهبر یمغرب بروم، تو برا

 مطلق هست یاو دانا

 یتز حیرا روح القدس همه چیله روح خود از راه الهام به ما آشکار ساخته است زین همه را بوسیخدا ا

ق یست که بهتر از روح شخص با باطن او آشنا باشد ؟ به همان طریک کند. یرا کشف م یات الهیکنه ن

چ کس جز روح خدا یهگه یدر آخر م  66 – 4::6ان یاول قرنت .ست یچ کس جز روح خدا با خدا آشنا نیه

 مطلق هست. یدانادونه او یدونه او هم میرو که پدر م یز هائیروح خدا تمام چ .ست یبا خدا آشنا ن



 او قادر مطلق هست. 
ه خواهد افکند و به یمتعال بر تو سا یروح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدا» فرشته به او پاسخ داد:

 23:6لوقا . ده خواهد شدین سبب آن نوزاد مقدس، پسر خدا نامیا

 هست یاو جاودانو بعد ده . یرا نشون م –هوه ی –قادر متعال  یروح القدس و قدرت خدا ین برابریا

 : ::62ان یعبران

کامل و بدون نقص به  یگرداند ! او خود را به عنوان قربان یشتر انسان را پاک میح چقدر بیخون مس

هوده پاک خواهد کرد تا ما یم کرد. خون او وجدان ما را از اعمال بیبه خدا تقد یلهً روح جاودانیوس

ر یاست که غ یاتیخصوص ۀاو صاحب همهست  یاو جاودان م.یزنده را عبادت و خدمت کن یم خدایبتوان

تونه حاضر در همه جا ، عالم مطلق ، قادر یر از خدا نمیچ کس غیتونه داشته باشه. هینم یاز خدا کس

 ات هست. ین خصوصیهم یز دارایباشه. و روح القدس ن یمطلق و جاودان

  گه:یم :6 – 5:64ان ی. اول قرنتکنهیع میتوزخدا رو  یایعطاو  دهیخدا رو انجام م ینطور کارهایاو هم 

 یکیمثال روح القدس به  کند، یم یت تمام مردم تجلیریخ یخاص برا یدر هر فرد ، روح خدا به نوع

 قدرت شفا دادن ، یگریبخشد و به دیمان میا یکیبه  ان معرفت .یب یگریکند و بد یان حکمت عطا میب

 یکیکند ، به  یص ارواح عطا میتشخ یۀعط یوت و به سومقدرت نب یگریقدرت اعجاز و به د یکیبه 

 بخشد.یقدرت ترجمه زبانها را م یگریقدرت تکلم بزبانها و به د

 3:2توس یت ارهیاو نجات خدا رو به ارمغان مم پرداخت. ین خواهیبه ا یروحان یایما بعداً در قسمت عطا

 گه:یم

خود  یم و روزهایبود یاشیردگان انواع شهوات و عنادان و نافرمان و گمراه و ب یرا خود ما هم زمانیز

اما  م ،یگران از ما نفرت داشتند و ما از آنها متنفر بودیم. دیدیگذران یو حسادت م ینه جوئیرا به ک

ن نجات به خاطر یاو ما را نجات داد ، اما ا که مهر و محبت نجات دهنده ما خدا آشکار شد ، یهنگام

له آن ، یبود که به وس یبود ، بلکه به سبب رحمت او و از راه شستشوئم نیکه ما کرد یکوئیاعمال ن

 د.یات تازه بخشیروح القدس به ما تولد تازه و ح

  کنه.یاو کالم خدا رو الهام م

ب و پرورش ما در یقت ، سرزنش خطا ، اصالح معایم حقیتعل یتمام کتاب مقدس از الهام خداست و برا

   61:2ائوس موتیدوم ت د است.یمطلق مف یکین

خدا رو  یایتونه عطایر از خدا میغ یا کسیاره؟ آیب یتونه نجات خدا رو بر کسیر از خدا میغ یا کسیآ 

ن بحث دارم یکه من درآخر ا یتونه کالم خدا رو الهام کنه؟ سئوالیر از خود خدا میغ یا کسیم کنه؟ آیتقس



ن گفتگو ها یم ایبحث رو باز کنم تا بفهمن یخوام بطور خالصه ایهست. من فقط م اسالم ۀدر بار یسئوال

کنه. من یث رو انکار میره؟ اسالم تثلیگیامروزه شکل م یروح القدس از کجا در مباحثات مذهب ۀدر بار

نها در قسمت متون کتاب مقدس در ید رو راست بگم ایمه کردم. بذاریاز قران رو ضم ینجا متنهائیا

 یسوم چ ۀد در جملینیخوام ببیدر اونجا ندارند. اما م یار چندانراهنماتون قرار گرفتند. اما اعتب ۀکتابچ

 گه:یم

اى اهل كتاب در دین خود غلو مكنید و در باره خدا جز ]سخن[ درست مگویید مسیح 

عیسى بن مریم فقط پیامبر خدا و كلمه اوست كه آن را به سوى مریم افكنده و روحى از 

گانه است باز یاورید و نگویید ]خدا[ سهجانب اوست پس به خدا و پیامبرانش ایمان ب

خدا فقط معبودى یگانه است منزه از آن است كه براى او ایستید كه براى شما بهتر است

فرزندى باشد آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن اوست و خداوند بس كارساز 

 . کنهیم یت روح القدس رو نفیاسالم الوه 656:2است. 

اى بر خود گرفت پس روح خود را به سوى او فرستادیم تا به ]شكل[ بشرى ان پردهو در برابر آن

برم گفت من اندام بر او نمایان شد ]مریم[ گفت اگر پرهیزگارى من از تو به خداى رحمان پناه مىخوش

   :6 – :65:6فقط فرستاده پروردگار توام براى اینكه به تو پسرى پاكیزه ببخشم. 

د ید بدونیریل میبشارت انج یگر اقوام براینزد د یم کجا قرار داره، و وقتین تعلید ایبدوننکه یا یفقط برا

 ن بحث رو مطرح کردم.یه ایم اسالم چیو تعال یحیم مسین تعالیفرق ب

 روح القدس... یفروتن

م. حاال یدیت روح القدس رو دیت و الوهیم. ما شخصیم رو شروع کنین بخش از تعالیخوام دومیحاال م 

م که یق کردیشه. ما تصدینجا مطالب واقعاً جالب تر میم. ایبنداز ینگاه روح القدس یفروتنم به یخوایم

روح القدس کمتر  ی  . او تماماً خداست.خدائروح القدس در ذات با خدا برابر هستروح القدس خدا هست. 

ده یقت رو ندین حقیما ا ست. اگهین ینسب یچ وجه خدایست. او به هیپسر ن یپدر و کمتر از خدا یاز خدا

م. پس او تماماً خداست و در ذات با یدیم کتاب مقدس رو از دست میم و تعالیشیم، گرفتار ارتداد میریبگ

د منظورم یع هست. بذاریفش مطیده که روح در وظایم مینطور به ما تعلیخدا برابر هست. کتاب مقدس هم

 زن و شوهر بکار برده. ۀدربار 44:3ان یافسس ان کنم که کتاب مقدس دریب یانسان ۀسیک مقایرو با 

 د،یکن ید که از خداوند اطاعت میاز شوهران خود اطاعت کن یزنها ، طور یا

در  یکسان دارند. شکیا زنان و شوهران در ارزش برابرند؟ قطعاً زنان و مردان در نظر خداوند ارزش یآ

رو  3ان یم افسسیداره. اما فرهنگ ما تعلبر زن ن یتیست و مرد ارجحیست. زن از مرد پست تر نین نیا



ت و ارزش زن یچ وجه از اهمیهست و به ه یزندگ یاطاعت در امور جار 3ان یم افسسیف کرده. تعلیتحر

هست نه تنها در ازدواج بلکه  یدگاه کلیک دین یبه ذات زن و مرد بودن نداره. ا یشه و ربطیکاسته نم

م یتعل یمتفاوت یبه روشها 3ان یه که، افسسیزین چیم. ایهست گهیع همدیکنه. ما مطیسا هم صدق میدر کل

 ینو در طیع من هستند. و ما ایفشون مطیکنند. پسران من در وظاین اطاعت میده. فرزندان از والدیم

باشه بلکه نقش  یگریاز پسر ها کمتر از د یکیشه که یل نمین دلیم. ایم و روشن کردیسالها جا انداخت

ع هست. ما ینقشش مط یفایم روح القدس در ایه که گفتیزیر همون چین تصویا اونها متفاوته. یها

ب یهم به همون ترت یسیع هست. عیم او در انجام کارهاش مطیگیم که او کمتر از خدا هست. بلکه میگینم

 گه:یم یسین رو در مورد عیا 2:66ان یع پدر هست. در اول قرنتیمط

 .ح خدا استیح است و سر هر زن شوهر اوست و سر مسید که سر هر مرد مسیخواهم بدان یاما م

 ین فقط سازماندهینداره. ا یگریبر د یکیت یبه ارجح ین ربطیح هست. و ایم که پدر سر مسینیبیپس م 

م. او به پدر ینیبیفش رو میع بودن او در وظایروح القدس و مط ینجا فروتنینقش هست. پس ا یفایو ا

و بدون  ین خالیزمنش هست: ین در آفریگه ایم یچ 4:6ش یدایر پد کتاب مقدس دینیکنه. ببیکمک م

 کرد. یآبها حرکت م یآن را پوشانده بود و روح خدا بر رو یکیشکل بود. همه جا آب بود و تار

 کنه.  یع پدر به پدر کمک میمط ینش در نقشیروح خدا در آفر 

  1:22مزمور  .ن با کالم او به وجود آمدندد و ماه و ستارگایده شدند و خورشیبه امر خداوند آسمانها آفر 

 یسی. عکنهید میپسر را تمجکنه و یم کرد. او به پدر کمک مین باره بحث خواهیما بعداً مختصراً در ا

 گفت: 

دن آنها را یشما فعاًل طاقت شن یم ولید به شما بگویهست که با یاریبس یزهایچ» 

 یقت رهبرید شما را به تمام حقیایباست  یاو که روح راست ید. در هر حال، وقتیندار

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

را که از من  یقیرا حقایسازد. او مرا جالل خواهد داد ز ینده باخبر میو شما را از امور آ

 62 – 64:61وحنا یافت کرده به شما اعالم خواهد نمود. یدر

 یز هائیروح القدس هست. چ یه که منظور از فروتنیزین چیا« جالل خواهد داد او مرا» 

نکه یش از ایکنه. روح القدس درون ما بیکنه به شما اعالم میافت میح دریرو که از مس

روح القدس  ین فروتنیگه و ایکنه و به ما میافت میاز خودش بما بگه از پسر در یزیچ

 کنه:یم که روح کالم رو به ما الهام مینیبیمن رو در کتاب مقدس هم یهست. ما ا

ض خدا به شما یکردند که از راه ف یش گوئیامبران نه فقط پین نجات ، پیدر خصوص ا



ح که یروح مس یق در باره آن نموده اند و وقتیعم یقید ، بلکه مطالعه و تحقیخواهد رس

که به دنبال آنها  یلست متحمل شود و جالیبا یح میکه مس یدر آنها بود در بارهً زحمات

خواهد بود و  یکردند بدانند که زمان وقوع آن ک یم یکرد ، آنها سع یشگوئیخواهد آمد پ

ت آنان به خاطر یبردند که مأمور یقت پین حقیاما آنها فقط به ا چگونه خواهد بود ،

ل را به شما دادند با یکه بشارت انج یشما بوده است کسان یخودشان نبود ، بلکه برا

ق را به شما گفته اند ین حقایک روح القدس که از عالم باال فرستاده شده است اکم

  64 – 6::6اول پطرس درک آنها را دارند.  یفرشتگان آرزو یکه حت یقیحقا

داره؟ به  یشتر اشاره به کیکنه بیگه روح کالم خدا رو الهام مینکه کتاب مقدس میا

 م.ینیبیهم م در نجاتن رو یح. ما ایمس

که از پدر صادر  یروح راست یعنید یایفرستم ب یبان شما که او را از جانب پدر نزد شما میپشت یوقتاما 

  41:63وحنا یمن شهادت خواهد داد.  ۀگردد، او در بار یم

 گه:یکنه و میکار روح القدس صحبت م ۀح بواسطیل شدن ما به شباهت مسیاز تبد 61:2ان یدوم قرنت

ج در یم ، به تدریکن یجالل خداوند را منعکس م ینه اینقاب مانند آئ یب یتهاکه با صوریما در حال ۀو هم

 روح القدس است . یعنین کار ، کار خداوند یم و ایشو یروز افزون به شکل او مبدل م یجالل

 «» pneuma » ۀکلم یونانیروح در  ۀم. کلمیح رو مشاهده کنیکنه جالل مسیروح القدس ما رو قادر م 

 ینه که زندگیگند اینم« ن ینئومان« » pneumians » یحیمس ینکه به ما به جایل ایو دلهست،  «نئوما

ده. روح یح به ما شهادت میشه تا روح القدس، و روح القدس از مسیح شناخته میشتر با مسیما اساساً ب

فرهنگ ه، مخصوصاً در یبائیقت زین حقیده. ایح رو جالل میمس یشه اما با فروتنیالقدس در ما ساکن م

کسان ید نقش یما با ۀکنه که همیا فکر میکنه، دنیقت وجود ما رو در ذات برابر مین حقیامروز ما، ا

ع شوهرانشون باشند. ما ینداره که زنان مط یم، و لزومیگه باشیع همدیست که مطیم و الزم نیداشته باش

در  یبائیز ۀنجا جلویر کنه و ااعتبا یاقتدار رو ب ۀداره مسئل یم که سعیکنیم یزندگ یامروزه در جوامع

ع پدر هست. نه با اکراه و حسادت یهست که روح در ذات با پدر برابره و مط –ث یدر تثل –واحد  یخدا

ده که زن با ین نشون میع پدر هست. و ایشرح داده شده مط 3ان یاونطور که در افسس یبلکه با شاد

روح  یاز فروتن یرین تصویکنه. ایه، اطاعت مکنیاو فدا م یاز شوهر مهربانش که جانش رو برا یشاد

او  یاره ، به لحاظیاخت یم که روح القدس کامالً بیم بگیتونیم. البته ما نمینیبینجا میالقدس هست که در ا

شرو یما او پ یحیمس ی، در هر بعد از زندگیادین حال در ابعاد زیع هست اما در عیح مطیجالل مس یبرا

  هست و در مرکز قرار داره.



 اقتدار روح القدس...

او حضورش . روح القدس به وضوح ، بدون شک و آشکارا در کار هست. اقتدار روح القدسم به یرسیم

ره، و یگین مردان قرار میبر ا 66که روح القدس در اعداد  ید وقتی. به چند مثال نگاه کنکنهیرو آشکار م

  کنه. یشکار مکنند. کامالً واضح هست که روح حضورش رو آیاونها نبوت م

 یکه بر موس یبه صحبت پرداخت و از روح یآنگاه خداوند در ابر نازل شد و با موس

که روح بر آنها قرار گرفت  یقرار داشت گرفت و بر آن هفتاد نفر رهبر گذاشت. به مجّرد

 یگر نبّوت نکردند. دو نفر از آن هفتاد رهبر به نامهایشروع به نبّوت کردند، اّما بار د

مه عبادت نرفته بودند، اّما روح بر آنها هم قرار یداد در اردوگاه مانده و به خیو م الداد

 . 41 – 43:66اعداد  گرفت و در اردوگاه نبّوت کردند.

 د. یتجسم کن 4کاست رو در اعمال رسوالن یپنت ۀصحن 

ه یشب یناگهان صدائ کجا جمع بودند.یشاگردان در  ۀد ، همیکاست رسیروز پنط یوقت

در  ودند پر ساخت .یرا که در آن نشسته  ید از آسمان آمد و تمام خانه ایباد شدوزش 

گر جدا گشته و یکدیآتش ظاهر شد که از  یمانند زبانه ها یبرابر چشم آنان زبانه هائ

شان یکه روح به ایهمه از روح القدس پر گشتند وبطور ک از آنان قرار گرفت.یبرهر

 2 – 6:4اعمال  ر شروع به صحبت کردند.گید ید به زبانهایقدرت تکلم بخش

آتش بر  یزبانه ها یگند. حضور روح القدس وقتیه که به اون آغاز بزرگ میزین چیا

جلب توجه مردم بود. او  یبرا ین راهیره کامالً مشهود هست. ایگیسر مردم قرار م

 حضورش رو آشکار کرد. 

 کنه.یاو قدرتش رو آشکار م

آنان را  یروح القدس طبق ارادهً خود گواه یایو انواع معجزات وعطا بیات و عجایدر ضمن خدا با آ

   2:4ان یعبرانق فرمود.یتصد

ان نکردم ، بلکه آنرا با روح القدس و قدرت او به یب یفلسف ۀل مجذوب کنندیام خود را با دالیو سخن وپ

   2:4ان ی. اول قرنتدمیثبوت رسان

م ، یح بتوسط من بعمل آورده است سخن بگویچه مسجز آن یزیچ ۀکنم در بار یرا من جرأت نمیز

 یرویگفتار ، رفتار و ن ۀلیهود را بوسیر ین است که او چگونه ملل غیسخن من فقط درباره ا

که من سراسر یات و معجزات و با قدرت روح القدس تحت فرمان خود در آورده است . بطوریآ



 .را همه جا منتشر کرده ام حیل مسیموده ام و انجیپ« کوم یریال» م را تا یاورشل

  :6 – 61:63ان یروم

 م. ینیبیم 1:6ن رو در اعمال یسازد. شرح ایاومنظور خود را آشکار م

ه و سامره و تا یهودیم و تمام یافت و در اورشلید یروح القدس بر شما نازل شود قدرت خواه یاما وقت

 د بود.ین نقاط عالم شاهدان من خواهیدورافتاده تر

   د: یم فقط اونو تجسم کنینو خوندیدوست دارم قبالً ا یلینو خیمن ا

برنابا و » شان فرمود: یک روز که آنها روزه دار و مشغول عبادت خداوند بودند روح القدس به ای

ه که روح ین کاریا 4:62اعمال  «د.یآنها مقرر کرده ام بنمائ یکه من برایشائول را مأمور انجام آن کار

روح قدوس  ین االن. ایما انجام بده ، هم یساین رو در کلیز ایه. روح القدس عزکنیدر کتاب اعمال م

ن االن دعوتشون یا حرف بزن. اونها رو دعوت کن. همیافراد در سراسر دن ین االن با قلب هایخدا هم

 م.یهامون بدون یزندگ یم داد. بگذار هدفت رو براین کار رو بکن و ما با اطاعت پاسخ خواهیکن. ا

م. یو اقتدار او رو مالحظه کرد یفروتن –تش یالوه –ت او یشخص –م یدیشخص روح القدس رو د خوب،

 از شخص روح القدس بود. ین شرح جامعیخوب ا

 

 

 کار روح القدس

 کنهیکار میاو چ

م ینجا در تعالیم. تا ایبکن ینجا کاریخوام ایکنه. حاال میکار میم به کار روح القدس، او چیدیحاال رس  

د بود، ما اساساً یم و عهد جدیدر عهد قد یمخف یسایم کلیصحبت از تعال ی، مخصوصاً وقتیمخف یسایکل

 ۀمینه که در نیم. منظورم ایگرفتیش میدر پ یو کتاب مقدس یاتیاله یکردیدرک کتاب مقدس رو یبرا

عهد  یتان کله؟ داسیم چیعهد قد یم ،داستان کلی، گفتیمخف یسایم کلید تعالیم و در عهد جدیدوم عهد قد

خ یبسته به تار یه؟ کار روح در ابعاد خاصیچ یگر در داستان رستگاریه؟ ارتباط اونها با همدید چیجد

ح از یست بلکه درک صحیک لی ۀدرک کار او نه فقط ارائ ین راه برایکنم بهتریهست و من فکر م یرهائ

بلکه « ده.یلقدس انجام مکار هست که روح ا 63نجا یخوب ا» م یم بگیخوایداستان نجات هست، نم

کنه و نه فقط در کتاب مقدس یکار میکتاب مقدس چ یم روح القدس در متن داستان هاینیم ببیخوایم

 کنه.یکار مینجات چ یما  برا یها یبلکه، در زندگ



 ل...یا تبدی یخ رستگاریچهار مرحله در تار

دادن  یا آشتیا بازگرداندن یره ش خلقت دوبایمعن یه که در زبان اصلیکلمه ا یادتون باشه رستگاری

کنه، چطور یخودش از نو خلق م ینکه چطور خدا ، مردم رو برایا ۀهست در بار یهست. اون داستان

خ یتار ۀعمد ۀچهار مرحلن یده. خوب ایم یگردونه و او ارو با خودش آشتیخودش بر م یرو بسو یکس

روح د: یم پرسین سئواالت رو خواهیا ، درک ما رو از کار روح القدس شکل خواهد داد. مایرستگار

 یروح القدس چه ارتباط،2ش یدای. با توجه به شروع گناه در پ سقوط؟ داره ینش چه نقشیالقدس در آفر

؟ روح چطور ما رو ارهیح درمیروح القدس چطور ما رو به شباهت مس. یرستگار؟  ا دارهیبا گناه در دن

 ؟ رسونهیت ما رو به کمال مچطور روح القدس نجا. کامل کردنده؟ ینجات م

 

 نشیا آفریروح و خلقت 

اون صرف  یبرا –م یدر عهد قد –شتر وقتمون رویه که ما بین جائیحاال ا نش.یا آفریروح و خلقت 

 م کرد. یخواه

 ک عنوان مهم...ی

م عنوان روح القدس رو یروح القدس روح خدا هست. در عهد قد یم برایدر عهد قد ک عنوان مهمی

م یگیهست. ما م ین بخاطر گرامر زبان عبرید. و اینیبیاون روح خدا رو م ید، و به جاید دیاهبندرت خو

د در ینیبیله که مین دلین به خاطر گرامرشون هست. پس به ایگه مرد عدالت. ایم یمرد عادل و زبان عبر

لب موارد روح خدا م که در اغینیبیبه روح القدس اشاره نشده. اما م یلیاشاره شده و خ روحم به یعهد قد

 ترجمه شده.

 

 قت مهم...یدو حق 

 یاز او در سراسر کتاب مقدس بحث شده. وقت کنه.یا اعالم میروح حضور خدا رو در دن. قت مهمیدو حق

د داره. نه یدر عهد جد یشترینه. اما او نقش بیمنظورم ا او در کتاب مقدس مشارکت کامل داره،گم یم

م که به او اشاره ینیبیکصد مورد میش از یکنه. ما بیکار م –کنه یار نمم کینکه روح القدس در عهد قدیا

 یم نگاهیاز کارهاش در عهد قد یبرخورداره. پس به برخ یت خاصید از اهمیشده، اما کار او در عهد جد

شه. پس روح حضور خدا رو یکامالً تازه وارد عرصه م ید او رو به روشیم انداخت. اما در عهد جدیخواه

که  یا یر اصلیده. تصوینه: روح، قدرت خدا رو در عمل نشون میقت مهم دوم ایکنه. حقیا اعالم میدر دن



است. یاست. و قدرت خدا در کار  در دنینه که او حضور خدا در دنیدرک روح القدس در ذهن دارم ا یبرا

س قادر مطلق ز از روح خدا به عنوان نَفَ یکنه و نیف میکالم خدا او رو بعنوان سخن قادر مطلق توص

 اد شده. یمختلف از روح خدا به عنوان نَفَس خدا  ید که در جاهایم دیکنه. ما خواهیصحبت م

 سه موضوع مهم... 

ه که روح ین کاری. اکنهیروح خلق مکنه. ینطور آشکار مینش ایاو خودش رو در آفر سه موضوع مهم.

م که یدید 4:6ش یدای. ما قبالً در پارندیو بجا بپدر ر ۀکنه که ارادی: روح با پسر کار مدهیدر خلقت انجام م

   گه:یم

آبها  یآن را پوشانده بود و روح خدا بر رو یکیو بدون شکل بود. همه جا آب بود و تار ین خالیزم

 کرد. یحرکت م

  ادتونه کهی

 د.ین را آفریدر ابتدا، خدا آسمانها و زم

نش جهان پدر ، پسر و روح القدس باهم در یدر آفرنه که یده ایم میکه کتاب مقدس تعل یزیم چینیبیما م 

 کار هستند.

 د.ین را آفریدر ابتدا، خدا] پدر [ آسمانها و زم

 کرد. یآبها حرکت م یروح خدا بر رو 

نش حرف یو نقش برتر او در آفر یسیع ۀدربار 61 – 63:6ان یو کولس  2 – 6:6وحنا ید که ینیب یبعد م

 زنه.یم

ز یا خدا بود و کلمه خود خدا بود، از ازل کلمه با خدا بود. همه چدر ازل کلمه بود.کلمه ب

   2 – 6:6وحنا ی ده نشد. یآفر یزیافت و بدون او چی یاو هست ۀلیبه وس

له او یرا بوسیز مخلوقات برتر است ، ۀده است و از همیناد یح صورت و مظهر خدایمس

، تخت ها ، پادشاهان ، ها  یدنیها و ناد یدنین است ـ دیهر آنچه در آسمان و زم

ده یاو آفر یله او و برایتمام موجودات بوس یده شدند ،آریاء امور آفریحکمرانان و اول

  61 – 63:6ان یکولس شد.

 نش به پدر، پسر و روح القدس نسبت داده شده. ید آفرینیبیپس م

 ده.یات میروح به تمام خلقت ح 

   62:41وب یا زرو را هالک کرده است.یر تنت داده است و دست او مایروح او آسمانها را ز 

  :2 – 45:6:2امد. مزمور یآسمانها بدون روح قدوس خدا بوجود نم یبائیز 



ند. تو ینما ی، آنها جمع میده ی. هر آنچه تو به آنها میآنها را بده ی  همه آنها محتاج تو هستند، تا روز 

 ی، به وحشت میگردان یبرم یاز آنها رو ی. وقتیساز یر میو آنها را س یکن یشان غذا آماده میبرا

را که از آن ساخته شده اند. یگردند ز یرند و به خاک برمیم ی، میریگ یکه جانشان را م یافتند و هنگام

 کند. یدا میتازه پ ین، زندگیشوند و زم یزنده م یفرست یچون روح خود را م

 

 ده.یات میروح به تمام مخلوقات ح

د و یات دمیاو روح ح ینین برداشت و از آن آدم را ساخت و در بیخاک از زم یپس از آن خداوند مقدار

  5:4ش یدایپ دیک موجود زنده گردیاو 

   2:22وب یا ده است.یبخش یرا روح خدا مرا سرشته و َنَفس قادر متعال به من زندگیز 

 وسته هستند؟ یقادر مطلق بهم پ ید چطور روح با نَفَس خداینیب یم

ر یهست. تصو یاله یب دهنده اینش داره. او ترتیت کننده در آفریحما ی. روح نقشکنهیت میروح حما

 یاز سامانده یرین تصویبوجود آورد. ا یشکل ینه که روح خدا  کائنات رو از بیاساساً ا 4:6ش یدایپ

ون ن همیده. ایب میز وجود نداره، و حاال خلق شده و او به اون نظم و ترتیچ چیست که هیا در جائیدن

اره حفظ بشه روح سامان دهنده ین سیمون در ایم و زندگیکن یکنه زندگیهست که ما رو قادر م ینظم

آن را  یکیو بدون شکل بود. همه جا آب بود و تار ین خالیزمهست.   یاله یهست. او حفلظت کننده ا

  کرد. یآبها حرکت م یپوشانده بود و روح خدا بر رو

 دوست دارم:  یلیرو خ 63 – 62:22وب یات این آیمن ا

شوند و به خاک  یرد، همه انسانها هالک میگر خدا اراده کند و روح و َنَفس خود را از انسان پس بگا 

 گردند. یبرم

که  ید بر اساس قدرت روح قدوس خداست. ما در هر نفسیکشین االن نفس مینکه شما همیدر واقع ا 

 م. یازمندیم به او نیکشیم

 کنه.یماو نفس انسان رو حفظ 

ن به بعد، طول عمر ینخواهد ماند. از ا ی، باقیشه در انسان فانیهم یروح من برا»پس خداوند فرمود: 

   2:1ش یدایپ «ست سال خواهد بود.یک صد و بیاو 

  2:45وب یا که خدا به من َنَفس دهد، یکه تا جان به تن دارم و تا زمان 

 کنه.یاو روح انسان رو حفظ م 

 



تازه گردان. مرا از حضور خود مران و روح  ین و باطنم را با روح راستیافریر من با، دل پاک دیخدا

 جاد نما.ینجات را به من بازگردانو شوق اطاعت از اوامرت را در من ا یر. شادیپاکت را از من مگ

 64 – 36::6مزمور 

و متعال  مقّدس یگاه من در مکانیاست . جا یکه ابد ییقّدوس و متعال هستم ؛ خدا یمن خدا»

باشند تا اعتماد و  یکنم که فروتن و توبه کار م یم یزندگ یان مردمین حال در میاست، در ع

گر آنها را متّهم نخواهم کرد و یدم، و دیات بخشیمن به قوم خود ح دشان را به آنها بازگردانم.یام

   61 – 63:35ا یاشع.وس گردندین نخواهم بود ، مبادا کامال مأیشه نسبت به آنها خشمگیهم یبرا

اما او در  دیم  دین خصوص بعداً خواهیرو در ا یگوناگون یما مثالها هست.  یاله ۀا کنندیاو مه

 گه:  یم :::4ا ینحم

شان یبه ا یو در تشنگ یشان َمّنا دادیبه ا ی. در گرسنگیشان دادیآموزش ا یک خود را برایتو روح ن

 .یآب داد

 گه:یکنه و میانجام داد صحبت م یت قوم توسط موسیهدا که خدا با یکار ۀدر بار 66:12ا یاشع

کجاست خداوند، آن »دند: یرا به خاطر آوردند و پرس -بنده خداوند  یام موسیّ ا یعنی -آنگاه آنها گذشته 

که روح مقّدس خود را به  یا نجات داد؟ کجاست آن خداوندیکه رهبران قوم خودش را در در یخداوند

 شان داد؟یا

روح حکومت کنه و بعد یت میکنه، حمایکرد. روح خلق میا میاز اونها رو مهیطول سفر ن روح خدا در 

 کنهیعت رو کنترل میاو طب. کنهیم

اه زودگذر یشوند. انسان مثل گ یوزد، علفها پژمرده و ُگلها خشک م یبه اراده خداوند باد بر آنها م یوقت

 :5:2ا یاشع . است

 د:ینگاه کن 65 – 61:22ا ی. به اشعکنهیت میخ رو هدایاو تار 

ن یک از ایچ ید. هیگو ید که چه مینید و ببید و بخوانییکتاب خداوند را درباره موجودات زنده بجو

ن فرمان خداوند است. او خودش آنها را یک بدون جفت نخواهد بود، ایچ یمخلوقات ُگم نخواهد شد و ه

دهد. آنها  یم یک از آنها سهمیکند و به هر  یم مین آنها تقسین را بیخداوند است که زم کند. یجمع م

ا یاشع شه متعّلق به آنان خواهد بود.یهم ین، برایکنند و زم یم یزندگ یمتماد ین زمانهاین زمیا یبررو

61:22 – 65   

 د.یت فرمایم بده تا اراده تو را انجام دهم. روح پاکت مرا به راه راست هدای، مرا تعلیمن هست یتو خدا



 622::6مزمور 

کنه. روح، قدرت خدا رو در عمل یا اعالم میقت مهم بودند: روح حضور خدا رو در دنینها دو حقیپس ا

ده. روح در یت کردن و حکومت کردن نشون مینش با خلق کردن، حماین رو در آفریده. و اینشون م

 کنه. یخلقت کار م

 

 سقوط ۀروح و مسئل

م، به ینیب یبه روح، در داستان سقوط انسان نم یوشنر ۀما اشار 2ش یدایسقوط. در پ ۀم به مسئلیرسیم

م و یمطرح کنم و به عهد قد یه اینجا نظریخوام اینخواهد بود. اما م یاد طوالنین قسمت زیل این دلیا

ما  یها یبا گناه در زندگ یسقوط چه ارتباط ۀجید که روح در نتید اشاره خواهم کرد تا مالحظه کنیجد

 ما چگونه هست؟ یها یدر زندگ روح با گناه ۀداره. رابط

 کنه...یروح گناه رو محکوم م 

روح گناه رو محکوم هست.  :6 – 1:61وحنا یم در یدار یسیکه از ع یحاتین توضیاز واضح تر یکی

 کنه.یم

سازد. گناه  ید جهان را در مورد گناه و عدالت و مکافات متقاعد میآ یم روح القدس[ یعنی] او  یو وقت

 یش پدر میاوردند، عدالت را مکشوف خواهد ساخت چون من پیمان نیداد چون به من ارا نشان خواهد 

 د.یگر مرا نخواهند دیروم و د

 

 ده...یروح به گناه واکنش نشون م

قت تا ین دو حقی. ادهیروح به گناه واکنش نشون مم یشه. در عهد قدید نمین فقط مربوط به عهد جدیا

خدا از اطاعت واکنش  یاو به خشنودده. یبه گناه واکنش نشون م گه مربوط هستند. روحیباهم د یحدود

خدا از  یده،  چشنودی. در اطاعت ما چون او حضور خدا و قدرت خدا در عمل رو نشون مدهینشون م

که از اطاعت  2وحنا یو  6وحنا ین در یاد. این میپائ یکنه. روح مانند کبوتریاطاعت ما رو منعکس م

اد و ین مید که روح از آسمان پائینیب یرو م یشه. و شرحیده میبه وضوح دکنه یصحبت م یسیکامل ع

هم  65 – 61:2 یر در متین تصویم کرد. ایشتر صحبت خواهین باره بیره. بعداً در ایگیبر او قرار م

 گه: یشه و پدر میاز آسمان نازل م یوجود داره که روح مانند کبوتر

 یده شد که میاز آسمان شن یو صدائ د.یآ یاو م یل شده به سوناز ید که مانند کبوتریاو روح خدا را د



 «ز من که از او خشنودم.ین است پسر عزیا» گفت:

 کنه.یخدا و اطاعت پسر رو منعکس م یخشنود

ازآسمان نازل شد و  یدم که به صورت کبوترینطور ادامه داد: من روح خدارا دیشهادت خود را ا ییحی 

 بر او قرار گرفت.

  24:6 وحنای 

حد و حصر  یرا خدا روح خود را بیکند ز یان میکه از طرف خدا فرستاده شده است کالم خدا را ب یکس

  .دیفرمایبه او عطا م

 22:2وحنا ی 

نو یخوام این هم در کتاب مقدس منعکس شده، و میکنه. ایرو منعکس م یخدا از نااطاعت یتیاو نارضا 

د ینیخوام ببیا سامسون هست و میت از داوران در مورد شمشون این آید. اینیم ببیبطور خاص در عهد قد

  43 – 42:62گه : داوران یم یکه او چ

د. طفل بزرگ شد و خداوند او را برکت داد. یا آورد، او را سامسون نامیکه آن زن طفل خود را به دن یوقت

اوند او را به شوق در کرد، روح خد یدن میهر وقت که سامسون از اردوگاه دان در صرعه و اشتاعول د

 آورد. یم

 م.ینیبیما لطف خدا را توسط روح خدا بر سامسون م

از هم  یر را مانند بُزغاله اید و او بدون اسلحه، شین زمان، روح خداوند به سامسون قدرت بخشیدر هم

  1:62داوران   نگفت. یزیکه کرده بود، به پدر و مادر خود چ ید. اّما از کاریدر

 ن کار رو بکنه.یبود که بر شمشون آمد و او رو قادر کرد که ان روح خدا یا

د. پس سامسون به شهر اشقلون رفت و یآنگاه روح خداوند بر سامسون قرار گرفته، به او قدرت بخش

ستان را حل یکه چ یشان را به کسانیشان را گرفت و لباسها یینفر از ساکنان آنجا را کشت. دارا یس

 62::6داوران  ن به خانه پدر خود بازگشت.یشمگکرده بودند، داد. سپس خ

اد برآوردند. در همان لحظه روح خداوند به او یدن او فریان با دینید، فلسطیرس یسامسون به ل ح یوقت

ن یکه با آنها او را بسته بودند مثل موم که در آتش بسوزد، آب شده به زم ییسمانهاید و ریقدرت بخش

د. پس آن را برداشت و با آن هزار نفر را یرا که تازه مرده بود، د یه االغک استخوان چانیآنگاه  ختند.یر

 63 – 62:63داوران کشت. 

رو که دنبالش بودند  یداره وکسانیرو بر م یرو براهه و او استخوان فک االغ یم که همه چینیبینجا میا 



 یم که الگوینیبیاما بعد م کنه ،چون روح خدا بر او قرار گرفته.یه که شمشون مین شرح کاریکشه ،  ایم

رسه که خدا یم یهست. بعد به جائ یکنه و به خودش متکین هست که مرتباً گناه میشمشون ا ی  زندگ

 د:یگوش کن یده. به بعدیشمشون توسط روحش نشان م یاش رو در زندگ یتینارضا

دار شد و با یب سامسون از خواب« تو آمده اند! یریدستگ یان براینیسامسون، فلسط»پس به او گفت: 

دانست که خداوند او را ترک  یاّما نم« سازم. یک تکان خود را آزاد میمانند گذشته، با »خود فکر کرد: 

  61::4داوران  کرده بود. 

ن یکنه. ایاو رو ترک م یم که روح خدا در واکنش به اصرار شمشون در گناه  و خود اتکائینیبیما م

 م:ینیبیم 62:61ل یول سموئه که در مورد شائول در ایزیهمون چ

 عذاب دادن او فرستاد. ید را برایاّما روح خداوند شائول را ترک کرد و به عوض، خداوند روح پل

ره و یگیم چطور روح خدا بر مردم قرار میم کرد که  در عهد قدیشتر صحبت خواهین باره بیما بعداً در ا 

م: ینیبیهست که م یرینجا تصویمونه. اما ا ینم یاقم بر اونها بینیبید میکه در عهد جد یزیمانند اون چ

ن یده. به ایخدا، واکنش نشون م یتیو نارضا یخدا و در نا اطاعت یروح خدا در اطاعت از خدا و خشنود

 ذاره؟ یبر روح م یرین چه تأثیم ایکنیما گناه م ید. وقتید هم فکر بکنیم عهد جدیمورد با توجه به تعال

 م.یرنجون یم ومیکنیرو محزون م م روحیکنیگناه م یوقت 

است که در آن  یت خدا برشماست و ضامن آمدن روزیرا او مهر مالکید زیروح القدس خدا را نرنجان

 د.یشو یکامال آزاد م

 2::2ان یافسس 

 م یگیم به روح دروغ میکنیگناه م یوقت

کند به روح القدس دروغ  تا او تو را وادار یطان شدیم شینطور تسلیا ، چرا ایحنان یا» پطرس گفت : 

   2:3اعمال رسوالن  ؟ ینت را نگاهداریاز پول زم یو مقدار یبگوئ

در اون افکار و  یده. ما با افکار خودسرانه و پافشاریبودن گناه در کتاب مقدس رو نشون م ین جدیا

که مرتکب  یم. با هر گناهیرنجونیروح القدس رو م یا از امتناع از کاری  یا انجام عملی یزیگفتن چ

 یام. یکنیم با روح القدس مقاومت میکنیگناه م یوقتم. یگیم و به او دروغ میرنجون یم روح رو میشیم

شه بر ضد روح القدس یتان کر است . شما هم مثل اجداد خود همید و گوشهایگردنکشان که ذاتأ کافر

  36:5اعمال رسوالن  د.یکن یمقاومت م

 م.یکنیحرمت م یم روح القدس رو بیکنیگناه م یوقت

حرمت  یگه که بدنتون رو بیم یدر مورد گناهان جنس  :4 – 1::6ان ین رودر اول قرنتیاو مخصوصا ا



 کنه. یم

ده است و در شما ساکن است ؟ عالوه ید بدن شما معبد روح القدس است که خداوند بشما بخشیدان یا نمیآ

 یخود را برا ید . پس بدنهایده شده ایخر یزافمت گیرا با قید ، زیستیگر صاحب بدن خود نین شما دیبر ا

 د.یجالل خدا بکار ببر

ختن آب یم. گناه مثل ریکنی. آتش روح القدس رو خاموش ممیکنیم روح را خاموش میکنیگناه م یوقت

 – 3::6ان یکیاول تسالون د. یز نشمارینبوت ها را ناچ د.یآتش روح را خاموش مکنآتش هست.  یرو

4:   

 م. یکنیر میم روح را تحقیکنیگناه م یوقت 

ده و او را ین خدا و انسان را اعتبار بخشیمان بیرا که پ یر نموده و خونیپسر خدا را تحق یپس اگر کس 

 یدتریفر شدید با چه کیض خدا اهانت نمایز شمارد و به روح پر فیاز گناهانش پاک ساخته است ناچ

  :6::4ان یعبران روبرو خواهد شد !

نه که یش در ایده، اما خوبیذاره و او به گناه ما واکنش نشون میر میبر روح القدس تأث ناً یقیگناه ما 

 کنه. یدا میما با روح القدس بالفاصله بعد از اقرار و توبه بهبود پ ۀرابط

 ده... یبر گناه م یروزیروح به ما قدرت پ 

 م.یکنیم یما در روح زندگ. دهیبر گناه م یروزیروح به ما قدرت پ یدرثان

را  یروح خدا اعمال جسمان یارید مرد. اما اگر بید خواهیکن یخود زندگ یعت نفسانیرا اگر مطابق طبیز

  62:1ان یرومست. ید زید ، خواهینابود ساز

 روح القدس هست.  یروزیباب پ 1ان یروم

 43 – 42:5 و :4 – 63:5ان ید و پولس در رومیامان دار یب یکه شما جنگ  5ان یبالفاصله بعد از روم

 گه، یم

را که از  یزیدهم بلکه بر خالف ، چ یخواهد انجام نم یرا آنچه را که دلم میکنم ز یدانم چه کار م ینم

دهد که من با  ین نشان میخواهم بکنم ، ا یکنم که نم یم یکار یوقت آورم . یآن تنفر دارم بعمل م

ن گناه است یستم بلکه ایدهد ن یا انجام من عمل ریکه ایپس در واقع من آن کس عت موافقم.یت شریحقان

را اگر یست زین یکوئین یبرا یمن جائ یعت نفسانیدر طب یعنیدانم که در من  یم برد. یکه در من بسر م

خواهم ، انجام  یرا که م یا یکیآن ن قدرت انجام آنرا ندارم. یکردن در من هست ول یکیل به نیچه م

دهم  یخواهم ، انجام م یرا که نم یاگر کار آورم. یاهم ، بعمل مخو یرا که نم یدهم بلکه کار بد ینم

ن یهستم ! ا یمن چه آدم بدبخت – برد. یستم بلکه گناه است که در من بسر میآن کار من ن ۀگر کنندید



درون  یکنه جنگی] او ناله متواند مرا از دست آن ـ آزاد سازد ؟  یم یکشاند.ک یمرگ م یبدن ، مرا بسو

 را کرده است.  ین کاریکنم که چن یح شکر میمس یسیله خداوند ما عیخدا را بوس ت [او برپا هس

 گه: یم 4 – 6:1ان یده و در رومیاو ادامه م

مرا از یسیحعیاتدر مسیعتروححیرا کهشریهستند. زیسیحعیکهدر مسیستبر آنانیـچقصـاصنیپسه

 د.یعتگناهو موتآزاد گردانیشر

 ید، زندگیکشیرفتار بد جسم را با روح م ین باب، وقتیا یۀبعد طبق بقکنه. یروز میاو ما رو بر گناه پ 

دس روح الق یروزین شرح پیشوند، پسران خدا هستند. ایت میکه با روح خداهدا ید چون کسانیکنیم

او رو  که یکنه. کسیم ما رو محکوم نمیکنیرش میکه ما تحق ی! کسی! عجب رحمتیضیهست. عجب ف

ض ورحمت و یده. عجب فیات میم به ما حیگیم و به او دروغ میکنیمت مم و با او مقاویرنجون یم

بر گناه!  یا یروزیپ  


