
 

 م.یجنگ یما در روح م 

حاکم  یروهایاء امور و نیان و اولیه فرمانروایست ، بلکه ما علیرا جنگ ما با انسان نیز

ن جهت شما یاز ا م .یدر آسمان در جنگ هست یطانیش یروهایک و نین جهان تاریبر ا

 یهار در برابر حمله ید تا در آن روز شریا کرده است بپوشیرا که خدا مه ید زره کاملیبا

د و کمر یکن یاریپس پا د.یدار بمانیان جنگ هم پاید و تا پایدشمن تاب مقاومت داشته باش

انتشار  یبرا ین آمادگید و نعلیرا به تن کن یکید و جوشن نیقت را به کمر ببندیبند حق

آن  ۀلید تا به وسیمان را بردارینها سپر ایعالوه بر ا د.یرا به پا کن یل صلح و سالمتیانج

د و یو کاله خود نجات را بر سرگذار د.یطان را فرو نشانین شیآتش یرهاید تمام تیبتوان

  61 – 6:21ان یافسس د.یکالم خدا را بردار یعنیر روح القدس یشمش

 4و لوقا  4 یکه او در مت یو به نبرد یسیع یه؟ به وسوسه هایچ ر روح القدسیشمش

 یه وسوسه میر روح علیم . با شمشد؟ با کالیجنگیم یرید. او با چه شمشیداشت نگاه کن

ما در نبرد با  ۀم چون اون اسلحیکنیم یل ما کالم رو در دلهامون مخفین دلید. به ایجنگ

م و یکنیم، در روح نبرد میکنیم یر روح هست. ما در روح زندگیگناه هست. کالم شمش

 ِر زره خدا هست. یتصو ۀدنبال 6:21ان یم. افسسیکنیدر روح دعا م

ن یا یوسته براید و پیت روح القدس دعا کنیشه با هداید. همیها را با دعا و مناجات انجام دهن یا ۀهم

 د.ین دعا کنیمقدس ۀهم ید و برایدار و پشتکار داشته باشیمنظور ب

خدا از  یکوتاه واکنش روح در برابر گناه هست2 واکنش نسبت به خشنود ۀن خالصیا

ا با او مقاومت یم یگیما به روح دروغ م یت. وق یخدا از ناطاعت یتیاطاعت و نارضا

روز یده و بعد او ما رو بر گناه پینشون م یم او چه واکنشیرنجونیا او رو میم یکنیم

 م گذاشت.یبراش وقت خواه یه که ما مدتین مطلبیکنه. ایم

 

 

 یا رستگارید یروح و باز خر

 

 سه مرحله...



 ینیش بیپ یا رهائید یبازخرسه مرحله.  –م کرد یاهمختلف نگاه خو ۀد از سه جنبیباز خر ۀما به مسئل

که مد نظر ما هست و بهش فکر  یزی. چ لیروح با اسرائ م.یدر عهد قد یش تا مالکیدایپاز  – شده بود

. به وحنایتا  یمت – افتید تحقق یبازخرشده بود.  ینیش بیم پید در عهد قدینه که بازخریم کرد ایخواه

 –م کرد یمالحظه خواه حیبلکه بر مسل یانداخت. ما روح را نه بر اسرائ میخواه ینگاه یسیداستان ع

 .سایروح در کل. اعمال تا مکاشفه – د بکار گرفته شدیبازخرح. ین روح و مسیب ۀرابط

ه که یمرحله اد بکار گرفته شد. یبازخر م پرداخت.یهستند که به اونها خواه یخوب اون سه مرحله مراحل

درک اون  یکنه. اما برایکار میهامون چ ید که روح در زندگیم دیداشت. خواه میما در اون نقش خواه

افته. روح چطور با قوم یح تحقق ین شده و چطور در مسیش بید چگونه پیا بازخریم نجات ید بدونیبا

 کنه.یسا کار میده که چطور در کلین نشون میح کار کرده، و ایل کار کرده و چطور بر مسیاسرائ

 

 

شده بود  ینیش بیا نجات پید یبازخر  

لیروح با اسرائ  

 

دار بود.یناپا یم، روح القدس حضوریدر عهد قد  

م ینه که در عهد قدیکنم اید مین تأکیکه بر ا یلیل. دلیروح با اسرائ –نجا " با " هست یمهم در ا ۀکلم

 میدید 64261ل ین رو در اول سموئیدار بود. ما قبالً ایناپا یروح القدس حضور

 

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

 64261ل یسموئ

 ن بود. یاز ا یم بازتابیداود در عهد قد یناله ها 

  66216مزمور  ر.یمرا از حضور خود مران و روح پاکت را از من مگ 

م هست که به یدار بود. چند جا در عهد قدیناپا یضورکرد. او حیآمد و بونها رو ترک م یروح بر مردم م

با  د کهیاز روح دار یریکنه. اما در اکثر مواقع شما تصویمردم اشاره م درا روح یپر شدن مردم از روح 

م رو ترک ینه که معبد اورشلیبیروح خدا رو م یال نبینه که حزقیاز ا یشرح 61و  6ال یمردم هست. حزق

 دار هست.یناپا یکنه. پس او حضوریو که در اون ساکن بود ترک مر یکنه. روح خدا جائیم



 . انجام نشده هست یم روح القدس وعده ایدر عهد قد 

د. منظورم از انجام نشده، ینجا خوب توجه کنی. اانجام نشده هست یم روح القدس وعده ایدر عهد قد

د یبود که هنوز با یزیتجربه نشد. چ میروح القدس در عهد قد ۀآمد. تمام وعد ید میناتمام هست. هنوز با

 د2 یا گوش کنیاء از آن صحبت کرده اند. به اشعیه که تمام انبیزین چیآمد. ا یم

که آن را  ییخواهد شد. ساختمانها و قلعه ها یت خالیّ تخت کامال از جمعیمتروک و پا یکاخ سلطنت یحتّ 

 یزنند و گوسفندان در آن م یرسه مران شده اند. گورخرها در آن پیشه ویهم یکرد، برا یحفاظت م

شود و مزراع،  یز میر حاصلخین بایگر روح خود را خواهد فرستاد. زمیک بار دیچرند. اّما خدا 

 ن حاکم خواهد بود.ین سرزمیو عدالت در تمام ا یراست محصول فراوان خواهند داد.

  61 – :6424ا یاشع 

 در راه هست. یزیچ

کنم  یرون میرا از شما ب یدر شما خواهم گذاشت و دل سنگ یروح تازه اتازه به شما خواهم داد و  یدل

روح خود را در اندرون شما  نده اتفاق خواهد افتاد [یکه در آ یزی] چ ن به شما خواهم داد.یگوشت یو دل

آنگاه در  د.ین خود خواهم ساخت تا با دّقت دستورات مرا بجا آوریرو قوانیخواهم نهاد و شما را پ

. شما خواهم بود ید بود و من خداید کرد و قوم من خواهیخواه یاکان شما دادم، زندگیکه به ن ینیسرزم

  :: – 1241:ال یحزق

ال یحزق «گردانم. یبرنم یگر از آنها رویزم و دیر یمن روح خود را بر آنها م»د2 یفرما یخداوند م

:2242   

ران شما یدختران شما نبّوت خواهند کرد. پخت. پسران و یبعد از آن روح خود را بر همه مردم خواهم ر

زان شما هم روح خود را خواهم یبر غالمان و کن ید. در آن روزها حتّ یاها خواهند دیخوابها و جوانان رؤ

   2: – :2::ل یوئی.  ختیر

 شده بود. ینیش بین پیدر راه هست. ا یزیپس چ

د ، بعداً باز هم به اونها ینا رو به خاطر بسپاریم. ایافته. ناتمام در عهد قدیتحقق ن ۀدار. وعدیناپا یحضور

 کنه؟یکار میاد، االن چیب یشتریب یکنه؟ اگه قراره با پریکار میم پرداخت. پس روح القدس چیخواه

 کنه. یر میروح کار خدا رو امکان پذ 

 یکین یه. اکنیر میکنه. او کار خدا رو امکان پذیر میل امکان پذیم با اسرائیروح کار خدا رو در عهد قد

 یگه از روحیم یاد و به موسی. او مکنند یده که رهبریبه قوم خدا قدرت ممختلف هست2 او  یاز راهها



تو سبک تر بشه تا  یدم تا به تو کمک کنند و بار رهبریهم م یگریرم و به کسان دیگیکه به تو دادم م

 کنم.یاونا رو قادر م –ختن روح خودم بر اونها ی. من با ریکن یل رو رهبریقوم اسرائ یبتون

ش یل را جمع کن و پیهفتاد نفر از رهبران برجسته قوم اسرائ»فرمود2  یخداوند به موس

 یآنگاه من نزول م ستند.یاور و در آنجا همراه تو بایمه عبادت به حضور من بیدروازه خ

تا در دهم  یرم و به آنها میگ یکه به تو داده ام، م یزنم و از روح یکنم و با تو حرف م

   61 – 61266اعداد  .یم باشند و تو تنها نباشیت امور قوم با تو سهیّ مسئول

 د2 ینیبیهم م ین موسیوشع جانشیر رو در مورد یهمون تصو

 وشع، پسر نون که روح من در او قرار دارد، بگذار.یبرو دست خود را بر »خداوند به او فرمود2 

 6:2:1اعداد

 م2 ینیبیم 6124در داوران د، ینیبین رو در داوران هم میا

کرد. او به جنگ رفت و با کمک خداوند،  یل را رهبریاسرائ یل قرار گرفت و او بنیروح خداوند بر عتنئ

 ن را شکست داد. ین النهریم پادشاه بیکوشان رشتعا

 اد2 ید روح بر جدعون میرسیم 4421به داوران  یوقت

 جمعشدند.یعََزر در عقبویا نواختو اهاَلبو روحخداوند ِجْدُعونرا ملبسساخت. پسَكرِّنا ر
 

 

 د. ینیبیرو م 2266:و بعد داوران 

گذشته، به مصفه جلعاد آمد و در آنجا  یفتاح آمد و با ارتش خود از جلعاد و منسیآنگاه روح خداوند بر 

 حمله آماده شد. یبرا

 د.یرسیول مکنه. بعد به شائیم یاد و اونها رو قادر به رهبرین مردان میروح خدا بر ا

شده،  یبرخوردند، و روح خدا بر او مستول یا به ویاز انب ینك گروهیدند، ایو چون آنجا به ِجبْعَه رس 

  61261ل یاول سموئ كرد.یشان نبوت میان ایدر م

 بعد در مورد داود2  

خداوند  ان برادرانش مسح نمود. و از آن روز به بعد روحیل ُحّقة روغن را گرفته، او را در میپس سموئ

  64261ل یل برخاسته، به رامه رفت. اول سموئیشد. و سموئ یبر داود مستول

 بره. یش میکار خدا رو به پ یرهبر یت قوم خدا برایاو با تقو 

 ۀمیو خ –د چطور لباس بپوشند ین بایده که کاهنیح میخدا توض کنه.یز میاو قوم خدا رو با مهارتها تجه 



 د2 ینگاه کن 1 – 6246د چطور باشه. به خروج یتابوت عهد با –د باشه یاجتماع چطور با ۀمیپرستش و خ

هودا بهنامخواندهام. و او را یبنحور را از سبطیلبناوریآگاهباشبََصْلئ»را خطابكرده،گفت2 یو خداوند موس

اختراعُمْختََرعات، تا در طال و نقرهو ی، برایبهروحخدا پر ساختهام، و بهحكمتو فهمو معرفتو هر هنر

 د.یاشتغالنمایچوب، تا در هر صنعتیعآنو درودگریدنسنگو ترصیتراشیرنجكار كند. و براب

 کنه.یز میبود چرا؟ چون از روح خدا پر شده بود. او قوم خدا رو با مهارتها تجه ین مرد صنعتگر خوبیا

سكردناو تا یدتقیهارونرا بسازند برایشانرا بهروححكمتپر ساختهام، بگو كهرختهایكهایعدانادالنیو تو بهجم

  ::42خروج  منكهانتكند. یبرا

هودا یبنحور را از سبطیلبناورید كهخداوند بََصلئیآگاهباش»لرا گفت2 یاسرائیبنیو موس

و  پر ساخته،یبهنامدعوتكردهاست، و او را بهروحخدا از حكمتو فطانتو علمو هر هنر

دنو یشترایو برا كار كردندر طال و نقرهو برنج،یاختراعمخترعاتو برایبرا

مدادنرا القا یرا بكند. و در دالو تعلیچوبتا هر صنعتهنریدرودگریمرصعساختنسنگها، و برا

هر یپر ساخت، برایشانرا بهحكمتدلیسامكرا از سبطدان، و ایاببناخیناُهُولینمود، و همچن

عملنقاشو نساجماهر و طراز در الجورد و ارغوانو قرمز وكتاننازك، و در هر كار نساجتا 

  41 – 41241خروج  و مخترعمخترعاتبشوند.یصنعتصانعهر 

کنه که خدا چطور توسط ین صحبت میاز ا 64 – 66214ا ی. اشعروز بشندیکنه که پیاو قوم خدا رو قادر م

 سرخ عبور داد.  یایروح خود قومش را از در

ا برآورد یز درشانرا با شبانگلهخود ایاد آورد )و گفت( كجاستآنكهایشرا بیو قومخویمو موسیامقدیآنگاها

خرامانساختو آبها یلخود را بهدستراستموسیجلیشاننهاد؟ كهبازویانایو كجا استآنكهروحقّدوسخود را در م

شانرا در لّجهها مثالسبدر یدا كند؟ آنكهایشپیخویبراید تا اسمجاودانیشانُمْنَشّق گردانیایشرویرا پ

 نمود كهلغزشنخورند.یابانرهبریب

ده شائول یه که شرح میرسه چون تمام کتاب داستانیبه نظر م یفکاه یاستانمثل د یل تا حدودیاول سموئ

رسه ، شائول یل میکنه، و به محل سموئیشنوه و فرار مین رو میچطور قصد کشتن داود رو داره. داود ا

فرسته که داود رو بکشند . یاز مردانش رو م یل در فالن جا هستند و عده ایفهمه که داود و سموئیم

 فته2یم یچه اتفاق 1262:ل ید که در اول سموئینیرسند، ببیم یرند و وقتیمردانش م

ل را كه یكنند وسموئیدند كه نبوت میا را دیگرفتن داود فرستاد، و چون جماعت انب یقاصدان برا و شاؤل

 ز نبوت كردند.یشان نیستاده است، روح خدا بر قاصدان شاؤل آمده، ایشان ایا ییشوایبه پ

گه2 من بر شما یاون روح خدا م یست؟اونها قرار بود داود رو بکشند. اما به جایده نن خارق العایا 



د کرد. نبوت اونها اساساً ید. و نبوت خواهید کشید خواهید بکنیخوایکه م یخواهم آمد. و شما دست از کار

ر بو او که قرا ین مردانیکنه چرا ایشنوه و فکر مین رو میهست. شائول ا یروحان یاز جذبه ا یریتصو

افته و  یرم. پس شائول به راه مید خودم برم و کنترل امور رو به دست بگیکنند؟ بایرو بکشند نبوت م

کنه. نه تنها شروع به یاد و او هم شروع به نبوت میرسه، روح خدا بر او هم میبه اون محل م یوقت

کرد که یکنه. شائول فکر میاره و نبوت میگه او لباسهاش رو درمیم 62ل یکنه، بلکه اول سموئینبوت م

نه تحت تسلط روح خدا، لخت هست و یبیاد و میاون  به خودش م یره، اما به جایگیره و داود رو میم

کنه که یخدا قوم خدا رو قادر م ست؟ روحین یمین داستان عظیا این نبود. آیاو ا ۀکنه . نقشیداره نبوت م

 روز بشند.یپ

  کنند. یداریکنه پایق میاو قوم خدا رو تشو 

 کنه2 یق به استقامت میم که روح مردم رو تشوینیبیم میخوند 61 – 22644همونطور که قبالً در مزمور 

منتو یرا خدایمدهتا ارادهتو را بجا آورمزیرا كهنزد تو پناهبردهام. مرا تعلیخداوند مرا از دشمنانمبرهانزیا

 د. یتبنماینهموار هدای. روحمهربانتو مرا در زمیهست

 گه2 یم 4 – 6244ا یاشع 

د! من یده من، گوش کنیعقوب و قوم برگزیفرزندان  یبنده من، ا یل، ایاسرائ یا»د2 یگو یخداوند م

ت کرده ام. نترس، تو بنده من و قوم یده ام، از روز توّلدت، از تو حمایهستم که تو را آفر یخداوند

 یآب جار یخشک، نهرها ینهایدهم و در زم ین تشنه آب میمن به زم. »یده و محبوب من هستیبرگز

 خت.یش را در خاندانت خواهم ریخواهم ساخت. روح خود را بر فرزندانت و برکت خو

 ل بود. یقوم اسرائ ین در زمان سختیا 

د2 نهبهقدرتو نهبهقّوتبلكهبهروحمن. یگویكهخداوند بهَزُربّابِلمیناستكالمیا»او در جوابمنگفت2 

   124ا یزکرناست. یوتایهوهصبایقول

 د مخصوصاً به آخرمتن2 ینگاه کن 1 – :42 ید کرد به حجّ یگه شما استقامت خواهیخدا م 

دلباشو یسَكهََنهقوّ یهُوصادقرئیهوَشعبنییدلباشو ایَزُربابِلقوید2 ایگوینخداوند م´ّما اال

را كهمنبا شما هستم. ید زید كهمشغولبشویفرماید و خداوند میدلباشینقوّ یقومزمیتمامیا

رونآوردنشما از مصر با شما بستمو چونكهروحمندر ینبیكهدر حیناست. برحسبكالمآنعهدیتاویهوهصبایقول

 د.یباشد، ترسانمباشیممیانشما قایم

 یان شماست... من با شما هستم قویگه روح من در میره خدا به او میگیاز روح م یحجّ  یعجب دلگرم

کنه. یر مینها او کار خدا رو امکانپذیا کنه. در تمامیق به مقاومت میدل باش. پس روح قوم خدا رو تشو



ق به یکنه، اونا رو تشویم یروزیکنه، اونها رو قادر به پیز میکنه. مردم رو تجهیت میاو مردم رو تق

خوره. او کار خدا رو به یم به چشم میمختلف در سراسر عهد قد ین روشهایتمام ا –کنه یاستقامت م

 بره.یش میپ

 نه.کیروح پرستش خدا رو الهام م 

 پرستش رو نوشت2  یر و سرودهایاز مزام یاریه که بسیداود مرد کنه.یروح پرستش خدا رو الهام م 

عقوب، و ییحِ خداید، مسیكهبر مقامبلند ممتاز گردیمردیّسا. و وحیداود بنیوح»ناستسخنانآخر داود2 یو ا

 – 62:4ل یدوم سموئ د.یگردیرمنمتكّلمشد و كالماو بر زبانمجاۀلیل. روحخداوند بهوسیِن اسرائیریش یمغنّ 

:  

 کرد. یم پرستش ها را الهام میروح در عهد قد 

 کنه. یروح کالم خدا رو آشکار م

د و خودتونو ینو گوش کنیهست، ا یباور نکردن یمتن : – :62ال یکنه. حزقیروح کالم خدا رو آشکار م

 د. یال تصور کنیحزق یجا

نرا بهمنگفت، روحداخلمنشده، یو چونا« م.یتتا با تو سخنگوسیخود بایهایپسر انسانبر پایا»كهمرا گفت2 

پسر انسانمنتو را نزد یا»دمكهمرا گفت2 یمبرپا نمود. و او را كهبا منتكّلمنمود شنیهایمرا بر پا

شانتا بهامروز بر یشانو پدرانایختهاند. ایكهبهمنفتنهانگیزینزد اّمتفتنهانگیعنیفرستم، یلمیاسرائیبن

2 ییشانبگویفرستمتا بهایشانمیالقلبهستند و منتو را نزد ایشانسخترو و قسیو پسرانادهاند. یانورزیمنعص

باشند، خواهند یز میرا خاندانفتنهانگیشانخواهبشنوند و خواهنشنوند، زید. و ایفرماینمیهوهچنیخداوند 

رها و ممكناگرچهخایشانبیشانمترسو از سخنانایپسر انساناز ایشانهست. و تو ایانایدر میایدانستكهنب

را یشانهراسانمشو، زیایهایشانمترسو از روی، اّما از سخنانایانعقربها ساكنباشیشوكها با تو باشد و در م

ز یشانبگو، خواهبشنوند و خواهنشنوند، چونكهفتنهانگیباشند. پسكالممرا بهایز میشانخاندانفتنهانگیكها

مشو بلكهدهانخود یز عاصیاندانفتنهانگنخیمبشنو و مثالیگویپسر انسانآنچهرا كهمنبهتو میهستند. و تو ا

 «دهمبخور.یرا گشوده، آنچهرا كهمنبهتو م

ام او رو اعالم کن... یده بخور... پیکالم خدا رو بشنو... هرچه او به تو م» کنه.یصحبت م یروح با نب

به  کنند اما هرچه را که منیان میکه عص یبود و مردم یان عقربها خواهیگه بگو... تو در میهرچه او م

ن پروسه دو مرحله داره. یکنه. حاال ایکالم خدا رو آشکار م –کنه یم یه که نبین کاریا« م بگویگویتو م

کالم رو  یمکاشفه2 نبز ها به ما کمک خواهد کرد. یچ ید چون در درک بعضینها رو به خاطر بسپاریا



ن ی. خداوند چنکنهیعالم ماو کالم رو با سخنانش ا. کنهیکالم رو بازگو م یالهام2 نب. کنهیافت میدر

 د2 یفرمایم 12:4:خ یه که خداوند در دوم تواریزین چید. ایفرمایم

د2 یفرماینمیخدا چن»شانگفت2 یستاده، بهایقومایاداعكاهنرا ملبّسساختو او باالیهُویا ابنیپسروحخدا زكر

د، او شما را یركنمودهاد شد. چونكهخداوند را تیابنخواهید؟ پسكامیینمایهَُوهتجاوز میشما چرا از اوامر 

 «تركنمودهاست.

نانرا بشارتدهمو مرا یرا خداوند مرا مسحكردهاستتا مسكیهوهبر مناستزیروحخداوند 

ندا كنم، و یو محبوسانرا بهآزادیرانرا بهرستگاریامبخشمو اسیفرستادهتا شكستهدالنرا الت

بخشم. تا قرار یانرا تسلّ یعماتمیمو جمیما ندا نمایومانتقامخدایدهخداوند و از یتا از سالپسند

را یرا بهعوضخاكستر و روغنشادمانیشانببخشمتاجیونو بهایاِن صهیماتمیدهمبرا

شاندرختانعدالتو مغروسخداوند یروحكدورتتا ایحرا بهجایتسبیو ردایبهعوضنوحهگر

 یهارانهیم را بنا خواهند نمود و ویقد یهاشان خرابهیو ا دهشوند.ینامید ویبهجهتتمج

ار را یبس یدهرها یهارانهیخراب شده و و یبر پا خواهند داشت و شهرهاسلف را 

  4 – 6216ا یاشع ر خواهند نمود.یتعم

لرا از گناهشخبر یاناو و اسرائیعقوبرا از عصیممّلو شدهامتا ییكنمناز قّوتروحخداوند و از انصافو توانایو ل

نا رو یکنه. مکاشفه، الهام . این رو بازگو مکنه و اویافت میکالم رو از خدا در یپس نب 24:کاه یم دهم.

م، اول، او کالم خدا رو از کتاب مقدس اعالم یدین دو مطلب فهمید. همونطور که از ایبه خاطر بسپار

کار یم چیگه خدا در عهد قدید بهتون بدم که به ما میمتن ها رو از عهد جد یخوام بعضین جا میکنه. ایم

  د2 ین گوش کنیکرد. به ایم

ستبود برخاسته، یببهصد و بیشانجمله قریایانبرادرانکهعدد اسامیام، پطرسدر میر آناو د

هودا یشگفتدربارهیستآننوشتهتمامشود کهروحالقدساز زبانداود پیبایبرادران، میا”گفت2

 افت.ینخدمتیدر ایبیرا گرفتند. کهاو با ما محسوبشده، نصیسیکهعیآنانیکهراهنما شد برا

  61 – 6126اعمال رسوالن 

  م2ینیبیهم م 1:- 124:نو در اعمال یزنه ما ایروح القدس از زبان داود حرف م

کنند و  یچرا مردم جهان شورش م2 »  یروح القدس از زبان پدر ما داود بنده خود فرمود ۀلیتو بوس

ه یکنند ، برعل یشان اجتماع میزند و حکمرانان ایخیپادشاهان جهان برم شند.یاندیقوم ها به باطل م

 «ح او.یه مسیداوند و بر علخ

 درک کتاب مقدس هستند2 یبرا یار مهمیبس یۀدو آ 6: – 126:بعد دوم پطرس 



کتاب  یها یشگوئیپ یتواند به تنهائ یچ کس نمید که هیاد داشته باشین را به یز ایش از همه چیاما ب 

امده است ، بلکه یننقشه و خواسته انسان به وجود  یاز رو یشگوئیچ پیرا هیر کند زیمقدس را تفس

 ان نمودند.یر روح القدس کالم خدا را بیمردم تحت تأث

 زنه. یکنه و از زبان اونا حرف میت میاونها رو هدا یروح حرف ها

کنه و کالم خدا رو به مردم یر میم؟ روح کار خدا رو امکان پذیدید یزیل چه چیما درقسمت روح با اسرائ

ک یهست که هنوز تمام نشده.  یزید چون چیرو دار یزیظار چت شما هنوز هم انتیده. اما در نهایم

 ست.ین یکه دائم یحضور  –د یدیدار رو دیحضور نا پا

 

 د تمام شدهیباز خر

 حیروح بر مس

 

دن باز یم به دیکنیو شروع م یسیو داستان ع –ل یبه اناج –م یرسیوحنا می، مرقس لوقا و  یبعد به مت

ن رو در ید ایم، بایسا صحبت کنیخودمون و کل یها ینکه از زندگیبل از اا نجات که انجام شده. ما قید یخر

سته به نقش روح القدس یسا هرگز بطور شایکلپر هست2 یمهم از آبراهام کا ین نقل قولیم. اینیح ببیمس

بر  یانجیشه که کار میشروع م ینه که کار روح القدس زمانیبر ا یکل ۀدیح اقرار نکرده. عقیدر کار مس

] مثل ش رو جشن گرفتهیام استراحت الهیتا اون روز روح القدس ا ین تمام شده. چنانکه گوئیمز یرو

که کتاب مقدس یدر حالقت نداره . [ ین حقیبه او برسه ا یره نشسته تا نوبت بازیمکت ذخین ینکه رویا

 داده.یس انجام مش رو تحت کنترل و تسلط روح القدیگریانجیح کار میده که مسیم میبارها و بارها بما تعل

ح انجام شد، و بعد به ارتباط یچطور در مس یکل ۀن وعدیم اینه که فکر کنیم ایم بکنیخوایکه م یپس کار 

 م. یح فکر کنیح و شخص مسیمس یمختلف زندگ یاون در جنبه ها

 ین شرحی. اهست یدائم یح روح القدس حضوریدر مس. دار بودیناپا یم روح القدس حضوریدر عهد قد

 هست. 44 – 4:26وحنا یدر 

ازآسمان نازل شد و  یدم که به صورت کبوتریمن روح خدارا د» نطور ادامه داد2یشهادت خود را ا ییحی

د دهم به من گفته بود یکه مرا فرستاد تا با آب تعم یشناختم اما آن کس یبر او قرار گرفت. من او را نم

است که به روح  یرد بدان که او همان کسیگنازل شود و بر او قرار  یکه روح بر کس ینیهر گاه بب

 «دهم که او پسر خدا است. یده ام و شهادت مین را دیدهد. من اید میالقدس تعم



. به افته هستیانجام  یح روح القدس وعده ایدر مس. افته بودیانجام ن یم روح القدس وعده ایدر عهد قد

 2 4 – 6266ا ید اشعیم گوش کنین نبوت ها در عهد قدیا

و روحخداوند بر او قرار خواهد گرفت،  شخواهد شكفت.یشههایاز ریرونآمده،شاخهایبیس  یاز تنهینهال و

او در ترسخداوند خواهد بود و یو خوش روححكمتو فهمو روحمشورتو قّوتو روحمعرفتو ترسخداوند.یعنی

 هنخواهد نمود.یشتنبیخوینخواهد كرد و بر وفقسمعگوشهایتچشمخود داوریموافقرؤ

 بر او قرار خواهد گرفت.روح  

 نقل شده2  :4ا یدر اشع ین از نبوتید ، ایرسیم 6: – :6126 یبعد به مت

به دنبال او رفتند و او همه  یادیت زیجمع یاز ماجرا باخبر شد، آنجا را ترک کرد ول یسیع یاما وقت

 یشگوئیله پین وسیبه ا صحبت نکنند تا ید و به آنها دستور داد که در باره او با کسیماران را شفا بخشیب

 یه شادیده ام او محبوب و ماین است بنده من که او را برگزیا«  د2یفرما یابد که میتحقق  یاء نبیاشع

آگاه خواهد نمود. او با  یفر الهیمن است. او را از روح خود سرشار خواهم ساخت و او ملتها را از ک

ده را یخم ین د.یرا در کوچه ها نخواهد شن او یصدا یزند، و کس یاد نمیکند و فر یزه نمیست یکس

او  روز شود.ید تا عدالت پیم سوخته را خاموش نخواهد کرد و خواهد کوشیله نینخواهد شکست، و فت

 «د تمام ملتها خواهد بود.یه امیما
 سه بلند شد و شروع به خواندن کرد. یدر کن یسیگه که عیرو م یداستان 6: – 6124لوقا 

روح خداوند بر » د2 یفرمایافت که میرا  یرا به او دادند. طومار را باز کرد و آن قسمت یا نبیطومار اشع

 ینائیران و بیاس یان مژده دهم. مرا فرستاده است تا آزادینوایمن است، او مرا مسح کرده است تا به ب

د و به یچیا پطومار ر« م.یخداوند را اعالم نما ۀدگان را اعالم کنم و سال فرخندیستمد یکوران و رهائ

سه تمام چشمها به او دوخته شده بود. او شروع به صحبت کرد و یسه داد و نشست. در کنیسرپرست کن

 «وست.یقت پین نوشته به حقید ایداد یکه گوش میامروز در حال» شان گفت2یبه ا

 ینبه هان چطور در جیافت. این نوشته داده شده بود، در من تحقق یکه در مورد روح  در ا یآن وعده ا

 او آشکار شد ؟ یگر زندگید

 ح ... یمس یسیدن عیروح و جسم پوش 

ح؟ روح بطور یکنه؟ در تولد مسیکار میح چیمس ی. روح در زندگحیمس یسیدن عیروح و جسم پوش

از آمدن  یرید تصاوینیبیم :و  6که در لوقا  یزیکنه. چیا میح مهیدن مسیجسم پوش یبرا یراه ینبوت

 ح نبوت بکنند2 یآمدن مس ۀکنه درباریا رو قادر میسابات و زکریالروح بر مردم هست و 

 یزابت از روح القدس پر شد و با صداید بچه در رحمش تکان خورد. الیم را شنیزابت سالم مریال یوقت



  :4 – 4626لوقا  رحم تو.  ۀو مبارک است ثمر ین زنان متبارک هستیتو در ب» بلند گفت2

ل را یاسرائ یخداوند، خدا» ن نبوت کرد2 یدس پر شد و چنا، از روح القیپدر او زکر

خود  ۀداده است. از خاندان بند یقوم خود آمده و آنان را رهائ یاریرا به یسپاس باد. ز

امبران مقدس خود وعده یم از زبان پیبرافراشته است. او از قد یرومندین ۀداود، رهانند

که از ما نفرت دارند یکسان ۀاز دست همبخشد و  یداد که ما را از دست دشمنانمان رهائ

 یمان مقدس خود را بخاطر آورد. براید و پیآزاد سازد و با پدران ما برحمت رفتار نما

د که او یت فرمایاد کرد که ما را از دست دشمنان نجات دهد و عنایم سوگند یپدر ما ابراه

 11 – 1126لوقا  م.یم عبادت نمائیتا زنده ا یکیو ن یرا بدون ترس با پاک

 د2 ین گوش کنیهست به ا یمین داستان عظیا –م یع بخونیرو سر یکین ید ایائیب

ل یکرد که درستکار و پارسا بود و در انتظار سعادت اسرائ یم یبه نام شمعون زندگ یم مردیدر اورشل

عود ح مویده بود که تا مسیبرد و روح القدس بر او بود. از طرف روح القدس به او الهام رسیبسر م

، طفل یسین عیکه والد یت روح به داخل معبد بزرگ آمد و هنگامیند نخواهد مرد او به هدایخداوند را نب

عت مرسوم بود انجام دهند، شمعون، طفل را در آغوش گرفت یرا به داخل آوردند تا آنچه را که طبق شر

به سالمت مرخص فرما چون خود بنده ات را  ۀخداوند، بر طبق وعد یحال ا» و خدا را حمد کنان گفت2 

که افکار ملل  ی، نوریملتها آماده ساخته ا ۀکه تو در حضور هم یده است، نجاتیچشمانم نجات تو را د

  :4 – :12:لوقا   «ل گردد.یقوم تو اسرائ یسربلند یۀگانه را روشن سازد و مایب

ن طفل وارد ید اینیگهان ببد، و نایکن یزندگ ین روزیچن ید شما برایست؟ فرض کنین یمیا داستان عظیآ

 ! یزین نجات خداوند هست. عجب داستان شگفت انگید که ایره و بفهمیشد. و روح بر شما قرار بگ

 دن خداوند با نبوت بود.یجسم پوش یبرا ین آماده کردن راهیا 

 د کهینیبیم 41 – 226:ن رو در لوقا یکنه. ایر میامکان پذ یدن رو به لحاظ جسمیبعد روح جسم پوش

 گه2یم

ست. فرشته به او ین سالم چیا یار مضطرب شد و ندانست که معنیم از آنچه فرشته گفت بسیاما مر

د یزائ یخواه یشد و پسر یرا خداوند به تو لطف فرموده است. تو آبستن خواهیم نترس زیمر یا» گفت2

خواهد شد، خداوند، متعال ملقب  یگذارد. او بزرگ خواهد بود و به پسر خدا یخواه یسیو نام او را ع

 یعقوب فرمانروائیجدش داود را به او عطا خواهد فرمود. او تا به ابد بر خاندان  یخدا تخت پادشاه

ن چگونه ممکن است؟ یا» م به فرشته گفت2یمر« نخواهد داشت. یانیاو هرگز پا یخواهد کرد و پادشاه

روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت » فرشته به او پاسخ داد2 « رابطه نداشته ام.  یچ مردیمن با ه



 «ده خواهد شد.ین سبب آن نوزاد مقدس، پسر خدا نامیه خواهد افکند و به ایمتعال بر تو سا یخدا

وسف یبه  6: – 6:26 یه که فرشته در متیزین چیشد. ا ید آبستن خواهیایروح القدس بر تو ب یوقت 

 گه2یم

وسف درآمده بود قبل از آنکه به خانه شوهر برود یه عقد م مادراو که بین بود2 مریح چنیمس یسیتولد ع

ش مردم یم را در پیخواست مر یبود و نم یکوکارین یوسف که مردی له روح القدس آبستن شد.یبوس

ن فکر بود که فرشته خداوند در خواب یوسف هنوز در ای انه از او جدا شود.یم گرفت مخفیرسوا کند تصم

را آنچه در رحم او یم به خانه خود نترس. زیسف پسر داود، از بردن مروی یا2»به او ظاهر شد و گفت 

را او قوم خود ید زینام یخواه یسیا خواهد آورد و تو او را عیبه دن یاو پسر است از روح القدس است .

 «خواهد داد. یرا از گناهانشان رهائ

 یسیدن عیروح و جسم پوش از یرین تصویده. ایم شکل میح رو در مریت مسیروح القدس عمالً  انسان

 هست در تولد او.

 ...یسید عیروح و تعم 

د ی. روح در تعمحید مسیروح و تعمم. یدر کتاب مقدس ندار یادیز ید او داستانهایتولد و تعم ۀن واقعیب

ک که در یوحنا یکنه. مخصوصاً ید میم رو تأئیعهد قد ۀروح وعد یسید عیکنه؟ در تعمیکار میح چیمس

 ر آمده. یز

د یگشادهشد و روحخدا را د یافت، فورًا از آببرآمد كهدر ساعتآسمانبر وید یچونتعم یسیا عام

بمنكهاز او یناستپسر حبیا»د كهیاز آسماندر رس ید. آنگاهخطابیآیم ینزولكرده، بر و یكهمثلكبوتر

   61 – 6124 یمت «خشنودم. 

 

نکبرهخدا کهگناهجهانرا یا“د. پسگفت2 یآید کهبهجانباو میرا دیسیعییحیآنروز یو در فردا

را کهبر یشاز منشدهاستزید کهپیآیبعد از منمیناستآنکهمندربارهاو گفتمکهمردیدارد! ایبرم

د ینمنآمدهبهآبتعمیهمیلظاهر گردد، برایکنتا او بهاسرائیمنمقدمبود. و مناو را نشناختم، ل

ده، بر او قرار از آسماننازلشیدمکهمثلکبوتریروحرا د“شهادتداده، گفت2 ییحیپس ”دادم.یم

د دهم، همانبهمنگفتبر هر یکناو کهمرا فرستاد تا بهآبتعمیو مناو را نشناختم، ل گرفت.

دهد. و ید میکهروحنازلشده، بر او قرار گرفت، هماناستاو کهبهروحالقدستعمینیکسب

  44 – 226:وحنا ی ناستپسر خدا. یدهم کهایدهشهادتمیمند

 کنه.ید مییروح القدس تأ



د روح به شکل ی. بالفاصله بعد از تعمدهیت خدمت میروح به او مأمور یسید عیدر تعم

 د2ینگاه کن :6 – 226م. به مرقس یدید 4 یاد که در باال در متیبر او م یکبوتر

از آب  یسینکه عیهم د گرفت.یتعم ییحیل آمد و در رود اردن از یاز ناصره جل یسین هنگام عیدر ا

از  یو آواز او فرود آمد. یبه سو ید و روح القدس بصورت کبوترد که آسمان شکافته شیرون آمد دیب

ابان یفوراً روح خدا او را به ب «.، از تو خوشنودمیز من هستیتو پسر عز»گفت2 یده شد که میآسمان شن

 برد.

 ت فرستاد.یپس بالفاصله روح او رو به مأمور 

 ح...یمس ۀروح و وسوس

  ح.یمس ۀروح و وسوسشه. یحاال او وسوسه م

  624لوقا   ابانها برد.یپر از روح القدس از رود اردن بازگشت و روح خدا او را به ب یسیع

 64تا  6ات ین آیاو وسوسه شد ب یبعد وقت

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

6424  

 یسیروح خدا ع ت کرد.یابان هدایرو به ب یسیروح عه. یزیرت انگین داستان حید، ایبهش فکر کن یوقت

. ت کردیابان تقویرو در ب یسیروح عت کرد. یشد. او رو هدایت کرد که در اونجا وسوسه میهدا یرو جائ

ابان نجات داد. او با قدرت یرو از ب یسیکالم خدا. روح ع –ر روح یشمش –م ین باره صحبت کردیما در ا

 ح حضور داره. یمس ۀوح در تمام داستان وسوسل بازگشت. ریروح به جل

هم نوشته،  یگرین تمرکز کرده چون او کتاب دیلوقا بطور خاص بر ا –د یقت رو فراموش نکنین حقیا

 یۀار مصمم هست که به ما نشون بده روح نظریاز روح القدس هست. پس لوقا بس یکتاب اعمال که شرح

 یسیحضور داره. روح در سراسر کتاب لوقا بر ع یسیع شه بریست. بلکه همیدر کتاب اعمال ن یدیجد

 د. یاد داشته باشین رو بیهست. ا

 ح... یمس یروح و کارها

کفر  ۀه که در بارین قسمتی. اکردیبا قدرت روح کار م یسیعو خدمت او.  ی. زندگحیمس یروح و کارها

  گه2یکنه و میبه روح صحبت م یگوئ

مخالف  یکه به دسته ها یهر کشور» ه آنان گفت2 شان آگاه بود بیکه از افکار ا یسیع

مخالف  یکه به دسته ها یا خانه ایخواهد گذاشت و هر شهر  یم شود رو به خرابیتقس

ه یه خود تجزیرون کند و علیطان را بیطان شیو اگر ش م گردد دوام نخواهد آورد.یتقس



کنم  یرون میها را بویو اگر من به کمک بعلزبول د دار بماند؟یشود حکومت او چگونه پا

شما  یکنند؟ آنها در باره حرفها یرون میآنها را ب یفرزندان شما با کمک چه کس

ن نشان یکنم ا یرون میوها را بیله روح خدا دیاما اگر من به وس قضاوت خواهند کرد.

  :: – :126: یمت ک شده است.  یخدا به شما نزد یدهد که پادشاه یم

 یروهایاز روح هست که با ن یرین تصویو ها هست. ایج دن گفتگو ها در مورد اخرایا

ح نشان یو خدمت مس یکنه و توسط زندگیمقابله م یآسمان یهایر در جایشر یروحان

روح القدس کار  یکنه بلکه در شادینه تنها با قوت روح القدس کار م یسیداده شده. ع

که مانند صاعقه از دم یطان را دیگه شیم یسیه که عین درست بعد از زمانیکنه. ایم

بلکه  یسیم عیم شدند ، نه تنها تسلیطان تسلیر شیشر یروهاین افتاد و نیآسمان به زم

 گه2یم 6261:روانش هم شدند. لوقا یم پیتسل

خداوند آسمان و  یپدر، ا یا»گفت2  یسید و عیبخش یسیبه ع یمیعظ یدر آن لحظه روح القدس شاد

ان پنهان نموده، به کودکان آشکار یها را از خردمندان و دانازین چیم که ایگو ین، تو را سپاس میزم

 « ن بود.یپدر، اراده تو چن یا ی. آریساخت

 م.ینیبیرو م ینجا قدرت و شادیروح القدس پس ا یپر از شاد

 ح ... یمس یروح و رنج ها

، لوقاو ، مرقسیم، در متیرون بریل بیانج ید از نوشته هایه که باین جائیا ح.یمس یروح و رنج ها

د یعهد جد یۀد بقینیبه روح خدا نشده. اما بب یواضح یام اشاره هایمصلوب شدن و ق یوحنا در داستانهای

 د.یمصلوب شدن قوت بخش یح برایروح به مسن مورد داره. یدر ا یمیچه تعال

به کامل و بدون نقص  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

  6422ان یعبرانم. یزنده را عبادت و خدمت کن یم خدایبتوان

ان ی. رومکرد یبانیح از مردگان را پشتیام مسیروح قد. و یمصلوب شدن قوت بخش یح برایروح به مس

626 – 4  2 

خدا  ده و فرا خوانده است .یل برگزیبشارت انج یکه خدا برا یح و رسولیمس یسیع ۀپولس بنداز طرف 

ل در باره پسر او خداوند ما ین انجیا امبران خود در کتاب مقدس وعده داد.یله پیش بوسیل را مدتها پیانج

 یز مرگ با قدرتاز فرزندان داود بود و با زنده شدنش پس ا یکیت یح است که از لحاظ انسانیمس یسیع

 ، او پسر خداست یت خدائیم ثابت نمود که از لحاظ قدوسیعظ



او بصورت انسان ظاهر شد روح القدس » ن ما بزرگ است2 یتواند انکار کند که راز آئ یچ کس نمیه

ان ملتها اعالم شد در جهان ، مردم به او یدند. مژده او در میتش را ثابت نمود ، فرشتگان او را دیحقان

   6124موتائوس یاول ت «ن آوردند، و با جالل به عالم باال ربوده شد مایا

گناه در راه  یک شخص بی یعنیشه به خاطر گناه بشر مرد ، یهم یک بار برایح یمثال خود مس

خود  یآورد. او از لحاظ جسم کشته شد اما از لحاظ روح به زندگیگناهکاران مرد تا ما را به حضور خدا ب

 6:24.  پطرس اول ادامه داد

 ح به آسمان...یروح و صعود مس

بعد کرد. و  یبانیح از مردگان را پشتیام مسید. و روح قیمصلوب شدن قوت بخش یح برایروح به مس

 یقت مهمین حقی. اآمدن حضور روح بود یصعود راهگشا. ح به آسمانیم به روح و صعود مسیرسیم

 یسید عینه گوش کنیقت بزرگ ایشه اما حقیده مح جلوه دایمس یبه عنوان کار شخص یهست. صعود گاه

  گفته2 یچ 42 – 4121وحنا یح در یمس

ش یتشنه است پ یاگر کس» بلند گفت2 یستاد و با صدایا یسید بود عین روز عین روز که مهمتریدر آخر

مان یکه به من ا یآب زنده از درون آن کس ینهرها» د2یفرماید و بنوشد. چنانکه کالم خدا میایمن ب

 ین او داده شود، مید به مؤمنیبا یروح القدس، که م ۀن سخنان را در باریا «خواهد گشت. یاورد جاریب

 افته بود روح القدس عطا نشده بود.یجالل ن یسیگفت و چون هنوز ع

به  یل وقتین دلیکرد تا روح داده بشه، به ایافت و به دست راست پدر صعود می ید جالل میبا یسیع

 د2ینیرو بب : یۀشه آین وعده داده میم به ما ایرسیم 2 – 426اعمال  

پدر ،  ۀد بلکه در انتظار آن وعدیم را ترک نکنیاورشل» شان گفت 2 ین آنان بود به ایاو هنوز در ب یوقت

داد اما بعد از چند روز شما با روح  ید میبا آب تعم ییحی د.یکه در خصوص آن بشما گفته بودم ، باش

 «افت.ید ید خواهیالقدس تعم

ده است که تو بار یا وقت آن رسیخداوندا ، آ2» دند یکه همه دور هم جمع بودند از او پرسیپس هنگام

خها و یندارد که تار یشما لزوم یبرا» پاسخ داد  یسیع «؟ یل باز گردانیگر سلطنت را به اسرائید

القدس بر شما نازل شود قدرت  روح یاما وقت د.یار خود نگهداشته است بدانیرا که پدر در اخت یزمانهائ

د ین نقاط عالم شاهدان من خواهیه و سامره و تا دورافتاده تریهودیم و تمام یافت و در اورشلید یخواه

او را از نظر  یکردند ، باال برده شد و ابر یکه همه نگاه مین را گفت ، در حالیا یسینکه عیهم «بود.

 د ساخت.یشان ناپدیا

د، ینگاه کن : – 626ن رو بهتون نشون بدم به اعمال یخوام ایر روح بود. مآمدن حضو یصعود راهگشا



د. یفراموش کن ید به راحتید، که شایخط بکش 6ن کلمات در اعمال یاز بزرگتر یکیکنم دور یقتون میتشو

سه2یونیلوس مید لوقا داستانش رو چطور شروع کرده، او به تئوفینید. ببین داستان گوش کنیبه ا  

 ۀلیکه بوسیتا روز ابتدااز  یسیم عین کتاب خود درباره تمام اعمال و تعالیزم ، من در اولیوفلس عزیت

 خود داد و به آسمان برده شد به تو نوشتم. ۀدیروح القدس دستورات الزم را به رسوالن برگز

ا در گه از ابتدیلش رو نوشته و مید. او انجید. بهش فکر کنیخط بکش ابتدا ۀکنم دور کلمیقتون میتشو

ن یزم یرو یسیگه عید 66 یۀد در آیرسیم 6نوشته و حاال که به اعمال  یسیم و اعمال عیتعال ۀبار

کتاب  یۀن رو ترک کرده چطور کتاب لوقا ابتدا هست؟ در بقیزم 6626در اعمال  یسیست. پس اگر عین

 –نجاست یش ایبائی. زیاشاره شده . اما نه بطور متداول قبل یسیم به عینیبیمختلف ما م یاعمال در جاها

قومش رو  یح بر رویکار مس یل ابتدایح هست که در مردم ساکنه. پس در اناجیروح خدا حضور مس

نفر و بعد بر  4111بر  :اد و در آخر اعمال یمانداران مینفر از ا 6:1 یاو بر رو 6م . در اعمال ینیبیم

 روحا یح یسر جهان هستند که  حضورمسونها نفر در سرایلیشتر. امروزه میشتر و بینفر و بعد ب 1111

در اونها ساکن هست. چون او به آسمان صعود کرده و روحش رو فرستاده که در ما ساکن بشه. صعود 

ح یست که ما مسیاز جا هائ یکی  11 – 1421کار روح القدس هست. اعمال  ۀد ادامیح به آسمان کلیمس

نه آسمان باز شده و پسر یبیکنه و میباال نگاه مم. استفان در حال سنگسار شدن هست و به ینیبیرا م

 ستاده.یدر دست راست خدا ا – یسیع –انسان 

اما  دند.یسائیخود را به هم م ین سخنان چنان به خشم آمدند که دندان هایدن ایشورا از شن یاعضا

ا را که در دست راست خد یسیفان پر از روح القدس ، به آسمان چشم دوخت و جالل خدا و عیاست

د من هم اکنون آسمان را گشوده و پسر انسان را در دست راست خدا ینیبب» د و گفت2 یستاده بود دیا

 .«نم یب یستاده میا

دوباره زنده شد و  یاست که مرد و حت یکس یسیح عیست که بتواند آنانرا محکوم سازد؟ مسیپس ک

  :442ان یروم کند ! یاکنون در دست راست خدا از ما شفاعت م

 ۀوعد ت خواهد کرد.یسا را هدایح کلیمس یۀن هست که روح القدس تا آمدن ثانویبر ا یدید تائصعو 

 ن بود که باز خواهد گشت.  یدر هنگام صعود ا یسیع

د پوش در کنار یرفت و چشمان آنان هنوز به آسمان دوخته شده بود دو مرد سف یکه او میهنگام

د ؟ یکن ید و به آسمان نگاه میستاده اینجا ایچرا ا ، یلیمردان جل یدند  ایستادند و پرسیآنان ا

د ، یدیکه باال رفت و شما دیش شما به آسمان باال برده شد ، همانطوریکه از پ یسین عیهم
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 گه2 یم 2 – 126ان ینطور اول قرنتیهم

شهادت ما در  د.یشده ا یومعلومات غن یدر کمال سخنورح از هر لحاظ از جمله یرا در اتحاد با مسیز

ح را یمس یسیکه انتظار ظهور خداوند ما عیده است و شما در حالیجه رسین شما بنتیح در بیمس ۀبار

د او شما را تا به آخر استوار خواهد داشت تا یستیب نینص یروح القدس ب یایک از عطایچید از هیکشیم

ات ید خدا شما را دعوت کرده است تا در حیب و نقص حاضر شویبدون ع حیمس یسیدر روز خداوند ما ع

 شه به قول خود وفادار است.ید و اوهمیم شویک و سهیح شریمس یسیپسر او ، خداوند ما ع

 

 شد ینجات عمل

 سایروح در کل 

 

 یسا نگاهیح بود. و حاال به روح در کلیل و روح بر مسیم روح با اسرائیدیکه ما د یزیچ

 یگه به چند متن نگاهیخوام با همدیم. میرو بخون :از اعمال رسوال  یخوام بخشیم. میندازیم

کاست هست. ین داستان پنتیدارند. ا ینا با هم چه ربطیا ۀم همینیم ببیخوایم چون میبنداز

در ست. یقادر مطلق ن یخدا ین طرح ازلیست. این یر ارادین داستان غیات ایچکدام از جزئیه

هم  ینجا وعده ای. من اکنهیم یکه روح القدس رو داره حاال روح رو جار یساعمال رسوالن ک

 اضافه کردم2  6:264وحنا یاز 

هم انجام  یبزرگتر یکارها یکنم خواهد کرد و حت یاورد آنچه را من میمان بید هر که به من این بدانیقی

 .  روم یرا من نزد پدر میخواهد داد، ز

 . رگتربز یکارها یحتگه2 ید میدقت کن

 افتم روح القدس رو بر شما خواهم فرستاد.یجالل  یگفته وقت یسید که عینیبیم 4221وحنا یو در 

 یسیگفت و چون هنوز ع ین او داده شود، مید به مؤمنیبا یروح القدس، که م ۀن سخنان را در باریا

 افته بود روح القدس عطا نشده بود.یجالل ن

ن ید که ایفته. فرض کنیم یاد چه اتفاقیم 64 – :62سوالن روح در اعمال ر یم وقتینید ببیبذار

 د2یخونین متن رو میه که این باریاول

د از یه وزش باد شدیشب یناگهان صدائ کجا جمع بودند.یشاگردان در  ۀد ، همیکاست رسیروز پنط یوقت

مانند  یبانه هائدر برابر چشم آنان ز ودند پر ساخت .یرا که در آن نشسته  یآسمان آمد و تمام خانه ا



همه از روح القدس پر  ک از آنان قرار گرفت.یگر جدا گشته و برهریکدیآتش ظاهر شد که از  یزبانه ها

در آن  گر شروع به صحبت کردند.ید ید به زبانهایشان قدرت تکلم بخشیکه روح به ایگشتند وبطور

آن صدا بگوش  یوقت داشتند. م اقامتیر آسمان ، در اورشلیع ملل زیان خدا پرست از جمیهودیزمان 

رت شدند و ید، همه غرق حیت گرد آمدند و چون هر کس بزبان خود سخنان رسوالن را شنید ، جمعیرس

پس چطور است  ستند؟ین یلیکنند جل یکه صحبت مین کسانیا ۀمگر هم» در کمال تعجب اظهار داشتند2 

 یان و اهالیالمیان و ایان و مادیما که از پارت ؟م یشنو یام آنان را بزبا ن خودمان میما فردأ فرد پ ۀکه هم

که  یبیل یه و مصر و نواحیه و پمفلیجیا و فریه و پنطوس و استان آسیه و کپدوکیهودین و ین النهریب

 یو اهال رفته اند ،یهود را پذین یکه د یان وهم آنانیهودی، هم  یروان است و زائران رومیمتصل به ق

ران و یهمه ح .«م یشنو یبزرگ خدا را بزبان خودمان م یرح کارهام ، شیت و عربستان هستیکر

نها از شراب تازه یا2» گفتند  یمسخره کنان م یاما بعض «چه ؟  یعنی2» گفتند  یگر میکدیسرگردان به 

 «مست شده اند. 

مثل  –د یمثل وزش باد شد ید و ناگهان صدائیک جا جمع شدید که ید تصور کنیتونی! میعجب صحنه ا

 یره. همه شروع کنند به زبانهایآتش بر مردم اطرافتون قرار بگ یوارد بشه؟ و شعله ها –گردباد  کی

 ید داره چه اتفاقیکنی! با خودتون فکر میزیرت انگیح ۀگر صحبت کنند؟ چه صحنیناشناخته اقوام د

ح رو یبر مس ل و روحیسا وجود داره. روح با اسرائیقت مهم در بکار افتادن روح در کلیفته؟ سه حقیم

 سا.یم وحاال روح در کلیدید

 یمثل صدا یکنه که حضور خدا رو تجربه کنه. نه عمالً باد بلکه گاهیسا رو قادر میاول، روح القدس کل

م باد یم که در سرتاسر عهد قدیده ای. ما قبالً د 41ال یم به حزقید ، برگردینجا رو داشته باشیباد. ا

ال یل در حزقیارم که در خصوص روح با اسرائیاتون بیخوام یست. مانگر روح خدایهست که نما یریتصو

روحم را درون شما قرار خواهم » نه یداده شده ا ۀوعد 41ال یادتونه در حزقیشده بود.  یچه نبوت 41

 ال هست2 یدر حزق ین نبوتیم. ایکنینگاه م 64تا  2ات یباهم به آ 41ال یبعد در حزق«. داد

 ین می، به َنَفس بگو خداوند متعال چنیانسان فان یبر َنَفس نبّوت کن، ا»د2 آنگاه خداوند به من فرمو

پس همان گونه که به من فرمان « ن کشتگان بَدم تا زنده شوند.یا و بر ایَنَفس از چهار باد ب ید ایفرما

را  یستادند و لشکر بزرگیداده شده بود نبّوت کردم و نَفس به درون آنها رفت و زنده شدند و به پا ا

 ینک میل هستند. این استخوانها همه قوم اسرائی، ایانسان فان یا»ل دادند. سپس خداوند فرمود2 یتشک

نبّوت کن و به  م.ید ما ُگم گشته است و ما کامال قطع شده ایما خشک شده اند و ام یند2 استخوانهایگو

تان یم و شما را از گورهایگشا یشما را م ید، من گورهایفرما ین خداوند متعال میشان بگو2 بنا بر ایا



 یکه گورها یقوم من، هنگام یا گردانم. یل بازمین اسرائیقوم من، شما را به سرزم یآورم. ا یرون میب

 یروح خود را در شما م د دانست که من خداوند هستم.یاورم خواهیرون بیم و شما را بیشما را بگشا

د دانست که من خداوند، سخن یدهم. آنگاه خواه یم نتان قرارید و شما را در سرزمیگذارم تا زنده شو

 «ن فرموده است.یگفته ام و به انجام رسانده ام. خداوند چن

] نه با  روح خود راد2 یکه بکار رفته توجه کن یل هست، اما به حرف اضافه ایروح با اسرائ 64 یۀدر آ

 د.یگذارم تا زنده شو یبلکه روح خود را در شما مشما [ 

اد و درون مردم یم با مردم بود، حاال میکاست، حضور خدا که در عهد قدیدر پنت :ال رسوالن بعد در اعم

سا رو قادر یکنه. او کلیم یکنه بلکه حاال در قومش زندگینم یگه با قومش زندگیره. او دیگیقرار م

 کنه حضور خدا رو تجربه کنه.یم

م ین مرحله الزمه که بدونیت کنه. حاال در ان خدا اطاعیکنه از فرامیسا رو قادر میدوم، روح القدس کل

ن جشن ین مراسم گرد آمدند. ایشرکت در ا یا برایان از سراسر دنیهودیان بود. یهودید یکاست عیپنت

بود که خدا ده فرمان رو  یبزرگداشت سالروز زمان ین براین آئیشد. ایپنجاه روز بعد از فصح برگزار م

مختلف در آنجا گرد  یا مردم با زبانهایمختلف دن یاست از قسمتهاکیبه قوم خودش داد. پس در روز پنت

د فسح یمصلوب شد، و در زمان ع یسیبود که ع یفصح روز 4: – ::ادتونه که در لوقا یآمده بودند. 

افت ده یکاست  سال روز درید پنتیجشن ع یبرگزار یداد. و حاال پنجاه روز بعد مردم برا ین واقعه رویا

د و یبه خاطر داشته باش :نجا رو هم  در اعمال رسوالن یم ،گرد آمده اند. حاال ایدفرمان در عهد ق

نها با هم یاز ا یعت رو به قومش داد. قبالً  راجع به بخشیکه خدا شر یبه روز 62د به خروج یبرگرد

با  یفقط موس –کوه باشه  ید باالینبا یکنه. اما کسیکوه خدا رو مالقات م یباال یم. موسیصحبت کرد

 د2 یشه گوش کنیشروع م 61262ن داستان که از خروج یده به ایعتش رو میکنه، و خدا شریخدا مالقات م

ار یپور بسیش ید. سپس صدایکوه ظاهر گرد یرو یظیصبح روز سوم در کوه رعد و برق شد و ابر غل

قوم را از  یموس دند.یکه در اردوگاه بودند از ترس لرز یکه تمام مردم یده شد، به طوریشن یبلند

ده شده بود، ینا با دود پوشیتمام کوه س ستادند.یمالقات خدا در دامنه کوه ا یرون برد و برایاردوگاه ب

رفت و تمام کوه  یکوه نزول فرموده بود و دود آن مثل دود کوره باال م یرا خداوند در آتش بر رویز

 کرد و خدا در رعد به او جواب داد.صحبت  یپور بلندتر و بلندتر شد. موسیش یصدا د.یلرز یبشّدت م

 به قّله کوه رفت. ید. موسیایخواست که به قّله کوه ب ینا نازل شد و از موسیقّله کوه س یخداوند بر رو

نند. اگر ین شده عبور کنند تا مرا ببیّ ن برو و به قوم بگو که مبادا از حدود معییپا»خداوند به او فرمود2 

د خود را یشوند با یک میهم که به من نزد یکاهنان یحتّ  ته خواهند شد.از آنان کش یارین کنند بسیچن



 «ن صورت آنها را هم مجازات خواهم کرد.یر ایند. در غیپاک نما

ه نازل فته. خدا در آتش بر کویعت میکه موقع دادن شر یهست از اتفاق ید شرحینیبیکه م یزیپس چ

نند وگرنه ین شده عبور نکنند تا خدا رو ببییدود تعک نشند و از حیشه. به قوم خدا گفته شده که نزدیم

 46اتش تا خروجیشه. و جزئیم و در اونجا ده فرمان داده میرسیم 1:کشته خواهند شد. بعد به خروج 

ه از کو یم موسیم که از اونجا شروع کردیرسیم یم و به جائیرسیم :4کنه و بعد به خروج یدا میادامه پ

ن یائپرستند. او هنوز از کوه پیساختند و اون رو م یطالئ یقوم گوساله انه که که یبیاد و مین میپائ

فته؟یم یر پا گذاشتند. پس چه اتفاقیعت رو زیاورده، و اونا شریعت رو نیومده و شرین  


