
 

 گه: یم 22 – 23:72خروج  

شبگذارد، و از یر خود را بر رانخوید: هر كسشمشیگوینمیل، چنیاسرائیهوه، خدای»شانگفت: یاو بد

و « خود را بكشد.یۀشو همسایاردو آمد و رفتكند، و هر كسبرادر خود و دوستخوۀدروازهتا درواز

 فتادند.بسههزار نفر از قومایكردند. و در آنروز قریموافقسخنموسیالویبن

نا  ۀجیکنه. در نتیان آتش جاللش رو ظاهر میعت در میخدا با دادن شر 91م در خروج  یدر عهد قد

کاست یفته  که بهش پنتیاتفاق م ین واقعه هم در روزیرند.  اتفاقاً ایمینفر م 7333مردم از خدا  یاطاعت

شه و زبانه یقومش نازل معت، روح خدا بر یافت شریکاست روز دریم و حاال در جشن سالگرد پنتیگفت

 – 2::7د به اعمال رسوالن یکنند. حاال برگردیل رو موعظه میره و اونا انجیگیآتش بر مردم قرار م یها

کاست رو جشن یپنت یوقت  2نفر در اعمال رسوالن  7333مان آوردند؟ یح ایادتونه چند نفر به مسی 19

قادر مطلق ، حاکم  یز هست؟ نه. خدایرت انگیک تصادف حین یمان آوردند. ایح ایگرفته بودند به مس

م اونها نتونستند یده. در عهد قدیشروع شده، طلوع فجر دم یده که روز تازه ایجهان به قومش نشون م

کنه از ینفر مردند. و حاال روح درون اونها قرار داره و اونا رو قادر م 7333عت اطاعت کنند و یاز شر

م، از یشند. روح درون ما هست که حضور خدا رو تجربه کنیه منفر زند 7333عت اطاعت کنند و یشر

مختلف  یکاست به زبانهای. اونا در روز پنتمیهدف خدا رو به انجام برسونم و بعد ین خدا اطاعت کنیفرام

ن برج رو یاد؟ اونها ایادتون میاد؟ اقوام یادتون مید: برج بابل ینگاه کن 99ش یدایموعظه کردند. به پ

دا کنند. و خدا زبان اونها رو مغشوش کرد و اونها رو متفرق نمود. یخودشون پ یبرا ینام ساختند کهیم

 گه: یم میخدا به ابراه 7 – 9:92ش یدایبعد در پ

كهبهتو ینیزمیپدر خود بسوۀشو از خانیتخود، و از مولد خویاز وال»و خداوند بهابرامگفت: 

بود. یبركتدهم، و نامتو را بزرگسازم، و تو بركتخواه دا كنمو تو رایمپیعظیرونشو، و از تو امتینشاندهمب

كهتو را مباركخوانند، و لعنتكنمبهآنكهتو را ملعونخواند. و از تو یو بركتدهمبهآنان

 «افت.یلجهانبركتخواهند یعقبایجم

مختلف  ید که اونها به زبانهاینیبیاد و مید و روح خدا بر قومش میرسیم 2و بعد به اعمال رسوالن  

واز هر  یو نژاد یگه مردم از هر قومیم 93 – 1:3در مکاشفه  یشگوئیک پیدند. یرو بشارت مل یانج

 در اطراف تخت جمع خواهند شد و خواهند خواند: یزبان

آمد. از همهً ملل و همهً قبائل و امتها و  یدم که به شمار نمیرا د یرین نگاه کردم و گروه کثیبعد از ا

به تن داشتند و شاخهً نخل در  یدیستاده بودند. آنها لباس سفیل بره اتخت و در مقاب یزبانها در جلو



ند و از جانب ینش یاست که بر تخت م ینجات ما از جانب خدائ» زدند :  یاد میدستشان بود و با هم فر

 «بره است. 

قومش رو برکت بده تا  –ن بود که یا 92ش یدایدر در مرکز تخت خواهد بود؟ هدف خدا در پ یچه کس 

کنه. یدا میتحقق پ  3مکاشفه  یشگوئی، پ 2کوست. و حاال در اعمال رسوالن یاقوام بدونند که او ن ۀهم

فته دست کم یکاست اتفاق میرو که در پنت یزیم چیتونیچ وجه نمیه! ما به هیا ین مثال باور نکردنیا

به  یم نگاهیریحاال مم، و یدیح رو دیم، روح بر مسیدیل رو دیار خوب . ما روح با اسرائیم. بسیریبگ

 یم نگاهیخوایم و میدید 2ش ، شروع اون رو در اعمال رسوالن یم. ما چند لحظه پیندازیسا بیروح و کل

سا و روح رو ینه که اول کلیم پرداخت. هدف من ایخواه یشتریات بیم. وبعد به جزئیبه اون بنداز یاجمال

د، صحبت به زبانها و شفا و نبوت ی، تعمیوئمثل کفر گ یموضوعات مهم ۀم و بعد به مطالعیمطالعه کن

ر ییده. تغیر جهت مییک تغینه که روح القدس یم اینیبیم 2که در اعمال رسوالن  یزیم پرداخت. چیخواه

 گه: یم 1:2کنه. اعمال رسوالن یکار م یریکث ۀومد و حاال در عدیم یکم ۀبزرگ، قبالً بر عد یجهت

گر شروع به ید ید به زبانهایشان قدرت تکلم بخشیروح به اکه یهمه از روح القدس پر گشتند وبطور

 صحبت کردند.

دار بود بلکه فقط بر ینا پا ینه تنها حضور –م یدار در عهد قدیو ناپا ین حضور موقتیا –روح القدس 

اونها از روح پر  ۀگه همید میرسیم 1:2به اعمال رسوالن  یگرفت. و حاال وقتیقرار م یمنتخب کم ۀعد

روح القدس  یۀد و عطیرید بگید و تعمیکن توبهکنند. یدا میابند، نجات پی یات مینفر ح  7333د شدند. بع

کنند.  یافت میروح القدس رو در یۀکنند، عطیدا مینکه نجات پیسه هزار نفر بعد از اافت. ید یرا خواه

قدرت نامحدود.  . از قدرت محدود بهدهیر جهت مییاز قوم خدا به تمام قوم خدا تغ یکم ۀروح ، از عد

 ۀن موعظید که اولینیبیکنند. پطرس رو میر صحبت میغ ید که به زبانهاینیبیرو م یمعمول یها یلیجل

رو  یسیکرد که عیانکار م یقبل حت یه که چندین همون مردیکنه. ایم 91:2رو در اعمال  یحیمس

نه که حاال پر از روح یفرق کرده؟ فرقش ا یزیکنه.چه چیح رو اعالم میشناسه و حاال جسورانه مسیم

ده و کالم در یر جهت مییاقوام، تغ ۀک قوم به همیهست. روح از قدرت محدود به قدرت نامحدود، و از 

خداوند مردم رو از  یوقتن قرار گرفت. یزم یاقوام رو ۀن زبانها در دسترس همیا ۀقدرت روح به هم

 فته:یه که مین اتفاقیافته؟ یم ی، در مقابل چه اتفاق کنهیدار میق روح خودش بیطر

 1 – 9:2د، اعمال یا و مؤثر داشته باشیپو یسائید کلیخواهی، اگر م رهیگیسا مورد احترام قرار میکلک، ی

ا به یدنره و یگیسا مورد احترام قرار میاند، کلیسا میشه، مردم به کلین مؤثر واقع مید. ایرو امتحان کن

بگم.  یزینجا توقف کنم و چیخوام ایم. میسا ادامه بدیکل روح در ۀنکه به مطالعی. قبل از افتهیرت میح



ره دوباره تکرار بشه. ما یمنحصر بفرد هست. و انتظار نم یخ نجات واقعه ایدر تار 2اعمال رسوالن 

 7333زه چون روح القدس در ما ساکنه. درست مثل همون یم روح القدس به اون شکل بریندار یازین

م. کار روح یافتیروح القدس رو  یۀم عطیمان آوردیح ایکه به مس یوزافتند ما هم ریکه نجات  ینفر

م. در یندار 2اعمال  ۀبه تکرار واقع یازیچ وجه نیم. پس ما به هیکنیه که االن بهش نگاه میزیالقدس چ

م گرفته حضور یخودش تصم یض ازلیخدا با ف – یدر دوره ا –بوده  یسا زمانهائیخ کلین حال در تاریع

 ۀستَک) پشتیها یدعا ۀزه. مثالً در جلسین قومش بریر متعارف در بیغ یو به روشروح خودش ر

ر یغافلگ یکردند با طوفانیرون شهر دعا میک شب بیکه  یانی. پنج نفر از دانشجو:923علفها(  در 

علف معروف شد. اونها به هم  ۀپشت یدعا ۀپناه بردند و اون محل به جلس یعلف ۀر پشتیشدند و به ز

نبود  یزین چیا :923اق خدمت در خارج رو در قلبشون گذاشته، در یگفتند که روح القدس اشتیگه مید

 یدند. در ماههایبه اون فکر هم کرده باشه. اونها شروع کردند به دعا و روح خدا رو طلب یحت یکه کس

در  یمیعظ یداریمان آوردند. بیح ایبزرگ به مس یان در کالج هایک دوم دانشجویک سوم تا ین یبعد، ب

گر عازم خارج از کشور شدند. یخدمت به اقوام د یان برایشروع شد و دانشجو یدانشگاه یط هایمح

نفر موعظه  93 یوان رابرت جنبش ِولش رو براه انداخت. او برایا :913 – 9131کصد سال بعد در ی

ح خدا قلب مردم را به د با خدا روراست باشند. روینکه قوم خدا بایسا کرد و ایاز به کلیدر مورد ن یا

سا یاز کل یکیک صد هزار نفر در یف باز کرد. در عرض سه ما یر قابل توصیز و غیرت انگیح یروش

س یپل یروهایافت که نیکاهش  یافت. جرائم تا حدیکاهش  %5زم تا یمان آوردند. الکلیلز ایو یها

نداشتند انجام بدهند.  ید چون عمالً کاررفتنیساها میُکر راه انداختند و آواز خوانان به مقابل کل یگروهها

ما هم  ۀنکه دعا کنم خدا در دوریکرد. و من جز ایحرکت م یسا، خدا به روش مقتدرانه ایخ کلیدر تار

 یداریا خدا باز هم بید و در سراسر دنیکه شما هست یم در جائیندارم. دعا کن یهمون کار رو بکنه چاره ا

م و یریم. و براش روزه بگیاق دعا کنیم با اشتین در هرجا که هستیتحقق ا ید برایائیاره. بیب یمیعظ

م. ما روح رو یاز نداری. چون به اون ن 2م. نه تکرار اعمال یکن یاون زندگ یستگیم. و به شایبطلب

خدمت سوق بده.  یا هست که ما رو به سویدر سراسر دن یداریم بیاز داریکه ن یزیم . چیدرونمون دار

کنه یسا کار میکه روح القدس در کل یخوام در مورد دوازده روشینه: میخوام بکنم ایکه م یحاال کار

م اونا رو یتونیم ینجوریم چون ایم و اونا رو مطالعه کنیبه اونها بنداز یم نگاهیخوایم. میصحبت بکن

ح ه که روین کارین مرحله بود. ایدرک ا یبرا یم مقدمه ایدین درس شنیکه در طول ا یزیم. چیلمس کن

سا ، در ما، روح در ما. حاال در یح بلکه در کلیل، نه در مسیده، نه در اسرائیما لنجام م یها یدر زندگ

اونو  یح خواهم داد تا معنیده توضیکه روح القدس در ما انجام م ین دوازده  کاریمورد هر کدام از ا



 د.یبدون

 کنه...یروح دوباره خلق م

فقط روح القدس  یعنیکنه یم روح القدس دوباره خلق میگیم ی؟ وقتیچ یعنیکنه یروح دوباره خلق م 

هست  ین گفتگوئیبه قوم خدا بده. فقط روح القدس قادره تولد تازه ببخشه. ا یات تازه ایقادر هست ح

 د: یات نگاه کنین آیبه ا 2 – 5:7وحنا یموس در یقودیو ن یسین عیب

خدا وارد شود مگر آنکه از آب و روح  یپادشاهتواند به  یچکس نمین بدان که هیقی» پاسخ داد:  یسیع

ابد جسم است و آنچه از روح متولد گردد روح است. تعجب نکن که به تو یابد. آنچه از جسم تولد بیتولد 

 یاما نم یشنو یآن را م یوزد. صدا ید دوباره متولد شوند. باد هر جا که بخواهد میم همه بایگو یم

 «ن طور است.یشود هم یهم که از روح خدا متولد م یرود. حالت کس یما به کجا ید یآ یاز کجا م یدان

د در مورد خلقت دوباره که یم. ما نباید مراقب باشیاز باالست، تولد از روح. حاال با یتولد دوباره  تولد 

تر ق یعم یزیه؟ اون چیا دوباره چیتولد تازه   یم. واقعاً معنیتولد تازه هست به اشتباه دچار بش یبه معن

مان دارم. هر آدم یا یسید خوب من به عید و بگینیمکت بشین یهست که رو یسیبه ع یدن عقالنیاز رس

که بدون ازدواج در سراسر  ییمان داشتند. تمام زوجهایا یسیدم به عیابان دیکه من در خ یمست

ست سال هست یش از بیب یمان دارند. خانواده هائیا یسیخوابند به عیکنند و میم یعمرشون باهم زندگ

د یما نباد؟ یا تولد تازه دارینه آیمان دارند. حاال سئوال ایا یسیگند به عیبه پرستش ندارند م یاقیچ اشتیه

اونو  –د هم یم، اما درضمن ، نبایده اش بکنیچیست که پیهم ن یازی. نمیده و بغرنج بکنیچیتولد تازه رو پ

 یکنه چه اتفاقیدا میتولد تازه پ یکس ی. وقتروشن بشهفته یکه در تولد تازه م ید اتفاقیبام. یریبگ یعوض

ت یست. ابدین نین درس مهمتر از ایدر تمام ا یچ سئوالیخوام موقتاً مکث کنم و بگم که هینجا میفته؟ ایم

کنه یدا میتولد تازه پ یکس یداره: وقت ین سئوال بستگید به جواب ایشنوین رو میهر کدوم از شما که ا

 د؟یافتیا شما تولد دوباره یآفته؟ یم یچه اتفاق

 یگریات دی. آکنهیروح چشمان ما رو باز مگه که اول، یبما م 7وحنا ی؟ کنهیکار میروح در تولد تازه چ

 گه:یده. او مین رو نشون میکنه ایه رو باز میدیهم که خداوند قلب ل  :91:9مثل اعمال رسوالن 

را یاطیشهر ط یفروخت. او از اهال یم یارغوان یها ه که پارچهیدیبود به نام ل یاز شنوندگان ما زن یکی

  ردیم پولس را بپذیکتا پرست بود. خداوند قلب او را باز کرد تا تعلی یو زن

هست و در تمام طول عمرش از  یسیم، که فرینیبیهود رو می یموس عضو شورایقودین 7وحنا یدر  

  یعت اطاعت کرده. او شخصیشر

 ید پینداره. او با یا یروحان یکالم هست. اما به هر حال زندگ ۀسرسپرد ندار و محترم هست و اساساً ید



شناخت خدا  یبراگه که یکنه. او مینجا مطرح میدر ا یسیه که عیزین چیاز داره. ایببره که به تولد تازه ن

از  نه کهیا یخدا رو بشناس یتونیکه م یتنها راه ید از نو متولد بشیگه بای. او مهست یتولد تازه الزام

ت رو در آسمان نخواهد یابد یچ کسی. هید از نو متولد بشیست. باینه نیک گزین یا – ینو متولد بش

هست. و تولد تازه بدون خداوند  یشناخت خدا ضرور ین براینکه از نو متولد بشه. ایگذروند مگر ا

ک از یولد بشه؟ کدام م گرفته که متیتصم ین کار رو بکنه؟ کیتونه ایم یک –ست. تولد تازه یر نیامکانپذ

ن امکان ید. بدون خدا این کار رو نکردید؟ شما ایائیا بین دنید و به اید متولد بشیم گرفتیتصم یشما روز

م. به ینا بندازیبه ا یعاً نگاهیم سریخوایم –د یگه نگاه کنیکه کتاب مقدس م یزینداره. چرا؟ خوب به چ

 گه:یم 29:2ش یدای. پرانه استیال دل ما شریچون خ: میم متولد بشیریم بگیم تصمیتونیل ما نمین دلیا

را ینرا بسببانسانلعنتنكنم، زیگر زمیندیبعد از ا»د وخداوند در دلخود گفت: ییخوشبویو خداوند بو 

 واناترا هالكنكنم، چنانكهكردم.یحۀگر همیتبد است، و بار دیالدالنساناز طفولیكهخ

  گه:یم 92:1 ی. متمیماریب یما به لحاظ روحان

 .«اج دارند، نه تندرستان یب احتیماران به طبیب» ده گفت: یسخن آنان را شن یسیع

 ماران آمد نه افراد سالم. یب یبرا یسیع

  گه:یم 71:2وحنا ی. میگناه هست ۀما برد

 کند، غالمگناهاست.یمهر کهگناهمیگوینبهشما مینآمیآم“شانگفت: یدر جوابایسیع

   1:1ان ی. دوم قرنتقت کور هستیما به حقچشمان م. یگناه هست ۀمن و شما برد

 یدهاستکهمبادا تجلیمانشانرا کور گردانیا یب ینجهانفهمهایا یشانخدایکهدر ا

 شانرا روشنسازد.یحکهصورتخداست، ایبشارتجاللمس

م یتونینم یم. ما حتینیل رو ببیم نور انجیتونیما رو کور کرده، ما نم یطان فهم هاین جهان شیارباب ا 

 گه: یم 92:1ان یک هست افسسیما تار یم ، عقل هاینیل رو ببیخود انج

 شاناست.یشاندر ایا یکهبجهتسختدل یاتخدا محروم، بهسببجهالتیکهستند و از حیکهدر عقلخود تار 

 گه:  یم 2 – 5::ان یافسس میرا دوست دار یکیتارم و یما فرزندان غضب هست 

شود. پسبا  یتنازلمیمعص ینها غضبخدا بر ابنایبارا کهبهسبیبندهد، زیچکسشما را بهسخنانباطلفریه

د. پسچونفرزنداننور رفتار یباش یکنالحالدر خداوند، نور مید، لیشتر ظلمتبودیرا کهپیز د.یکمباشیشانشریا

 د.یکن

 گه: یم 93 – 2:5ان یروم

ح یم مسیبودرا در آن هنگام که ما هنوز گناهکار یاما خدا محبت خود را نسبت بما کامال ثابت کرده است ز



خود او از غضب خدا  ۀلیشتر بوسیم چقدر بیک شمرده شدیختن خون او کامال نیما که با ر بخاطر ما مرد.

ل کرد، یتبد یما را به دوست یش دشمنیم او با مرگ پسر خویما با خدا دشمن بود یوقت م رست !یخواه

 خواهد شد !ح باعث نجات ما یمس یشتر زندگانیم چقدر بیپس حاال که دوست او هست

 گه: یم 7:2ان یافسس

خود  یالت و افکار نفسانیر تمایو اس یدر آن زمان ما هم چون شما دستخوش شهوات جسمان

 م.یعتأ سزاوار خشم وغضب خدا بودیز طبیان ما نیر آدمیم .درست مانند سایبود

 گه: یم ::27ان ی. روم میمرده بود یلحاظ روحانو به  میفرزندان غضب بودما 

ات یمتحد هستند ح یسیح عیکه با خداوند ما ، مسیدهد موت است اما خدا به کسان یکه گناه م یزدرا میز

 بخشد. یجاودان م

 گه: یم 9:2ان یافسس

  د.یا و گناهان خود مرده بودیان بعلت خطایهودیر یدر گذشته، شما غ

 –ت بد هست یطفولال دلشان از یخ –رانه هست یال دلشان شریکه خ ید: کسانیست نگاه کنیبه اون ل

تونند خودشون رو شفا بدند؟ یمار هستند چطور میکه ب یرند خوب باشند؟ کسانیم بگیتونند تصمیچطور م

نا یتونند خودشون رو بیتونند خودشون رو آزاد کنند؟ چطور کوران میکه برده هستند م یچطور کسان

ه که یزین چیز نور نفرت دارند. اکه ایاند در حالیتونند به نور بیم یکیکنند؟ چطور دوست داران تار

تونه غضب طرف یکه مورد غضب هست م ید. چطور کسیم دیکنه و بعد خواهیازش صحبت م 7وحنا ی

ر یتولد تازه بدون خدا غم: یریگیجه میتونه خودشو زنده کنه؟ پس نتیمقابل رو آروم کنه؟ چطور مرده م

ن ینکه تولد تازه رو تجربه کرده باشه و اینه مگر ایخدا رو بب یتونه پادشاهیچ کس نمی. هممکن هست

تولد تازه به روح القدس م که یرسیجه مین نتیفته توسط روح القدس. به ایهست که از باال م یاتفاق

م. یات داریاز به حیم و نیخشک هست یم. ما استخوانهاینیبیم  73ال یر رو در حزقین تصوی. اداره یبستگ

 7وحنا یه که در یزین چیم. اینیازمون به او رو ببیباز کنه تا ن م روح القدس چشمان ما رویاز دارین

ما رو  یکنه بلکه در تولد تازه روح القدس قلبهایما رو باز م یان داره. دوم ، نه تنها او چشمهایجر

ز کوتاه در یرت انگین پاراگراف حیخوام به ایکنه. ازتون میما رو عوض م یکنه. او قلبهایعوض م

 د:یوش کنگ 3 – 7:7توس یت

خود  یم و روزهایبود یاشینادان و نافرمان و گمراه و بردگان انواع شهوات و ع 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 یجات داد ، اما ااو ما را ن که مهر و محبت نجات دهنده ما خدا آشکار شد ، یهنگام



له آن ، یبود که به وس یم نبود ، بلکه به سبب رحمت او و از راه شستشوئیکه ما کرد یکوئیاعمال ن

ح نجات یمس یسیله عیرا خدا روح القدس را به وسید زیات تازه بخشیروح القدس به ما تولد تازه و ح

د خود یک محسوب شده و مطابق امیض او کامال نیله فیبه ما عطا فرمود تا به وس یدهنده ما به فراوان

 م.یگرد یات جاودانیوارث ح

م روح یکنیدا مینجات پ یه که وقتین کاریره! ایگیصورت م یلی! عجب تبدیزیرت انگیقت حیچه حق

م، خوب یائیح نمیخود به مس یکنه. پس ما با فکر انسانیده. او قلب ما رو عوض میالقدس در ما انجام م

د دعا کنم و از خدا بخوام گناهان منو ببخشه تا بتونم جسمم رو نجات یفتم که باین فکر بین به ام یعنی

رند خارج بشم و به صف بهشت یکه به جهنم م یخوام از صف کسانیخوام اما مینو نمیبدم، من واقعاً ا

دور کنه. و خودم رو  ا که دوستشون دارمین کار رو بکنم. اجازه بدم منو از لذات دنید ایداخل بشم، پس با

ست! نجات عوض شدن قلب ین اسمش نجات نیستم. ایبکنم که واقعاً بهشون عالقمند ن یزهائیوقف چ

ح وصل بشم. یدست بکشم تا بتونم به مس یائیدن یزهایست که با اکراه بخوام از چین یزین چیهست. ا

اس با یزها قابل قین چیم ایتا بفهمما رو باز کنه  یم که، روح القدس چشمهایافتیشه گفت نجات یم یزمان

ن یم. ایم و دوستش داریخواهیم چون او رو میح بچسبیست. و به مسیم نیح داریکه در مس ینه ایگنج

تولد از آب رو  یکنه. وقتیال از اون صحبت میه که حزقیزین چیده. ایه که روح القدس در ما انجام میکار

عهد  ۀنیزنه؟ به زمیحرف م یروحمولود شد ، او داره از چ داز آبویگه بایکه م –د ینیب یم 7وحنا یدر 

 گه:ید او مینگاه کن  23 – :21:7ال یم در حزقیقد

نخود در خواهمآورد. و آبپاكبر یكنمو شما را در زمیعكشورها جمعمیرمو از جمیگیاناّمتها میو شما را از م

شما طاهر خواهمساخت. و یهبتهاد شد. و شما را از همهنجاساتواز همید و طاهر خواهیشما خواهمپاش

را از جسد شما دور كرده، یدلتازهبهشما خواهمداد و روحتازهدر اندرونشما خواهمنهاد. و دلسنگ

ضخود ینبهشما خواهمداد. و روحخـود را در اندرونشما خواهمنهاد و شمـا را بهفرایدلگوشت

 د.ید تا احكاممـرا نگاهداشته، آنها را بجا آوریسالكخواهمگردان

  27:9. اول پطرس کنهیما رو پاک مکنه. یما رو عوض م یفته؟ او قلبهایم یه اتفاقچ

دان یزنده و جاو یکالم خدا یعنی یر فانیله تخم غینبود ، بلکه به وس یبار تولد شما در اثر تخم فان نیا

 د ،یافتیتولد تازه 

کنه. ما در یکالمش پاک م ۀبواسطب یح بر صلیده، او ما رو با کار مسیه که روح القدس انجام مین کاریا 

 م.یکالم شسته شد

ما رو باز  یده. چشمهای. او روحش رو در ما قرار مشهیاو در ما ساکن م –کنه و دوم یاو مارو پاک م



شه، و حاال ما مشتاق یم. او در ما ساکن میکنه، تا از گناه پاک بشیما رو عوض م یکنه، قلبهایم

ه که ین کاریده. این کارهارو روح القدس انجام میا ۀم و همیخوایمح رو یم. ما مسیشیم یخدائ یزهایچ

مان یروح اکنه. سوم، یما رو عوض م یکنه و قلبهایما رو باز م یده. او چشمهایل انجام میروح در تبد

  7::9وحنا یزنه مخصوصاً در یدر باره اش حرف م یسیه که عیزین چی. اکنهیما رو توانا م

اورد هالک نگردد یمان بیخود را داد تا هر که به او ا ۀگانیقدر محبت نمود که پسر ان را آنیرا خدا جهانیز

 ات جاودان شودیبلکه صاحب ح

 کشونه.ینه که روح القدس ما رو به سمت او مینجا ایدر ا یر کالیتصو 

و را د و من ایکه مرا فرستاد او را بطرف من جذب نما ینکه پدرید مگر ایایتواند نزد من ب یچ کس نمیه

  ::11وحنا ی  ن زنده خواهم ساخت.یدر روز بازپس

 گه: یم 92:99ده اعمال رسوالن یم مینو تعلیهم در کتاب مقدس هست که ا یگرید یجاها

ن صورت خدا یپس در ا» کردند گفتند:  یش میکه خدا را ستایدند خاموش ماندند و در حالینرا شنیا یوقت

 «ابند.یات یه است تا آنها هم از گناهان خود توبه کنند و حدین فرصت را بخشیز ایان نیهودیر یبه غ

 گه:یم 23:91اعمال رسوالن 

شان را از هر چه خدا به اتفاق آنان انجام داده بود یسا را جمع کردند و ایکل یدند اعضایبه آنجا رس یوقت

 ست.هود گشوده ایر یملل غ یمان را به رویز گفتند که چگونه خدا راه ایمطلع ساختند و ن

 گه: یم 1:95اعمال رسوالن  

 مان پاک ساخت.ین ما و آنان قائل نشد بلکه قلب آنان را با ایب یضیچ تبعیو ه

که در آن  یا یکیم. از تاریکنه از گناه برگردی. روح ما رو قادر ممیکنه که از گناه برگردیاو مارو قادر م 

ه که در یزین چید اید و اعتماد کنیم. برگردیکنح اعتماد یم و به مسیم از گناه برگردیم برگردیکنیم یزندگ

 گه: یم 72:2اعمال رسوالن 

ح یمس یسیآمرزش گناهانتان به نام ع یشما فردأ فرد برا ۀد و همیتوبه کن» شان گفت : یپطرس به ا

 افت ،ید یخدا را خواه یۀعط یعنید که روح القدس یرید بگیغسل تعم

مان یح ایمس یسید تا گناهان شما شسته بشه. به خداوند عیبرگردخدا  ید. به سویرید بگیتعم –د یتوبه کن

د و ینه برگردید اینیبیشما. در سراسر کتاب اعمال آنچه که م ۀافت شما و اهل خانید ید و نجات خواهیاریب

 91:7د اعمال رسوالن ید و اعتماد کنید. برگردیاعتماد کن

شگاه یات از پید حیشما محو گردد و زمان تجدد تا گناهان یخدا بازگشت نمائ یو بسو دیپس توبه کن

 ده بود بفرستد .یتان برگزیش برایح موعود را که از پیآن مس یعنی یسیخداوند فرا رسد و خدا ، ع



  :79:9اعمال رسوالن  م.یح اعتماد کنیمسم و به یاز گناه برگرد کنهیروح در تولد دوباره ما رو قادر م 

 .«افت ی یمان آور که تو با اهل خانه ات نجات خواهیاخداوند  یسیبه ع» پاسخ دادند:  

ما  یها یروح زندگکنه و یمان ما رو توانا میکنه. ایما رو عوض م یکنه و قلبهایاو چشمان ما رو باز م

پدر.  یجالل ابد یما و برا یکوئین ی، براکنهیل میتبد یابد یکوئیبه خاطر ن. او ما رو کنهیل میرو تبد

ن یشما انجام شده توسط خدا انجام شده. ا یدر زندگ یگه: واضحه که هر کاریم یسیع 29:7وحنا یدر 

ال ید حزقیل اومده گوش کنیم در مورد تبدیاست که در عهد قد یزیاز چ یواقع یریو تصو یک متن اصلی

 گفته؟  یچ  27 – :22:7

بکنم به خاطر شما خواهم  یرا که م یکار»د: یفرما ین میل بگو خداوند متعال چنیپس به قوم اسرائ

 د.یحرمت ساخت ید بیکه رفت یست، بلکه به خاطر نام مقّدس خودم است که شما آن را در هر کشورین

د، یحرمت کرد یشان بیان ایکه در م یم خود را به مّلتها نشان دهم، نامیت نام عظیّ که قّدوس یهنگام

گفته ام. من از شما استفاده خواهم آنگاه خواهند دانست که من خداوند هستم. من، خداوند متعال سخن 

  کرد تا به مّلتها نشان دهم که من قّدوس هستم.

 

خودمان و جالل او ،خدا  یکوئین یح  برایاعتماد به مس یبا برگرداندن ما از گناه  و قادر کردن ما برا 

 ده.ینام قدوس خودش رو به ملتها نشون م

 ار مهم...یک سئوال بسی 

که االن  ینو از هر کسی؟ ادیافته ایا تولد دوباره یآ: ار مهمیک سئوال بسیشه، یممطرح  یک سئوالینجا یا

د؟ یافته ایا دوباره از روح تولد ین وجود نداره، آیمهم تر از ا یپرسم. سئوالیشنوه مین سئوال رو میا

د، یداشت یشرفت عقالنیا پید، یسا مشغول هستیا در کار کلید یسا هستیا عضو کلیست که آین نیمنظورم ا

ا ید؟ آیازتون رو به او درک کنیتون و نیا روح القدس چشمان شما رو باز کرده که عمق گناهکاریبلکه آ

د. یدا کنید و نجات پیبه شما بده تا انجام بد یاز کارهائ یستیل ینکه کسیقلب شما رو عوض کرده؟ نه ا

ا قلب شما توسط روح خدا عوض یت. آسین نید نه منظورم اینطور دعا کنیا اید، ین کلمات رو بگیمثالً ا

ل رو در شما یتبد ۀا او روحش رو در شما قرار داده و مرحلیا او قلب شما رو از گناه پاک کرده؟ آیشده؟ آ

ن مورد یما بعداً در ا  –هست  یل شده و عالیز تبدیما همه چ یگم که در زندگیشروع کرده؟ من نم

د و از گناه یاو برگرد یل رو در شما شروع کرده که به سویتبد ۀا او مرحلیاما آ –م کرد یصحبت خواه

ا ید یافتینکه تولد دوباره ید، اگر در مورد ایافتید؟ اگه تا حاال تولد تازه نیح اعتماد کنید و به مسیتوبه کن



با تمام  –ن االن یهم –کنم یکنم ، شما رو دعوت میکنم، از شما تمنا مید، از شما استدعا مینه شک دار

د که تولد تازه یدونیاز دارم که از نو متولد بشم. اگه مید من نید و بگید و از روح القدس بطلبینو بزندل زا

اق یاشت ین کار رو در شما بکنه. حتید که اید از روح القدس بخواهید که از نو متولد بشیخواید و میندار

ن سئوال ید ایکنم اجازه ندیق میاز کار روح القدس در شما هست. من شما رو تشو یبه تولد تازه نشانه ا

ا توسط روح القدس یت هست. آیحائز اهم ین سئوالید. ایتفاوت رد بش یباشه که شما از کنارش ب یسئوال

 د؟یاز نو متولد شد

 هست... یت کمتریکه حائز اهم یسئوال

لقدس از م توسط روح ایمانداران عهد قدیا ایآبرخوردار هست:  یت کمتریهست که از اهم یحاال سئوال

نظرات  –هست  ینجا نقطه نظرات متفاوتیم تولد تازه داشتند؟ حاال در این عهد قدی؟ مقدسنو متولد شدند

ومده. یان نیاز تولد تازه بم یم سخنیان پروتستان هست. در عهد قدیحین مسیدر ب یحت –یمختلف یاتیاله

م یاز تولد دوباره در عهد قد یچ سخنید اما هینیبیهست م :7ال ی، مانند آنچه در حزق یریشما تصاو

من  م.یمانداران عهد قدیوجوه اشتراک ما با ا  –دونم. اول ینجا مین سئوال رو از ایومده. جواب ایون نیبم

ض، فقط با یم. فقط با فیافتیض نجات یف ۀم فقط و فقط بواسطیمانداران عهد قدیهم ما و هم اکنم یفکر م

ن وجه اشتراک ما هست. حاال تفاوت ها از کجا یدرسته؟ ادس. ح ، فقط از روح القیمان، فقط در مسیا

 شه؟یم یناش

ما با  ۀست؛ همین ینجا واقعاً تفاوتیم. ایافتیض نجات یم. ما فقط با فیمانداران عهد قدیما با ا یتفاوت ها

دو  شه؛ هریده میتفاوت د ینجا کمی. حاال امانیفقط  توسط است. ین ینجا تفاوتیم. تا ایافتیض نجات یف

مان او براش یزنه و ایم حرف مید : در مورد ابراهیگوش کن 22 – 23:1ان یمان ، اما به رومیتوسط ا

 گه"یشه اون میمحسوب م یپارسائ

 نمود، یت میمانش او را تقویگفت ، ا یکه خدا را حمد میخدا شک نکرد بلکه در حال ۀو نسبت به وعد

ل است که ین دلیبه ا ق آنچه وعده فرموده است عمل کند.نان کامل داشت که خدا قادر است مطابیرا اطمیز

 « .مطلق محسوب شد یکیبعنوان ن» م یمان ابراهیا

ن یمحسوب شد، ا یا پارسائیمطلق  یکیاو ن ین برایگه ایل بالفاصله مین دلیاو به خدا باور کرد. به ا

ما  یشه. هر دویم مربوط مما هم نوشته شده. به ما ه یاو نوشته نشده بلکه برا یکلمات منحصراً برا

با   -ح هست  یهست که منتظر مس یمانیم ایدر عهد  قدم اما یافتیمان نجات ید توسط ایم و جدیعهد قد

خوام یکنه. میهست که به گذشته نگاه م یمانید ایما در عهد جد ی. اما براح هستیتوقع منتظر آمدن مس



ن فکر رو به شما القا کنم که یخوام ایم بشه چون نمخوام سؤتفاهیمحتاط باشم. نم ین کمیم ایدر مورد تعل

ش به یسال پ 2333م. ما به یکنیم یمون ، مرتباً با نگاه به گذشته زندگیحیمس یما امروزه  در زندگ

م، اما یکنیدر گذشته هست بهش نگاه م یزین چیم . ایکنیل نگاه میب در اناجیبر صل یسیداستان ع

 م. یکنیم یمان به پسر خدا زندگینه که امروزه ما با ایت ایواقع

ح است که در من یستم ، بلکه مسیکند من ن یم یگر آنکه زندگیکه دیح مصلوب شده ام بطوریمن با مس

مان به پسر خدا یله ایکه من اکنون دارم ، فقط بوس یا یجسمان ین زندگانیکند و درخصوص ا یم یزندگ

  23:2ان یغالطکنم.  یم یکه مرا محبت کرد و جان خود را بخاطر من داد زندگ

ما به  یماست. ول یمان کنونین ایما هست. ا یض کنونینان ما وفین اطمین طرز تفکر امروز ماست. ایا

مان یا ۀض تنها بواسطیم منتظر اون بودند. پس فیمانداران عهد قدیم که ایکنینگاه م یزیگذشته و به چ

که در  ح هستیتنها به مسمان ما هم یفته و ایاتفاق ب ندهیبود که قرار بود در آ یزیمان آنها به چیهست. ا

 گه:یم 22 – 21:99ان یح. عبرانیگذشته آمده. بله فقط به مس

بودن صرفنظر « پسر دختر فرعون » د از مقام و لقب یبه سن بلوغ رس یوقت یمان باعث شد که موسیا

 یننگ و خوار ح دهد.یذر گناه ترجزودگ یها با قوم خدا را به لذت ها ینموده آن را رد کند و تحمل سخت

نده چشم دوخته یرا او به پاداش عالم آیمصر دانست ، ز یم تر از گنج هایعظ یح را ثروتیبه خاطر مس

 یکه خدا یرا او مانند کسیمصر را ترک کند و از خشم شاه نهراسد ، ز یمان باعث شد که موسیا بود.

فصح رابرقرار  یمان موسیلهً ایبه وس بت قدم بود.ند ثایب یچشمان خود م یشه در جلویده را همیناد

 ل را نکشد.ید تا فرشتهً مرگ ، نخست زادگان اسرائینمود و خون را پاش

ش رو هست وجود نداره. در یاز آنچه که در پ یکه درک کامل ح موعود هستیمان بر مسیم ایدرعهد قد

ا گذشته ، ینده یموجود هست. نگاه به آ دگاهین تفاوت دی. اح صعود کرده هستیمان ما بر مسید ایعهد جد

 ِح صعود کرده. یا مسیح موعود یمس

 بعد تفاوت در ... فقط از روح. 

 

ن خود خواهم ساخت تا با دّقت دستورات یرو قوانیروح خود را در اندرون شما خواهم نهاد و شما را پ

 :23:7ال یحزق د.یمرا بجا آور

در عهد م. ین مورد صحبت کردیدر ا که ناتمام هست. –د ینیبیروح القدس رو م ۀم شما تجربیدر عهد قد

ح ین رو تصریکنم کتاب مقدس ایمن فکر مم که در ما ساکن هست.  یرو دار یروح القدس ۀد تجربیجد

از  ین تجربه ایم نداشتند. ایرو که من و شما دار یروح القدس ۀم اون تجربیمانداران عهد قدیکرده که ا



ست که روح القدس در عهد ین نیم. منظور ایبرید هست که ما ازش لذت میهد جدروح القدس مربوط به ع

م یهست که در عهد قد یم از روح القدسیکه ما در کتاب مقدس دار یکنم شرحیکرده. فکر میم کار نمیقد

ض و تنها با یتنها توسط ف –کنه یل میها رو تبد یکنه و زندگیکنه، قلبها رو عوض میچشمها رو باز م

ن حساب  تولد دوباره صورت یداد. پس با ایبود که روح انجام م ین کاریح. ایو تنها در مس مانیا

م. ما به گذشته به یدار یحیبا روح القدس و با نگرش مس ۀکه امروزه در تجرب یگرفت اما نه در سطحیم

ح یه و به مسندیم. اونها به آیم و اسکان کامل روح القدس رو درونمون داریکنیح صعود کرده نگاه میمس

نها تفاوتها بودند. بدون شک یاز روح القدس داشتند. خوب ا یناتمام ۀکردند و تجربیموعود نگاه م

ح توسط روح القدس یمان و تنها در مسیض و ایماندار بودند. اونها تنها با فیا –م یمانداران عهد قدیا

 در ظاهر وجود داشت. یافتند. اما تفاوتهائینجات 

 شود... یمروح در ما ساکن 

ح متحد ین منظور هست که روح القدس با حضورش ما رو با مسین به ایشود. ایروح در ما ساکن م

  2 – ::5ان یشه رومیکنه. روح در ما ساکن میم

ز با یامت او نیمثل ق یامتیق در قیم بهمان طریشد یکیبا او  [ یسی] عمانند مرگ او یرا اگر ما در مرگیز

ب او کشته شد، یصل یح بر رویم با مسیش بودیکه در پیم که : آن آدمیدان یرا منیا م بود.یخواه یکیاو 

اگر ما  که مرد از گناه آزاد شده است .یرا کسیز م ،یگر بردگان گناه نباشیتا نفس گناهکار نابود گردد و د

 ست ،یم زین با ا و خواهیم که همچنیمان داریم ایح مردیبا مس

تونه یگه نمیام کرد دیح از مردگان قیم چون مسیدونیم ما میکنیم یزندگح یم، با مسیریمیح میما با مس

ب یکنه ما هم به همون ترتیم یخدا زندگ یشه نسبت به گناه مرد . و حاال برایهم یکبار برایره. او یبم

ن در یه که جان کالویزین چیم. ایشد یکیح یم چون با مسیکنیم یخدا زندگ یم اما براینسبت به گناه مرد

 باره گفته: نیا

 ۀاستفاد یکه پدر نه فقط برا یائین مزایم ، ما چطور ایقرار بد ین سئوال رو مورد بررسید ای"ما با

د یم؟ اول بایکنیافت میداشته،در یگانه پسرش ارزانیازمندان به یاز نیرفع ن یح بلکه برایمس یشخص

که  یده و کارهائیکه او کش یم رنجهائم، تمایح در ما نباشه و ما از او جدا باشیکه مسیم تا زمانیدرک کن

که او داره  یزهائیما بال استفاده و فاقد ارزش هست. تمام چ یداکنه ، برایانجام داده تا نوع بشر نجات پ

هست که  یوندیم } و{ روح القدس پیک بدن با او رشد کنینکه به عنوان یبه حال ما نداره مگر ا ینفع

هست که در آخر اومده  یمین عبارت عظیاکند." یبا خود متحد م یح ما را بطور مؤثریاو مس ۀلیبوس



توسط روح کند." یبا خود متحد م یح ما را بطور مؤثریاو مس ۀلیهست که بوس یوندی"روح القدس پ

 7::9ان ی. اول قرنتشهیاو م ۀل به خانیالقدس بدن ما تبد

 ؟ د و روح خدا در شما ساکن استیخدا هست ۀد که شما خانیدان یا نمیآ

شه. یاو م ۀل به خانیما تبد یکنه. بدنهایم ید. روح خدا در شما زندگیخود شما معبد خدا هست

ده. در ما ساکن یرو که داره به ما م یزیشه و هر چی. او در ما ساکن مشهیمنابع او ثروت ما م

ود و کنم تابستون گذشته بینکه گمون میکردم تا ایرو واقعاً درک نم 97 – 99:99شه. من لوقا یم

 م یکردیاز لوقا رو مطالعه م یدرسهائ یسر

در دستش  ی، ماریبخواهد به عوض ماه یپسرش از او ماه یهست که وقت یان شما پدریا در میآ

د یدان ید، مینکه گناهکار هستیبه او بدهد؟ پس اگر شما با ا یتخم مرغ بخواهد عقرب یا وقتیبگذارد. 

که از او  ی، روح القدس را به آنانیشتر پدر آسمانید، چقدر بیخوب را به فرزندانتان بده یزهایچگونه چ

 «کنند، عطا خواهد فرمود! یتقاضا م

داند و عطا ید میاز داریشما هر آنچه را که ن یگه پدر آسمانینطور میا – : یمت – یمت ۀحاال در  نسخ

را؟ حاال اگه من موقع دونستم چیکنه. حاال من نمینجا بطور خاص به روح القدس اشاره نمیخواهد کرد. ا

ا یم یت در زندگیت و اون وضعین وضعیا یشه؟ اگه من برایم یدعا روح القدس رو درخواست نکنم چ

گه روح القدس رو به یشه؟ چرا او میم یم دعا کنم چیدر زندگ یازین یا برایم یدر زندگ یانیجر یبرا

ست که من براش دعا ین یزین چیا ان خوبه امیکردم ایکنه که درخواست کنند؟ من فکر میعطا م یکسان

در  یم. ما وقتیطلبیرسه ما شخص روح القدس رو نمینوبت به روح القدس م یدم وقتیکنم. بعد فهمیم

دهنده  ینخواهد داد بلکه تسل یگه به شما تسلیم. او میریم به حضور او میخواهیم یتسل یط خاصیشرا

ا یم، او به ما نقشه یخوایت میده. ما از او هدایبما مم او کمک کننده رو یخوایده. ما کمک میرو به شما م

قت یما حق یده. وقتیم او روح حکمت رو به ما میطلبیحکمت م یده. وقتیده او به ما راهنما میآموزش نم

مت یو مال یو آرامش و صبر و مهربان یده. ما از او محبت و شادیقت رو به ما میم او معلم حقیطلبیرو م

با و ین سخاوت زیاره. ایاون ثمرات رو در ما ببار م ۀده که همیرو به ما م یاو کس –م یطلبیم یو وفادار

ما از او  دهیم او عطا دهنده رو بما میخوایا میما عطار قابل وصف خدا در دعا هست. یوغ یباورنکردن

ن خارق العاده یاا ی. آ دهیم و او بانک رو به ما میخوایما از او پول م. دهیم او منبع رو بما میخواین میتأم

د ید و بگید بریتونید. میدرخواست کن ید و پول کمیریگه نمیده. دیزه میشما انگ ین به شما دعایست؟ این

ن جهان متعلق به تو هست اما من یدونم ایا میست؟ خداین جسورانه نیا ای؟ آیبه من بد یشه همه چیم

حضور کامل خودت رو بفرست تا در من  از دارم پس اگه ممکنهین مورد خاص نیآرامش در ا یفقط به کم



نجا وعده داده. روح القدس در ما ساکن یه که او ایزین چیتونه خارق العاده باشه این میکنه. ا یزندگ

. روح تولد تازه یا یباور نکردن ۀکنه. چه وعدیم یم که در ما زندگیرو دار یشه. ما منابع آسمانیم

 شه.یبخشه و در ما ساکن میم

 کنه ...یس میقدروح ما رو ت 

ح یما رو به شباهت مس یها یروح القدس زندگه؟ یس شدن چیمنظور از تقد کنه.یس میروح ما رو تقد 

س شدن توسط هرسه شخص یتقد. میش در نظر خدا داریشاپیم که پیباش یگاهیاره تا بازتاب جایدرم

 :  گهیم 1:9ان ی. افسسمیده تا مقدس باشیپدر ما رو برگز.  شهیث انجام میتثل

 م. بسبب محبت خود. یب باشیع یشگاه او مقدس و بید تا در پیح برگزیا در مسینش دنیو ما را قبل از آفر

ما کرد تا ما رو مقدس بکنه. و ما رو به صورت  ی. او خودش رو فدامیپسر بخاطر ما مرد تا مقدس بش

 :  23 – 25:5ان یفسسخودش آماده کنه. ا یب و لکه و نقص برایدرخشان و فاقد هر نوع ع یسائیکل

ز زنان خود را یآن داد شما ن یسا را دوست داشت و جان خود را برایح کلیشوهران ، چنانکه مس یا 

سا یسا را با آب و کالم خدا شسته و آن را پاک ومقدس گرداند و کلین کرد تا کلیح چنیمس د.یدوست بدار

 د.یم نمایبه خودش تقد یگریا هر نقص دین و چروک یب و لکه و چیش پاک و بدون عیبائیرا با تمام ز

کنه تا ما یروح القدس کار مم. و یم.  پسر بخاطر ما مرد تا مقدس بشیده تا مقدس باشیپدر ما رو برگز

 هست.  یمیمتن عظ 92 – 7::9ان ی. دوم قرنتح متمرکز شدهیبر مس یس شدگیتقد   م.یس بشیتقد

» نجا مقصود کلمه یشود و در ا ینقاب برداشته مآورد،آن  یبه خداوند رو ینکه کسیاما به محض ا

 که بایما در حال ۀو هم هست. یروح القدس است و هر جا روح خداوند باشد ، در آنجا آزاد« خداوند

روز  یج در جاللیم ، به تدریکن یمنعکس مجالل خداوند را  ینه اینقاب مانند آئ یب یصورتها

 روح القدس است. یعنی، کار خداوند ن کار یم و ایشو یافزون به شکل او مبدل م

او وارد عمل  یه که فروتنین جائینه که ایکنه ایکه او ازش صحبت م یزیهست. چ یس شدگین تقدیا

ح رو مشاهده یکنه ما روز و شب جالل مسیح هماهنگ میما رو با جالل مس یشه روح القدس قلبهایم

شتر جالل یم. هرچه بیکنیم و دعا میکنیدرک م م کالم او رویداریکه در روح گام بر میم و در حالیکنیم

م. ینیبین هم میه که ما بعنوان والدیزین چیم. ایائیشتر به شباهت او در میم  بیکنیح رو مشاهده میمس

 ینم که بازتابیبینم. رفتار هاشون رو میبیمادرشون رو در اونها م ۀافیکنم قیمن به دو پسرم نگاه م یوقت

د فرزندانتون مثل شما یشنویم یست وقتین یز خارق العاده این چیا ای. آمادرشون هست یاز رفتارها

شتر شما رو یل که اونا هرچه بین دلید بلکه به ایاد دادی ییزهاینکه شما به اونها چیکنند؟ نه ایصحبت م



شتر به یم  بیکنیح رو مشاهده میشتر جالل مسیهرچه ب شند ما همیه شما میشتر شبیکنند و بیمشاهده م

ح رو مشاهده یجالل مس یوقتما هست.  یس شدگین کار روح القدس در تقدیم. ایائیهت او در مشبا

  ::99ان ی. اول قرنتمیشیم از گناهان گذشته پاک میکنیم

ن خدا گشته و بنام ید و جزو مقدسیاکنون از گناهان خود پاک شده ا ید ، ولیاز شما چنان بود یو بعض

 د .یک محسوب شده ایکامال ن ما یح خداوند و روح خدایمس یسیع

ادتون یم. یم عادل شمرده شدیس شدیم تقدیح  و توسط روح خدا شسته شدیمس یسیما در نام خداوند ع

ح یما جالل مس یکنه. وقتیرو بر ما آشکار م یم و پارسائیکنه گناه نکنیباشه روح القدس ما رو ملزم م

 گه:یم  2 – 9:9رس . اول پطمیپاک بش یاز گناهان فعل میکنیرو مشاهده م

ه و یپنطس و غالط یدهً خدا که در سرتاسر استان هایح به قوم برگزیمس یسیاز طرف پطرس ، رسول ع

ده است و شما یپدر مطابق اراده خود شما را از ازل برگز یه پراکنده شده اند. خدایا و بطانیه و آسیکپدک

خته شد تا شما پاک ید و خون او ریکنح اطاعت یمس یسید تا از عیس شده ایله روح خدا تقدیبه وس

 شما روزافزون باد. یض و آرامش براید. فیشو

 –ده ی. چون او به ما قدرت ممیشیت مینده تقویدر برابر گناهان آم، یکنیح رو مشاهده میما جالل مس یوقت

م. ما یستین یم افراد شکست خورده ایکنیما با گناه نبرد م یده. وقتیح که گناه رو شکست میقدرت مس

 یه که زندگیقتین حقیم. ایجنگیدر روح م یروزیم. ما از موضع پیروز بشیم که پیجنگیم. ما نمیروزمندیپ

 گه: یم 99 – 1:2ان یکنه. رومیرو عوض م

ح را ی. هر که روح مس ید ، نه نفسانیهست یروحان یاگر روح خدا در وجود شما ساکن است شما اشخاص

اگر بدن شما بعلت گناه محکوم بمرگ  یح در وجود شما ساکن است ـ حتیست اما اگر مسیندارد از آن او ن

ح را یاگر روح خدا که مس د.یک محسوب شده ایبخشد ، چون شما کامال ن یات میباشد ، روح خدا بشما ح

 ۀلید بوسید در وجود شما ساکن باشد همانطور که او را پس از مرگ زنده گردانیپس از مرگ زنده گردان

 د.یات خواهد بخشیشما هم ح یلقدس که در شما ساکن است بجسم فانهمان روح ا

  5:2ان یروم ده.یر مییال ما رو تغیاو ام

 یهستند ول ینفسان یزهایشه در فکر چیکنند هم یم ینفس زندگ یکه بر طبق خواهشهایرا کسانیز

 باشند.یم یروحان یزهایع روح خدا هستند در فکر چیکه مطیکسان

گه یا میرو که دن یزینکه، چیکنه تا ایدا میاو در تولد تازه شروع کرد اونقدر ادامه پر قلب که ییاون تغ

گه. یح میم که مسیخوایرو م یزیم. چیکنینم یا حودمون رو راضیدن یز هایم و و با چیخوایاز داره، نمین

م کالم ینکیل ما دعا مین دلی. به ادهیانضباط ما رو پرورش مده و یر مییال ما رو تغیروح القدس ام



م چون اونها اسباب یکنین کار ها رو میم. ما ایکنین میرو تمر یم و انضباط روحانیریگیم روزه میخونیم

ر ییال ما رو تغیده، امیر مییهستند که روح القدس توسط اونها قلب ما رو تغ یلیض هستند. اونها وسایف

عت. یم نه شریریگیت روح قرار میده  و ما تحت هدایم یله روح القدس به ما زندگین وسیده، و بدیم

 گهیم 92 – 5::9ان یغالط

نفس را ارضا  یچ وجه خواهش هاید به هین است : اگر تحت فرمان روح القدس بسر بریمقصود من ا

عت یروح القدس بر خالف طب یبر خالف روح القدس و آرزوها یالت نفسانیرا تمایز د کرد،ینخواه

 د.یخواهد انجام ده ید آنچه را دلتان میتوان یکه شما نمیند بطورگریک دین دو مخالف یاست و ا ینفسان

 د.یستیعت نید شریت کند شما در قیاما اگر روح خدا شما را هدا

 یم که راهین خاطر نکنین کار هارو به ایم که اید مراقب باشیم. ما بایمون هستیما مراقب انضباط روحان

ض خدا رو هر روزه تجربه یتند که ما توسط اونها فهس یلین ها وسایم، اما ایدا کنیخدا پ یبه سو

 کنه. یس میم. روح القدس ما رو تقدیکنیم

 ده... یش میروح القدس به ما آسا 

  .رهیگیاو در کنار ما قرار منه که یش ایمنظور از آسا ده.یش میروح القدس به ما آسا 

وحنا ی شه با شما بماند.یکه هم دادبه شما خواهد  یگریبان دیو او پشتمن از پدر درخواست خواهم کرد 

9::91 

د استفاده شده و یمختلف عهد جد یبان ترجمه شده، پنج بار در جاهاینجا بکار رفته و پشتیکه ا یکلمه ا

هست که در کنار شخص قرار  یش کسیاصل یهست و معن تیپارا کلن کلمه یبه روح القدس اشاره داره. ا

 ین معانید که به اینیبید میکنیمختلف نگاه م یکلمه در ترجمه هان یا یبه معن یره. جالبه که وقتیگیم

حت کننده، متحد، و یت کننده، نصیت کننده، حمایدهنده، تقو یل، تسلیاور، وکیمشاور، ترجمه شده، 

گه من با پدر صحبت خواهم یم یسید که عیه و الزمه که اون رو فراموش نکنیبزرگ ۀن وعدی. ابانیپشت

نه من یگه ایبه شاگردان م 91وحنا یکه او در  یزیاساساً چ به شما خواهد داد. یگرید بانیاو پشت  کرد و

بان شما یت کننده، و پشتیدهنده و مشاور و تقو یاور شما بودم، تسلیبا شما بودم و مراقب شما بودم، 

ما ش یش و قوت رو برایرو براتون خواهم فرستاد که همون آسا یگه ایرم، کس دیبودم و حاال که م

 ۀهست، که به نکت گهیکس داز  ینجا شرحیشما باشه. ا یزها برایاون چ ۀل و مشاور و همیاره، و وکیب

بود که  یت در قرن اول کسیل قدوس ما. پاراکلی. وکما هست یل روحانیروح القدس وکپردازه. یم یبعد

ه ین همون کارینه. اشما حرف بز یتونست به جایکه م یزن قانونیکرد. رایدر دادگاه به شما مساعدت م



 گه: یم 9:2وحنا یده. در اول یل انجام میک وکیکه 

شگاه یشود در پ یمرتکب گناه ید ، اما اگر کسیسم تا گناه نکنینو ین را به شما میفرزندان من ، ا یا

ه در ین آیاکوست ــ یح که کامال نیمس یسیکند ــ همان ع یما شفاعت م یم که برایرا دار یپدر کس یخدا

که  یزیکنه و چیما با پدر صحبت م یع ماست. که به جایل ماست شفیکه که وکیصحبت م یسید عمور

ماست، و روح  یل روحانیل شما خواهد بود. روح القدس وکیخواهد آمد که وک ینه: کسیگه ایم یسیع

 یه معنافته بیل یاز دو کلمه تشک یبان در زبان اصلیپشت ۀا مدافع قدرتمند ماست. کلمیبان یالقدس پشت

 ۀانیاو در مره . مدافع قدرتمند ما. یگیه که با قدرت در کنار ما قرار میاد. پس او کسیکه با قدرت م یکس

 . دهیجنگ به ما قدرت م

  ::93ان یافسس د .یکالم خدا را بردار یعنیر روح القدس ید و شمشیو کاله خود نجات را بر سرگذار

 دارم،  دوست یلیمن خ :3:9وحنا یکه در  یزین چیا 

را اگر من نروم یشما بهتر است ز یم که رفتن من برایگو یقت را به شما مین حقین، ایبا وجود ا

 د اما اگر بروم او را نزد شما خواهم فرستاد.یآ یش شما نمیبانتان پیپشت

. ن به نفع شماست ... تا من نروم مدافع شما نخواهد آمدیگه این در کشمکش بودند و او میشاگردان با ا 

 کنه: یق میه تشوین آیاون باب اونا رو با ا یو در انتها

د داشت. ید. در جهان رنج و زحمت خواهیزها را به شما گفتم تا در اتحاد با من آرامش داشته باشین چیا

 :77:9وحنا ی «ره شده ام.یا چید، من بر دنیشجاع باش یول

ن روح خداست که مدافع ما یم، ایکنیور مسخت عب یاز زمانها یم، وقتیکنیما مشکالت رو تجربه م یوقت

کنند. یرو در خانواده اشون تجربه م یهائ یهستند که سخت ید، کسانیکه شما هست یدونم در جائیهست. م

د که روح القدس یخوام بدونیدونه. مینم ید احتماالً جز خودشون کسیشون هست که شایدر زندگ یزهائیچ

اون نبرد با  ۀانیدرتمند شماست. او با شماست. قدرت او در مدونه. او مدافع قیز ها رو میاون چ ۀهم

ده. در وسط نبرد یم ین و بما تسلیما تسک ینبرد با شماست بلکه او به درد ها ۀانیشماست. نه تنها در م

 ده.یم یده. روح به ما تسلیم یدردها به ما تسل ۀانیکنه و در میت میما رو تقو

 ده...یم میروح به ما تعل

کنه. یافت کرده به ما اعالم میح هست دریکه متعلق به مس یزهائیده. روح القدس چیم میا تعلروح به م

 – :92:9وحنا ین اشاره کردم. یم به ایکردینگاه م 77ن درس اونجا که به خروج یا یمن در همون ابتدا

 گه: یم 95



د. در هر حال، یرا ندار دن آنهایشما فعاًل طاقت شن یم ولید به شما بگویهست که با یاریبس یزهایچ» 

را از خود سخن نخواهد یخواهد کرد ز یقت رهبرید شما را به تمام حقیایاست ب یاو که روح راست یوقت

سازد. او مرا جالل  ینده باخبر مید و شما را از امور آیگو یآنچه بشنود سخن م ۀگفت بلکه فقط در بار

شما اعالم خواهد نمود. هر چه پدر دارد از آن من  افت کرده بهیرا که از من در یقیرا حقایخواهد داد ز

 «افت کرده به شما اعالم خواهد نمود.یرا که از من در یقیل بود که گفتم: حقاین دلیاست و به هم

که ما در مورد خدا  یزی. هر چمیازمندیشناخت خدا به روح القدس ن یما بران هست که: یت ایواقع 

م و از یست که ما در مورد خدا بدونین یزیچ چیرف روح القدس. هاد؟ از طیم یم از طرف چه کسیدونیم

گه چون خدا یقرار گرفته که م  92 – 93:2ان یت بر اساس اول قرنتین واقعیومده باشه. ایروح القدس ن

 توسط روحش آنرا بر ما آشکار کرده.

 یز حتیالقدس همه چ را روحیله 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

ست ، ین جهان نیم متعلق به ایرا که ما بدست آورده ا یروح ست .یچ کس جز روح خدا با خدا آشنا نیه

 م .یاست بشناس ت فرمودهیرا که او به ما عنا یائیبلکه از جانب خداست تا عطا

شناخت خودمون  یبرام بلکه ، یم، اما نه تنها خدا رو بشناسیازمندیشناخت خدا به روح القدس ن یما برا

 95::2وحنا ی م.یهست یده که ما کیاو به ما شهادت م. میاز داریهم به روح القدس ن

که  یوح راستر یعنید یایفرستم ب یبان شما که او را از جانب پدر نزد شما میپشت یاما وقت

 من شهادت خواهد داد. ۀگردد، او در بار یاز پدر صادر م

 هست:  93 – 95:2ان  یدر روم ین متنیا 

شود بلکه آن روح  یسازد و موجب ترس نم یکه خدا به شما داده است شما را برده نم یرا آن روحیز

 «پدر. یابا ، ا:» م یکن یماد یشگاه خدا فرین روح در پیگرداند و ما بکمک ا یشما را فرزندان خدا م

م در آن یم و اگر فرزندان او هستیدهند که ما فرزندان خدا هست یروح خدا با روح ما با هم شهادت م

م در یک هستیح شریم و اگر ما در رنج مسیز هستیح نیوارث خدا و هم ارث با مس یعنیصورت ، وارث ـ 

 ده. یاو به ما شهادت م م شد.یک خواهیز شریجالل او ن

 :2:9وحنا ی کنهیاو ما رو متقاعد م

 

 سازد. ید جهان را در مورد گناه و عدالت و مکافات متقاعد میآ یاو م یو وقت



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.یآنچه را به شما گفته ام به 

ادمون یکردن به ما هست. تا ب یادآوریف روح یاز وظا یکی 91::2وحنا یمان خواهد آورد  ادیاو به 

ده و یم میز رو به شما تعلیم. او همه چیدار یح چیاره در مسیاد مون بیم و بیهست یح کیاره ما در مسیب

 یم و برایز دارایشناخت خدا به روح القدس ن یاره. ما برایادتون میرو که خدا به شما گفته به  یزیهر چ

نه که ما یت ای. واقعدهیم میروح القدس کالم رو به ما تعلم. یاز داریشناخت خودمون به روح القدس ن

وسته هستند چون او یروح و کالم به هم پ –د ینو فراموش نکنیاما ا – میبدون روح القدس مرده هست

ه که ما ین جائیم و ایب خورده ایم. بدون روح القدس ما فریمعلم هست. ما بدون روح القدس مرده هست

م یم که بعداً در باره اش حرف خواهیکنیزها صحبت میچ یما از بعض یم. مخصوصاً وقتید مراقب باشیبا

رو به روح  یزینکه هر چیم تا ایات با روح القدس اکتفا کنیم و به تجربیریده بگیزد. اگه ما کالم رو ند

ست. بدون یه که از کالم خدا نیزین چیم و ایشیو دچار توهم م میشیده میراهه کشیم، به بیالقدس نسبت بد

؟ ما قبالً به دهیم میروح القدس چطور کالم رو بما تعلم. یخوریب میم. بدون روح ما فریروح ما مرده ا

کنه. و کالم یافت میکالم خدا رو در یبا مکاشفه و وح یم که نبیدیم و دیم نگاه کردیعهد قد یال نبیحزق

ه که یزین چید. ایرو دار مکاشفهده؟ اوالً یم میکنه. روح القدس چطور کالم رو بما تعلیگو مخدا رو باز

 گه:یهست که م 99 – 93:9در مکاشفه  یم. مثالیده ایقبالً د

مثل  یبلند یآن روز ، روز خداوند بود و روح القدس مرا فرا گرفت ، در آن حال از پشت سر خود صدا

سا ، ین هفت کلیس و به ایبنو یدر کتاب ینیب یآنچه را که م» ن گفت : که به م دم ،یپور شنیش یصدا

ه یکیه ، و الئودیالدلفیرا ، ساردس ، فیاتیر( ، پرگاموم ، تیرنا)ازمی: افسس ، اسم یساهایکل یعنی

 مکاشفه.  «بفرست. 

.  یو وحهست. مکاشفه  یقدم بعد یکنه بعد وحیوحنا آشکار مینجا کالم رو بر یبعد روح القدس در ا

 7::9س موتائویکنند. دوم تیسند کالم خدا رو بر ما آشکار مینویکه کتاب مقدس رو م یکسان

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

  است دیمطلق مف یکین

  29 – 23:9دوم پطرس 

کتاب  یها یشگوئیپ یتواند به تنهائ یچ کس نمید که هیه باشاد داشتین را به یز ایش از همه چیاما ب

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

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



در  یادیمختلف ز یزهایشتر بر چیم بیتونستیم و میداشت یشتریکاش وقت ب یه. این متن خارق العاده ایا

اونها  ین کتاب رو نوشتند، و توسط زندگیاد که ایم ید روح القدس بر مردانینیم. اما ببین باره تمرکز کنیا

ده که کامالً معتبر هست. تمام کالم خدا ی، توسط افکار و قلب و سبک نگارش و قلم اونها کالم رو به ما م

ان ینجا جریالهام که در ا ۀنوشته شده. عمق معجز یسندگان انسانیقلم نوهست اما با  یاله یسنده ایاز نو

مخصوصاً در عهد  –سندگان مختلف یم چطور نوینیبیزه که میجان انگین هیر قابل سنجش هست. ایداره غ

قته و تمام یسند. سبک نگارش اونها متفاوته اما تمام اون نوشته ها حقینویمختلف م یبه روشها –د یجد

 یکه به اون وح یپروسه ا یط یسندگان انسانیره که توسط نویگیسرچشمه م یاله ۀسندیک نویز اونها ا

 م نوشته شده. یگیم

 یکنه و بعد ما برایم یکنه، وحیکنه. روح کالم رو آشکار میم. روح القدس روشن میرسیم ریتنوبعد به 

 م.یاز داریدرک کالم مکتوب به روح القدس ن یباز شدن چشمانمون برا

   92:991مزمور نم.  یببیعجیزهایعتتو چیشمانمرا بگشا تا از شرچ

حکهپدر ذوالجالالست، روححکمتو کشفرا در معرفتخود بهشما عطا یمس یسیخداوند ما ع یتا خدا

ن، و یراثاو در مقدسیستو کداماستدولتجاللمید دعوتاو چید کهامید. تا چشماندلشما روشنگشته، بدانیفرما

  91 – 93:9ان یافسس قوتاو  یینبرحسبعملتوانایتقوتاو نسبتبهما مومنیانهیچهمقدار استعظمتب

 23:2وحنا ی د. اولیدانیز را مید و هرچیافتهایو اما شما از آنقدوس، مسحرا 

ک ین کتاب رو اساساً متفاوت از یا یحیک مسیم که ید بدونید. ما بایقت رو بدونید که حقیدار یشما مسح

ن کتاب رو کامالً متفاوت از یح در اونها هست ایکه روح مس ینخونه. کسایم یحیر مسیشخص غ

ا هر یک رمان یم و مثل ینیست که ما بنشین ین کتابیست. ایح در اونها نیخونند که روح مسیم یاشخاص

اون خدا با روح خودش کالمش رو آشکار  یهست که ط ینجا مرحله ایم. ایاونو بخون یگه ایکتاب د

اونو  یا روشن سازیر یتنو ۀمرحل یکنه تا طیت و او حاال چشمان ما رو باز مهس یکنه. اون کالم وحیم

م. اول یکنیم اون رو اعالم میما کالم رو درک کرد یشه وقتین منجر به اعالم کالم میم. و ایدرک کن

 گه:یم 5 – 9:2ان یقرنت

را یآمدم ، زین یانسان ۀفبه نزد شما آمدم با فصاحت و فلس یاعالم اسرار اله یمن برا یبرادران ، وقت یا

ح مصلوب شده را یمس یسیز جز عیان شما هستم همه چیکه در م یم گرفته بودم تا زمانیمن تصم

 ۀل مجذوب کنندیام خود را با دالیان شما آمدم و سخن وپیفراموش کنم. من با ضعف و با ترس و لرز به م

مان شما بر قدرت خدا یتا ا ۵دم یثبوت رسانان نکردم ، بلکه آنرا با روح القدس و قدرت او به یب یفلسف

 . یانسان ۀباشد ،نه بر فلسف یمتک



د ین کتاب عهد جدید. نه آخریکنم مکاشفه رو بخونیق میم؟ من شما رو تشویکنیکار میپس ما عمالً چ 

کتاب مقدس  ید. وقتیرو مطالعه کن ید. بعد وحیرو بلکه کل کتاب مقدس رو. اون کالم خداست. اونو بخون

داشتند؟  یطینوشتند چه شراین کتاب رو میا ینو نوشته؟ وقتیا ید چه کسین فکر کنید به ایخونیو مر

 یه؟ وقتیه چین آیبوده؟ منظور از ا ین کتاب چیکرده؟ منظور از ا ین کالم رو وحیروح القدس چطور ا

 یزید. چیپرسن نوع سئواالت بیکرد؟ از ایکار مینوشت روح القدس چیپولس در قرن اول رساالت رو م

رو  ید، وحید. مکاشفه رو بخونیم، مرور کنیم ، چطور کتاب مقدس رو بخونیقبل خوند یرو که کم

محتاج روح القدس  ید که گوئیبخون ید. کتاب مقدس رو طوریر دعا کنیتنو ید و بعد برایمطالعه کن

م که ما ید درک کنیائید. بید اجتناب کنید و شروع به خوندن بکنید کتاب رو باز کنینینکه بشید. از ایهست

اعالم کالم خواندن و  ید  برایائیم. بین کتاب نوشته شده محتاج روح القدس هستیدرک آنچه که در ا یبرا

د اونو یرید. هرجا که میر کنید اونو تکثیخونیاونو م یم. وقتیبه روح القدس باش ی، محتاج و متک خدا

د و اعالم کالم رو یدعا کن یروشن ساز ید. برایه کنرو مطالع ید، وحید. مکاشفه رو بخونیبازگو کن

 د. ین کنیتمر

 کنه... یم یروح القدس راهنمائ

.  کنه تا کار خدا رو به انجام برسونندیت میروح القدس قوم خدا رو هدا کنه.یم یروح القدس راهنمائ

 :گهیمکنه و یت شدن توسط روح خدا صحبت میاز هدا 91 – 97:2ان یروم

را  یروح خدا اعمال جسمان یارید مرد. اما اگر بید خواهیکن یخود زندگ یعت نفسانیبق طبرا اگر مطایز

 شوند فرزندان خدا هستند.یت میروح خدا هدا ۀلیکه بوسیست . کسانید زید ، خواهینابود ساز

عت ید شریت کند شما در قیاما اگر روح خدا شما را هداگه: یکنه و میاز اون صحبت م 92:5ان یغالط

  د.یتسین

م اون ین نگاه کنیبه ا 21:2د در اعمال رسوالن یم در عهد جدیتونیکنه. ما میت میروح خدا افراد رو هدا

 گه:یم

 .«ک برو و خود را به آن کالسکه برسان ینزد» پس گفت : یلیروح خدا به ف

در  یانجام داد . وقتشع هم یا و الیلیم با این کار رو در عهد قدیرسه. او ایبنظر م ین کامالً باور نکردنیا 

حرکت کنه و روح القدس  یریکنه در مسید او شروع میکنیبه پولس نگاه م  3 – :9::اعمال رسوالن 

 گه:ین متن میگه نه اونجا نرو در ایگه بره و روح القدس مید یخواد به جائیگه نه اونجا نرو و میم

ام خدا را به استان یدس مانع شد که پگذشتند روح الق یه میه و استان غالطیجیآنها از استان فر یوقت



 یسیه بروند اما روح عینیداشتند به استان بط یدند سعیه رسیسیبه سرحد م یو وقت ۷ند یا ابالغ نمایآس

 شان اجازه نداد.یبه ا

 ن واقعاً جالبه:یا –د ینگاه کن 27 – 22:23کنه. بعد به اعمال یم یت و رهبریروح او رو هدا

ندارم. جز یرومو از آنچهدر آنجا بر منواقعخواهد شد، اطالعیممی، بهاورشلنکاالندر روحبستهشدهیا

 . ا استیممهید کهبندها و زحماتبرایگوینکهروحالقدسدر هر شهر شهادتداده، میا

ن به شما آرامش یا ایخواهد شد.آ یکنه که اونجا زندانیت میهدا ینه که روح پولس رو به جائیت ایواقع

ا از روح القدس ید؟ برادران و خواهران ما در سراسر دنیکن یرویالقدس رو پخواد روح یده؟ دلتون میم

م خوب روح ما یم و بگیکن ینیم عقب نشیتونیشه. ما نمیاونا تموم م یزندگ ین به بهایکنند و ایم یرویپ

 م ازیخوایکنه. اگه ما میت نمیخطرناک هدا یم. روح منو به جایکنه که ناراحت بشیت نمیهدا ییرو به جا

کنه. روح یت میم. او ما رو هداین برین جاها و به نا امن ترید به خطرناک تریم، شایکن یرویروح پ

 ه:یمیار عظیبس یۀآ 22:95کنه.اعمال یت میسا رو هدایکنه. روح القدس کلیت میالقدس افراد رو هدا

 ات یضرورنیمجز ایبر شما ننهیمکهباریدیرا کهروحالقدسو ما صوابدیز

  میدیروحالقدسو ما صوابدره بگه یگیم میتصم ساست کهین کلیا

آنگلهرا کهروحالقدسشما را بر آناسقفمقرر فرمود تا یشتنو تمامید خویپسنگاهدار 22:23اعمال  

 دهاست. ید کهآنرا بهخونخود خریتکنیخدا را رعایسایکل

 شما خاص هست؟  یزندگ یخدا چقدر برا ۀاراد

کامالً  یزینجا چیخوام ای؟ مشما خاص هست یزندگ یبرا خدا چقدر ۀشه ارادیمطرح م ینجا سئوالیا 

ار خوب، یم. بسیهست که ما با او در کشمکش هست ین سئواالتیاز بزرگتر یکین یرو مطرح کنم. ا یعمل

رم؟ ما به انواع یم بگیکنه؟ چطور تصمیت میهدا یکنه چطور بدونم او منو به چیت میاگه روح منو هدا

رو  یم. روش انتخاب تصادفیکنیکنه مبادرت میکه روح القدس م یکاردن یفهم یمختلف برا یروشها

ن کار رو بکنم. یکنه که ایت میم روح منو هدایگیم و میذاریم یمتن ین حالت انگشت رویم. که در ایدار

نداشت. و او به  یل چندانین دختر تمایکنه و ا یخواستگار یخواست از دختریاز دوستانم واقعاً م یکی

 گه:یرو خوند که م 25:2ان یکتاب مقدس رو باز کرد و روم یتصادفروش انتخاب 

 ۀن لحظیدر ذهنش زد و او ا یو جرقه ا م.یکشیم، با صبر انتظار آنمینیبیمکهنمیرا داریزید چیاما اگر ام  

ن بود که او منتظر ید صبورانه منتظر او بمونم. تنها مشکل ایتابناک رو تجربه کرد و گفت: خودشه با

ن یداد و این حرکت روح القدس نشون نمینسبت به ا یچ واکنشیدختر آشکارا ه یماند و ماند ولماند و 



د یه دختر بمونیگفت که منتظر ینم 25:2ان ین بود که رومیا یازدواج هرگز صورت نگرفت. مشکل اصل

ن یزنه. پس ایدن به آسمان حرف میمان و رسیاز بدنها یرهائ یه از انتظار برایتا به شما عالقمند بشه. آ

ن یمعجزه آسا. ا ۀد. روش واقعیف نکنید و کتاب مقدس رو تحریریرو بکار نگ یروش انتخاب تصادف

ده؟ که باهاش حرف بزنه؟ خوب واضحه که یمشتعل د ۀبوت یا تا حاال کسیمشتعل هست. آ ۀروش مثل بوت

م شما یمثالً فرض کن دیه. بذارین مثال خوبیست. روش انطباق برجسته. این ین روش چندان متداولیا

ا ی یاضیا در ریخواد ید . دلتون میل بدیتحص ۀادام ید در چه رشته ایدونید و نمیکالج هست یدانشجو

مه ید و نیریه شب به رختخواب مید. و ید کدوم رو انتخاب کنیدونید اما نمیل بدیادامه تحص یسیزبان انگل

دو شب یخوابیبه و دوباره میعج ید کمیکنیمهست و فکر  22:2د ساعت ینیبید و میشیدار میشب ب یها

وانه کننده ین دیا ید وایکنیهست و فکر م 77:7د ساعت ینیبید و میشیدار میشب ب یمه هایبعد دوباره ن

هست  11:1د ساعت ینیبید و میشیدار میشب ب یمه اید . شب بعد باز هم نیخوابید و میریاست و بازمه م

رو ادامه بدم متشکرم روح  یاضید ریدم باید فهمیگید و میزنیو مد و زانیائیرون میپس از رختخواب ب

ن روش ید تا خوابتون منظم بشه! ایخواب بخور یدارو یگه قدرید روح القدس به شما میقدوس خدا. شا

 یاز ب یرین تصویه؟ نه ایکتاب مقدس ین روشیست. روش قرعه انداختن. خوب این یهم روش درست

م ی؟ ما انواع روش ها رو دارینداره. در مورد در باز و در بسته چ یخالص مانیجدعون هست که ا یمانیا

در روح .  یم. روش خوندن کتاب مقدس و روش زندگید روش خوندن کتاب مقدستون رو امتحان کنیائیب

ا یشما خاص هست؟ آ یزندگ یخدا چقدر برا ۀد،ارادین فکر کنیرسه؟ بعد به ایخوب اون چطور به نظر م

ن یا یعنیکنه. یت میهدا یزیر؟ او ما رو در هر چیکنه؟ بله؟ خیت میهدا یزیرو در هر چروح خدا ما 

 یم؟ ما چیبخور یا شام چیناهار  یم و حتیریبگ یمیگه که چه تصمیروح القدس هست که به ما م

م روح ما رو چطور یکنه از کجا بدونین چطور کار میم؟ ایبخور یما چ یگیم؟ روح القدس تو میبخور

کنم یق میه که من شما رو تشوین کاریبخورم؟ ا یکنه؟ روح القدس به من بگو چه نوع برنجیم تیهدا

ادتون یخدا  ۀم. دو ارادیخدا که قبالً ازش صحبت کرد یاصل یۀد به دو نظریخوام برگردیم –د یانجام بد

ا یرا اِحیریكند كهقومكثیكرد، تا كاریكیكنخدا از آنقصد نید، لیدیشیشما دربارةمنبد اند  23:53ش یدایاد؟ پیم

 د، چنانكهامروز شدهاست. ینما

خواهد یدهاست، در حضور نجاتدهندهما خدا کهمیکو و پسندیننیرا کهایز 1 – 7:2موتائوس یاول ت 

  ند.یگرایابند و بهمعرفتراستیعمردمنجاتیجم

اش رو از کالمش  م که خدا چطور ارادهی. ما گفتکنهیه که او در کالمش اظهار میزیچ: آشکار خدا ۀاراد 

 یمخف ۀاراداو هست در ضمن  ۀن ارادیده که در کالمش هست. ایم ینیکنه. او به ما فرامیبه ما آشکار م



هستند که در  یز هائیده چون چیا فرمان میه که او در دنیزیست اما چین ییز عالین چید. ایرو هم دار خدا

او خارج هستند؟ نه  ۀنها از ارادین بدان معناست که ایا ایستند. آیفتند و بر اساس کالم خدا نیا اتفاق میدن

دهاستو ینمرا دیچشمانتو جنگه: یم 971::9او هستند اما برخالف کالمش هستند. مزمور  ۀاونها در اراد

 از آنها وجود نداشت.یكیكهیشد، وقتیكهساختهمییمننوشتهشده، در روزهایدر دفتر تو همهاعضا

  م.یبباشیع ید تا در حضور او در محبتمقدسو بیاد عالمدر او برگزینشاز بیچنانکهما را پ 1:9ان یافسس

سو یرودی، هیکهاو را مسحکردیسیالواقعبر بندهقدوستو عیرا کهفیز   22 – 23:1نطور اعمال یو هم 

تو از قبلمقدر فرمودهبود، یلبا همجمعشدند، تا آنچهرا کهدستو رأیاسرائیالطسبا امتها و قومهایوسپیپنط

 . بجا آورند

ا یکه در دن یزیاو چ یمخف ۀکنه و ارادیکه در کالمش اظهار م یزیم چیآشکار خدا رو دار ۀپس اراد 

فته. یت خدا اتفاق نمیفعال ۀطیز خارج از حیچ چیقطعاً خاص هست. ه –خدا  یمخف ۀده. حاال ارادیفرمان م

 ن اشاره شده. کتاب مقدس به او یجا یه که در جایزین چیفته. ایاتفاق نم یز تصادفیچ چیه

شرا. دستهر انسانرا یزورآور خوینبارشبارانرا و بارشبارانهایفت. و همچنینبید: بر زمیگویرا برفرا میز

روند و در یخود میعمردماناعماالو را بدانند. آنگاهوحوشبهمأوایسازد تا جمیمختومم

از نفخهخدا  شمالبرودت.ید و از برجهایآیجنوبگردباد میرند. از برجهایگیشآراممیخویشههایب

سازد و سحاب، برقخود را ینمیز بهرطوبتسنگیگردد. ابرها را نیشود و سطحآبها منجمد میخبستهمی

د بر یشوند تا هرآنچهبهآنها امر فرمایكند. و آنها بهداللتاو بههر سو منقلبمیپراكندهم

 73::وب یا رحمت.یاا برینخود یا بهجهتزمیببفرستد یتأدیربعمسكونبهعمآلورند. خواهآنها را برایتمامیرو

– 97 

شتنرا یخود خویكهدر مأواینی، حیینمایر میانرا سیر ژیشی؟ و اشتهایكنید میر مادهصیشیا شكار را برایآ

اد یشنزد خدا فریسازد، چونبّچههایغرابآمادهمیستكهغذا را براینند؟ كینشینمیشهدر كمیكنند و در بیجمعم

  19 – 71:72وب یا گردند؟یآورند، و بهسببنبودنخوراكآوارهمیبرم

 27:92وب یا د.یفرمایوطنمیدهد و آنها را جالیسازد؛ اّمتها را وسعتمیدهد و آنها را هالكمیمیاّمتها را ترقّ 

 كهاز آنتجاوز نتواند نمود.یشگذاشتهایاز برایشنزد توستو حدّ یشمقّدر استو شمارهماههایچونكهروزها

  5:91وب یا

باشد. مرا از یمندر دستتو می. وقتهایمنتو هستیامخدادارموگفتهیخداوند توكلمیو اما منبر تو ا

  95 – 91:79مزمور  ده.یدستدشمنانمو جفا كنندگانمخالص

ا یارمباشد. یشنمیخویتقدمهایرود قادر بر هدایكهراهمیستو آدمیقانساناز آناو نیدانمكهطریخداوند میا 



27:93 

مبرد و یکسالبسر خواهیو در آنجا مرفتیامروز و فردا بهفالنشهر خواه“د: ییگویکهمیکسانیهان، ا

ست؟ یاتشما چیشود؛ از آنرو کهحید کهفردا چهمیدانی، و حاآلنکهنم”مبردیمکرد و نفعخواهیتجارتخواه

اگر خدا بخواهد، “د گفتکهیشود؟ بهعوضآنکهباید میظاهر استو بعد ناپدید کهاندکزمانیستینیمگر بخار

 95 – 97:1عقوب یم. یکنین و چنانمیمو چنیمانیزندهم

كهقصد نمودهامهمچنانواقعخواهد یناً بهطوریقی»د: یگویوتقسمخورده، میهَُوهصبای گه:یم 21:91ا یاشع

 یزیچ چیفته. هیاتفاق نم یز تصادفیچ چیهر كردهامهمچنانبجا آوردهخواهد گشت. یكهتقدیشد. و بهنهج

به  یهدف یفته. هر اتفاقیاتفاق نم یز تصادفیچ چیت او باشه. هیفته که خارج از کنترل و حاکمیاتفاق نم

 همراه داره.

ت تو را از مشرقخواهمآورد و تو را از مغربجمعخواهمنمود. یرا كهمنبا تو هستمو ذریمترسز

دور و دخترانمرا از یبهشمالخواهمگفتكه"بده" و بهجنوبكه"ممانعتمكن". پسرانمرا از جا

دهو او را مصّور نمودهو یشآفریتجاللخودهشود و او را بهجهیهر كهرا بهاسممننامیعنیاور. ینبیزمیكرانها

  3 – 5:17ا یاشع« ساختهباشم.

و تختها و  یدنیو ناد یدنید یزهایناستاز چیدهشد، آنچهدر آسمانو آنچهبر زمیز آفریرا کهدر او همهچیز

ز با هدف یخدا در همه چ :9:9ان یکولسدهشد. یاو آفر یلهاو و برایاساتو قوات؛ همهبوسیسلطنتها و ر

که او در کالمش  یزیچ –او  ۀاعالم شد ۀاو هست. حاال اراد یمخف ۀن ارادیکنه. و ایکار م یو منظور

خاص هست. حاال خبر خوش  یم بطور واضحیکه ما در کالم دار یزیآشکار او هست. چ ۀاعالم کرده اراد

گه یس به ما مکنه. کتاب مقدیر نمییاشکار خدا تغ ۀنه که ارادیخدا هستند ا ۀکه  دنبال اراد یکسان یبرا

آشکار  ۀخارج از اراد یا نه؟ ما کاریاو هستم  ۀم. خوب از کجا بدونم که در ارادیاو گام بردار ۀدر اراد

 یچیآشکار و اعالم شده و فرمان او سرپ ۀهست که از اراد یم اما زمانهائیدیخدا که فرمان داده انجام نم

 د؟ یم. متوجه هستیکنیم

 م؟کار کنیکنه چیت میروح منو هدا

 دیابینجات ه که خدا در کالمش به وضوح نشون داده: یزین چی؟ اکار کنمیکنه چیت میخوب روح منو هدا

د. او حضور خودش رو در شما قرار داده تا شما رو یمهمه، از روح پر بش یلین خی. ادیپر از روح بشو 

از کار روح  ین بخشیم ایدید. همونطور که قبالً دیگه مقدس باشیاو به ما م – دیمقدس باشت کنه. یهدا

د و یع باشید، مطیکنه که بریت مینه که هرجا روح هدایع بودن اید. منظور از مطیع باشیالقدس هست. مط



مات خاص، مثالً به کدام ید. در مورد تصمیع باشید، ومطید، مقدس باشید، از روح پر بشیابید. نجات یبر

مات در کتاب مقدس وجود ین تصمیا ایبخورم؟ آ یام چش یا برایازدواج کنم،  یا با چه کسیدانشکده برم 

 ۀا ارای. آدیریکالم مشورت بگمات خاص از یتصم ید بکنم؟ برایکار بایمات چین تصمیاخذ ا یداره؟ برا

ن عمل باعث یا اید؟ آیا نکنید یکار بکنیگه که چیا اون به شما میکنه؟ آین عمل رو منع میآشکار خدا ا

د. یکنه از کالم اطاعت کنید؟ اگر کالم به اون اشاره میریده بگیآشکار او ند ۀادشه فرمان خدا رو در اریم

پس  –شه یهم –شه یهم –کنه یت مین کتاب هدایشه شما رو بر اساس ایاون واضحه. روح القدس هم

که کالم  ید. در جاهائید. از کالم خدا اطاعت کنیگه از کتاب اطاعت کنیدر مورد اون م یزین کتاب چیاگه ا

 گه: یم 2 – 5:9عقوب ی. دینان دعا کنیبا اطمو  دیحکمت استفاده کنست از یاو براتون روشن ن

د ینمایکند و مالمتنمیکههر کسرا بهسخاوتعطا مییمحتاجبهحکمتباشد، سوالبکند از خدایو اگر از شما کس

استکهاز یجدررا هرکهشککند، مانند مویمانسوالبکند و هرگز شکنکند زیو بهاو دادهخواهد شد. لکنبها

افت. مرد دودلدر تمامرفتار یخواهد یزینشخصگماننبرد کهاز خداوند چیرا چنیشود. زیباد راندهو متالطمم

 دار است.یخود ناپا

نه یگزد. تمام ید اطالعات جمع کنیتونیکه م ی. تا جائدیاطالعات جمع کند. یاز روح حکمت درونتان بپرس

هست  ینجا مطلبی. ادیریم بگیحکمت تصمو با  دیریمشورت بگ ازافراد خداشناس. دیتان را مالحظه کنیها

 : گهیم 99 – 9:2مان یکو درون ما هست. امثال سلیادتون باشه روح نید یکه با

و یری، تا گوشخود را بهحكمتفرا گیداشتیو اوامر مرا نزد خود نگاهم ینمودیپسر مناگر سخنانمرا قبولمیا

، اگر آنرا ینمودیو آواز خود را بهفطانتبلند میكردیا دعوتم، اگر فهمریلگردانیدلخود را بهفطانتما

، و معرفتخدا را یدیفهمی، آنگاهترسخداوند را میكردیجستجو میمخفیو مانند خزانههایدیطلبیمثلنقرهم

مان، یشود. بهجهتمستقیمعرفتو فطانتصادر میبخشد، و از دهانویرا خداوند حكمترا می. زینمودیحاصلم

د یانصافرا محافظتنمایقهایباشد، تا طریند، سپر مینمایتسلوكمیكهدر كاملّ یآنانیند و براكیرهمیحكمتكاملرا ذخ

را یكو را. زیقنی، واستقامتو هر طریدیفهمیشرا نگاه دارد. پسآنگاهعدالتو انصافرا میقمّقدسانخویو طر

طانت، تو را نمود، و فیز، تو را محافظتمیگشت. تمیز میشد و معرفتنزد جانتو عزیكهحكمتبهدلتو داخلم

 داشت،ینگاهم

د. یبهتره اونو حفظ کن یه. حتیار باشکوهین متن بسید. ایدر کشمکش هست یت در زندگیهدا یاگر برا

  یِ هست که منجر به دلگرم یباور نکردن ینانینجا اطمیاز کتاب مقدس هست. ا یباور نکردن یاون متن

ت و یخوام منو هداید روح خدا مید و بعد بگید، حکمت رو بکار ببندیریشه. از کالم مشورت بگیدار میپا

و  گه:یم 1:73د. مزمور ید بکنیخوایرو که م یکار کنم. و بعد کاریچ یو به من نشون بد یکن یراهنمائ



د ید، مقدس هستید، پر از روح هستیافته ایاگر نجات در خداوند تمتعببر، پسمسألتدلتو را بهتو خواهد داد. 

د که یم ساعت دعا کنیست که نید. الزم نیکن یروید آزادانه از روح القدس پیتونید اونوقت میع هستیو مط

رفتارهامون  %15م ما به ید صادقانه بگیت کنه. بذارید روح شما رو هداید! بذارید، فقط بخوریبخور یچ

از خدا  یقیدق یل ما راهنمائین دلین از حسن وجود روح القدس در ما هست. به ایم. ایکنیاز قبل فکر نم

گه: من روحم رو در شما یاون م یا اون کار رو نکن بلکه به جاین کار رو بکن یم که به ما بگه ایندار

هاتون رو.  یریم گیشه ها و تصمیکنم، اندیت میکنم . افکار شما رو هدایت میدم و شما رو هدایقرار م

د. اگه در گناه یدنبال کن ت روید و قدوسید، مقدس باشیع من باشید و مطید و از روح خدا پر بشیابینجات 

د. از گناه یخدا واضحه، از گناه دست بردار ید. مشید مسئله رو درک نکردیت بطلبید و از خدا هدایباش

د. روح ما رو ید و بعد در روح گام بردارین کار رو بکنیکنه ایت مید. روح شما رو هدایخالص بش

 کنه. یت مینگونه هدایا

 کنه...یروح ما رو شفاعت م

ه که منظورم یزین چی. امیپدر دعا کن ۀکنه بر اساس ارادیروح ما رو قادر م. کنهیما رو شفاعت م روح 

ما  یپسر برانه. یکنه، همیگه روح ما رو شفاعت مینکه میمنظور  کتاب مقدس از ا –از شفاعت هست 

را  او کهپسر خود گه:یکنه که میما شفاعت م یبرا  72:2ان یپسر بر اساس روم کنه.یشفاعت م

 د؟یز را بهما نخواهد بخشیهمهچیمنمود، چگونهبا ویعما تسلیغنداشت، بلکهاو را در راهجمیدر

ن یق روح خدا در عین طریبهمکنه. یروح درون ما، ما رو شفاعت م  23 – 2::2ان یو  بر اساس روم

ا خود روح خدا با م . امید دعا کنیم چگونه بایدان یرا ما هنوز نمیکند ز یم یاری، ما را  یضعف و ناتوان

ت یکند از ن یانسان را جستجو م یکند و آنکه قلبها یما شفاعت م یان کرد برایتوان ب یکه نم یناله هائ

 کند. ین شفاعت میمقدس یروح آگاه است چون روح القدس مطابق خواست خدا برا

هامون با  یزندگ ما مرتباً در ۀکتاب مقدس هست. هم ین متنهایاز آرامبخش تر یکین یکنم ایمن فکر م

 یم. گاهیدعا کن یچ یم برایدونینم یگاه یم. و حتید دعا کنیم چطور بایدونیم، که نمیشیمواجه م یطیشرا

 یاریما به  یکنه. روح در ضعف هایما شفاعت م یم. روح برایاق دعا کردن نداشته باشیاشت ید حتیشا

او  یکنه؟ وقتیما شفاعت م یدس چطور براکنه؟ روح القین چطور کار مینه که ایاد. حاال سئوال ایما م

م روح ینکه بفهمیا ی. براکنهیت ما شفاعت میریخ یروح القدس برافته؟ یم یکنه چه اتفاقیشفاعت م

م که یمتصل کن  22:2ان یرو به روم  23 – 2::2انید رومیکنه، بایکار میالقدس در هنگام شفاعت چ

او خوانده شده اند  ۀکه خدا را دوست دارند و بحسب اراد یت آنانیریخ یز برایم همه چیدان یما م گه:یم



 با هم درکارند ،

ن یشه بهتریخواد. پدر همیما فرزندانش م ین ها رو برایشه بهترینه که پدر ما همیت اینجا واقعیحاال ا

نه که با ناله یکنه ایکه روح القدس م ینه . پس کاریبرامون بهتر یم چیدونینم یده. ما گاهیهاش رو م

نه، اما یمون بهتریزندگ یبرا یم چیدونیستند. ما نمیان نیکه قابل ب یکنه با کلماتیما شفاعت م یبرا یائه

ما جهت  یکنه. او به دعا هایت میده که ما رو در دعا هداینه که خدا روح القدس رو به ما میُحسن اش ا

ن شفاعت یمقدس یکنه. او براینه هماهنگ میما بهتر یدونه برایکه م یزیما رو با چ یده. او دعا هایم

که خدا را دوست دارند و بحسب  یت آنانیریخ نه:یاو ا ۀخدا و اراد ۀ؟ بر اساس ارادیکنه بر اساس چیم

 .او خوانده شده اند  ۀاراد

رو که در دعا  یزید هر چیخوایاگه م –ن هست یارم، رمز دعا اینجا میه که ایح جانبیه توضین یحاال ا 

ن دو مرحله داره ید. ایخدا بکن ۀد؟ خواسته هاتون رو خواستیداره. حاضر یه رمزید یارید بدست بیطلبیم

د بدست یبطلب ید. هرچید دعا کنیخوایهرچه م ید و بعد برایخدا مطابقت بد ۀخواسته هاتون رو با خواست

 یهرچ ید. و بعد برایبکن یکینه خواسته هاتون رو با خواست خدا ید رمزش ایارید. بدست میاریم

 گه:یم 95 – 91:5وحنا ید آورد. اول ید. و بدست خواهید دعا بکنیخوایم

م که مطابق اراده او باشد به ما گوش یبخواه یزین است که اگر از او چینان ما در حضور خدا ایاطم

م که آنچه از ید بدانین را هم بایدهد. پس ا یم او به ما گوش میم که هر چه بخواهیدان یخواهد داد. ما م

 م به ما عطا خواهد فرمود.یطلباو ب

ما رو با  یبخشه چون او خواسته هاین رو تحقق مید، و روح القدس این مطمئن باشید از ایتونیم

خواد. روح یم که خدا میدعا کن یزیچ یکنه برایکنه. بعد روح القدس کمک میم یکیخدا  یخواسته ها

ه که شفاعت او در رابطه ین جائیکنه. ایل میدمون تبیزندگ یپدر برا ۀما رو بر طبق اراد یالقدس دعا ها

کنه. اون یازش صحبت م 73 – 21:2ان یه که رومیزیکنه. که همن چیس کردن او کار میبا کار تقد

 :گهیم

ن یند و تا پسر ، نخستید تا بشکل پسر او در آیش برگزیشناخت از پ یرا که از ابتدا م یرا خدا آنانیز

خود خوانده است ، و خوانده  یده بود بسویرا که قبال برگز یاشد. او کسانار بیان برادران بسیبرادر در م

 د. یز جاه و جالل بخشیکان را نیک محسوب کرد و نیشدگان را کامال ن

م؟ یکنیروح القدس دعا م یا برای؟ آمیروح القدس دعا کن ید برایا بایآرسونه؟ ین ما رو به کجا میعمالً ا

روح القدس  یدعا کردن برا یاتی. پس به لحاظ الهالقدس خدا هست جواب بله هست چون روح یاز طرف

چکس در حضور روح یگه در کتاب مقدس هیاز طرف دنداره چون روح القدس خدا هست.  یاشکال



کنه و یدعا م یسیبطور خاص در حضور ع یهست که کس ی. عمالً تعداد دفعات محدودکنهیالقدس دعا نم

. 2ان یو اول قرنت 92ان یو پولس در دوم قرنت 3در اعمال رسوالن  فانیده. استیاو رو مخاطب قرار م

دند. ید مردم در دعا روح القدس رو مخاطب قرار بدند، بلکه پدر رو مخاطب قرار مینیب یغالب اوقات نم

 ان کنند.یام ترا با شهامت بیدات آنان را مالحظه فرما و بندگانت را توانا گردان تا پیخداوند تهد یاکنون ا

د یده اون کار رو بکنند. چطور بایاد و به اونها قدرت میو روح القدس بر اونها م  21:1عمال رسوالن ا

ن اشتباه ینکه ایم. نه ایکنه دعا کنیق میکنم کتاب مقدس ما رو تشویه که من فکر مینجا روشیم؟ ایدعا کن

چ یهم نداره. اما کتاب مقدس ه یاتیم چون او خداست و الزاماً اشکال الهیباشه که به روح القدس دعا کن

ده یم میکه کتاب مقدس به ما تعل یزیم. و چیبه ما نداده که روح القدس رو در دعا مخاطب قرار بد یالگوئ

د: ینطور دعا کنیپس شما ادعا داده:  یبه ما الگو ::1 ی. متمیپدر رو مخاطب قرار بدنه که یم ایدعا کن

م یشیک مینان به پدر نزدید. ما با اطمیپدر در نام پسر دعا کن بهما، نام تو مقدس باد.  یپدر آسمان یا

 گه:یم :9 – 91:1ان یعبران

، پسر خدا ،  یسیع یعنین رفته است ، یم که به عرش بریو عظمت دار ین بزرگیبه ا یپس چون ما کاهن

ما  یفهابا ضع یست که از همدردین یرا کاهن بزرگ ما کسیم ، زیمان خود را محکم نگاهداریاعتراف ا

د. پس یمرتکب گناه نگرد یاست که درست مانند ما از هر لحاظ وسوسه شد ول یخبر باشد ، بلکه کس یب

ض یاج از او فیافته و در وقت احتیم تا رحمت یک شویض بخش خدا نزدیبه تخت ف یرید تا با دلیائیب

 م. یابی

و با اتکا به روح  یسیپدر در نام ع . در دعا ها ازاتکا به روح القدسد با یبه پدر در نام پسر دعا کن

 کنه.یشما شفاعت م ید. بعالوه روح القدس برایالقدس بطلب

 کنه...یروح القدس متحد م

اره. دوم ین قوم خدا بوجود میب یقیه؟ روح القدس وحدت عمین چیمنظور از ا کنهیروح القدس متحد م

 ،  91:97ان یقرنت

 ن. یشما باد آم ۀروح القدس ، با هم ح خداوند ، محبت خدا و رفاقتیمس یسیض عیف

سا اجتماع قوم خدا وجود داره. یکل ۀدر بار یمینجا اظهار عظیکنه، ایجاد مینجا رفاقت ایروح القدس ا

مردم و  یک مؤسسه فرض نشده بلکه منحصراً بعنوان دوستید هرگز به عنوان یسا در عهد جدیکل

با روح  یاقت در روح القدس به حساب آمده. دوستح و رفیمس یسیدر ع یدوست یزنده بر مبنا یاجتماع

. اگه کنهیاو موانع رو نابود م. دهیسا انجام میه که روح القدس در کلین کاریاح. یبا مس یالقدس و دوست



ن کامالً واضح ید ایتوجه کن  22 – 93:2ان یو افسس 22 – 22:95ن دو متن در اعمال رسوالن یبه ا

 :گهیم 95هست. اعمال رسوالن 

ان خود انتخاب کنند و به اتفاق یاز م یسا توافق کردند که افرادیکل یس رسوالن و رهبران با تمام اعضاپ

الس را که از افراد برجسته در یملقب به برسبا و س یهودایشان یه بفرستند. ایپولس و برنابا به انطاک

» شان ارسال داشتند : یا ۀلین مضمون بوسیمان داران بودند انتخاب کردند و نامه خود را به ایان ایم

ه سالم یقیلیه و قیه و سوریم انطاکیمق یهودیر یرسوالن و رهبران ، به برادران غ یعنیبرادران شما 

داشته باشند با سخنان خود  ینکه دستوریاز افراد ما بدون ا یده است که بعضیرسانند. به ما خبر رسیم

م یما به اتفاق آراء تصم ۀن همیخته اند. بنابراش کرده و افکارتان را مغشوش سایشما را دچار تشو

زان خود برنابا و پولس که جان خود را به خاطر خدمت یم و به اتفاق عزیم چند نفر را انتخاب نمائیگرفت

م تا یالس را فرستادیهودا و سین یم. بنابرایش شما بفرستیح به خطر انداخته اند پیمس یسیخداوند ما ع

 ین تعلق گرفته است که جز دستوراتیروح القدس و ما بر ا یان کنند. رأیتان بیازها را بریشفاهأ همان چ

 م.ین تر نسازید بار شما را سنکیآ یر میکه در ز

 ۀن فوق العادیرند. و قوانیان رو بپذیهودیر یکنه غیت میسا رو هدایهست که روح القدس کل ین زمانیا

 :گهید اون میرو بخون 22 – 93:2ان یافسس یل نکنند. وقتیبر اونها تحم یفرع

ک بودند اعالم کرد. یکه نزد ید و آنانیح آمد و مژده صلح را به شما که دور بودین سبب بود که مسیبه ا

م. یائیپدر ب یروح القدس به حضور خدا یعنیک روح ، یم که در یح اجازه داریله مسیاکنون هر دو بوس

خدا  ۀن خدا هموطن و اعضاء خانوادیلکه با مقدسد بیستیگانه نیب و بیگر غریان دیهودیر یپس شما غ

سنگ  یسیح عید و مسیامبران نهاده شد بنا شده ایکه بدست رسوالن و پ ید. شما بر شالوده ایهست

گردد و رفته رفته در خداوند بصورت  یآن است. در اتحاد با اوست که تمام عمارت بهم متصل م یاصل

د شد که یبنا خواه یگران بصورت مکانیتحاد با او و همراه دز در اید. شما نیآ یک معبد مقدس در می

 کند. یم یله روح خود در آن زندگیخدا بوس

از  یمیهستند و ن یهودی ۀنیان از زمیحیاز مس یمیسه که نینویدر افسس م یجماعت ید پولس براینیبب

گه: یاو داره م دوم هستند و ۀان درجیحیکنند مسیاحساس م یهودیر یان غیحی. مسیهودیر یغ ۀنیزم

ن یب موانع  بین ترتیم. و به ایدار یک روح به پدر دسترسید . ما همه توسط یز باهم برابرین چیشما در ا

بوده که ما  ین چنان مشکل بزرگیداره. در اون دوره ایان رو از سر راه بر میهودیر یان و غیهودی

م یتونیم. ما نمیآمده، درک کن 2و  9ان یو افسس 95م رو که در اعمال رسوالن ین تعلیت ایم اهمیتونینم

جاد یداره و صلح ایم. او موانع رو بر مین برده درک کنیرو که در اونجا بوده و روح القدس از ب ینفاق



 .کنهیم

شود  یوسته میصلح و صفا به هم پ یآورد و با رشته ها یکه روح القدس بوجود م یحفظ آن وحدت یبرا

که شما  یز در وقتیک روح القدس است ، خدا نیک بدن و ین طور که د. همایت کوشش خود را بکنینها

ک خدا وجود ید و یک تعمیمان و یک ایک خداوند و ین ید به شما داده است. و همچنیک امیرا خواند 

  : – 7:1ان یافسس کند و در همه ساکن است. یدارد که پدر همه و مافوق همه بوده و در همه کار م

ن یب یرینظ یاو اتحاد بکنه؟ یکار میسا چی: روح القدس در کلسا هستیالقدس در کلر کار روح ین تأثیا

 گه:ید. اون مینیبیم 13 – 11:2ر رو در اعمال ین تصوی. شما اکنهیجاد میافراد ا

فروختند و به نسبت  یخود را م یک بودند. مال و دارائیز شریمانداران با هم متحد و در همه چیتمام ا

شدند و در خانه  یکردند. آنان هر روز در معبد بزرگ دور هم جمع م یم مین خود تقسیاج هر کس بیاحت

کردند و  یخوردند. خدا را حمد م یت با هم غذا میمیو صم یکردند و با دلخوش یخود نان را پاره م یها

 فزود. ایشان میافتند ، به جمع ای یرا که نجات میمردم بودند و خداوند هر روز کسان ۀمورد احترام هم

 گه:یم 97:92ان یگر اول قرنتیبه همد یبدون خودخواه یوابستگ –اتحاد 

افته ید یک بدن تعمیک روح در یله ی، خواه برده ، خواه آزاد بوس یونانیهود ، خواه یما خواه  ۀپس هم

تحد سا رو میم، چطور روح کلید بهش فکر کنیائیم . بیم تا از او بنوشیم و همه از همان روح پر شده ایا

کنه ؛ او ما یس میکنه؛ ما رو تقدیل میکنه. او ما رو تبدین کارها مین کار رو با انجام تمام ایکنه؟ او ایم

م . او به هر کدام از ما یح رو ظاهر کنیما جالل مس ۀاره تا همیح در میشتر به شباهت مسیشتر و بیرو ب

ده ؛ هرکدوم از ما رو یم میواحد رو تعلقت یکنه . به هرکدام از ما حقیت میبخشه ؛ ما رو تقویم یآرام

ست که روح در یسا کار خارق العاده ایکنه ؛ اتحاد در کلیهر کدام از ما شفاعت م یکنه ؛ برایت میهدا

م یائیکرده که ما گرد هم ب یزیست انسان طرح رین یست و کارین یر انسانین تدبیده. ایما انجام م یزندگ

م و روح القدس ما رو متحد یا الزمه که با روح القدس هماهنگ بشم. مید متحد بشیم چطور بایو بفهم

کنه یجاد میکنه. روح القدس اتحاد این کار رو میم، و روح القدس ایع روح القدس باشید مطیکنه. ما بایم

 : :2 – 29:92ان یاول قرنت

«. ندارم  یازیتو نب» د: یتواند به پا بگو یا سر نمی« ستم یمحتاج تو ن» د: یتواند بدست بگو یچشم نم

را که پست  یاست و اعضائ یش از همه ضروریفند وجودشان بیکه بظاهر ضع یبرعکس، اعضائ

 یستند با توجه خاصیبا نیبدن خود را که ز یم و آن قسمت از اعضایپوشانیم یشتریم با دقت بیشماریم

 یبدن را طور ی، خدا اعضا یاج ندارند. آریاحت یشین آرایما به چن یبایز یم، حال آنکه اعضایآرائ یم

ن یب در بین ترتیشود تا به ایداده م یشتریت بیپست تر بدن اهم یبهم مربوط ساخته که به اعضا



گر توجه متقابل داشته باشند. اگر یک دید ، بلکه تمام اعضاء نسبت بیایبوجود ن یبدن نا همآهنگ یاعضا

ن یاز اعضاء مورد تحس یکین اگر یمچنک هستند. هیگر در درد آن عضو شرید ید اعضایبدرد آ یعضو

 ز خوشحال خواهند بود.یگر نید یواقع شود اعضا

 اره... یروح القدس ثمر ببار م

 29 – 91:5ان یر با غالطیمغا  27 – 22:5ان یاره. ثمرات روح القدس، در غالطیروح القدس ثمر ببار م

گه یز ها هستند و بعد مین چیا گه اعمال نفسیکنه و میهست اونجا که پولس از اعمال نفس صحبت م

 گه: یم 27 – 22:5ان یز ها هستند. غالطین چیثمرات روح ا
،  یرخواهی، خ ی، مهربان یآرامش ، بردبار یآورد : محبت ، خوش یکه روح القدس ببار م یاما ثمرات

 رد.ن کارها باشد وجود ندایکه بر خالف چن یچ قانونیاست که ه یشتن داریو خو ی، فروتن یوفادار

هست. منظور از ثمر آوردن روح  یرتینجا مغای. اشودید میثمرات روح بطور خارق العاده تولپس، 

. کار در کنهیجاد میت ما بطور خارق العاده ایح را در هر جنبه از شخصیمس یزندگنه که او یالقدس ا

ر یالقدس غکنه. ثمرات روح یخارق العاده م یهست و کار بشره. روح القدس کارها یعیجسم ما طب

ده. او درون ما یبشر رو نم ۀهستند. روح به ما محبت ساخت یجسم معمول یان شده. کار هایب یمعمول

ن آنچه از روح  هست و آنچه از جسم یرت بینجا مغایکنه. ایجاد میا یر معمولیخارق العاده و غ یمحبت

صحبت از محبت  ید وقتین فکر کنیخوام به ایم کرد اما مینها رو مرور خواهیعاً اید. ما سرینیبیهست، م

ر ی، خارق العاده غیو از جسم هست محبت مشروط هست اما محبت روحان یکه نفسان یهست، محبت

 گه: یم 2 – 5:5ان یروم و بالشرط هست. یمعمول

ما  یروح القدس که بما عطا شد قلبها ۀلیرا محبت خدا بوسیسازد ز یوس نمیچ وقت مارا مأید هین امیا

ن کرده بود یکه خدا مع یح در زمانیم مسیرا در آن هنگام که ما هنوز درمانده بودیته است. زرا فرا گرف

کو از یک شخص نی یبرا یافت که حاضر باشد حتیرا  یتوان کس ینان جان سپرد. بندرت میدیدر راه ب

ر خواه جرأت قبول مرگ را یک دوست خیبخاطر  یکس یجان خود بگذرد ، اگر چه ممکن است گاه

را در آن هنگام که ما هنوز گناهکار یشته باشد. اما خدا محبت خود را نسبت بما کامال ثابت کرده است زدا

 ح بخاطر ما مرد.یم مسیبود

 بالشرط هست.  – یمشروط هست. محبت روحان – یمحبت نفسان

 .شهیط مین شرایگزیجا یروحان یشاد. ط هستیبسته به شرا یجسمان یشاد. یشاد

 



 

  52:97رسوالن  اعمال دند.یو روح القدس گرد یه پر از شادیانطاکو شاگردان در 

فته که پولس و بارنابا مورد آزار قرار گرفتند و از یم ین اتفاق زمانینه که اینجا جالبه ایکه در ا یزیچ

 ط شده.ین اون شرایگزیجا یپر گشتند. شاد یشهر اخراج شدند و بعد از اون از شاد

د ، آن را یدیار دیام خدا رنج بسید و اگر چه به خاطر پیکرد یرویند پو شما از سرمشق ما و خداو

  9::ان یکی، اول تسالون دیرفتیدهد پذ یکه روح القدس م یا یباخوش

 – یو موقت ی. جزئهست یکامل و ابد یآرامش روحان. هست یو موقت یجزئ یآرامش جسمان. آرامش

 .یکامل و ابد

ان ی، روم ات و آرامش استیح یاز امور روحان یرویگ و عاقبت پ، مر یبه امور نفسان یعاقبت دلبستگ

::2  

 ات و آرامش داره،یکه در کنترل روح هست، ح یذهن

.  در روح القدس است یو آرامش و خوش یکیست بلکه شامل نیدن نیخدا خوردن و نوش یرا پادشاهیز

  93:91 انیروم

شه. اون از روح یما غالب م یها یها و نگرانم؟ اون بر دغدغه یخوایا ما آرامش می. آیآرامش و شاد

 روح هست. ۀاد. ثمریم

 یرویو آرامش کامل پر سازد که با ن یمانتان چنان با شادیله اید است شما را بوسیخدا که سرچشمه ام

 . یصبور  97:95 انیروم د شما روز به روز فراوان تر شود.یروح القدس ام

 . کنهیرو تحمل م یطوالن یرنجها یروحان یصبور. داره یفیوز ضعیف یجسمان یصبور

 2:1ان یافسس د.یگر را تحمل کنیکدید.و با محبت یم و بردبار باشیشه فروتن ، مالیهم

 .کنهیم یبالفاصله دلسوز یروحان یمهربان. کنهیعاً محکوم میسر یجسمان یمهربان.  یمهربان

ده است شما یح شما را بخشیمس د و چنان که خدا در شخصیگر مهربان و دلسوز باشیکدینسبت به   

   72:1ان یافسسد. یگر را ببخشیکدیز ین

. ارهیدار به بار میقت پایحق یروحان یکوئین. ارهیبه بار م یریاجتناب ناپذ یایر یجسمان یکوئین. یکوئین

 ا نداره.یکو هست ریکه ن یزیچ

د. پس مانند فرزندان نور یر هستد اما اکنون با اتحاد خود با خداوند ، در نویبود یکیدر تار یشما زمان

د تا ید ، بکوشیآ یز بوجود میقت نیو حق یکیو ن یرا هر کجا نور باشد همه نوع خوبید ، زیکن یزندگ

 م. یقت هستیما فرزندان نور عدالت و حق 92 – 2:5 انیافسسد. یابیسازد در یآنچه خداوند را خوشنود م



دار یپا یبازتاب تعهد یروحان یوفادار. ارهیبه بار م یریشّک اجتناب ناپذ یجسمان یوفادار. یوفادار

 . هست

از شما را به زندان خواهد افکند تا شما را  یس بعضید. البته ابلیآورد نترس یم یکه بشما رو یاز رنج

ات را ید و من به شما تاج حیتا دم مرگ وفادار بمان ید ولید کشید و به مدت ده روز رنج خواهیازمایب

روز یکه پ ید. کسید گوش دهیگو یساها مید به آنچه که روح به کلیکه گوش دار یکسان یاد. یخواهم بخش

 دار. یتعهد پا   99 – 93:2 مکاشفه د.یشود عذاب مرگ دوم را نخواهد چش

 یم قدرت واقعیتسل یبا فروتن یمت روحانیمالکند. یم با تکبر از قدرت اطاعت یمت جسمانیمال .متیمال

 .شودیم

ما خودمان را در برابر   93:1 عقوبی د و او شما را سرافراز خواهد ساخت.یا فروتن شوشگاه خدیدر پ

م بلکه ینکه از قدرت خودمون دفاع کنیشه. نه اینشان داده م یمت ما با فروتنیم. مالیکنیخداوند فروتن م

 م.یشیم قدرت او میتسل

احساسات  کنترل  یروحان یشتن داریخو. خته هستیلگام گس یجسمان یشتن داریخو. یشتن داریخو

 .یشتن داریخو یعنی  –. عبارت احساسات کنترل شده دهدیشده از خود بروز م

ال آن مصلوب کرده اند. یرا با هوس ها و ام یعت نفسانیهستند ، طب یسیح عیکه متعلق به مس یو آنان 

عت یما طب   25 – 21:5ان یغالط ما باشد. یزندگ ید هادیماست ، او هم با یاگر روح خدا منشاء زندگ

م. اما یکنیم یزندگ یدیم. ما توسط روح با احساسات جدیاو مصلوب کرد یال و هوسهایگناه آلود را با ام

به  یهست. روح در ما ثمرات یسیاز ع یرین ثمره به وضوح تصویاونها کنترل شده و منضبط هستند. ا

 اره.یبه بار م ت مایشخص ۀح رو در هر جنبیت مسیو شخص یاره. روح زندگیبار م

 بخشد... یا میروح القدس عطا

روح القدس با م کرد. ین باره صحبت خواهیشتر در ایب ی. ما در بخش بعدبخشد یا میروح القدس عطا 

 یروحان یایعطا. ت کنهیسا رو تقویح کلیجالل مس یکنه که برایز میرو تجه یمانداریض خودش هر ایف

 .شهیتوسط روح خدا عطا م

   3:92ان یقرنت اول کند، یم یت تمام مردم تجلیریخ یخاص برا یوح خدا به نوعدر هر فرد ، ر

 شه.یت خدا عطا میا بر حسب حاکمین عطایده و ایا رو میه که عطایاو تنها کس

  3:1 انیافسس داده شده است . یخاص یۀح عطیش مسیما فردأ فرد بر حسب سخاوت و بخشا ۀاما به هم

 بخشد.یا میکنه. روح عطایکنه به مردم عطا میع میرو توزا یح عطایاو همانگونه که مس



 کنه...یروح القدس وادار به پرستش م

ت یجالل خدا هدا یح برایمس یسیسا رو توسط عیروح القدس کل. کنهیروح القدس وادار به پرستش م

 گه:یهست که م 29 – 92:5ان یدر افسس یمین شرح عظی. اکنهیم

د. یکشاند بلکه از روح القدس پر شو یزشت م یکارها یا را به سورا شراب شمید ، زیمست شراب نشو

خداوند  ید و با تمام دل برایگر گفتگو کنیک دیبا  یروحان یحات و سرود هایبا استفاده از زبور و تسب

پدر  یز سپاسگزار خدایهمه چ یح هر روز برایمس یسید. بنام خداوند ما عید و آهنگ بسازیبسرائ

 د . یگر باشیک دیع ید مطیح داریکه به مس یترامد. به خاطر احیباش

 یا یقید؟ چه نوع موسیکنی. کجا پرستش ممیکنیف میبد تعر یرونیط بیما پرستش رو بر اساس شرا 

ف یتعر یط درونیپرستش رو بر اساس شرا یسیرو؟ ع یکیا اون ید ین سرود رو دوست داریا اید؟ آیدار

 یا چه نوع شعر هائید ینوازیم ینکه چه نوع آلتینه ا – کنه چون پرستش بسته به حضور او هستیم

نکه کجا یکنه. صرف نظر از ایت حضور او هست که ما رو وادار به پرستش مین واقعید. بلکه ایبلد

 کنه.یم یرو در درون ما جار ما نسبت به حضور او پرستش یواکنش قلبت حضور او و ین واقعید ایهست

سرود  یۀهست که عط یکسان یبرا ین خبر خوبی. ادید و آهنگ بسازیئخداوند بسرا یو با تمام دل برا

   ادتون باشه که فقط قلب مهم هست.یندارند.  ینیدلنش یخواندن و صدا

ر و یگه با مزامیم، با همدیستائ یگر خدا رو میم. با همدیکنیه که مین کاری، امیشیما پر از روح م یوقت

د که ینگاه کن ید؟ به مردمینید کار روح القدس رو ببیخوای. ممیزنیحرف م یروحان یسرود ها و آهنگ ها

د. ما در یپدر را شکر کن یخدا یزیهر چ یشه برایکنند. همیم یپرستند وشکر گزاریگه حدا رو میبا همد

  21 – 22:1وحنا یم. یکنیپرستش م یروح و راست

م، یکن یم عبادت میناسش ید اما ما آنچه را که میپرست ید میشناس یان آن چه را نمیشما سامر

ن زمان هم اکنون شروع شده است ــ که ید ــ و ایآ یم ید. اما زمانیآ یهود میقوم  ۀلیبوس یرارستگاریز

 ین گونه پرستندگان میرا پدر طالب ایعبادت خواهند کرد ، ز ی، پدر را با روح و راست یقیپرستندگان حق

 د.یعبادت نما یبا روح و راست دیپرستد با یباشد. خدا روح است و هر که او را م

م. یهست یم. افراد مرده ایا کار هستیم ری. اگه ما بدون روح پرستش کنهست یا کاریپرستش بدون روح ر

باشند.  ید روح و راستی. باهست یبت پرست یپرستش بدون راستا هست. یبدون روح پرستش ر

هست،  یا کاریباشه. بدون روح ر ید در روح و راستیم بایدار یسائیکل یکه در جماعت ها یپرستش

 هست.  یبت پرست یبدون راست



 ... بخشدیروح به شهادت ها قوت م

ل در اقصا یکنه تا انجیسا رو پر مین هست که روح القدس کلی. منظور ابخشدیروح به شهادت ها قوت م

 گه:یقدس مکتاب م 22 – 29:23وحنا یکنه. در یل روح ما را پر مین دلینقاط جهان اعالم بشه. به ا

بعد از « فرستم. یز شما را میسالم بر شما باد، همانطور که پدر مرا فرستاد من ن» باز هم گفت: یسیع

 «د،یابیروح القدس را ب» د و گفت:یبر آنان دم یسین سخن، عیگفتن ا

بود که پدر  یوعده ا ینبوت عمل یسیدن عیگفت دمیخوندم که مین مورد رو میر ها در ایاز تفس یکیمن 

از اون  یکین یکنم اید؟ من فکر میده بودیدن رو شنیدم ۀا تا کنون کلمیشد. آ یکاست عملیبا قوت در پنت

ا دهنتون بو یم. اگه نفستون بد بو هست به و ید در بکار بردنش مراقب باشیهست که ما با یاتیکلمات اله

ده. خدا به یبه شهادت ها قوت م نه که روحیا یکل ۀد. نکتیدنتون باشید. مراقب دمیده به مردم فوت نکنیم

 –م یدید جسم نپوشیما به همون شکل که پسر جسم پوش یعنیده. یتجسم جالل م ۀانجام تجسم و به ادام

 م:یشنوینطور میا یسیاز ع 2:9در اعمال   -م یستیصد در صد خدا و صد در صد انسان ن یعنی

ه و سامره و تا یهودیم و تمام یدر اورشلافت و ید یروح القدس بر شما نازل شود قدرت خواه یاما وقت

 د بود.ین نقاط عالم شاهدان من خواهیدورافتاده تر

 گه:یم 11 – 21::1به شاگردانش در لوقا  یسیه که عیزین در واقع چی. اکنهیروح ما رو با قوت پر م

ره زنده ند و در روز سوم دوباید عذاب مرگ را ببیح باین است آنچه نوشته شده که مسیا»و فرمود: 

م باشد. شما بر یشود و به نام او توبه و آمرزش گناهان به همه ملتها اعالم گردد و شروع آن از اورشل

که قدرت خدا از  یفرستم. پس تا زمان یه موعود پدرم را بر شما مید. خود من عطینها گواه هستیهمه ا

 « د.ین شهر بمانیعالم باال بر شما نازل شود، در ا

ل ید و انجید طبق اون بریه که باین روشیل هست. و این انجیکنه: ایام رو خالصه میپ یسین متن عیدر ا

 ده.  یم یتوانائ ۀوعد یسید. عیرو به تمام ملتها موعظه کن

د که چطور از یآورند، نگران نباش یان میسه ها و دادگاه ها و به حضور فرمانروایشما را به کن یوقت

 «د.ییدهد که چه بگو یدر همان ساعت، روح القدس به شما نشان م د، چونیید و چه بگویخود دفاع کن

  92 – 99:92لوقا 

د ید چون در همان وقت آنچه بایز و چطور بگوئید که چه چیکنند نگران نباش یر میشما را دستگ یاما وقت

ر شما شما است که د ید بلکه روح پدر آسمانیستینده، شما نیرا گوید به شما داده خواهد شد ، زیبگوئ

     23 – 91:93 یمت د .یگو یسخن م



د، بلکه آنچه در آن یید که چه بگویند ناراحت نشوینما یم میکنند و تسل یر میشما را دستگ یپس وقت

د، نه یگو ید چون اوست که سخن میشود همانرا بگوئ یله روح القدس به شما گفته میساعت بوس

   99:97مرقس شما. 

فرستاد به اونها داد. او گفت: روح القدس توسط شما یشاگردان رو م یاو وقتهستند که  ینها وعده هائیا

 ان داره.ینجا جریه که در ایزین چیزنه اما ایحرف م

هست. ما در مورد ثمرات  یقت مهمین حقیل هست. ایده. و هدف اعالم انجیروح القدس به ما هدف م

ن یه؟ منظور روح القدس انجام تمام ایچم. منظور از قرار گرفتن روح القدس در ما یکنیروح صحبت م

بخشه تا ما یده و قوت میم یم. پس مارو تسلیل بشیح تبدیمس یسیتا ما به شباهت ع –کارهاست. بله 

ن متن ها یهست. جالبه که به ا یر کلین تصویم. ایل در سراسر جهان باشیانج ۀل و اعالم کنندیانج ۀجلو

 ه: گیم 21:99د اعداد یم نگاه کنیدر عهد قد

کاش خداوند روح خود را بر همه قوم  ی؟ ایورز یمن حسادت م یا تو به جایآ»به او گفت:  یاّما موس

  «شدند. یم یداد تا همه آنها نب یخود قرار م

ن کالم بر یفه در آنجا اردو زده اند. آنگاه روح خدا بر او نازل شد و ایفه طاید که طایل را دیقوم اسرائ

   7 – 2:21اعداد  که چشمانش باز شد، یآن مرد یلعام پسر بعور، وحب یوح»شد:  یزبانش جار

   2:27ل یدوم سموئاست.  ید و کالم او از زبان من جاریگو یله من سخن میروح خداوند به وس»

نطور یلشما بهایخانداناسرائید: ایفرماینمیبگو كهخداوند چن»آنگاهروحخداوند بر مننازلشده، مرا فرمود: 

    5:99ال یحزقدانم. یاالتدلشما را میاّما منخد و ییگویسخنم

رانشما و یختو پسرانو دخترانشما نبّوتخواهند نمود و پیو بعد از آنروحخود را بر همهبشر خواهمر

اترا از خونو یخت. و آیز خواهمریزاننیامروحخود را بر غالمانو كنید. و در آنایاها خواهند دیجوانانشما رؤ

شاز یو ماهبهخونمبّدلخواهند شد، پیكینظاهر خواهمساخت. آفتاببهتارینو زمدود در آسمایآتشو ستونها

ونو یرا در كوهصهیابد زیبخداوند. و واقعخواهد شد هر كهنامخداوند را بخواند نجاتیمو مهیومعظیظهور 

شانرا یكهخداوند ایماندگانآنانیانباقیخواهد بود و در میتیم، چنانكهخداوند گفتهاست، بقیدر اورشل

   72 – 22:2ل یوئی دهاست.خوان

مختلف، یو همهاز روحالقدسپر گشته، بهزبانهاگه: یم 1:2نطور اعمال یو هم

 د، بهسخنگفتنشروعکردند.یشانقدرتتلفظبخشیکهروحبدیبهنوع

و  –کنند یاد و اونا شروع به نبوت میکنند که روح القدس بر مردم میصحبت م ین متنها از زمانیا ۀهم 

 . کنندیشروع به صحبت م



مختلف  یم، اما هشت بار در جاهایاونها بپرداز ۀده به همید، ما وقتمون اجازه نمیرسید میبعد به عهد جد

هشت بار بطور  «د.یاز روح القدس پر شو »گه: یم 92:5ان یکه در افسس یر از شرحید بغیدر عهد جد

م. ینیبیا کالم خدا رو می لیگه که مردم از روح القدس پر شدند. هر هشت بار بدنبالش اعالم انجیخاص م

مخصوصاً در لوقا و اعمال  و صحبت کردنداز روح القدس پرشدند.  گه: ینو مید ایهربار در عهد جد

هستند که به اون  ینها متنهائیکنند. ایل میانج ۀاد و اونها شروع به موعظیرسوالن. روح بر مردم م

ک از روح ی. مردم سه بار در لوقا  1: – 3:9:و لوقا  19 – 71:9، لوقا  95 – 97:9اشاره شده : لوقا 

 1 – 2:2د و در اعمال یرسیم 2کنند. بعد به اعمال رسوالن یشند وهر سه بار شروع به صحبت میپر م

ن یبازهم هم 99 – 2:97و  93:1و 79:1و  2:1د. و بعد در اعمال رسوالن ینیبیکاست رو میپنت ۀواقع

د که مردم پر از روح ینیبیلف در اعمال رسوالن و لوقا ممخت ید هشت بار در جاهایکنیرو مالحظه م

ل رو یده تا انجیل روح القدس بما داده شده. روح القدس به ما هدف مین دلیکنند. به ایشند و صحبت میم

متحد  یسائیک پارچه از کلی یلیاعالم انج.  کنهیم یزیما رو طرح ر یروح القدس نقشه هام و یاعالم کن

 . خوادیح میمس یا رو برایلقدس دنروح ا. ایبه کل دن

 

واضح یجمع بند  

 

 یدوارم نگاهید. امینیبیسا رو میکار روح القدس در کل ۀن دوازده جنبیا ۀاز هم یروشن ینجا جمع بندیا

ت یم. واقعینیمون رو ببیم لزوم کار روح القدس در زندگین دوازده جنبه بما کمک کنه بتونیبه ا یاجمال

چ یو ه –م یندار یان، آرامش کافیم. خانمها و آقای. ما نفس ندارمیندار یزیدس ما چبدون روح القنه که یا

که به پدر تعلق داره  یزهائیز. تمام چیم. همه چیز داریز. با روح القدس همه چیچ چیم. هیندار یه ایعط

 کنه. یما آشکار م یتوسط روحش برا

 

 

 روح القدس :

 قابل توجه یمسئله ا

 

م برد. اگه کتاب یان  خواهیم ، و بحث مان رو با اون به پایشیوح در کمال رد منقش ر  ۀما از مسئل



،  یم پرداخت: کفر گوئیهستند که بهشون خواه ینها موضوعاتید. این مطلب رد بشید از ایراهنما دار

 ز شدن توسط روح ، نبوت ، زبانها و شفا .ید روح ، پر شدن از روح ، تجهیتعم

 به روح القدس یکفر گوئ

 

  72 – 79:92 یمت

کنکفر بهروحالقدساز انسانعفو یشود، لیدهمیمهرنوعگناهو کفر از انسانآمرزیگوینرو، شما را میاز ا

د، در یکهبرخالفروحالقدسگویدهشود اما کسید، آمرزیگوینخواهد شد. و هرکهبرخالفپسر انسانسخن

 دهنخواهد شد.ینده، هرگز آمرزینعالمو در عالمآیا

نده، هرگز ینعالمو در عالمآید، در ایکهبرخالفروحالقدسگویاما کس »د: یونخیم یواضحه که وقت 

ن کار یا من ایرند، آیاد. مردم بالفاصله به فکر فرو میبه ذهنتون م یادیسئواالت ز  «دهنخواهد شد.یآمرز

 یسخت یلین هشدار خیه. واضحه که این سئوال خوبیشدم؟ ا یا من مرتکب گناه نابحشودنیرو کردم؟ آ

از خدا  یعمد یف گناه نااطاعتیتعرم؟ ین متن رو چطور بفهمیده. به هر حال اینجا میا یسیکه ع هست

 یحرمت یکه به نام خداوند ب یم هر کسی. در عهد قدو هتک حرمت خداست یاعتنائ یب یکفر گوئ. و هست

 21::9ان یشد. الوید کشته میگفت ،بایکرد  و کفر میم

جماعتاو را البتهسنگسار كنند، ینهكشتهشود، تمامید هرآیهوهرا كفر گویو هر كهاسم

 بخواهمتوطن. چونكهاسمرا كفر گفتهاستكشتهشود.یخواهغر

هست. عمداً و آشکارا صحبت کردن  یت جدینها یب یکردند. کفر گوئید او را سنگسار میتمام جماعت با

، تهمت زدن  یعنی یهست. گفر گوئ یکفر گوئ –به او ، مسخره کردن او  یحرمت یقدوس، ب یه خدایعل

 گه: یم 3:2ن کردن به خدا. مرقس یبه خدا، مسخره کردن خدا، و توه

ن عبارت رو در یا امرزد؟یستکهبتواند گناهانرا بیواحد، کیر از خداید؟ غیگوینکفر مینشخصچنیچرا ا

مرزد. ایکرد قادراست گناهان را بید چون او ادعا میگویکردند او کفر میگفتند مردم فکر میم یسیمورد ع

 و هتک حرمت خداست. یاعتنائ یب یاز خدا هست. و کفر گوئ یعمد یگناه نااطاعت

 تفاوت ...

ه پسر انسان یبر عل یکه سخن یه پسر خدا قابل بخشش هست. هر کسیعل ین هست: کفر گوئیتفاوت ا

بر ده نخواهد شد. سخن گفتن یه روح القدس حرف بزند بخشیبر عل یشود، اما هر کسیده میبزند بخش

ه که پولس در اول یزین چیبه او قابل بخشش هست. راه بخشش توبه هست. ا یحرمت یه پسر و بیعل



 : 91 – 97:9موتائوس یت

کردم اما ، خدا به من رحم کرد ،  یدم و اهانت میرسان یدادم و جفا م یاگر چه در گذشته به او دشنام م

ساخت و  یض سرشار خود را بر من جاریاوند فو خد کردم. یدانستم چه م یمان بودم و نمیا یرا من بیز

 .گردد یما مب یح نصیرا به من عطا نمود که در اتحاد با مس یمان و محبتیآن ا

ز یچ یهستند که ما تصادف یتونه کفر گفته باشه چون زمانهائیم یمانداریافته بود. اصوالً هر ایاو نجات  

خدا  ی، حکمت ، و وفاداریکوئیئوال بردن نر سیپسر هست. ز ین نسبت به خدایم که توهیگیم یهائ

به روح قدوس خدا قابل  یاما کفر گوئض قابل بخشش هست. ینها با فیا ۀن موارد هست. همیاز ا یکی

ن یر قابل بخششه ایبه روح قدوس خدا غ یکه کفر گوئ یلیگه؟ دلیم ینجا چیا یسی. عستیبخشش ن

روح القدس صحبت  ی. ما در مورد کارهاهست رد کردن راه بخششبه روح القدس  یهست که کفر گوئ

کنه، روح ما را وادار یه که در قلب ما کار میکنه. روح القدس تنها کسیا میم. روح القدس احیکرده ا

تونه ما رو به یرو که م یتنها کس –م یم و به او کفر بگیه روح القدس حرف بزنیکنه. اگه ما بر علیم

م تمام متن یتونستیم و میکاش وقت کاف داشتیهست. ا یعمد یمانیا ین بیم. ایکنیاره رد میخدا ب یسو

و ها رو یده اند، که او دیرو د یسیم مردم معجزات عینیبین متن میم. در ایکن یقاً بررسیرو عم 92 یمت

گند یمو زده هست. اونها یبکار و دیکنند که فریبخشه، اما او رو متهم میکنه، گناهان رو میاخراج م

« وهاستیس دیطان و رئیرا خودش شیرون كند زیتواند ارواح ناپاك را از مردم ب یل میدلن یبه ا یسیع»

. یعمد یمانیا یگند نه، بیهست. اونها م یسیت عیح بودن و الوهیاز مس یبا وجود تمام شواهد که حاک

رد رو  یسیشتر عیدند، بیدیم یشتریهرچه معجزات ب ین رهبران مذهبیاز ا یاریمصّرانه. بس یچیسر پ

جسم  یسینکه عیکردند. ایده بودند، اما با سماجت او رو انکار مید یادیکردند. اونها معجزات زیم

ت انکار یه نهایقطع ین انکاریا یو محکومش کن یو رد کن یو او رو بشناس ینیده رو در مقابلت ببیپوش

ن عصر و نه یدر ا گه نهیشه و او میم یدائم یتینه که انکار منجر به محکومیا یر کلیهست. پس تصو

 یاره. بیح رو به حرکت در مین انکار روح القدس هست که مسیده نخواهد شد. اینده آمرزیدر عصر آ

شه. با یم یابد یتیمنجر به محکوم یب مصّرانه، انکار دائمی، تکذیعمد یمانیا یک بی. یعمد یمانیا

روح شما رو به  یا وقتیشه: آیمطرح م ینجا سئوالینکار رو کردم؟ اید خوب من ایکنیخودتون فکر م

د، در انکار یکنید؟ و در رد کردن او اصرار میکنیم یزندگ یعمد یمانیا یکشه، در بیح میطرف مس

 خواهد شد. یدائم یتین منجر به محکومید؟ ایمانیخود م یدائم

 ... یم عملیمفاه



ن مهم یگناه به دهان و گفتار. ا، گناه قلب هست نه یم که گناه نابخشودنید بفهمینها هستند: ما بایم ایمفاه

برد كه در باطن  یتوان پ یك می. از سخنان انساِن ن 75 – 71:92 ید: متیادداشت کنینو ید ایتونیهست. م

 دهد. یز از اندوخته بد دل او خبر مین سخنان انسان بدذات نیكو وجود دارد؛ همچنین یاو اندوخته ا

که که ازش  یزینجا چیرون آمده؟ ایاز دهان من ب یدرستا کلمات نایم خوب آیست که بگین نیمسئله ا 

 ت قلب هست .یشه موقعیصحبت م

که مرتکب گناه  یبرچسب زدن به مردم به عنوان کسنه که از ین هست که عاقالنه این مفهوم ایدوم

 ش از همه به روح القدس ویباشه که ب یا کسینه، اگه تو دنیلش هم ای. دلمیکن یشده خوددار ینابخشودن

کنم اون شخص پولس هست. که با سماجت ین مورد مقصر باشه ، گمون میح کفر گفته باشه و در ایمس

د یرس یداد اما زمانیت روح پاسخ نمیزد و به هدایح حرف میه مسیوقفه بر عل یکرد و بیح رو رد میمس

ه خارج از ا باشه کیدن یچ کجایدر ه یچ کسیکنم هیر کرد. من گمون نمییپولس تغ یکه آشکارا زندگ

 م.یگران برچسب نزنیم به دیض و رحمت و بخشش خداوند باشه پس مراقب باشیف ۀمحدود

مداوم کار  یدیما با ام –دو  ۀ. شمارم که تنها خدا از قلب مردم خبر دارهیمان داریما ا –ک ی ۀشمار

قلب  یلید و خینکید باهاشون کار میکه شا –شما هستند  یدر زندگ یدونم کسانیم. میکنیم و دعا میکنیم

م یشه که ما تسلیل نمین دلیکنند . ایکات روح القدس رو رد میل دارند و مرتباً تحریدر مقابل انج یسخت

ازمند ینم که به شدت ید بدونیر باین مسی. و در طول امیکنیم و کار میکنیدار دعا میپا یدیبا امم. ما یبش

 ۀن واقعاً مسئلیا –کنه یالقدس رو رد م روح ی. اگه شخصمیو خدمتمون هست یروح القدس در زندگ

وجود نداره که  یچ راهیعمداً و با سماجت و مرتباً روح القدس رو رد بکنه ، پس ه یاگه کس –ه یبُغرنج

تونه او رو به یه که میرو رد کرده که تنها کس یر ممکن خواهد بود. چون او کسین غیاد. ایح بیاو به مس

د؟ تنها یشه. متوجه شدیمنجر م یدائم یتیقابل بخشش هست و به محکومر ین غیجه ایاره. در نتیح بیمس

تون پاسخ یح در زندگید و به روح مسیح هستیمس یسیماندار به عینه که اگر شما اید گفت ایکه با یزیچ

د و ید. شما نسبت به روح القدس حساس هستیروح القدس باش یعل یست نگران کفر گوئید الزم نیداد

 گوش کردن به روح القدس و پاسخ به او هست. ۀح نشانیمان به مسید، ایدونیاگه نم

تونه او رو به نجات یه که میو روح القدس تنها راه –کنه یکه روح القدس رو رد م یبه هر حال کس

که  یدا کنه؟ چطور کسیتونه نجات پیچطور م –ا کنه یتونه او رو احیکه م یاره، روح القدس تنها کسیب

ح اگه یمس یسیماندار به عینجاست که بعنوان ایدا کنه؟ نکته ایتونه نجات پیکنه میروح القدس رو رد م

ل گفتم ما در ین دلیم؟ به ایت کنیگران رو به نجات هدایم دیتونیم چطور میما روح القدس رو انکار کن

ه با تونین قلبها مینه که سخت تریت ایم چون واقعیازمند روح القدس هستیو خدمتمون عاجزانه ن یزندگ



ست که ین یزین چیم ایذاریون میل رو با اونا در میما انج یاد. اما وقتیح بیقدرت روح القدس به مس

ن نقل قول یشه. ایه که توسط روح قدوس خدا انجام مین کاریکنه، ایم قلب سخت رو نرم میم بگیبتون

مثل  یست، اون بارن بازدم روح القدس هین تریریمسح ش هست:« بوندز ید َمِکندرارادو»از  یبائیز

ش کننده ین دهنده، ملزم کننده، آشکار کننده، تفتیمثل تسک یت، مثل نمک و شکر داره کلمه اینامید ۀکلم

ه یک کودک گریکنه مثل یکنه، او رو وادار میا مقدس میا مقصر و یکنه شنونده رویرا به ذهن متبادر م

مثل بهار  ینحال قدرتیکنه با ایمت باز میالب او رو به میکنه. قلب او و ج یک غول زندگیا مثل یکنه 

 یچ سخنوریاد. هیبدست نم یریادگی ۀپروس یست. در طین یذات یۀن مسح هدیشکفتن برگها داره. ا یبرا

ام یاست که بر پ یخداست. ُمهر ۀتونه بر اون غالب بشه. اون هدینم یچ صنعتیتونه اونو اظهار کنه. هینم

شه یاعطاء م یو به شجاعان یقیدگان حقیآسمان هست که به برگر یزنه. مقام سلحشوریآوران خودش م

ت خوب و یکنند. جدیوقفه دعا م ین مسح بیکسب ا یاشکبار برا یبا چشمان یکه در هر لحظه از زندگ

 یرویطلبه و نیم یخدائ یه، لفکار روشن الهامبخشه، اما مسح موهبتیو عال یمؤثره ، نبوغ خداداد

فاسد و دور از خدا  یگناه وغلبه بر قلبها یر هایگسستن زنج یبوغ و فکر برات و نیاز جد یقدرتمند تر

ا کنه که به راه خلوص و قدرت گذشته برگرده. یسا رو احیتونه شکافها رو مرمت کنه و کلیهست. مسح م

 ن کار رو بکنه.یتونه ایز جز مسح نمیچ چیه

 یار عالیبس یبوندز کتاب یادوارد مکندرکنه. یهست که به مسح روح القدس اشاره م یمیقد ۀن کلمیتده 

د یتونیکنم. معموالً میه میرو که بوندز نوشته توص یزیبنام )قدرت توسط دعا( نوشته . من خوندن هر چ

ست نسخه یارزان هستند. الزم ن یلید. خیدا کنیپ یحیمس یها یکتابفروش یانتهائ یاو نهارو در قفسه ها

مان یا یکنه. ما برایشما رو عوض م یها یخوندن کتاب او زندگد. یمت بخریم گرون قیبا جلد ضخ یها

ه روح القدس هست و ین ردکردن روح القدس کفر علیم. بنا برایاز داریح به روح القدس نیآوردن به مس

م یت کنیح هدایگران رو به مسیم دیشه. در ضمن اگه بخوایم یت ابدیو محکوم یبه عدم بخشودگ یمنته

د در روح گام یکنه که بایم یادآوریبما  92 یدر مت ین شرح کلیم. ایلقدس هستازمند روح ایبه شدت ن

راً از یکه اخ یمانداریا ۀخانواد یاز اعضا یکیم. با یون بذاریگران در میل را با دیم انجیم تا بتونیبردار

ته ون گذاشیدر م یل رو با کسیگفت که انجین شخص میکردم. ایبرگشته بودند صحبت م یجنوب یقایافر

ک مترجم که ین منصفانه نبوده چون توسط یگفت اما بنظرش ایمان آورده او میح ایو باالخره او به مس

آشنا بوده و اون شخص  ین مترجم با فرهنگ محلیداده و چون ایسا در اونجا بوده بشارت میمؤسس کل

ن یگفت ایه او مکردیاضافه م یزیموارد چ یکرده و در بعضین میاو رو گلچ یشناخته حرفهایرو خوب م

ن یم. من فکر کردم ایدادیبه او بشارت م یاد چون من تنها نبودم و با مترجم دونفریمنصفانه به نظر نم



 یم مخصوصاً اگه به کسیستیم تنها نیدیبشارت م یاز کار روح القدس هست. ما وقت ییف عالیعجب توص

ما رو  یکنه و حرفهایالقا م یهائوجود داره که  به ما حرف یم، روحیدیداره بشارت م یکه قلب سخت

ه ین کفر علیکنه. اگه مردم مرتباً روح القدس رو رد کنند، اونوقت ایره وقابل نفوذ  در قلب او میگیم

م که ین داریقید و یم و امیکنیم یستادگیم و در دعا ایکنیروح القدس هست. اما ما با ثبات قدم کار م

 ه روح القدس بود.یکفر عل نیارند. ایمان بیح ایباالخره اونا به مس

 

 افته در روح القدسید یتعم

 اختالف نظرات...

 گه:یم 97:92ان یاول قرنت

افته ید یک بدن تعمیک روح در یله ی، خواه برده ، خواه آزاد بوس یونانیهود ، خواه یما خواه  ۀپس هم

 م .یم تا از او بنوشیم و همه از همان روح پر شده ایا

د در روح یتعمن هست که ین نظر ایم کرد. اولیهست که از اونا بحث خواه یکل اختالف نظرنجا دون یا

د روح ید، در همون لحظه تعمیاریمان میح ایبه مس یگه وقتی. به عبارت دل هستیالقدس همزمان با تبد

ل صورت ید در روح بعد از تبدیتعمنه که یفتند. نظر دوم اید. همزمان با هم اتفاق میریگیالقدس رو م

هست  یگرید ۀد، بعد ها لحظیاریمان میح ایمس یسیشما به ع ین باورند که وقتیها بر ا یلی. خرهیگیم

 گند.ید دوم روح القدس میل اونا بهش تعمین دلید. به ایریگید میکه در روح تعم

 ل...ید بعد از تبدیمورد تعم

ن یروح القدس. معتقد یۀد ثانویعما تی، لید بعد از تبدیمورد تعمل؟ یا بعد از تبدیاختالف نظرها: همزمان  

  21 – 22:23وحنا ی. کاست تجربه کردندیا نجاتشون رو قبل از پنتیل یشاگردان تبدگند: ین مورد میبه ا

مان یا یده اینکه مرا دیا تو بخاطر ایآ» گفت: یسیع« من. یخدا یخداوند من و ا یا» توما گفت: 

 «آورند. یمان میده اند و ایکه مرا ند ی؟ خوشا بحال کسانیآورد

افته بودند و به یافت کنند، نجات یکاست درینکه روح القدس رو در پنتیگه شاگردان قبل از ایبه عبارت د 

در راه  یگریز دی. چون چدا کنندید روح القدس رو پیشاگردان گفت منتظر بمانند تا تعمبه  یسیل عین دلیا

   2 – 1:9بود. اعمال 

پدر ،  ۀد بلکه در انتظار آن وعدیم را ترک نکنیاورشل» شان گفت : ید به ان آنان بویاو 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



ا وقت یخداوندا ، آ:» دند یکه همه دور هم جمع بودند از او پرسیپس هنگام« افت.ید ید خواهیالقدس تعم

 یشما لزوم یبرا» پاسخ داد  یسیع «؟ یل باز گردانیگر سلطنت را به اسرائیده است که تو بار دین رسآ

روح القدس بر  یاما وقت د.یار خود نگهداشته است بدانیرا که پدر در اخت یخها و زمانهائیندارد که تار

ن نقاط عالم یدورافتاده تر ه و سامره و تایهودیم و تمام یافت و در اورشلید یشما نازل شود قدرت خواه

 «د بود.یشاهدان من خواه

پس در راه بود.  یگریز دیافته بودند، چیل شده بودند، اگرچه قبالً تولد تازه یاگر چه اونها قبالً تبد 

  1:2. اعمال افت کردندید روح القدس رو دریل شدن تعمیشاگردان بعد از تبد

گر شروع به ید ید به زبانهایشان قدرت تکلم بخشیا که روح بهیهمه از روح القدس پر گشتند وبطور

 صحبت کردند.

 ل شدن.ید در روح بعد از تبدیافتند ، تعمیه ید ثانویپس در مورد شاگردان اونها تعم 

، 2 ی. در بابهان الگو در سرتاسر کتاب اعمال رسوالن تکرار شدهیاگند یه مید ثانویبعد طرفداران تعم

  93 – 92:2م. اعمال یخونینجا میو در ار ی. ما بخش کوتاه 91و  93

د یمان آوردند مردان و زنان تعمیح ایمس یسیخدا و نام ع یپادشاهِ  ۀپس درباریلیبه مژده ف یاما وقت

 یپس دور نشد و وقتیلیگر از فید گرفت و پس از آن دیمان آورد و تعمیز ایخود شمعون ن یحت افتند.ی

م ینکه رسوالن مقیهم شد.ید مات و مبهوت میدیآمد م یعمل مپس بیلیف ۀلیرا که بوس یات و معجزاتیآ

ش یوحنا را پیام خدا با استقبال روبرو شده است ، پطرس و یم با خبر شدند که در سامره هم پیاورشل

را آنها یز ابند،یمانداران دعا کردند تا روح القدس را بیا یدند برایآنها به آنجا رس یوقت آنان فرستادند.

ن ید گرفته بودند و تا آن زمان روح خداوند بر آنان نازل نشده بود بنابرایخداوند تعم یسیعفقط به نام 

 افتند. یوحنا دست بر سر آنان گذاردند وآنان روح القدس را یپطرس و 

د گرفته بودند، اما روح القدس رو یتعم یسیاز مردم هستند، که آشکارا در نام خداوند ع ینجا گروهیا

ن یافت کردند. ایوحنا بر اونها دست گذاشتند و اونها روح القدس رو دریدند. و پطرس و افت نکرده بویدر

 ل بود.ید بعد از تبدیاز تعم ینمونه ا

 گه: ینطور میره. متن ایوس میُکرنل ۀم که به خانینیبیپطرس رو م  12 – 11:93نجا  در اعمال رسوالن یا

نژاد که همراه  یهودیندگان نازل شد ومؤمنان شنو ۀکرد که روح القدس بر هم یپطرس هنوز صحبت م

 رت شدند،یز داده شده بود دچار حیان نیهودیر ینکه بخشش روح القدس به غیپطرس آمده بودند از ا

 یم یا کسیآ»  ند. آنگاه پطرس گفت :ینماید میکنند و خدا را تمج یدند که به زبانها صحبت میشنیرا میز

افته یشان هم مانند ما روح القدس را ینستکه ایر آب بشود؟ مگر نه ان اشخاص دید ایتواند مانع از تعم



د دهند. سپس آنها از پطرس تقاضا کردند چند یح تعمیمس یسیشان را به نام عیپس دستور داد ا« اند؟

  شان بماند.یش ایپ یروز

د و به یسریم 91ح. به اعمال ید در نام مسید در روح روح القدس و تعمین تعمینجا فرق هست بیپس ا

  3 – 9:91کنه. اعمال یاز شاگردان مالقات م ید پولس با عده ایرسین متن میا یانتها

کرد تا به  یآن استان مسافرت م یداخل یدر آن زمان که آپولس در شهر قرنتس بود پولس در نواح

د ، روح یدمان آوریا یا وقتیآ:» د یاز آنان پرس شاگرد برخورد کرد. ید و در آنجا با تعدادیافسس رس

 «وجود دارد. یم که روح القدسیخبر هم نداشت یر ، ما حتیخ» آنها در پاسخ گفتند: « د ؟یافتیالقدس را 

» پولس فرمود:  .« ییحید یتعم:» گفتند « د ؟یگرفت یدیپس چه نوع تعم» شان گفت : یپولس به ا

 یکه بعد از او م یه آن شخصگفت که ب یتوبه بود و در ضمن به مردم م ۀداد نشان یم ییحیکه  یدیتعم

و  د گرفتند.یخداوند تعم یسیدند به نام عینرا شنیآنها ا یوقت «اورند.یمان بی، ا یسیبه ع یعنید ، یآ

که پولس بر سر آنان دست نهاد روح القدس بر آنان نازل شد و به زبانها صحبت کرده و نبوت یهنگام

 دند.ن مردان جمعأ در حدود دوازده نفر بویا نمودند.یم

رند. یگید میرند بعد در نام روح القدس تعمیگید میتعم یسینها در نام خداوند عیم که اینیبینها میدر مورد ا

کنند به صحبت به یره اونها شروع میگیا روح القدس بر اونها قرار میرند یگید روح میتعم یوقت یو حت

 گر؟ید یل و در زمانیبعد از تبدا یل هست ید در روح همزمان با تبدیزبانها و نبوت کردن. پس تعم

 د در روح القدس... یف تعمیتعر

د در روح یا تعمید با روح ید هست که از تعمیمختلف در عهد جد ی. هفت جاد در روح القدسیف تعمیتعر

ن ید در روح القدس. ایا تعمید با روح القدس یهم هردو شکل بکار رفته تعم یکنه. در زبان اصلیبحث م

اون متنها به موازات هم  ۀد دهنده هست. همیتعم ییحیهستند: چهار مورد اول از  نهایهفت مورد ا

با روح القدس حرف  یسید دادن عید دهنده از تعمیتعم ییحی ید وقتیتونیهستند. هر چهار مورد رو م

 د.        ینیزنه ببیم

د، از یآ یبعد از من م که یکس ید نشانه توبه شما است ولین تعمیدهم و ا ید م یمن شما را با آب تعم

او را بردارم. او شما را با روح القدس و آتش  یکفش ها یستم که حتیق آن نیمن تواناتر است و من ال

 99:7 یمت د خواهد داد.یتعم

  

 2:9مرقس  «د خواهد داد.یدهم، اما او شما را با روح القدس تعم ید میمن شما را با آب تعم

خواهد آمد که از من تواناتر است و  یدهم اما کس ید میرا در آب تعممن شما » ن جواب داد:یاما او چن



لوقا  د خواهد داد.یستم که بند کفش او را باز کنم. او شما را با روح القدس و آتش تعمیق آن نیمن ال

9::7 

 

ه ک ینید دهم به من گفته بود هر گاه ببیکه مرا فرستاد تا با آب تعم یشناختم اما آن کس یمن او را نم

  دهد.ید میاست که به روح القدس تعم یرد بدان که او همان کسینازل شود و بر او قرار گ یروح بر کس

  77:9وحنا ی

ن واژه ید از اینیبیکه م یبعد ۀکنه. واقعیصحبت م یسیاز ع –د خواهد داد یاو شما رو با روح القدس تعم

 هست:  کاستیپنتاستفاده شده 

اعمال رسوالن  «افت.ید ید خواهیبعد از چند روز شما با روح القدس تعمداد اما  ید میبا آب تعم ییحی

5:9 

 گه: یم 99::9کنه. اعمال یهست که با شاگردانش صحبت م یسین عیا

د یداد اما شما با روح القدس تعم ید میبا آب تعم ییحی» و آنگاه به خاطر آوردم که خداوند فرموده بود: 

 .«افت ید یخواه

کنند که چطور شاگردان با روح القدس ین بحث میکاست اشاره دارند و از ایبه پنتات ین آیا یهر دو

 سه: ینوید اونجا که مینیبیاز پولس رو م یبعد عبارت  –رند یگید میتعم

 

افته ید یک بدن تعمیک روح در یله ی، خواه برده ، خواه آزاد بوس یونانیهود ، خواه یما خواه  ۀپس هم

 97:92ان یاول قرنت م .یم تا از او بنوشیپر شده ام و همه از همان روح یا

 ...  یریجه گینت

ک: در مورد ی ۀم. شماریجه برسین نتیم به ایتونیاون هفت متن به اعتقاد من م ی. بر مبنایریجه گینت

ن یاد، ایش میا باروح در صحبت هاش پید ، توسط روح، در روح ، یتعم ۀپولس، استفاده ازهر سه واژ

م. حاال یافته اید یک بدن تعمیک رو در یگه : ما همه توسط یم 97:92ان یدر اول قرنته که او یزیچ

د توسط روح و یگه تعمیگند: خوب او مین مرحله میه هستند، در اید ثانویکه معتقد به تعم یاونهائ

ه چون تونه مورد اعتناء باشیکنند. اما درواقع اون فرق نمیروح صحبت م در  –ا ی – با دیگران از تعمید

که پولس  یزیکنند. چیگررا منعکس میکدیمتفاوت اونها  ین شرح هاید، در ایدر عهد جد یدر زبان اصل

د یک بدن تعمیک روح در یمان آوردند توسط یح ایاونها به مس ینه که وقتیگه ایمانداران قرنتس میبه ا

د یگران تعمیرند و دید بگیمتع ینطور نبود که برخیافتند. اید یتعم یمان آوردند همگیا یافتند. وقتی



 گه.ینجا میه که پولس ایزین چیم. پس اید گرفتیک بدن تعمیک روح در یما توسط  ۀرند. همینگ

ش یشاگردان در اونجا پ یبرا ی؟ چه اتفاقدیگیم یکاست چیدر مورد پنتاره، پس یش میپ ین سئوالیا

که  یبودند. به هر حال سئوال افتهیولد تازه کاست تیاونها قبل از پنت. بودند ل شدهیله شاگردان تبداومد؟ ب

ه یزین داستان چیا ایگه آی؟ به عبارت دبود یعاد یزین داستان چیا –ن واقعه یا ایآنه. یم اید بپرسیما با

فته؟ اونها منتظر شدند و توسط روح یاتفاق م یحیهر مس ین برایا ایاد؟ آیش میپ یمانداریهر ا یکه برا

فته؟ بنظر من جوابش کامالً واضح یاتفاق م یمانداریهر ا یه که برایزین چیا ایافتند. آید یالقدس تعم

 ین بر مبنای. اخ نجات بودیمنحصر بفرد در تار یانتقال ۀا دوریر یر مسییک تغیکاست یپنتهست. نه! 

فته که یاتفاق م یزیکاست چیم. آشکارا در پنتیده ایهست که ما قبالً در کتاب مقدس د یز هائیتمام چ

 یگذر از عهد ۀکردند که مرحلیم یزندگ یدر دوره ا یسیعمنحصر بفرده. شاگردان  ییطور باور نکردنب

با در نظر نه: یا گذر ایانتقال  ۀد منظورم از دوریدینو فهمیخوام مطمئن بشم که ای. مگر بودیبه عهد د

ست. ین ی. شکشتندمان دایح صعود کرده اید رو درک کردند. اونها به مسیاونها عهد جد یسیگرفتن ع

اونها هنوز با کاست، یمان آوردند اما در مورد روح القدس تا روز پنتیا یسیاونها قبل از صعود به ع

د اونطور که در اعمال ی. روح القدس هنوز در عهد جدکردندیم یم از روح القدس زندگیات عهد قدیتجرب

 2ز روح القدس داشتند. پس در اعمال ا یناقص ۀشرح داده شده، نازل نشده بود. اونها تجرب 2رسوالن 

د در روح یچکدوم اونها به عبارت تعمید، هید و به اون سه تجربه نگاه کنیفته؟ اگه برگردیم یچه اتفاق

م ینیبیکه م یزید روح صحبت نکردند. در عوض چیچکدوم در مورد تعمیهم نکردند. ه یاشاره ا یحت

نه ی. منظورم اروح هست ۀکردن از نقش یرویه وضوح پقاً و بید از روح دقیدرک عهد جدن ینه که ایا

کنند، یافت میها همونطور که وعده داده شده، روح رو در ینه که سامرید اینیبیم 2که در اعمال  یزیچ

نکه به افراد ید بود. همیه و سامره شاهدان من خواهیهودیم و یروح بر شما خواهد آمد و شما در اورشل

ان هم قرار یهودیر یم که روح بر غینیبی، حاال م 93وس در اعمال یل کرنلشه مثیبشارت داده م یدیجد

داده نشده  یار اصلیک معین به عنوان ید هست. ایجد یدر کتاب اعمال شروع یر کلین تصویره. ایگیم

روح  ۀم نقشینیبیهست که م ین بارین اولیز طبق اون اتفاق خواهد افتاد، بلکه این همه چیکه بعد از ا

شه. یدم باز مید 2:9م که آنچه را در اعمال ینیب یت رو مین واقعیا 91و  93شه ، در اعمال یاز مالقدس ب

 گه:یکه 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

هم  یسین بار در مورد عیاول یشنوند بلکه برا ین بار در مورد روح القدس میاول یبران افراد نه تنها یا



اد و در یهستند که پطرس نزدشون م یان خدا ترسیهودیر ینها غیا 93شنوند.  در اعمال رسوالن  یم

م. ینیبیط رو میهم همون شرا 91کنه. بعالوه در اعمال یو روح القدس با اونها صحبت م یسیمورد ع

د و به یرید بگیح تعمید در مسیگند که باید گرفتند. و حاال به اونها میتعم ییحیهستند که از  ینها کسانیا

د بعد از ید بما تعمیکنم که  عهد جدیجه من فکر میدر نتد. هردو بطور همزمان. یاز داریروح القدس ن

رو  ین مهمیمقدس موضوع به ا د کتابی. وگرنه چرا بادهیم نمیه روح القدس رو تعلید ثانویا تعمیل یتبد

دونم ی. حاال مدهیم میل رو بما تعلید روح با تبدیتعم یهمزماند یم نداده باشه؟ عهد جدیبه وضوح تعل

که در  یزیه داشتم. چیثانو ۀکنند خواهند گفت، اما من تجربیم رو مطالعه مین تعلیکه دارند ا یکسائ

 لم برام اتفاق افتاده.یر از تبدیغ یزمان

 یاتیاله یم. ما نقطه نظر هایرفتیرون میناهار ب یداشتم که هر هفته باهم برا یاد که دوستیم ادمی 

 یۀد ثانویکنه که تعمیمن دعا م یه روز گفت که براین اونها بود. ین مسئله عمده تریم که ایداشت یمتفاوت

 یا هفدهم جوالید آیم او از من پرسیبرگشت یم و وقتیرفت یالت تابستانیتعط یرم ما برایروح رو بگ

. من یافت کنیه رو درید ثانویکردم که تو اون روز تعمیبرات افتاد؟ من گفتم نه او گفت من دعا م یاتفاق

و روح القدس رو  یسیافت کردم عین فرصت رو از دست داده ام اما من هردو رو باهم دریگفتم پس من ا

ل رو داشتند که بهش ید بعد از تبدیتعم ۀبهستند که اون تجر یدونم کسانیافت کردم. من میهمزمان در

 د.یفکر کن یم کاربردین مسئله به مفاهیقتون کنم با توجه به ایخوام تشوینجا میگند.  پس ایه مید ثانویتعم

 ...یم کاربردیمفاه

د خودمون ید از تعمیما باح معتقدم که، یمس یسیماندار به عیک: من بعنوان ای ۀ. شماریم کاربردیمفاه 

ک چهارم یم. نه یکنیافت میم روح القدس رو دریاریمان میح ایبه مس ینه که وقتی. منظورم امیبشمطمئن 

م. یکنیافت میم روح خدا رو دریاریمان میح ایبه مس یا نصف روح القدس رو بلکه وقتیروح القدس 

 گه:یم 19 – 72:2اعمال رسوالن 

ح یمس یسیآمرزش گناهانتان به نام ع یاشما فردأ فرد بر ۀد و همیتوبه کن» شان گفت : یپطرس به ا

شما و فرزندان  ین وعده برایرا ایز افت ،ید یخدا را خواه یۀعط یعنید که روح القدس یرید بگیغسل تعم

پطرس با سخنان  «ما او را بخواند. یهر که خداوند ، خدا یعنیاست که دور هستند  یکسان یشما و برا

ن اشخاص نادرست یخود را از ا» گفت :  یکرد و م یب میرغداد و آنان را ت یگر شهادت میار دیبس

شان یافتند و در همان روز در حدود سه هزار نفر به اید یرفتند تعمیام او را پذیکه پیپس کسان «د.یبرهان

 وستند.یپ



فتاد یم اتفاق نیمانداران عهد قدیا ین براید هست. ایمانداران عهد جدید روح القدس برکت مشخص ایتعم 

 یبرا یجهان ید روح القدس برکتیتعمد هست. و یمانداران عهد جدین برکت منحصر به ایا بلکه

هست که پولس در  یزیچ ین هدف کلیم.  ایما اونو دار ۀگه همی. به عبارت دد هستیمانداران عهد جدیا

 گه:یان میقرنت

 م. یافته اید یک بدن تعمیک روح در یله یبوس

ان برسد یهودیر یح به غیمس یسیله عیم وعده داده بود بوسیا به ابراهکه خد ین همه واقع شد تا برکتیا

  91:7ان یغالط م.یمان بدست آوریتا ما روح القدس موعد را از راه ا

ر داد ییروح القدس چشمان شما رو باز کرد و قلب شما رو تغ ید. وقتیافتید ید که تعمیپس مطمئن باش 

 د. یاشن مطمئن بیهمزمان در شما ساکن شد. از ا

از  ینه که وقتیترسم ایکه ازش م یز هائیاز چ یکید. یت بر حذر باشیحیکردن مس یاز طبقه بند یدرثان

ک ی یم که در اون عده ایکنیجاد میرو ا یشده ا یت  طبقه بندیحیستم مسیم سیکنیه صحبت مید ثانویتعم

به  یاد که عده ایبوجود م یتیار از روحانیتمام ع ید. و سطحیدو تعم ید رو تجربه کردند و عده ایتعم

م نداده. یرو تعل یزین چید چنیشه که عهد جدیت میفیبا دو ک یستمیش سیداین سبب پیاون نائل نشدند. و ا

 یسیبود که ع یادیز یقت داشت فرصتهاین حقیار مضر هست. اگر ایسا بسیکل ین برایکنم ایمن فکر م

گفتند که شما ید ، در کشمکش بودند میر عهد جدکه د یساهائیا پولس و پطرس به کلیگفت ین رو میا

گفت یساها که در کشمکش بودند ، میبه اون کل  7و  2د در مکاشفه یبا یسیا عید یریه بگید ثانوید تعمیبا

نجا یشده که در ا یت درجه بندیحیگه مسینم یزین چید. اما او چنیریه بگید ثانویالزمه که شما تعم

بعد  ۀتجرب یم و اون عده از شما رو که به نوعینجا مراقب باشیخوام ایمنداره.  یمطرح شده وجود خارج

ل یبعد از تبد ۀد تجربیهست که شا ین واقعاً خطاب به خودم و کسانیق کنم. و اید تشویل داشتیاز تبد

م و من ید بر سر کتاب مقدس سازش بکنی. ما نبادیهاتون مراقب باش یدر داورکنم یقتون مینداشتند. تشو

روح  یۀد ثانویا تعمیل ید روح بعد از تبدیدر کتاب مقدس باشه که صحت تعم یچ سندیکنم که هینمباور 

م. یوس کنیگر طرف مقابل رو مأیکدیات یکردن تجرب یم با نفیخواین حال ما نمید بکنه. اما در عییرو تأ

ل یتون بعد از تبدیگتو زند یزید، اگه چیسوم و چهارم هم داشته ا یا حتیدوم و ۀتجرب یاگه شما به نحو

کنم به یش اومده، اما من فکر نمیتون پیدر زندگ یزید چیکنم. شا یخوام اونو نفیاتفاق افتاده، من نم

م که یبد یم به اون نامید بتونیم. شایارید روح به حساب بیعاقالنه باشه که اون رو تعم یلحاظ کتاب مقدس

 یم. قطعاً زمانهائیکنیهستند که ما اونا رو تجربه م ییقطعاً عالئم روحان –باشه. بله  یشتر کتاب مقدسیب

ک جهش یده. یر مییز ما رو تغیرت انگیح ید به روشیما هست که روح القدس شا یروحان یدر زندگ



فعال نه یا یر بعدیست. تصوید روح نین اسمش تعمیم. اما ایکنینو حس میفته و ما ایاتفاق م یروحان

د روح یرند. و الزمه که تعمید بگیشه الزمه که تعمیمردم گفته م به ی. گاهبودن در طلب روح القدس

د. از ین کار ها رو بکنند: به تمام گناهان خودتون اعتراف کنیکنند که ایق میرند. و اونا رو تشویبگ

د. عرصه یبخشش گناهانتون اعتماد کن یح براید. به مسیتون توبه کنیمانده در زنگیگناهان باق یتمام

د یح بکنیم مسید. خودتون رو تماماً تسلیم کنید به او تسلیم نکردیتون رو که به خداوند تسلیاز زندگ یهائ

ز یخدمت تجه یبرا یدیجد یۀبخشه و شما رو با عطید قوت میجد ید که او شما رو به روشیو باور کن

د، ین کارها رو کردیا ید و وقتین کار رو بکنیه. قطعاً این عالید. این کار ها رو بکنیکنه. حاال اگه شما ایم

مون هست که تحت یدر زندگ یم عرصه هائیگید. ما میفته تعجب نکنیواقعاً خارق العاده اتفاق ب یزیاگه چ

مون یم و از گناهان اعتراف نشده در زندگیم او بشیم کامالً و تماماً تسلیخوایست. میاطاعت روح القدس ن

د یه. اما بایز خوبین چیشه. ایما م یقدس در زندگدات منجر به جنبش روح الین نوع تمهیم. ایخالص بش

چ یست. ما هید روح نین تجربه تعمیم. ایات، کتاب مقدس رو در نظر داشته باشین تجربیدر صحبت از ا

 یم.  بلکه واژه هاید روح القدس بدیات، عنواِن تعمین گونه تجربیم که به ایندار یکتاب مقدس یمبنا

ا پرشدن از روح القدس. یبره مثل مسح و یات بکار مینگونه تجربیا یهست که کتاب مقدس برا یگرید

تر  یات هست که بهتر و کتاب مقدسین نوع تجربیا یبرا یگرید یرشد در شباهت به خدا. واژه ها

ه که در زمان یزید چیل نداره. تعمیات بعد از تبدیل تجربین قبیبه ا یناً ربطیقید روح یهستند چون تعم

روح  یوه هایدنبال مارتون کتاب مقدس باشه . یات با روح معیه. در صحبت از تجربفتیل اتفاق میتبد

کنه: او یما کار م یم که روح القدس در زندگیدونینجا می. از ادیاز روح تمرکز کن یبر پرو  دیالقدس باش

لقدس روح، پر شدن از روح ا یکنم پریکنه. من واقعاً فکر میاره و ما رو پر میوه به بار میدر ما م

روح هست که  یهست. پر ین احساس خارق العاده ایکنند. ایل شدن تجربه میه که مردم بعد از تبدیزیچ

ت کنه. پس اگه یکامالً تازه تقو ییخدمت به روشها یتونه اونا رو عوض کنه و برایاد و میبر مردم م

د کتاب ینید و ببیمالحظه کننه که واقعاً یتونم بکنم ایکه م یقین تشوید بهتریداشته ا یه ایثانو ۀتجرب

گران به عنوان ید به دیکنم مراقب باشیه مینطور توصیکنه. همیف میمقدس اون تجربه رو چطور توص

که من  ید تا به سطحیرید روح القدس رو بگید تعمید شما باید و به مردم نگیدرجه دو نگاه نکن یحیمس

م که روح یق کنیم و تشویت کنیح هدایرف مسگه رو به طین خوبه که همدیکنم اید. من فکر میهستم برس

ل رو با روح القدس یات بعد از تبدین نوع تجربی. اگه شما ا یر واقعیغ یم اما نه به روشیالقدس رو بطلب

ن ید به اید که به اونا کمک کنینکن یگران رو داورید دینه که مراقب باشیمن به شما ا یۀد، توصیندار

د که منجر یرو طلب کن یشتریشتر و بید و روح بیدر طلب روح القدس باشز ها فکر کنند، اما خودتون یچ



 شه.ین  پر بودن از روح القدس میبه ا

 

 

 پر از روح القدس

 ک فرمان... ی

 د.یکشاند بلکه از روح القدس پر شو یزشت م یکارها یرا شراب شما را به سوید ، زیمست شراب نشو

 92:5ان یافسس

هست نه  دستور العملک یهست. پرشدن از روح القدس  دستورک ین ی. ادیهست. پرشو ینجا فرمانیا

 یست. بلکه فرمانیه نیک توصیست. پرشدن از روح القدس یحت مؤدبانه نیک نصین ی. اشنهادیپ کی

فرمان  –م یح مقرر هست که از روح پر بشیمس یسیرو عیالزم االجراست. هرکدوم از ما به عنوان پ

روح ن فرمان خطاب به جمع هست نه به فرد. ید. ایگه پرشوی. کتاب مقدس ممیم که از روح پر بشیدار

ده. یهم انجام م یجمع یکنه. اما او کاریما کار م یروح در زندگ ی. بله به لحاظ فردکنهیسا رو پر میکل

 کنه.یسا رو پر میروح کل

ه که ما یزیچ –ده یو انجام مه که این کارید. اینجا واقعاً مسئله جالبه. پر شویهست. ا یانفعال ین عملیا 

برعکس روح بخش . بلکه میرو تصاحب کن یشترینکه ما روح بینه ام روح در ما انجام بده. یاز دارین

م که ما رو پر یشیم روح میما تسلد روح القدس شما رو پرکنه. ی. بذارکنهیاز ما رو تصاحب م یشتریب

ن کل یشتر از آن تو. ایار تو هستم. سهم بیاخت د. من درید. به او بگیم او بشی. بدون مقاومت تسلکنه

من در مورد او مربوط به  ۀمورد عالق یاز داستانها یکیاشاره کردم.  یال مود یمسئله هست. قبالً به د

گفتند. ینه. همه داشتند مرو موعظه ک یداریاد و بیب یخواند که واعظیهست که تمام شهر م یزمان

 یال مود یبلند شد و گفت: ما به د ینکه باالخره مرد جوانیم. تا ایرو دعوت کن یال مود یالزمه که د

هست؟ همه ساکت شدند.  یال مود ید؟  مگه روح القدس در انحصار دیگینو میم. چرا همه ایندار یازین

روح القدس در انحصار  یگیسالن برخاست و گفت: پسرم تو راست م یاز انتها یمیمرد موقر و حک

اد. متوجه ینجا بیم که او ایاز دارین رو ما نیدر انحصار روح القدس هست. از ا یست. اما مودین یمود

شتر مال او و سهم کمتر مال یسهم ب یعنین یشما در انحصار روح القدس هست؟ ا یا زندگید؟ آیمسئله شد

 شما. 

تجربه  ست، بلکهین یناگهان یدادین فقط رویدر زمان حال و مداوم هست. ا یانفعال ین عملیا –د یپرشو



ف شده. او پر از روح القدس یپر از روح القدس توص یل استفان بعنوان کسین دلیمداوم هست. به ا یا

که در موقع  ی. و اون زمانشهیشه داده میهم یکبار برایهست که  یه اید روح عطیتعمرفت. یراه م

 یادیز یمنظورها هست که به َکّرات و به یه ایروح عط یپرشه. یمون مینجات روح القدس وارد زندگ

ست که ینطور نین هست. ایم منظورم همیروح القدس باش ۀد محتاج و تشنیائیگم بیم ی. وقتشهیداده م

م یاز روح ندار یچ حسیم چون هیم که بنوشیهست یزیم و منتظر چیابان نشستیدر ب یرین بایدر زم یگوئ

 م.یشتر درونمان داشته باشیشتر و بیشتر و بیم روح بیخواهیم میروح القدس هست ۀم تشنیگیم یبلکه وقت

 د.یاز روح القدس پر شو

 سه دسته...

زنند، سه دسته هستند. یروح حرف م یکه از پر ید کسانینیبید، میکنیبه کتاب مقدس نگاه م یوقت 

  گه:یکنه و میاز استفان صحبت م ::7. اعمال رسوالنحیمس یروان عمومیپ

ک نام و پر از روح القدس و با حکمت را انتخاب یاز مردان ن ان خودتان هفت نفریبرادران ، از م یپس ا

 م یفه بنمائین وظید تا آنان را مأمور انجام ایکن

 گه: یزنه و میهم از استفان حرف م ::5نطور اعمال رسوالن یهم

مان و روح القدس یپر از ا یفان مردیشنهاد مورد قبول تمام حاضران در مجلس واقع شد و استین پیا 

ده و اهل یهود گروین یکالوس را که قبال به دیناس و نیمون و پرمیکانور و تیس و پروخروس و نپیلیوف

 دند.یه بود برگزیانطاک

 گه:یکنه و میاز برنابا صحبت م 21:99اعمال رسوالن 

  م شدند.یبه خداوند تسل یریکث ۀمان بود. پس عدیکوکار و پر از روح القدس و این یاو مرد 

 کنه.  یاز پولس و برنابا صحبت م 52:97اعمال رسوالن 

 دند.یو روح القدس گرد یه پر از شادیو شاگردان در انطاک

 93 95:9لوقا  سایرهبران در کل

تولد از  یرا او در نظر خداوند بزرگ خواهد بود و هرگز به شراب و باده لب نخواهد زد. از همان ابتدایز

د. با یآنان باز خواهد گردان یخداوند، خدا یل را بسویاسرائ یاز بن یاریروح القدس پر خواهد بود و بس

دهد و  یدر حضور خدا قدم خواهد زد تا پدران و فرزندان را آشت یشاهنگیاس مانند پیروح و قدرت ال

 «خداوند آماده سازد. یمستعد برا یکان آورد و مردمانیسرکشان را به راه ن

ا نزد یکنه که حنانیصحبت م یاز زمان 93:1والن کنه. اعمال رسیسا صحبت میدر کل یه از رهبرین آیا



 گه:یشائول رفت و دستش را بر چشمان او گذاشت. اون م

شائول ، خداوند  یبرادر ، ا یا:» ا رفت ، وارد آن خانه شد و دست بر شائول گذاشت و گفت یپس حنان

و از روح  یابیود را بازخ ینائین راه به تو ظاهر شد مرا فرستاده است تا تو بیکه ب یسائیهمان ع یعنی

 .« یالقدس پر گرد

 .یو از روح القدس پر گرد خواد خدمتش رو شروع کنه...یهست که پولس اساساً م ین زمانیا

پطرس در مقابل  2:1اعمال رسوالن  شند.یمردم از روح القدس پر م ی، گاهخاص خدمت یفرصتهادر 

 : گهیل رو موعظه کنه. اون میخواد انجیستاده و میشورا ا

 ل ،یخ اسرائیمشا یسران قوم و ا یا» پطرس پر از روح القدس جواب داد : 

 گه:یم  92 – 1:97شه کتاب مقدس در اعمال رسوالن یما مواجه میبنام عل یکه پولس با مرد یزمان 

ن هنگام شائول که به نام پولس معروف شده بود پر از روح القدس شده به آن مرد چشم دوخت و یدر ا

ا از منحرف ی، آ یرنگ و تبهکاریمنبع ن یها ، ا یکیدشمن تمام ن یطان ، ایفرزند ش یا»  گفت :

نا ین ، دست خدا ترا خواهد زد و نابیحاال بب ؟یدار یساختن مردم از راه راست خداوند دست بر نم

و ره و تار شد یما تیا در نظر علیدر همان وقت دن« د.ید ینور آفتاب را نخواه یشد و تا مدت یخواه

ن یفرماندار که ا دا کند.یخود پ یراهنمائ یرا برا یگشت تا شخص ینطرف وآنطرف میکورکورانه به ا

 ر شده بود.یم خداوند سخت متحیرا ازتعالیمان آورد زید ایان را دیجر

 یکنه، گاهیدا مین روح خداست که بر ما تسلط پیا –زنه یروح حرف م ید کتاب مقدس از پرینیبیم یوقت

م. در اون هشت مورد یکه از اون صحبت کرد یموارد یبرا یسا و گاهیکل یدر رهبر یخاص منظور یبرا

ومقتدرانه از  یو آن یناگهان ین عملیکنم ایمختلف مردم از روح پر شدند و صحبت کردند. من فکر م

ا یدر محل کار  یم. وقتیل رو موعظه کنیکنه تا انجیما رو پر م یطرف روح القدس هست که در فرصتهائ

ن کار یروح هست که باعث ا ین پریکنم که اید من فکر میزنیحرف م یل با کسیتون از انجیمحل زندگ

هست که  یکالم. زمانهائ ۀموعظ یده، اما نه فقط برایم مینجا تعلیه که کتاب مقدس در ایزین چیشه. ایم

 ما در انحصار روح القدس هست.  یها یم و زندگیکنیم یما پر از روح خدا زندگ

 هار  دستاورد ...چ

ل به یمک. ی ۀد شده. شمارید بر آن تأکیروح که در کتاب مقدس در عهد جد یچهار  دستاورد  پر

 . پرستش

 

 



خداوند  ید و با تمام دل برایگر گفتگو کنیک دیبا  یروحان یحات و سرود هایبا استفاده از زبور و تسب

پدر  یز سپاسگزار خدایهمه چ یروز برا ح هریمس یسیبنام خداوند ما ع د.ید و آهنگ بسازیبسرائ

  23 - 5:91ان یافسس د.یباش

. د اطاعتیتجد. دست آورد سوم ید دوستیتجدکنه. دست آورد دوم یروح ما رو به منظور پرستش پر م

 فته: یاتفاق م 29:5ان یه که بالفاصله در افسسیزین چیا

 د .یگر باشیک دیع ید مطیح داریکه به مس یبه خاطر احترام

ازدواج در هست.  یقت مهمین حقیکنه. ایفرزندان صحبت م یعد او در ادامه در مورد ازدواج و سرپرستب

 د. یازمندی. شما به روح ناز روح هست یگرو پر

ز زنان خود را یآن داد شما ن یسا را دوست داشت و جان خود را برایح کلیشوهران ، چنانکه مس یا

 25:5ان یافسس د.یدوست بدار

 د.یازمندیما به روح نزنان ش یا

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

. چند  روح القدس هست یبچه ها بسته به پر یسرپرستاره . یح عزت و جالل بیمس یکه برا یبه طور

با خودشون گفتن ،  با فرزندانشون فکر کنند که یتونن به لحظاتیکنند مینو مطالعه مین که اینفر از والد

از یار روح القدس باشم .  ما نید بکنم  ، الزمه که منحصراً در اختینکنم که نبا ینکه کاریا  یباشه ،  برا

  79:1ل بده . اعمال یاعالم بشارت انج یبرا یم که روح القدس ما رو پر کنه و بعد به ما قوت تازه ایدار

ل اجتماع آنان به لرزه درآمد و همه از روح القدس د ساختمان محیان رسیشان به پایکه دعایهنگام

 کردند. یان میپرگشتند و کالم خدا را با شهامت ب

ن نظر هست ینطور ایکنه  . همیخاص ، پر م یکار یروح القدس ما رو  برا یداد ناگهانیک رویدر  یگاه

ار تو یقسمت اعظم  من در اختخوام که یم که ما رو پر کنه . منو پر کن . مید دائماً از خدا بخوایکه ما با

 شتر مال تو و کمتر مال من . یباشه . سهم ب

 

 ز شده با روح یتجه 

 ض او ...یبا ف

ض خود ، هر ی.  روح القدس با فز شدن با روح یشه . تجهیا میپر شدن از روح منجر به گرفتن عطا

ن هست . کلمه یض ایف با فی.  تعرس کنه یح تقدیجالل مس یسا رو برایکنه تا کلیز میرو تجه یا یحیمس



ض هست . یف یایاون عطا یلغو یزماتا هست . که معنیبه کار رفته ، کار یروحان یعطا یکه برا یا

از  یزماتا به گروه خاصیکار ۀل من واقعاً دوست ندارم که کلمین دلیض هست . به ایف یز به معنیکار

م . همه ما یه هستیعط یپس همه ما دارام . یض رو داریف یایان اشاره کنه چونکه همه ما عطایحیمس

 م . ینیبیم ::27ان یه که در رومیزما ، کلمه ایم . در واقع کلمه کاریمون دار یض رو در زندگیف یایعطا

ات یمتحد هستند ح یسیح عیکه با خداوند ما ، مسیدهد موت است اما خدا به کسان یکه گناه م یرا مزدیز

 بخشد.  یجاودان م

م . یا داشته باشیا داشته باشه . ما الزمه که عطاید عطایبا یحیهست . هر مس یابد اتیخدا ح یۀعط 

 یایم. هر چه عطایافت کنیا رو درید که عطاییای. پس ب ییض در هر جایف یای. عطا یواقع یایعطا

 یروحان یایصحبت از عطا یداره.  وقت یک برتری«  ض اویبا ف»نجا یم ، بهتره . ایداشته باش یشتریب

 یای.  عطا هستند یض عمومیاز ف ی، نشانه ا یعیطب یمهارت هاوجود داره .  یک برتریشه ، یم

  99:92ان یض نجات بخش هستند .  اول قرنتیف  ینشانه ها یروحان

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

 یعیطب ییا نه ، مهارت هایح هست یماندار به مسینکه ایصرف نظر از ا یهر کسنه . ینجا منظورم ایا

که در  یخوب ، خوانندگان خوب ، کسان یاونهاست . قهرمانان ورزش یض خدا در زندگیداره که نشانه ف

 یم ،  مهارت هاییایح بینکه به مسیقبل از ا یخواد باشه . ما حتیکه م یهنر مهارت دارند ، هر هنر

که ما ازش  با عنوان  یزیما هستند . اما چ یدر زندگ یض عمومیف یم که نشانه هایدار یا یعیطب

هستند که چون روح  ییزهاینها چیستند . این یعیطب یم ، تنها مهارت هایکنیصحبت م یروحان یایعطا

شه . یم یروحان یایافت عطایض نجات بخش منجر به دریشن . فیالقدس  در ما وجود داره ، به ما عطا م

ض یبا ف یعیطب یکه مهارتها  یکنم کسانیم . فکر مین اونها رو بدونیکنم جا داره که تفاوت بیمن فکر م

ه یان ، عطیح میبه مس ید  وقتیشا یح دارند  ، گاهیم ، قبل از آمدن به مسیتعل یخدا  برا یعموم

ر یغ ینداره که  تفاوت ها یومن اونها هست . لزیب ینجا تفاوتیم هم به اونها داده بشه . ایتعل یروحان

وجود  یه روحانیو عط یعین مهارت طبیب ین دو رو مطرح کنم . اما تفاوت عمده این ایب  یضرور

نه یاد ایش میکه پ یزیشه ، چیم یه روحانیصحبت از عط یم ، وقتیاریمان میح ایما به مس یداره . ، وقت

 هست . « ض یبا ف»ف ین تعریکنه . و ایمده شده باز یرو که   به ما بخش یا یکه  موهبت روحان

 کنه ...یز میان رو تجهیحیمس ۀروح القدس هم

روح س کنه . یح تقدیجالل مس یسا رو برایکنه تا کلیز میان رو تجهیحیضش همه مسیروح القدس با ف

  3:92ان یاول قرنتداره  .  یه ایعط یا یحیهر مس .  کنهیز میان رو تجهیحیضش همه مسیالقدس با ف



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

 دارند. یه ایان عطیحیه داره . پس تمام مسیک عطیحداقل  یا رو نداره . اما هر کسیچ کس همه عطایه

ان ی. اول قرنتبه نوبه خود مهم هست  یه ایده و هر عطیم یه ایروح القدس به هر کدام از شما عط

 گه : یا مهم هستند . اون میکنه که چرا همه عطاین صحبت میدر باره ا  23 – 95:92

ا اگر ی ست ؟یگر عضو بدن نین حرف دیا بخاطر ایآ« ستم ببدن تعلق ندارم یچون دست ن» د: یاگر پا بگو

گر عضو بدن محسوب یل دین دلیا به ایآ« ستم یستم ببدن متعلق نین که چشم نیبعلت ا» د: یگوش بگو

 یتوانست بشنود؟ و اگر تمام بدن گوش بود چگونه م یگر تمام بدن چشم بود چگونه ما شود؟ینم

ده است اگر تنها یخود بخش ۀبدن طبق اراد یاعضا ۀرا به هم یمناسب یقت خدا جایدر حق د؟یتوانست ببو

 است .  یکیبدن  یا ر است ولیاما در واقع اعضاء بس داشت ! یوجود نم یک عضو بود بدنی

د ی. با یشتر مهمید ، تو بیگر بدن بگیا به بخش دیو   یستید تو مهم نید بگیتونیاز بدن نم یششما به بخ

ه که یتین اصطالح ذهنی.  منظورم از ام یخودمون  باش ینید مراقب خود کم بیما باد . ینجا مراقب باشیا

  :2 – 92: 29ان ید . اول قرنتیندار یازیستم . به من نیگه من خوب نیم

 «.ندارم  یازیبتو ن» د: یتواند به پا بگو یا سر نمی« ستم یمحتاج تو ن» د: یتواند بدست بگو یو چشم نم

را که پست  یاست و اعضائ یش از همه ضروریفند وجودشان بیکه بظاهر ضع یبرعکس، اعضائ

 یستند با توجه خاصیبا نیبدن خود را که ز یم و آن قسمت از اعضایپوشانیم یشتریم با دقت بیشماریم

 یبدن را طور ی، خدا اعضا یاج ندارند. آریاحت یشین آرایما به چن یبایز یحال آنکه اعضا م،یآرائ یم

ن یب در بین ترتیشود تا به ایداده م یشتریت بیپست تر بدن اهم یبهم مربوط ساخته که به اعضا

اگر  ل داشته باشند.گر توجه متقابیک دید ، بلکه تمام اعضاء نسبت بیایبوجود ن یبدن نا همآهنگ یاعضا

ن یاز اعضاء مورد تحس یکین اگر یک هستند. همچنیگر در درد آن عضو شرید ید اعضایبدرد آ یعضو

 ز خوشحال خواهند بود.یگر نید یواقع شود اعضا

ن یکه ا یشماریزنم افراد بیسا ها هست. حدس میز ها در اکثر کلین چیع تریاز شا یکین یکنم ایمن فکر م

االت ینجا در ایفکر کنند که عضو آن هستند، خواه ا یا یمحل یسایکنند، اگه به کلیه ممطالب رو مطالع

داشته باشه .  یازیسا واقعا به من نیکنم کلیگن  که فکر نمی،با خودشون میگرید یا هر جایمتحده و 

ر د ، پس به شما بخاطیح هستیمس یسیرو عید ، اگه شما پیسا هستینه که اگه شما عضو کلیت ایواقع

د مراقب ینطور بایهمم . یم و مراقبش باشیاجتناب کن ینید از خود کم بیداده شده . ما با یه ایسا عطیکل

به من  یلیسا خین کلیدارم بنا بر ا یادیز یایم خب من عطاید فکر کنی. ما نبا میهم باش  ینیخود بزرگ ب

گه شما یم ینیو خود بزرگ بد ، یارند یازیستم ، شما به من نیگه من خوب نیم ینیاز داره . خود کم بین



ن یکنم که ای. من فکر مدیاز داریگه نیگه شما به همدیخدا م.   ندارم یازید ، من به شما نیستیخوب ن

در  یاست . به هر حال عده ایدر دن یمانیا ین انواع خانواده هایزها در بین چیز تریجان انگیاز ه یکی

رت یقت حینجا حقید. ایس کردن بدن  داریتقد یبرا یادیز یایشما هستند .  شما عطا یمحل یسایکل

سا وجود داره . یشتر در اون کلیا بیض و یه فیسا باشند ، ده عطینفر در کل 93هست . اگه  یزیانگ

م یم و به خودمون بگیزها باشین چید مراقب ایندارند . پس ما با یه روحانیک عطیاز مردم فقط  یاریبس

 – 92::ان ید . رومینیب یم دیدر عهد جد یه روحانیچهار عطاز  یستینجا لی. ام یاز داریگه نیما به همد

 گه :یم 2

ما  یۀم : اگر عطیض خود بما داده است بکار ببریرا که خدا بر طبق ف یمختلف یاید عطاین ما بایبنابر ا

د خدمت یبااگر خدمت کردن است  م.یم انجام دهیکه دار یمانید آنرا بفراخور ایاعالم کالم خداست با

د با یم . مرد بخشنده باید چنان کنیگران است بایق دیاگر تشو م .یم بدهید تعلیم دادن است بایم .اگر تعلیکن

  خدمت خود را انجام دهد. ید پرکار باشد و شخص مهربان با خوشیر ، بایسخاوت و مد

 گه :یم 99 – 1:92ان یاول قرنت

ن یخدمات ما گوناگون است اما تمام ا بخشد.یک روح میا آنها ر ۀگوناگون است اما هم یروحان یایعطا

 کند. یک خدا است که در همه عمل میز مختلف است اما یما ن یتهایفعال ک خداوند است.ی یخدمات برا

ان یب یکیمثال روح لقدس ب کند، یم یت تمام مردم تجلیریخ یخاص برا یدر هر فرد ، روح خدا به نوع

 یکیبه  قدرت شفا دادن ، یگریبخشد و به دیمان میا یکیب ان معرفت .یب یگریکند و بد یحکمت عطا م

قدرت  یکیکند ، به  یص ارواح عطا میتشخ یۀعط یقدرت نبوت و به سوم یگریقدرت اعجاز و به د

ک روح واحد است و یا کار ین عطایا یۀاما کل بخشد.یقدرت ترجمه زبانها را م یگریتکلم بزبانها و به د

 د.یفرما یخود به هر کس عطا م ۀطبق اراد او آنها را بر

  22:92ان یاول قرنت

ر قرار داده است : اول رسوالن ، دوم یرا  بشرح ز  ینیسا اشخاص معین است که خدا در کلیمقصودم ا

که به یران و آنانینها معجزه کنندگان و شفا دهندگان و مددکاران و مدین و بعد از ایامبران ، سوم معلمیپ

  ند.یگو یختلف سخن مم یزبان ها

کند با  یدارد و آن که خدمت م یامیاز طرف خدا پ ید که گوئیسخن بگو یکند طور یکه وعظ م یمثال کس

ح جالل یمس یسیلهً عیز به وسین راه خدا در همه چید خدمت کند تا از ایفرما یکه خدا به او عطا م یقدرت

 نیآم، جالل و قدرت تا به ابد از آن او باد ،  یابد. آری

د داشت که در کتاب مقدس آمده به عالوه یه مختلف خواهیعط 22د ، حدود یاونها رو با هم جمع کن یوقت



 یعیطب یا اغلب با مهارت هاین عطای. انجا اضافه نشده یکه در ا 3:3ان یو اول قرنت 99:1ان یافسس

،  یمثل رهبر ییایما عطاگر هم وجود داره . شیست دیست اومده که در لین لیدر ا یبعض منطبق هستند .

هستند که از  ییها یژگیاونها شامل وگر هم انطباق دارند . یست دید که احتماالً با  لینیبیت رو میریو مد

هم   به همه ما فرمان  یهست اما از طرف یروحان یه ایم عطی. مثالً تعلره یح انتظار میروان مسیهمه پ

 یرویح رو پیم تا مسیم بدید  و تعلیم و تعمیم . برویسازم و همه قوم ها رو شاگرد بیداده شده که برو

ه یست که همه ما عطین ین معنین الزاماً بدیم . ایم بدیما فرمان داده شده به هر حال تعل ۀکنند . به هم

د که یم بدیاگر به فرزندانتون هم تعل یم . اما حتیم بدیتعل یاز مردم به روش خاص یم تا به گروهیم داریتعل

به  ین کارو بکنن. وقتین و دعوت کرده که ایه که خدا تمام والدیزین همون چیکنند ، ا یرویو پح ریمس

ست خدمت یه خدمت ندارم . پس الزم نید من عطید عقب و بگینید بشیتونیشه نمیه خدمت اشاره میعط

خارق  یۀطها  ع یم اما بعضیح خدمت کنیاز بدن مس یکنم. به همه ما فرمان داده شده ، به عنوان عضو

صحبت از   ینه که وقتیکنه ایکه منو کالفه م یزیخاص خدمت .  چ یروحان یۀک عطیدارند .  یالعاده ا

ت یح هدایتونم مردم رو به مسیه بشارت ندارم پس نمیگن خب من عطیم یشه ، عده ایبشارت م یۀعط

د . با روح یت کنیح هدایمسد مردم رو به یتونید پس مین مطلقاً اشتباهه . شما روح خدا رو داریکنم . ا

 یمتفاوت یناً اندازه هایقید . یت کنیح هداید که مردم رو به مسید و قدرت دارید ، آزادیخدا شما قادر هست

ح  فرمان داده شده . و در یروان مسیهمه پ  یا واقعاً براین عطایاز ا یا هست. اما بعضیدر مورد عطا

د ینیاتش ببیشتر با جزئید ، اونها رو بیکنیا نگاه میست عطایبه اون ل یکنم وقتیق میجه شما رو تشوینت

وجود  دارند. که  یادیمتنوع ز یروحان یایکنم که عطاینه . من فکر مینجا اینه به طور جامع . منظورم ا

محدود  یح هستند.  و فقط تعدادیبدن مس ییبایانگر غنا و زید به اونها اشاره شده. که بیدر عهد جد

از همون هاست  یکین یستند که روح بگه این یه ایعط 23روح منحصر به  یایه . عطاه وجود نداریعط

ات به اون اشاره شده شامل دهها هزار ینجا با جزئیکه ا یستین لیکنم ایخوام بهتون بدم . من فکر میکه م

ونها ت  افراد ، به اینسبت به ظرف یروحان یایکنم عطایده . و فکر میه هست که روح خدا به ما میعط

کنم که الزم باشه خود اون رو در چهار چوب ید باشن. اما من فکر نمیداده شده تا بتونن در خدمتشون مف

 یم. چون روح خدا به هر کدام از ما بر حسب غنایکه به اونها اشاره شده محدود کن ییایاز عطا یبعض

 ده .یم یگوناگون یایح عطایخود و با سخاوت خود در بدن مس

 سا ... یکلس کردن یتقد 

خدمت  یت همه برایریخ یبرا یروحان یای. عطاس کنند یسا رو تقدیا داده شده اند تا کلین عطایا یتمام

ت تمام مردم یریخ یخاص برا یدر هر فرد ، روح خدا به نوعگه :  یم 3:92ان یداده شده . اول قرنت



 کند، یم یتجل

 :  92:91ان یاول قرنت

ت ید که باعث تقویرا کسب کن یائیشتر عطاید بید بکوشیروح باش یاید صاحب عطایاق داریچون شما اشت

  باشد.یسا میشرفت کلیو پ

 91::2ان یاول قرنت

ا ی ید هر کس سرودیشویدور هم جمع م ین است که وقتیست ؟ مقصودم ایبرادران ، منظور من چ یا

د به منظور ین ها بایا ۀهم ا ترجمه زبان را داشته باشد ،یبه زبان ها  یا سخنی یا مکاشفه ای یمیتعل

 ت همه انجام شود. یتقو

هستند  .  یت خدا متکیبر حاکم یروحان یایوجود داره . عطا یروحان یایعطا یبرا یگرید یت اصلیماه

  2:92ان یاول قرنت

 ده است یخود بخش ۀبدن طبق اراد یاعضا ۀرا به هم یمناسب یقت خدا جایدر حق

 1:2ان یعبران

آنان  یروح القدس طبق ارادهً خود گواه یایب و انواع معجزات و عطایات و و عجایآ و در ضمن ، خدا با

 ق فرمود. یرا تصد

 یای. عطاروح ممکنه در قدرت متنوع باشن یایعطاکنه . یاو بر اساس اراده و حکمت خودش عطا م

تر  یو قو کننیم اونها رشد میریچه هامون رو به کار بگیچه ها هستند . اگر ماهیمثل ماه یروحان

ن یروح در قدرت متنوع هستند . ا یایف خواهند شد . عطایم ضعیریشن . اگر اونها رو به کار نگیم

 گه :یم 91:1موتائوس یه که پولس در اول تیزیچ

له رهبران یتو به وس یکه در وقت دستگذار یه ایتوجه نباش ـ عط یخود ب یروحان یۀنسبت به عط 

 و داده شد.سا همراه با نبوت آنها به تیکل

 گه : یم 9::موتائوس ینطور  در دوم تیهم

اد تو یه را به ین عطیخواهم ا یهً خدا به تو داده شد. میکردم عط یکه ترا دستگذار ین سبب در وقتیبه ا

 .یشه شعله ور نگاهداریاورم تا آن را همیب

 گه : ید که مینگاه کن : – 5:91ان یت متفاوت باشند . به اول قرنتیتونند از نظر اهمیروح م یایعطا

ت یرا اهمید زیشما نبوت کن ۀدهم که هم یح میترج ید خوشحالم ، ولیشما به زبان ها سخن گوئ ۀاگر هم

بتواند سخن او  ین که کسیشتر است ، مگر اید بیگو یکه بزبانها سخن م یکند از کس یکه نبوت م یکس

م یم و به زبانها سخن بگویایش شما بیر من پبرادران ، اگ یپس ا ت شود.یسا تقوید تا کلیرا ترجمه نما



ا ی یامیا پی یا معرفتی یشما مکاشفه ا ین که برایچ ! مگر ایشما خواهم داشت ؟ ه یبرا یچه سود

 آورم.یاز جانب خدا ب یمیتعل

که بر  یتیکنه .  اهمیس میشتر از زبان ها تقدیسا رو بید چون اون کلیگه بهتره نبوت کنیبه عبارت د

شه یروح رو  م یایهست . عطا 91ان یل شده اند باالتر از صحبت کردن به زبان ها در اول قرنتنبوت قائ

ا ین عطایاق خواهان بهتریپس با اشت : 92:79ان ید اونها رو طلب کرد . اول قرنتیطلب کرد . و اصوالً با

 ن راه را به شما نشان خواهم داد . ید و اکنون بهتریباش

شتر یسا رو بیکه کل یاقید . اشتیباش یروحان یایاق دنبال عطای. . با اشت  دیکن یرویراه محبت رو پ

م . نه یش کنیزه ها رو آزمایم و انگیا رو بطلبیده که از خدا عطایم میکنه . کتاب مقدس به ما تعلیس میتقد

ه ت بشیسا تقویخوام کلید گفت : من میخوام. بلکه باین منظور میه رو به این عطیم من اینکه بگیا

 – 9:91ان یه . اول قرنتیکتاب مقدس ین درخواستیت کنم .ایسا رو تقویبده تا کل ییایخداوندا . به من عطا

1  

 یۀروح القدس و مخصوصأ عط یاین حال مشتاق کسب عطاید و در عیمحبت باش یشه در پیپس هم

گران یمردم چون دسخن او با خداست نه با  ید رویگو یکه به زبان ها سخن م یرا کسیز د ،ینبوت باش

اما از  آورد ، یرا بزبان م یرا او با قدرت روح القدس اسرار الهیفهمند ، زید نمیگو یآنچه را که او م

که به  یکس د.یگو یگران با آنها سخن مید یق و تسلیت و تشویتقو یکند برا یگر آنکه نبوت میطرف د

 د.ینمایت میسا را تقویکند کل یکه نبوت م یکس یکند ، ول یت مید تنها خود را تقویگو یزبانها سخن م

 گه : یم 92:91ان یاول قرنت 

ت ید که باعث تقویرا کسب کن یائیشتر عطاید بید بکوشیروح باش یاید صاحب عطایاق داریچون شما اشت

 باشد.یسا میشرفت کلیو پ

 

کنم . از خدا یق میتشو یکامالً عمل ی. من شما رو به روش هست ییخود آزما یروحان  یایعطا ۀالزم 

د به شما حکمت بده . به عالئق خودتون فکر یاتون  رو به شما نشون بده. واقعاً از خدا بخواید عطایبخوا

 یاید عطایکنینکه خدمت میکه خدا به شما داده و بعد ضمن ا ییت هاید ، به آرزوهاتون و به قابلیکن

ط متفاوت در صحنه یشتر در شرایهر چه بخدمت داده شده اند . پس  یا براید . عطایخودتون رو کشف کن

هستند که من احساس  یینها عرصه هایم داشت . ایخواه یشتریب یایم ، عطایت کنیمختلف فعال یها

ه یهستند که آشکارا روح القدس به من عط یینها عرصه هایا ایه داده یکنم روح القدس به من  عطیم

ه  سرود خواندن به من عطا نشده . ید که عطیص بدیروح القدس تشخ یوه هاید از میتونینداده . شما م



ست . شما یمن ن یایاز عطا یکین احتماالً یپرستش هست . ا ینجا به خصوص به رهبریاشاره من ا

 د  .ین رو درک کنید اید سرود بخونیکنیم ید و سعیستیا یدر مقابل دو هزار نفر م ید وقتیتونیم

 ح : یجالل مس یبرا

کنه . یسا رو سر افراز میروح کل یایح . عطایهست بخاطر جالل مس ییخود آزما یروحان یایعطا ۀالزم

 م . یدیح رو جالل میشتر مسیبه کار بره ب یشتریب یایچون هر چه عطا

 گه :یم :9 – 95:1ان یافسس  

ح که سر است ید در هر مورد در مسیم ما بایکن یان میقت را با روح محبت بیکه حقیبلکه در همان حال

وند یآنها فراهم شده مربوط وپ یکه برا یله مفاصلیاعضاء مختلف بدن بوس ۀبه اراده او هم م.یکنرشد 

کند و خود  یبدن بطور جداگانه مرتب کار کند ، تمام بدن رشد م یک از اعضایهر  یشوند ، پس وقت یم

 د.ینما یرا در محبت بنا م

  گه :  یم 3:9 انیکشه . اول قرنتیح رو انتظار میروح بازگشت مس یایعطا

 یروح القدس ب یایک از عطایچید از هیکشیح را میمس یسیکه انتظار ظهور خداوند ما عیو شما در حال

 د . یستیب نینص

 گه : یم 92 – 2:97ان ینطور در اول قرنتیهم

رود، اما محبت  یان میان معرفت از میافت و بین خواهد رفت و گفتن به زبانها خاتمه خواهد ینبوت از ب

اما با آمدن کمال هر آن  و ناتمام است، یمانند معرفت و نبوت ، جزئ یایعطا ان نخواهد رفت.یرگز از مه

زدم و بچگانه تفکر و یکه بچه بودم بچگانه حرف میموقع رود. ین میو ناتمام است از ب یچه جزئ

م ینیبیا اکنون مآنچه ر ده ام .یبچگانه دست کش یکردم. حاال که بزرگ شده ام از روش ها یاستدالل م

 ید. آنچه را اکنون میم دیز را روبرو خواهیدر آن زمان همه چ ینه است ولیره و تار آئیر تیمثل تصو

به اندازه کمال معرفت خدا  یعنیدر آن زمان معرفت ما کامل خواهد شد ،  یو نا کامل است ول یم جزئیدان

 نسبت به من !

 م کرد . یهبعداً صحبت خوا 97ان یما در مورد اول قرنت

 سؤال ...

د اشاره شده یمعجزه آسا که به اونها در عهد جد یایا عطایشه . آیهست و مسأله جالب تر م ینجا سؤالیا

 یایها به اونها عطا ینه . بعضیمعجزه آسا ا یایاعتبار داره ؟ منظورم از عطا یامروز یساهای، در کل

ض . یف یایا عطایمشخص  یایخاص ، عطا یایقابل توجه ، عطا یایها عطا یگن و بعضیمعجزه آسا م



ض هستند . اما یف یایا عطایاد دوست ندارم چون همه عطاین اصطالح آخر رو زیگم که ایمن صراحتاً م

ب و  نشانه ها ، اخراج ارواح ، نبوت ، زبان ها و شفا باشه که ما به اونها اشاره یتونه شامل عجاین میا

 م کرد . یخواه

 دگاه ...یدو د

ه که یدگاهین دیگن . ایان میا پایه  که به اون توقف یدگاهیدگاه ، دین دیدگاه وجود داره . اولیدو د اساساً 

ان یات و نشانه ها همزمان با رسوالن به پایمعجزه آسا مانند نبوت ، زبان ها ، شفا و آ یایمعتقده عطا

جان مک » از ین مورد نقل قولیانجا در یست . این یامروز یساهاین ، مورد قبول در کلیده و بنا برایرس

نشانه ها شامل معجزات ، شفاها ، زبان ها و ترجمه زبان هاست .  یموقت یۀهست  . چهار عط« آرتور 

ک هدف منحصر به فرد داشت . که به رسوالن اعتبار ببخشه . تا مردم بدونند یمشخص ،  یاین عطایا

ا نشانه یمشخص  یاین شد ، عطایکالم خدا تدو یقتکنند . اما ویان میقت خدا رو بین مردان همه حقیکه ا

ن در واقع یه توقف هست . این نظریاد ؟ ایم ین به نظر منطقیا ایاز نبود و متوقف شد . آیگر مورد نیها د

 یا نبود  . وقتین عطایا یبرا یگه لزومید و دیان رسین  کتاب مقدس به پایکنه که تدویم یاشاره به زمان

ه تداوم ینظر یه بعدیجه ، اونها متوقف شدند . نظریا نبود در نتین عطایبه ا یازیه نگیرسوالن رفتند ، د

ن هنوز هم در یح هستند و بنا بر ایروان مسیپ یمعجزه آسا در دسترس تمام یایعطا گه ،یهست که م

.  یر موج سومیک تصویک هست . یزماتیکار یکاستیر پنتیک تصویشتر ین بی.  اساها فعال اند یکل

د روح یده شما تعمیاست که نشون م یالزام یاز نشانه ها یکیزبان ها  یکاستیوصا در نهضت پنتمخص

 م. یات فکر کنین نظریا ید به هر دوییاید . بیافت کردیرو در

 

 ان ...یپا یۀنظر

و  یسیع گه کهیان میه پایبرسم. نظر یک اجماع کلیه به یخواهم کرد که اساساً در هر دو نظر یمن سع

 د:ینگاه کن یسی.  به عد یطلبیمعجزه آسا رو م یایداشتند که عطا یخدمت منحصر به فرد رسوالن

تش از جانب خدا به یبود که مأمور یمرد یناصر یساید. عین سخنان گوش دهیبه ا یلیمردان اسرائ یا

، د یان شما انجام داد به ثبوت رسیکه خدا توسط او در م یها و نشانه هائ یمعجزات و شگفت ۀلیوس

 .22:2اعمال  د.یدان یکه خود شما خوب میهمانطور

 شده بود. یبر همه مستول یامد خوف الهیکه توسط رسوالن به عمل م یاریات و معجزات بسیدر اثر آ

  17:2اعمال 

 یمان جمع میوان سلیدادند و با وحدت نظر در ا یان قوم انجام میدر م یشماریات و معجزات بیرسوالن آ



 92:5اعمال  .شدند

ز با یگفتند. خداوند ن یخداوند سخن م ۀدر آن شهر ماندند و بدون ترس دربار یادیآن دو مدت ز“ 

اعمال ) فرمود. یق میض بخش خود را تصدیام فیات و معجزات ، پیانجام آ یقدرت به آنها برا یاعطا

7:91   

د . اعمال یرسیور مان به ظهیهودیر ین غیمعجزه اسا توسط پولس و بارنابا در ب یات و نشانه هایا

92:95    . 

که خدا  یات و معجزاتیبه دنبال سخنان پطرس همه ساکت ماندند و به گزارش برنابا و پولس در مورد آ

 دادند. یان انجام داده بود گوش میهودیر یان غیشان در میا ۀلیبوس

 یتوسط خدا براا ین عطاینه که ایمعجزه آسا ا یاین جنبه از عطاین منحصر به رسوالن بود. دومیا

معجزه آسا رو در  یایله که ما عجائب و نشانه ها و عطاین دلیدن به رسالت داده شد . به ایاعتبار بخش

ت یگه ، به سخنان اونها سندیبخشه . به عبارت دیم. چون خدا به اونها اعتبار مینیبیمورد رسوالن م

 ده . یم

  92:92ان یدوم قرنت

 

ب و یات و عجایان شما ظاهر شد : از جمله آیند با صبر تمام در مک یکه رسالت مرا ثابت م یعالئم

 معجزات بود

 .  گهیم ید چید . گوش کنینگاه کن 1 – 2: 2ان یبه آخر عبران 

نسبت به آن با  ید که هر خطا و نافرمانیان شد چنان به ثبوت رسیلهً فرشتگان بیکه به وس یصحت کالم

فر یم از کیتوان یم چگونه میریده بگین عظمت را نادیبه ا یاتشد. پس اگر مانج یروبرو م یفر مقتضیک

ده بودند یکه سخن او را شن ین نجات را اعالم نمود و آنانیرا در ابتداء خود خداوند ایم؟ زیزیآن بگر

ب و انواع معجزات و یات و و عجاید کردند و در ضمن ، خدا با آیق و تأئیما تصد یقتش را برایحق

 ق فرمود.یآنان را تصد یطبق ارادهً خود گواهروح القدس  یایعطا

معجزه  یاین عجائب و نشانه ها و عطایگرفتند  و ایزها رو به کار مین چیگه رسوالن ایان میه پاینظر

رسوالن در عرصه نبودند  ید . اما وقتیبخشیکرد  .  به رسالت اونها اعتبار میاونها  ثابت م یآسا کارها

 نبود . و اونها متوقف شدند ا ین عطایبه ا یازیگر نی، د

 

 تداوم ... یۀنظر



معجزه آسا  یایفرسته که عطایکه شروع کرده بود م یادامه خدمت یما رو برا یسیعگه یتداوم م یۀنظر

 .  ز از جمله اونهاستین

 ” فرستم.یز شما را میسالمبر شما باد. چنانکهپدر مرا فرستاد، منن“شانگفت: یبهایسیباز ع

  29:23وحنای

  2:1لوقا  ضانرا صحتبخشند.یشانرا فرستاد تا بهملکوتخدا موعظهکنند و مریو ا

 1:93لوقا کشدهاست.ید ملکوتخدا بهشما نزدییشانگوید و بدیضانآنجا را شفا دهیمر

 گه : یم 92:91وحنا یشفا دادن . در 

ز ینها نیرگتر از از خواهد کرد و بزیکنماو نیرا کهمنمییمانآرد، کارهایمهر کهبهمنایگوینبهشما مینآمیآم 

 روم.یرا کهمننزد پدر میخواهد کرد، ز

ح هستند یروان مسین پیدر ب ییا معجزه آسا نشانه هایگه که عطاین رو هم میه  تداوم ایبه هر حال نظر 

 گه یم ::2ستند . اعمال ید  نیکه رسوالن عهد جد

 شد. یظاهر مانمردماز او یمهدر میاتو معجزاتعظیضو قوتشده، آیفانپر از فیاما است

 گه یم 2::نطور اعمال یو هم

 دند، یدیدند و میشنیگشت، میرا کهاز او صادر میلپسگوشدادند، چونمعجزاتیکدلبهسخنانفیو مردمبه

 گه : یم 5:7ان یپولس در غالط

ا از خبر یعتیا از اعمالشریآورد، آ یانشما بهظهور میکند و قواتدر م یپسآنکهروحرا بهشما عطا م

 کند؟ یمانمیا

 م. ینیبیم 93 – 3:92ان یزها رو در اول قرنتین  چیما مشابه ا

شود و  یرا بوساطتروح، کالمحکمتدادهم یکیرا یز ۸شود.  یهرکسرا ظهور روحبجهتمنفعتعطا م یول

شفا دادنبههمـانروح.  یرا نعمتها یگریمانبههمانروحو دیرا ا یکیرا کالمعلم، بحسبهمانروح. و  یگرید

را  یگریرا اقسـامزبانهـا و د یگریز ارواحو دییرا تم یکیرا نبوتو  یگرید را قوتمعجزاتو یکیو 

 ترجمهزبانها.

ا نه یا اونا متوقف شدند یکنه . پس کدومش درست هست ؟ آیدر قرنتس صحبت م  ییسایاو خطاب  به کل

 ؟ 

 ... یریجه گینت

ح ید اقتدار منحصر به فرد مسیبااوالً ما دم . یرون کشیم کتاب مقدس بیهست که من از تعال یجه این نتیا

 .  میم رو  رو محترم بشماریاء عهد قدید و انبیو رسوالن در عهد جد



د یم. مثالً رسوالن رو در عهد جدینیبیمنحصر به فرد هست که در مورد رسوالن م یزینه که چیمنظورم ا 

 یتاده شده اند  . و به لحاظکنه که فرسیاشاره م یبه طور عام به کسان یرسوالن گاه ۀد ؟کلمیاریاد میبه 

ن گروه  از ید به ایک رسول هست . اما اغلب اوقات عهد جدیشه ، یکه فرستاده م یشه گفت هر کسیم

کنه . یام او  بودند ، به عنوان رسول اشاره میمرگ و ق ینیبودند و شاهدان ع یسیکه همراه ع یمردان

 یپولس هم بعدها به جمع اونها اضافه شد . شک اس که بعداً اضافه شد . ویهودا . و متیالبته به جز 

م رسالت ین رسوالن هست . اونها خودشون رو وقف تعالیدر مورد ا یز منحصر به فردیست که چین

د یبه ما دادند .  درضمن ما با یل امروزیهستند که کالم خدا رو به صورت انج یکردند . رسوالن کسان

ار  ید مراقب و هشیمان دارم که ما بایم . من ایارج  بنها یامروز یسایاندازه روح رو در کل یخدمت ب

 یم . وقتیکه کتاب مقدس اون رو محدود نکرده ، محدود نکن ییروح رو در حوزه ها یت هایم فعالیباش

رش یکه نظ یشنوم . طورینم و میبیروح رو م یاز کارها ییکنم ، شهادت هایمختلف سفر م یدر جاها

کنه یزها اشاره میاز اون چ یماً به بعضیجربه کرده ام . حاال اگر کتاب مقدس مستقده و نه تیرو قبالً نه د

ن یاز ا یماً در مورد بعضیم. اما اگر کتاب مقدس مستقیکن یروید به وضوح کتاب مقدس رو پی، پس با

 م .یسا احترام قائل بشیم که به خدمت روح در کلید مراقب باشیکنه ما بایزها صحبت نمیچ

نه یه من اید ؟ اوالً توصیکنیزها فکر مین چیبهتون بکنم .   چطور به ا یحت عملیمه چند تا نصنجا الزیا

ن ساده و آشکاره . کتاب مقدس یکنن . ایس میسا رو تقدیشتر کلید که بیرو بطاب یروحان یایکه اون عطا

د که یباش ییایبال عطاگم که دنیم . من میر معجزه آسا بگردیا غیمعجزه آسا و  یایگه دنبال عطایبه ما نم

 ید  . در ثانیسا هست اون رو بطلبیاز کلیشتر مورد نیکه ب یزیکنه . هر چیس میشتر تقدیسا رو بیکل

 یگه ایچ الهام دیهستند و ه یر قابل دسترسیکه غ ید . مخصوصاً به کسانیل رابه گمشدکان برسونیانج

د مخصوصا یکه ما در عهد جد یزیکنم چیر من رد بشم . اما فکیع از ایخواهم کرد که سر یندارن .  سع

 یح وارد مکان هایح و روح مسیل مسیح ، انجینکه کالم مسینه . به محض ایم اینیبیدر کتاب اعمال م

ن به کالم خدا یافته . که ا یاتفاق م ییمعجزه آسا یزهایب ، چیات و عجایشه ، اونجا با ظهور آید میجد

 ینم که وقتیبیکنم ، میده نگاه میانجام م یامروز یایکه خدا در دن ییبه کارها یبخشه . وقت یاعتبار م

ه که یینجا جایا یر قابل دسترسیغ یکنه ، عمالً مکان هایدا مید،  گسترش پیجد یل در  مکان هایانج

  ییدن به  کالم خدا در جاهایاعتبار بخش  ین براینجا ایکنم ایم. فکر مینیبیب رو مین نشانه و عجایشتریب

ن بار استقرار  کالم یاول یکه برا یرسه . در ضمن ، وقتین بار کالم خدا به اونجا میاول یه براهست ک

ات و یبه آ یاز کمتریشن ، اون وقت نیم که مردم  با کالم اشباع مینیبیم ، و مینیبیم  ییخدا  رو در جا

گه اشاره خواهم یم یسیلعاذر که عیله که به مثل مرد ثروتمند و این دلیم داشت .  به ایعجائب خواه



ت داره . و ین واقعیگه ، نزد برادرم برو و به او بگو ایجهنم هست او م یمرد ثروتمند تو یکرد . وقت

به حالشون نخواهد کرد .  یاز عالم مردگان برخاسته ، فرق ینن کسیاگه بب یگه اونا حتیم به او میابراه

ا گفته اند یکه کالم و انب یزیکنن . اونها به چیاون رو رد م ا رو دارند . امایاونها کالم رو دارند . اونها انب

ساها و یب رو در کلیات و عجایباشه که تمام آ یازیکنم نیله که من فکر نمین دلیکنن . به ای، گوش نم

م و یکن یرویم و از اون پیم و اگه به اون باور کنیم . چون که ما کالم  رو داریداشته باش یفرهنگ امروز

ناً یقیم . یده گرفتیکنه . ما کالم رو نادیمون کار مید که قدرت خدا در زندگیم دیم ، خواهیعتماد کنبه اون ا

ما به دنبال  یم . در ضمن وقتین اون کنیگزیب و نشانه ها رو جایم و عجایریده بگید  کالم خدا رو نادینبا

د به اقتدار کالم یما با،  ندارن یخاص یچ مکاشفه یم مخصوصا در مناطق دور دست که هیریگمشدگان م

ن یزم ین اقوام روین و دور  افتاده تریک ترین کالم قدرت نجات داره . به طرف تاری. ا میخدا اعتماد کن

د ید از خدا بخوایریم یوقتن کالم قدرت داره که نجات بده . یکه از کالم خدا فاصله دارند . ا یید .  جاهایبر

نه که کالم رو  به یگم که بهتر اینها مؤثره اما میدونم تمام ایگم میم. من ند کنه ییکه کالم خودش رو تأ

به هندوستان خواهم رفت . قراره برم و  یش اومده که به زودیبرام پ ید . فرصتیدور افتاده ببر یجاها

ن کالم یون بذارم و از روح القدس بخوام نشون بده ایل رو موعظه کنم . کالم خدا رو با مردم در میانج

ه که من شما رو به اون یزین چیاره . ایح جالل بیروح القدس و مس یکه برا یقت است به طوریحق

د که ید شبان دست آخر ، نگفتید بپرسیه که واقعاً دوست دارم مطرح  کنم. شایزین چیکنم .  ایق میتشو

. من شما د یباشدرمورد روح القدس  رو راست  ک ، یا تداوم ؟   شماره ید یان  هستیه  پایمعتقد به نظر

با برادران و  ید  . و وقتید که در مورد روح القدس رو راست باشیباش یکنم که کسانیق میرو تشو

د . من یباش یمید رو راست و صمیکنیکار روح القدس صحبت م ۀا در باریخواهران در سراسر دن

کنم یوقف شده . من فکر نممعجزه آسا امروز کاربرد نداره . و مت یاینم و بگم عطایبش یخوام گوشه اینم

ن مورد یم که اونها قطعاً متوقف شدند . بعداً در این داشته باشیگفتن ا یبرا یکاف یکتاب مقدس ینشانه ها

ص وجود داره . در مورد یهست وهم روح تشخ یم کرد  . در ضمن هم  آزادیل صحبت خواهیبه تفص

د .  انکار و مخالفت با کار روح القدس یص بدیخن حال بر اساس کالم خدا تشید  در عیروح خدا آزاد  باش

رو به روح نسبت  یزیخوام چیکنه  . در ضمن نمیبه مغز من هم خطور نم  یحت یامروز یساهایدر کل

م و بر یار باشیهش یلیکنم که الزمه خید . پس فکر میگه به روح القدس نسبت ندیبدم که کالم خدا م

رو  یم ، و کاریدیکار روح القدس رو شرح م یم وقتیمطمئن بش م . الزمه کهیص بدیاساس کالم خدا تشخ

د اما ین حالت ممکنه  . آزاد باشین بهترین مطابق با کتاب مقدس باشه . ایم ،  ایدیبه روح نسبت م

که فرض  ییایدن عطایان رسیبر به پا یمبن  یل کافید  . اساساً من در کتاب مقدس دالیص هم بدیتشخ



نم . جز یبیت ادامه اونها هم نمیاهم یبرا یل کافینم.  در ضمن  دالیبیتوقف شده ، نمشده بعد از رسوالن م

م  تا  بر یر هم  باشیار و بصین  آزاد بودن  هشید در عیکنم ما بایخاص . در عوض من فکر م یزمان ها

 م . یص بدیطبق کالم خدا تشخ

  

 هست ؟ ینبوت چ   

 نبوت  یۀعط

 گه :یم 97 – 2:97نایم . اول قرنتیرسیبه نبوت م

رفتو اگر علم، یستخواهد شد و اگر زبانها، انتها خواهدپذیشود و اما اگر نبوتها باشد، نیمحبتهرگز ساقطنم

 ید، جزئیکهکامآل یم، لکنهنگامیینما ینبوتم یمو جزئیدار یعلم یرا جزئید. زیلخواهد گردیزا

نمودم.  یکردمو مانند طفلتعقلم یفلفکر مزدمو چونط یکهطفلبودم، چونطفلحرفم ید. زمانیستخواهد گردین

م، لکنآنوقتروبرو؛ ینیب ینهبطور معما میرا کهالحالدر آیطفالنهرا ترککردم. ز یاما چونمرد شدم، کارها

است:  یز باقینسهچیز شناختهشدهام. و الحاالیدارم، لکنآنوقتخواهمشناخت، چنانکهن یمعرفت یاالنجزئ

 نها محبتاست. یگتر از اد و محبت. اما بزریمانو امیا یعنی

 هست . ین موقتی. ا هست یه نبوت موقتیعط 97ان یبر اساس قرنتاز نبوت هست .  ینجا مثالیا

 ستخواهد شدیو اما اگر نبوتها باشد، ن 

ن ی؟ است خواهد شدیشه، نبوت ها نیکه کار روح القدس تموم م یا وقتیآنه وجود داره . ینجا دو گزیا

د و رسوالن یدوره رسوالن به سر رس یه وقتین نظریگه . بر اساس ایان میپا ایه توقف یه که نظریزیچ

م و به نبوت یگن ما کتاب مقدس  رو دارید . اونها میان رسیگر در صحنه نبودند ، نبوت ها هم به پاید

 ه کهیتین موقعیست خواهد شد ؟ ایبرگرده ، ن یسیکه ع یا اون زمانینه : آینه دوم ایم . گزیندار یازین

در اول  یرشه . و اون برگرفته از متنیه تداوم هستند ، قابل پذیکه معتقد به نظر یکسان یشتر برایب

 شه . یست میند ، نبوت هاست که نیبیکه شما م یزیهست . اساساً چ 97ان یقرنت

 د . یستخواهد گردین ید، جزئیکهکامآل یلکن هنگام،  میینما ینبوتم یمو جزئیدار یعلم یرا جزئیز

ه که مورد بحث ین نکته این خواهد رفت . ایاز ب ید ،جزئیایکامل ب یهست و وقت یجزئ ینبوت علمپس 

 یشه . وقتیل میاشاره داره که کالم تکم یو به زمان«  د یایکامل ب یوقت:» گه یان میپا یۀهست چون نظر

از  ین استنباطی.من چنستم ین موافق نیاد . من با ایه که کامل مین زمانیشه . ایل میکه کتاب مقدس تکم

گرده . فکر یبرم یسیداره که ع ید ، اشاره به زمانیکامل آ یکنم وقتیندارم چون فکر م 97ان یاول قرنت



 گه ، ید ، میکنین متن نگاه میبه ادامه ا یار واضحه . وقتین بسیکنم ایم

م، لکنآنوقتخواهمشناخت، دار یمعرفت یم، لکنآنوقتروبرو؛ االنجزئینیب ینهبطور معما میرا کهالحالدر آیز

 ز شناختهشدهام.یچنانکهن

د و یم دیح رو خواهیکنه که ما مسیصحبت م یکنه . در مورد زمانیافتن ما صحبت مین  در مورد جالل یا

که پولس قبالً   یزین طور با چین همیم شد  . نجات ما کامل خواهد شد . ایح کامالً آشکار خواهیمس یبرا

داده شده به ما  ما صحبت  یروحان یایکه او در مورد عطا یه مطابقت داره . وقتگفت 3:9ان یدر اول قرنت

ف شده اما یتوص یه نبوت ، موقتیم .  عطیح هستیمس یسیکه منتظر ظهور خداوندمان عیکنه در حالیم

کتاب مقدس  یما وجود داشته باشه که وقت یبرا یم قطعی، تعل 97ان یکنم که در اول قرنتیمن گمان نم

نجا یاز نبوت رو در ا ید و شرحیرسیم 91ان یل بشه ، نبوت متوقف خواهد شد .  بعد به اول قرنتیتکم

 ند .یبیم

 گه :یم 5 – 9:91ان یاول قرنت 

 یکهبهزبان یرا کسید. زینکهنبوتکنید، خصوصاً ایرتبطلبیرا بهغ یروحان یاید و عطایمحبتبکوش یدر پ

د. اما ینما یکندر روحبهاسرار تکلممیفهمد لیچکسنمیرا هید، زیگو ید، نهبهمردمبلکهبهخدا میگو یسخنم

کند،  ید، خود را بنا میگو یم ید. هرکهبهزبانیگو یم یحتو تسلیبنا و نص یکند، مردمرا برا یآنکهنبوتم

شتر ید، لکنبیکند. و خواهشدارمکههمهشما بهزبانها تکلمکن یسا را بنا مید، کلینما یاما آنکهنبوتم

سا یکهبهزبانها حرفزند، مگر آنکهترجمهکند تا کل یکهنبوتکند بهتر استاز کس یرا کسید زیینکهنبوتنمایا

 بنا شود.

ه نبوت یان مشتاق عطیحیبرگرده ، مس یسیکه ع یگه تا وقتیم 5 – 9:91ان یمن معتقدم که اول قرنت

ا یود داره ،آه نبوت وجینه . اگر عطینجا ایشه . سوال جالب ایس مینبوت تقد یۀسا با عطیهستند چون کل

ستند و کالم خدا رو یوجود دارند که با ییا هایا ها و ارمیاشع یامروز یساهایه که در کلین معنین به ایا

باشه که کتاب  یزین چیکنم ایان کنن ؟ من فکر نمیکردند ، بیان میا بیا و ارمیکه اشع یبا همون اقتدار

 م.ن رو بهتون نشون بدیخوام ایده . میم میمقدس به ما تعل

 سه دسته نبوت  وجود دارند : 

 ن ...ینبوت دروغ

 7:97ه ی.تثن  ن هستینشون نبوت دروغیسه دسته نبوت وجود داره و اولد . ینطور بهش فکر کنیا

 :گه یم

هَُوه، یا یكند، تا بداند كهآیشما، شما را امتحانمیهَُوه، خدایرا كهینندهخوابرا مشنو، زیا بییسخنانآننب



 د؟یینمایجانخود محبتمیدلو بهتمامیخود را بهتمامیخدا

 گه : یم 23:92ه یتثن

د، یر سخنگویانغیا بهاسمخداید كهبهگفتنشامر نفرمودم، یكهجسارتنموده، بهاسممنسخنگویایو اما نب

 « البتهكشتهشود.یآننب

 گه :یم 27::9ا یارم

شما را  راید زیكنند گوشمدهیشما نبّوتمیكهبراییاینانبیبهسخنانا»د: یگوینمیوتچنیهوهصبای

 كنند و نهاز دهانخداوند.یانمیدلخود را بیایدهند و رؤیممیبهبطالتتعل

 کنند . ین میدروغ یکنند که نبوت هایصحبت م ینیا دروغینها در مورد انبیهمه ا

بکارانه و یفر ین عبارت از دروغهایم . نبوت دروغیف کنینطور تعرین رو ایم نبوت دروغیتونیم

کاذب مکاشفه  ینب یست که خدا براین یزین چینداره. ا یمکاشفه ا یاچ مبنیدغل هست که ه یحرفها

کنند که از یبکارانه هستند . اونها ادعا میفر یینداره . اونها حرف ها یمکاشفات یچ مبنایکرده باشه. ه

 یده گرفتن کتاب مقدس الهیافت نکرده اند . اون ندیاز خدا در یزیکه چیزنند در حالیطرف خدا حرف م

 ن هست .ین نبوت دروغیهست . ا

 

 ... یقینبوت حق

 – 9::9ا یم . اشعینیبیم میا در عهد قدیگر انبیال و دیا ، حزقیا ، ارمیهست که در اشع یزیچ یقینبوت حق

 گه :یم 1

نانرا بشارتدهمو مرا فرستادهتا یرا خداوند مرا مسحكردهاستتا مسكیهوهبر مناستزیروحخداوند 

دهخداوند و یندا كنم، و تا از سالپسندیو محبوسانرا بهآزادیانرا بهرستگارریامبخشمو اسیشكستهدالنرا الت

ونو یاِن صهیماتمیبخشم. تا قرار دهمبرایانرا تسلّ یعماتمیمو جمیما ندا نمایومانتقامخدایاز 

روحكدورتتا یحرا بهجایتسبیو ردایرا بهعوضنوحهگریرا بهعوضخاكستر و روغنشادمانیشانببخشمتاجیبها

م را بنا خواهند نمود یقد یهاشان خرابهیدهشوند. و اینامید ویدالتو مغروسخداوند بهجهتتمجشاندرختانعیا

ر یار را تعمیبس یدهرها یهارانهیخراب شده و و یسلف را بر پا خواهند داشت و شهرها یهارانهیو و

 خواهند نمود.

.  است که مکاشفه شده ییبر صحبت ها ین مبتنیشده . ا یوح یقیعبارت است از حقا یقینبوت حق

اون کتاب  ۀجیکنن . و نتیان میاء اون رو بیکنه  و انبینه که خدا کالم خودش رو آشکار میمنظورم ا

م یا در عهد قدیبود که انب ین کاریم . ایکنند و ما کتاب مقدس رو داریاء صحبت میهست . انب یمقدس اله



 گه :یم 1:9ا یکردند . ارمیم

نككالمخود را در دهانتو یا»دراز كرده، دهانمرا لمسكرد و خداوند بهمنگفت: آنگاهخداوند دستخود را  

 نهادم.

 گه : یم 9:9ان  یا هستند . کتاب مقدس در رومید ، انبید ، رسوالن عهد جدیدر عهد جد

  لخدا،یانجیحو رسولخوانده شدهو جدا نمودهشدهبرایمسیسیغالمع پولس،

 :گهید که مینگاه کن 97:2ان یبه اول قرنت

آموزد و  یمنهبهسخنانآموختهشدهاز حکمتانسان، بلکهبهآنچهروحالقدسمیکن یانمیز بیکهآنها را ن

 م. یینما یها جمعمیها را با روحانیروحان

را کهمنآنرا از یست. زیقانساننیکهمنبدانبشارتدادمکهبهطر یلیکنماز انج یبرادرانشما را اعالمم یاما ا

  92 – 99:9ان یغالطح. یمس یسیاموختم، مگر بهکشفعیافتمو نیانسانن

تا  ۲زانم، یانگیبرمیادگاریقینهردو، دل پاکشما را بهطریسمکهبهاینویباناالنبهشما میحبینرسالهدومرا ایا

دوم شگفتهاند و حکمخداوند و نجاتدهندهرا کهبهرسوالنشما دادهشد. یمقدس، پیایکهانبید کلماتیبخاطر آر

  2 – 9:7پطرس 

ت روح حرف یکنند با هدایصحبت م یاء  قبالً انجام داده اند . وقتینند که انبکیرو م یرسوالن االن کار

 م . یشه که ما داریم یمان به کتاب مقدسیزنند . و اون منجر به ایم

 یاتیو مصون از خطا هستند . آ  یقیدن که حقیرو به ما م  یاتید ،  آیم و رسوالن عهد جدیا عهد قدیانب

ن ین کالم خدا توسط انسان هست . این کالم خداست .  نه کالم انسان . ایهستند . ا یقیکه معتبر و حق

ت یما کفا ین کتاب براین  که در دست ما هست وجود نداره .  ایمثل ا یچ کتابیمنحصر به فرده . ه

 یرو که ما برا یزیاون چ  ین کتاب  تمامیت . ایصالح ی, معتبر ، منحصر به فرد و دارا یقیکنه . حقیم

رو که قبال  ییزهایآسمان ننشسته که چ یم در خودش داره . خدا تویاز دارین یو خداشناس یزندگ

 ین براینجا وجود داره . ایم ایاز داریکه ما ن یزیفراموش کرده ، حاال بخواد به کالمش اضافه کنه . هرچ

به روز  یسط کسن کتاب تویست که ایاز نداره . الزم نین یکنه  و کامل هست و  به جلد دومیت میما کفا

 م. ینیبیه که ما در کتاب مقدس میزین چیا اصالح بشه . ایبشه و 

 

 نبوت ... یۀعط

از  ید . بعد شرحیم و رسوالن در عهد جدیا عهد قدیم ، انبیداشت یقیم، نبوت حقین داشتیما نبوت دروغ



 صحبت شده .  79 – 21:91ان ینم .که در موردش در اول قرنتیبیه نبوت رو میعط

از اهلمجلسمکشوفشود،  یگریبهد یزیز دهند. و اگر چیگرانتمیند و دیا سهسخنبگویا دو یز انبو ا

 رند.یحتپذیابند و همهنصیمید تا همهتعلیکنبوتکنیکید یتوان یرا کههمهمیآناولساکتشود. ز

وت ه نبیره ، و اون مربوط به عطیگین دو دسته قرار نمیچ کدام از ایاز نبوت وجود داره که در ه یسطح

حرف زدن هست که شامل  ین هست که نوعیگه ، اینجا میکه کتاب مقدس ا یزیکنم چیهست .من فکر م

ار به ذهن ما یاخت یکه خدا با روح خودش ب یزیروح القدس هست . گفتن چ  یع و آنیسر یحرف ها

 یهست که بر مبنا یمیر مستقیغ یم . اون مربوط به صحبت هایکنیاره  و ما شروع به صحبت میم

ست که ید نیک پولس جدی ین شخصینه که چنین مورد گفت اید در ایکه با یزیمحرز هست . چ ۀمکاشف

ن روح القدس هست که با ما یسا بده . ایرسه که به کلیاز خدا به او م یدیبه عرصه اومده و مکاشفه جد

و توسط  که در کتاب مقدس هست . یزیکنه ، بر اساس چیزنه ، و ما رو وادار به صحبت میحرف م

 گه :یم 29 – 91:5ان یکی، آزموده شده . اول تسالون یکتاب مقدس اله

 د.یکو استمتمسکباشید، و بهآنچهنیقکنیز را تحقید. همهچید. نبوتها را خوار مشماریروحرا اطفا مکن

م صحبت یعهد قد ینب یشه ، بسنجند . وقتیرو که گفته م یزید به دقت چیگران بایل گفتم که دین دلیبه ا

ا ید . اشعیگم به دقت بسنجیرو که به شما م یزیمردان الزمه که چ یاد که بگه : ایا نمیکنه مثالً اشعیم

ه که رسوالن عهد یزین همون چیگه .. ایهوه خداوند میه که یزین چید ،  ایگه  گوش کنیشه و میظاهر م

قرار گرفته . و  یابیمورد ارزشه به دقت یه نبوت به کار گرفته شد ، اون همیعط یگفتند . وقتید هم میجد

پولس  7 – 9:2ان یکیز الخطاست . در دوم تسالونیست . اون جایه نبوت کامل نیش شده . چون عطیآزما

 گه : یده . او میکه اشتباه هستند هشدار م ییدرباره نبوت ها

و، کهشما از حو جمعشدنما بهنزد ایمسیسیمدربارهآمدنخداوند ما عیکنیبرادران، از شما استدعا میاما ا

ا از ما باشد، یکهگوید، نهاز روحو نهاز کالمو نهاز رسالهاید و مضطربنگردیمتزلزلنشویهوشخود بزود

را کهتا آنارتداد، یبد، زیچوجهشما را نفریبههیدهاست. زنهار کسیحرسینمضمونکهروز مسیبد

 فرزند هالکتظاهر نگردد، آنروز نخواهد آمد؛یعنیر یاولواقعنشود و آنمرد شر

جداگانه ، ذکر  یایجزء عطا  3 – 92::ان یست . چون که اون در رومیم کالم نین موعظه و تعلیا

 گه : یشده .اون م

، یا خدمتدر خدمتگزاریمان، یکهبهما دادهشد، خواهنبوتبرحسبموافقتایضیمبحسبفیمختلفداریپسچوننعمتها

 م،یا معلمدر تعلی

دار به سخن گفتن بکنه ، که مصون از خطا رو وا یتونه کسیکنند ، چطور روح میها فکر م یبعض



 اشتباه باشه ؟  ینباشه . و دارا

کالم رو  یمانین خانواده ایکشنبه ها رو در ایشتر ی، من ب یم کلید ؛ در پرتو تعالینطور بهش فکرکنیا

گم مصون از یکه من م یزیرو اشتباه بگم ؟ قطعاً . هرچ یزین امکان هست که من چیا ایدم .ایدرس م

م به یدوارم که روح خدا در تعلیکنم و امیتونه باشه . اما من دعا میم یاشتباه یزهایناً چیقیست . ینخطا 

که توسط روح  یهست از نبوت آن  ینجا هم به عنوان مثال ، نمونه ایب ، ایمن الهام بده . به همون ترت

د شرح یو رسوالن عهد جد میا عهد قدیست که ما در مورد انبین یشه . اما چون در سطحیالقدس الهام م

د با یت نداره . اون بایما سند یقت معتبر برایست و به عنوان حقین مصون از خطا نیم ، بنا برایداد

د که ینیبید ، میکنیه نبوت نگاه مید به عطیدر عهد جد یقت معتبر و مصون از خطا آزموده بشه . وقتیحق

 :  گهیم  22:99کنن . اعمال ینده صحبت میآ ۀمردم در بار

ربعمسکونخواهد شد و آندر ید در تمامیشدیشاناغابوسنامبرخاسته، بهروحاشارهکرد کهقحطیاز ایکیکه

 د آمد.یصر پدیوس قیامکلودیا

 

  گه :یم 99 – 93:29اعمال 

د، و نزد ما آمده، کمربند پولسرا گرفتهو یهرسیهودیآغابوسناماز یایم، نبیو چونروز چند در آنجا ماند

نکمربند را یمصاحبایاندر اورشلیهودید کهیگویروحالقدسم“ود را بسته، گفت: خیهایدستها و پا

 ”امتها خواهند سپرد.ینطور بسته، او را بهدستهایبههم

  گه :یم 25 – 21:91ان یکنند . در اول قرنتیماندارن آشکار میر اید که مردم گناه رو در قلب غینیب یم

 یمان به مجلس شما داخل شود آنچه را او میا یا بی مانید و شخص تازه ایشما نبوت کن ۀاما اگر هم

 یشه هایشود و اندیم یشنود داور یکه م یله سخنانیسازد و بوس یشنود او را به گناهانش آگاه م

کند که واقعأ خدا در  یاو فاش خواهد شد و بزانو در آمده خدا را پرستش خواهد کرد و اعتراف م یپنهان

 ان شماست.یم

  گه :یم 7:91ان یکنه . در اول قرنتیق میرو تشو ساینطور کلیو هم

 د.یگو یگران با آنها سخن مید یق و تسلیت و تشویتقو یکند برا یگر آنکه نبوت میاما از طرف د

 

 م...یمفاه

 یتمام یق معتبر برایشامل حقا ییادتون باشه که کتاب مقدس به تنهاینجا دو مفهوم وجود داره . یا

 یم و نه لزومیدار یازیم نیا عهد قدی. ما نه  به انبد یریاد بگین کالم رو یا بر ابن ط هست .یاوقات و شرا



و بسنده هست .  یما نبوت بکنه . کتاب مقدس کاف ید ، برایدر سطح رسوالن عهد جد یهست  که کس

م . یگیکه من و شما م یزین کتاب اقتدار ما هست . نه چیم در اون وجود داره . ایاز داریرو که ن یزیهرچ

د ینه که روح القدس شاین مفهوم ایم . دومین کالم رو بدونین الزمه این کتاب اعتبار  ما هست . بنابر ایا

اعطا  یبه کس یط خاصیو شرا یخاص یدر زمان ها یکتاب مقدس یقتیرفتن حقیپذ یه نبوت رو برایعط

 ییاز زمان ها یس به ما شرحکنم کتاب مقدیگه من فکر می. به عبارت د دیروح رو بطلبن یکنه . بنا بر ا

س کردن و یتقد یکنه . برایرو بر اساس کالم  وادار به صحبت کردن م یده که روح القدس کسیرو م

 از اون صحبت شده .  91ان یه که در اول قرنتیزین چی. و ا یامروز یسایق کلیتشو

 

 هست ؟ یزبان ها چ

  99 – 3:92ان یاول قرنت

ان یب یکیکند، مثال روح لقدس ب یم یت تمام مردم تجلیریخ یخاص برا یدر هر فرد ، روح خدا به نوع

 یکیقدرت شفا دادن ، به  یگریبخشد و به دیمان میا یکیان معرفت . بیب یگریکند و بد یحکمت عطا م

قدرت  یکیکند ، به  یص ارواح عطا میتشخ یۀعط یقدرت نبوت و به سوم یگریقدرت اعجاز و به د

ک روح واحد است و یا کار ین عطایا یۀبخشد. اما کلیقدرت ترجمه زبانها را م یگریتکلم بزبانها و به د

 د.یفرما یخود به هر کس عطا م ۀاو آنها را بر طبق اراد

 

 ... یحتم یسردرگم

از  یاریبس ین هست . زبان ها برایم . منظورم ایشیناً در مورد زبان ها سردر گم میقیکنم ما یمن فکر م

ن سؤال اصالً مهم یه ؟ اید زبان ها چیکنیاز شما فکر م یمشخص شده . بعض یوندر ینیقیمردم  با 

که عضوش هستم به زبان  ییسایا در کلیکنم . و یخودم به زبان ها صحبت م ییست . من در خلوت دعاین

 د مطرح بشه ؟یبا ین سوال حتیکنم . پس چرا ایها صحبت م

م . اما یمراقب باش ینجا کمیخوام اید .  مین حاصل کردیقید . پس ین رو تجربه کردیا یشما به طور شخص

م که یرو تجربه کرد یزیل که ما چین دلیست . به ای، از خدا ن یا ینه که هر تجربه مذهبیتنهامشکل ا

مشابه صحبت به  ییزهایرو برنجونم اما چ ین کسیخوام با گفتن ایده  .  من نمین رو نشون نمیت ایواقع

وجود  یات مذهبیناً تجربیقیوجود دارند .  یو جادوگر یگر مثل  افسونگرید یویزبان ها در مذاهب دن

ج کننده شده . افراد یگ یل  به هدفیتبد یاریبس یستند . در ضمن زبان ها برایدارند که از روح خدا ن



شده از  یتید به هر قمیب، و خطرناک هست و بایعج یزیکنند زبان ها چیوجود دارند که فکر م یادیز

چ یمان دارم که هیافته . اما من واقعاً ایگه که زبان ها خاتمه یا توقف میان یه پایاجتناب کرد . نظر اون

 یچ شاهد کتاب مقدسیا شفا وجود نداره . هیا نبوت یتوقف زبان ها  یبرا یمعتبر کتاب مقدس ۀنشان

 ه ؟ یزها چین چیوجود نداره . پس  نظر ما در مورد ا یمعتبر

 ف شده اند ... یتعرنطور یزبان ها ا

قابل فهم  ید بالفاصله ترجمه شد . اونها به زبان هایقابل فهم بود که شا یکاست زبانها ، زبانیدر پنت

مختلف قابل فهم بود .  یاقوام و ملت ها یکردند که برایصحبت م ییکردند . اونها به زبان هایصحبت م

 گه : ینطور میا 92 – 9:2در اعمال 

کردم از  یشما اعالم م یام خدا را برایپ ین بار که به نزد شما آمدم ، وقتینخست یز، حتیبرادران عز

ح و یمس یسیرا قصد داشتم فقط و فقط درباره عیاستفاده نکردم ، ز یو افکار فلسف یکلمات مشکل ادب

انم ـام و سخنیار نزد شما آمدم . پین ، با ضعف و ترس و لـرز بسیم . بنابرایب سخن بگویمرگ او بر صل

کرد که  یشد وثابت م یده میبود، اما قدرت روح خدا درآن د یاز حکمت انسان یار ساده و خالیز بسین

مان شما بر قدرت خدا باشد، نه بر حکمت یه این کردم ، تا پایام من از جانب خداست . من عمدا چنیپ

 انسان .

کنم ، اما  یحکمت و فلسفه استفاده م ان باتجربه هستم ، در سخنانم ازیحیان مسیدر م ینحال ، وقتیبا ا ۶

اند. سخنان  یکه محکوم به نابود یا و بزرگان آنست ، بزرگانیکه مورد پسند دن ینه از حکمت و فلسفه ا

که هدفش رساندن ما به  یمانه اوست ، نقشه ایرا از جانب خدا و درباره نقشه حکیمانه است ، زیما حک

نجات ما طرح کرده بود،  ینش جهان برایش از آفرینقشه را پن یحضور پرجالل خداست . اگر چه خدا ا

را یز آن را درک نکردند، زیا نین دنیبزرگان ا یچکس آشکار نساخته بود. حتیاما در گذشته آن را بر ه

د یفرما ین مورد میز در این یدند. کتاب آسمانیکش یب نمیرا به صل“ خداوند جالل “کردند،  یاگر درک م

ده و به یده ، نشنیهرگز ند یچ انسانیده است که هیتدارک د ییزهایتداران خود، چدوس یکه خدا برا

را ین امور را توسط روح خود بر ما آشکار ساخته است ، زیز خطور نکرده است . اما خدا ایفکرش ن

تواند بداند یچکس نمیسازد. ه یدارد و آنها را بر ما آشکار م ین اسرار خدا آگاهیق تریروح خدا از عم

تواند  یچکس نمیب ، هین ترتیگذرد، مگر خود آن شخص . به هم یگر چه مید یکه در باطن شخص

ن منظور به ما عطا یخدا را درک کند، مگر روح خدا. خدا در واقع روح خود را به هم یافکار و نقشه ها

ب ما یاز لطف و برکت خود، نص یپرشکوه یایفرموده است تا توسط او بر ما آشکار کند که چه هدا

 ا تفاوت دارد.ین دنیم ، با روح ایافته ایکه ما  یاست روح یهیساخته است . بد



ر قابل فهم یغ ینه که زبان ها ، زبان هایگه ، ایان میکه پولس خطاب به قرنت یزیگر مثالً چید یدر جا

قابل فهم ر یر . چونکه اونها غیا تفسیر یر  بشند . نه ترجمه بلکه تعبید بالفاصله تفسیهستند که با

 گه :یم 91:91ان یهستند . اول قرنت

م که همه یسخن بگو یدهم پنج کلمه به زبان یح میکنم ، ترج یگران خدا را عبادت میبا د یاما وقت 

 فهمد. ینم یر تکلم کنم که کسیغ ینکه هزاران کلمه به زبانهایبفهمند و استفاده کنند، تا ا

 گه :یم 2:91ان یاول قرنت  و

اموخته است ، ید که قبال نیگو یسخن م ییبه زبانها یعنیسخن گفتن به زبانها را دارد،  یعطا یاگر کس

او را درک  یگران گفته هایرا دید نه با مردم ، زیگو ین زبانها فقط با خدا سخن مینصورت ، با ایدر ا

   کند. یکنند، چون او با قدرت روح القدس ، بصورت راز تکلم م ینم

ا پرستش هست . صحبت با یست . صحبت به زبان ها مربوط به دعا یابل فهم نک مفسر قین  بدون یا

 نده هم نا مفهوم هست . یخود گو یکه برا ییهجاها

کنند که یصحبت م ییا پرستش  با هجاهایصحبت کردن به زبان ها مستقماً خطاب به خدا هست . در دعا 

 93 -91:91ان یخدا هست .  اول قرنتست . و اساساً خطاب به ینده هم مفهوم نیخود گو یبرا یحت

 گه : یم

 یکند و خودم از آنچه م یفهــمم ، در واقع روح من دعا م یدعا کنـم که آن را نمـ یـرا اگر به زبانیز 

ن زبانها ین زبانها دعا کنم و هم به زبان خودم ؛ هم به اید هم به ایخبرم . پس چه کنم ؟ با یم ، بیگو

د که فقط ییشکر گو یرا اگر شما خدا را به زبانین خودم ، تا همه بفهمند. زسرود بخوانم و هم به زبا

 یکه نمیند، در حالین بگویشما آم یشکرگزار یگران بتوانند به دعایفهمد، چگونه د یروح خودتان م

 ینم ین بهره اید، اما حاضرییگو یخدا را شکر م یار عالیست که شما بسین ید؟ شکییگو یفهمند چه م

 برند.

ان در موردش یه که اول قرنتیزین چیکنه . ایافته . روح من دعا م یه که در روح اتقاق میزین چیا

 یکه برا ییل دعا و پرستش با هجاهایر بشه ، از قبید تفسیر قابل فهم که بایغ یکنه . زبان هایصحبت م

 ماً خطاب به خدا هست در روح . یست بلکه مستقینده هم مفهوم نیخود گو

 نها ف زبایتعر

 نطور آمده یا 22 -  23:91انیزبانها . در اول قرنت یف عمومیتعر

ا سه نفر باشد، آن هم یش از دو ید بیر حرف بزنند، تعدادشان نبایغ یخواهند به زبانها یم یاگر کسان 

د در یشان باینباشد که ترجمه کند، ا ین زبانها را ترجمه کند. اما اگر کسید ایز بایک نفر نیبه نوبت . 



 بلند. یند، نه در حضور همه و با صدایر سخن گویغ یسکوت با خود و با خدا به زبانها

  یک مترجم هست که معنیصحبت به زبانها حضور   ۀگه الزمیپولس مل هست . ین دلیه به این نظریا

به که  یوجود نداشته باشه ، اون وقت کس یر کننده ای. اگر تفس ان کنهیسا بیکل یآن سخنان رو برا یکل

 ر کننده باشه .یک نفر تفسید یصدا باشه . با ید ، بیکنه بایزبانها صحبت م

 یجان و بیشور و ه یبرا  ید اجازه اینطور با کنترل خود مشخص شده . عهد جدیصحبت به زبان ها هم

ن یهم ا 91ان یروح هست . و در اول قرنت یوه هایاز م یکیده . کنترل داشتن بر خود یبه ما نم   ینظم

 یفیکنه . تعرید که به زبان ها صحبت مینیبیا دو و حداکثر سه نفر رو میک نفر یم . شما ینیبینترل رو مک

ل کرد اونها صحبت یپطرس شروع به موعظه انج یکاست هم وقتیدر پنت ینه که حتینجا اومده ایکه در ا

ن داشتن کنترل بر یک مفسر و همچنیبه زبان ها رو متوقف کردند . الزمه صحبت به زبان ها حضور 

د انجام یسا بایت کلینها به منظور تقویسا و جالل خدا بشه . همه ایس کلید باعث تقدیخود هست . و با

  گه :یم 91::2نیبشه . اول قرنتا

 یسا جمع میعبادت در کل یبرا یکنم . وقت یان میز، مقصود خود را بطور خالصه بیمانداران عزیپس ، ا

را که از جانب خدا  یقتیگر حقید یکیم دهد، یکالم خدا را تعل یگریخواند، داز شما سرود ب یکید، یشو

آن را ترجمه کند. اما  یگرید و دیر سخن بگویغ یز به زبانهایک نفر نید، یان نمایبر او آشکار شده ب

 شان گردد.یا یت و رشد روحانید باشد و باعث تقویمانداران مفیهمه ا ید برایشود، با یهر چه انجام م

  گه :یم 5:91ان یس و خدا رو جالل بدن . اول قرنتیسا رو  تقدید کلیاونها با

را ید، زیخواهد که نبوت کن یشتر دلم مید، اما بیینست که همه شما به زبانها سخن بگویمن ا یآرزو

ر یغ یرا که شما به زبانها یبتواند مطلب ینبوت کردن بهتر است از سخن گفتن به زبانها، مگر آنکه کس

 ز از آن بهره مند شوند.یشان نیگران ترجمه کند تا اید ید، براییگو یم

 افته . یه که در جمع اتفاق میزین چیا

 زبانها در خلوت .

 

 یرا که شما به زبانها یبتواند مطلب یرا نبوت کردن بهتر است از سخن گفتن به زبانها، مگر آنکه کسیز

 ز از آن بهره مند شوند.ین نشایگران ترجمه کند تا اید ید، براییگو یر میغ

 گه :یم 22:91اول قرنتبان 

ند، نه یر سخن گویغ ید در سکوت با خود و با خدا به زبانهایشان باینباشد که ترجمه کند، ا یاما اگر کس

 بلند. یدر حضور همه و با صدا



من فکر  ن نظر موافقه که مردم در خلوت به زبان ها صحبت کنند .یشتر با ایرسه پولس بیبه نظر م

ا در جمع به زبان ها صحبت ید رو راست بگم من هرگز در خلوت یشه . بایمطرح م ینجا سؤالیکنم ایم

ط یکنن . من در هر دو شرایا خلوت به زبان ها صحبت میها هستن که در جمع  یلیدونم خینکردم. من م

کنم کتاب ی. من فکر نمنجا مربوط به صحبت کردن در خلوت به زبان هاست یف این تعریحضور داشتم . ا

 یایا نشه . در ضمن عطاید بشه و یا بایتونه انجام بشه یمقدس بگه صحبت کردن به زبانها در جمع ، م

ش ین سؤال رو پیشه . پس صحبت به زبان ها در خلوت حداقل ایسا داده میس به کلیتقد یبرا یروحان

م یتعل یۀشه . اگر من عطیس فرد میث تقدن باعیسا بشه . ایس کلیتونه باعث تقدین چطور میاره که ایم

  یناً برایقیمن  یاد خوب نخواهد بود اما از طرفین زیم بدم ، ایتعل یداشته باشم و  به طور خصوص

ان یرسه که در قرنتیهم که معتقد به دعا به زبان ها در خلوت هستند ، احترام قائلم . و به نظر م یکسان

صحبت به زبان ها  ید برایدر عهد جد یک آزادیکنم یمن فکر من مسأله مطرح شده . یهم 22و  1:91

 د .یریان رو کامالً بپذیا  پایتوقف  یۀنکه شما نظریوجود داره مگر ا

 ار هست ؟ یا صحبت به زبان ها معیآ 

ن دارم که کتاب یقیار هست ؟ من یا زبان ها معینه . آیدا کنم این پیقینکه بخوام یا یبرا یاما سؤال اصل

 د :یک توجه کنیزماتیک شخص کارین نقل قول از یکنه . به این باره صحبت میصراحتاً در امقدس 

کنه . ید روح دعا میتعم یکه برا ینان  بطلبه . وقتیصحبت به زبان ها  رو با اطم یۀد عطیک شخص بای 

کنه  یم که سعیق  کنین قدم هست و ارزش داره که شخص رو  تشوین و اولیزبان ها ، مهم تر ۀثمر

شه یم ین احتمال باشه که به او برچسب عدم تعادل بزنن . گاهیاگر ا یافت کنه . حتیه زبان ها رو دریعط

د روح دعا شد ، یتعم ینکه با شخص برایم زبان ها بشند . بعد از ایتسل یبه مردم کمک کرد که به آسان

افت یدر یخواد برایا می، که اتونه خم بشه و زانو  بزنه و از اون شخص بپرسه یاز اعضاء گروه م یکی

ق کنه تا شروع به صحبت کنه . یتونه او رو تشویاون شخص بگه بله ، م یزبان ها براش دعا بشه ؟ وقت

شخص شروع به  ید دوباره با او دعا کنه . وقتیست . بعد بایش نیاره که به زبان اصلیدر ب ییو هجاها

و در  یرید روح بگیتعم ینکه خواستیبگه بعد از اق کنه و ید او رو تشویصحبت به زبان ها کرد ، با

 یم اون کن . شروع به صحبت کن . اگر الزم باشه حتی، حاال خودت و تسل یه زبان ها کردیخواست عط

 شروع به صحبت بکنه ، روح القدس به اونها شکل خواهد داد . ینامفهوم یبا صداها

ه که روح القدس با عمل مقتدرانه ین کاریکنه . اد بیین  مطلب رو تأیکنم کتاب مقدس ، ایمن گمون نم 

ز و یشتر تجهیسا رو بیم که کلیرو بطلب یه اید عطیم ، بایبطلب یزیم چیخواهیده . اگر ما میخودش انجام م

اونها  91و اعمال  93در اعمال  ید . اونجا حتیگه نبوت رو بطلبیله که پولس مین دلیکنه . به ایس میتقد



 گه: یم 12 – 11:93ا رو نداشتند . اعمال یعطا یاناً  کتاب راهنمیقی

که همراه پطرس  یانیهودیهنوز سخن پطرس تمام نشده بود که روح القدس بر تمام شنوندگان نازل شد! 

 یز عطا شده است ، مات و مبهوت ماندند. ولیان نیهودیریدند که روح القدس به غید یآمده بودند، وقت

 ید میند و خدا را تمجیگو یمختلف سخن م یدند که همه به زبانهایشن ینماند، چون م یشک باق یجا

تواند بمن  یم یاکسیافته اند،آیشان مانند ما روح القدس را یاکنون که ا“کنند. آنگاه پطرس گفت : 

د داد. آنگاه یشان را غسل تعمیح ایمس یسیپس بنام ع” دهم ؟ یدشان میاعتراض کند که چرا تعم

 نزد آنان بماند. یکه پطرس چند روزوس التماس کرد یلیکرن

 

 گه :یم 3 – 9:91نطور اعمال یهم

کرد تا به  یا سفر میالت آسیز در ایونان در شهـر قرنتس بود، پولس نیدر همان زمان که اپلـس در 

مان یح ایمس یسیبه ع یا وقتیآ“د: یشان پرسیافت . پولس از ای یحید و در آنجا چند نفر مسیافسس رس

پولس !” ست یم روح القدس چیدان ینم ینه ، ما حت“جواب دادند: ” د؟یافتیالقدس را  د، روحیآورد

غمبر یپ یایحیبه آنچه “جواب دادند: ” د؟ید گرفتیدو غسل تعمیاعتراف کرد یمانیپس به چه ا“د: یپرس

ه دست ن بود که مردم از گنایا یداد برا یم ییحیکه  یدیتعم“شان گفت : یپولس به ا.” م داده است یتعل

وعده ظهورش را  ییحیکه  یبه همان کس یعنیاورند، یمان بیا یسیخدا بازگردند و به ع یده ، بسویکش

که پولس دست  ید گرفتند. سپس ، هنگامیخداوند غسل تعم یسایدند، به نام عین را شنیا یوقت” داد. یم

خن گفتند و نبوت کردند. مختلف س یشان قرار گرفت و به زبانهایبر سر آنان گذاشت ، روح القدس بر ا

 ن افراد دوازده نفر بود.یتعداد ا

د . ینگاه کن 91و  93ار هست ، باز هم به اعمال یا صحبت  به زبان ها معین سؤال که آیا یدر ضمن برا

ان داشتند . و من فکر یخ نجات ، جرین دوره از تاریهستند که در ا یات منحصر به فردینها تجربیا

رفتار کنند ، چون  91اعمال  ید بر مبناین اساس آماده کنن و بگن ، همه بایبر اکنم اونها ما رو ینم

ا یکه روح داره  ین اشخاص دست گذاشت و اونها به زبان ها صحبت و نبوت کردند . هر کسیپولس بر ا

 گنجه .ین در  چهارچوب  کتاب مقدس  نمیکنم اید به زبان ها صحبت کنه . من فکر مید روح  داره بایتعم

ار مطرح یتونه اون رو بصورت معین  داستان کتاب مقدسه که میاز ا ین برداشتیکنم ، ایمن فکر م

 بکنه . 

ن یل در پرتو ایاون نشان دادن گسترش انج یشه و هدف اصلیزبان ها در اعمال در گروه ها ظاهر م

افراد صحبت  . صحبت به زبان ها در قرنتس متفاوت هست . در اونجا خ نجات هست  یدوره از تار



م که ید مراقب باشیپرستش هست . ما با یز اون برایسا و تجهیس کلیاونها تقد  یکنن و هدف اصلیم

م  یار قرار دادن زبان ها بکنیمع یبرا ییم و اونها رو مبنایریرو نگ 91و  93،  2مثل اعمال  ییداستان ها

ک اصل ین یاد . ایش بیپ یکس هر یتونه برایش اومده ، پس میاونها پ ین چون برایم خب ایو بگ

م ید ، به داستان ابراهیکنیکتاب مقدس نگاه م یبه داستان ها یمطالعه کتاب مقدس هست . وقت یاساس

د که یکنیناً فکر نمیقیده و یقرار م یمذبح قربان ید که او پسرش  اسحاق رو بر رویکن ینطور نگاه نمیا

م . ما به داستان یدینکارو انجام نمیچ کدام ایبکنه . ما ه نکاروید ایمان به خدا بایداشتن ا یبرا یهر پدر

ا یران نشون بدم . یدر قفس ش یمانم رو با به سر بردن شبیخوام ایم  من میگیم و نمیکنیال نگاه نمیدان

از  ییستند . بخش هایار نین داستان ها معیشک و عبدنقو وسط تون آتش بپرم . ایخوام مثل شدرک ، میم

خ یمتن تار یم که داستان هایم و بعد بخواینید اونها رو ببییایده . بیکه به ما فرمان م کتاب مقدس هست

ار یا معیک اصل ینه که صحبت به زبان ها یصحبت به زبان ها ا یبرا یریجه گیم . نتینجات رو درک کن

تماماً ده که صحبت به زبان ها یم میگم که کتاب مقدس تعلیست . من نمید نیمان در عهد جدیا یبرا

ا عدم توقف اون صحبت کرده باشه . یکنم کتاب مقدس به طور واضح از توقف یمتوقف شده . من فکر نم

ستند . و ید نیمان در عهد جدیا یبرا یاریع معیگه که اون وقایکنم کتاب مقدس به وضوح میبلکه فکر م

که به زبان ها صحبت  یسانستند. جنبش قدرتمند روح خدا توسط کید نیمان در عهد جدیا یات الزامیتجرب

چ یه . به هیز بدید، چیگم اگر به زبان ها صحبت کنیمهمه . من نم یلین خیشه . ایکنند متوقف نمینم

کنم یزها به وضوح صحبت کرده باشه . اما فکر مین چیکنم که کتاب مقدس در مورد ایوجه . من فکر نم

از کار روح القدس حتماً  ید به عنوان نشانه ایام تو بیگران بگید به دیکتاب مقدس به وضوح گفته که نبا

 یوه هایر میم . نظیدونیم که از روح میمتمرکز بش یزیکنم بر چی. من فکر م  یبه زبان ها صحبت کن

 افته .  ینها بدون زبان ها هم اتفاق میل و قدرت روح . همه ایروح . احساس کردن روح . و اعالم انج

 

 

 

 

 

 گه ؟یم یکتاب مقدس در مورد شفا چ

 ه ؟ یه شفا چیهدف از عط



 گه : یم 93 – 2:92ان یاول قرنت

گران را یمانه دیحک یبخشد تا با ارائه راه حل ها یان حکمت میب یک شخص عطایروح القدس به 

د، و به ینما یفوق العاده عطا م یمانیا یکیکند. او به  یدانستن اسرار را عطا م یگرید؛ و به دینما یاری

 یگر عطاید یدهد، به برخ یقدرت انجام معجزات م یبخشد. به بعض یماران را میب یفاقدرت ش یگرید

از جانب روح خداست و چه  ییص دهد چه عطایکند که تشخ یک نفر قدرت عطا مینبوت کردن . به 

ن عطا را ببخشد که بتواند به هنگام دعا به یک شخص ایست . باز ممکن است به یاز جانب او ن ییعطا

 ن زبانها را بدهد.یترجمه ا یعطا یگرید، و به دیاموخته است ، سخن گویکه ن ییزبانها

  گه :یم 22:92ان ینطور اول قرنتیهم

 یعنینها هستند: رسوالن ، یح قرار داده است ، ایدر بدن مس یعنیسا یاز اعضا که خدا در کل یبعض

که کالم  یکسان یعنیآورند. معلمان ،  یم یغامیکه با الهام از خدا، پ یکسان یعنیا، یح .انبیفرستادگان مس

 یدهند. کسان یماران را شفا میکه ب یکنند. کسان یکه معجزه م یدهند. کسان یم میگران تعلیخدا را به د

 یکه عطا یت مردم را دارند. کسانیو هدا یرهبر یکه عطا یگران را دارند. کسانیکمک به د یکه عطا

 اموخته اند.یبال نرا دارند که ق ییسخن گفتن به زبانها

نها رو از کالم به شما نشون خواهم داد . یکنند . من ایان میه شفا رو بین متون منظور از عطیا یهر دو

ه شفا قوم یعط.  بخشهیل  اعتبار میا انجیه شفا به کالم خدا یعطم. ینیبینجا میا یاصوالً چهار هدف اصل

مار هستند یرحمت و محبت خودش رو به قومش که به شفا یخدا با عطبخشه . یم یسا رو آرامیا کلیخدا 

.  دهیه شفا نام خدا رو جالل میو عط.  کنهیه شفا موانع کار خدا رو در خدمت برطرف می. عطده ینشون م

 نند . یبیه شفا می، محبت ، قدرت و حکمت خدا رو در عط ییکویعظمت ، ن یمردم نشانه ها

 

 ه شفایعط

شفا واقع  یمختلف برا یاز هایط مختلف و در نیدعا کردن در شراست که  با  یه ایه شفا ، عطیعط

 ف شده .یتوص 92ان یه که در اول قرنتیزین چیکنم چون این رو به صورت جمع استفاده میشه.  من ایم

 د : ینگاه کن 95 – 97:5عقوب یبه رساله  

 یبرا یلیلکه د ید دعا کند. آنانیگرفتار درد و رنج باشد، با یان شما کسیاگر در م“ 

مار یب یبخوانند. اگر کس یشکرگزار یخداوند سرودها ید برایدارند، با یشکرگزار

اش روغن  یشانیش دعا کنند و بر پیند و برایایسا بخواهد که بیشان کلید از کشیباشد، با

مان همراه باشد، یشان با ایا یند. اگر دعایاو طلب شفا نمـا یبمالند و از خداوند بـرا



او در اثر  یمارید، و اگر بیرا خداوند او را شفا خواهد بخشیافت ؛ زیواهد مار شفا خیب

 ده خواهد شد.یز آمرزیگناه بوده باشد، گناه او ن

ق نکن که یم . شبان مردم رو تشویشفا ندار یبه دعا برا یازیگن ، ما نیها م یبعض

د از یدارند . شا د اونها به قدرت خدا  شکیده . شایشفا دعا کنن . چون خدا شفا نم یبرا

هم در کتاب  ینیگزیچ جایدم اما در ضمن هیه جا شنینو یهستن. من ا یدست خدا عصبان

نو یشفا دعا نکن . هرگز ا یبگم برا یکنم هرگز به کسینم. و فکر نمیبیمقدس براش نم

هست  ییست شفا بده . مسلماً زمان هایگم که خدا قدرت شفا نداره و قادر نینم یبه کس

 ید برایا بایده . آیانجام م ییمعجزه آسا یکارها یافته . و خدا گهگاه یتفاق مکه شفا ا

 م ؟ بله . یشفا دعا کن

عقوب یه که در رساله یزین چیکنم ایکنه . فکر میق مینکار تشویا یکنم کتاب مقدس ما رو برایمن فکر م

ن فراتر یزم باشه پا رو از اکنم که الیم . من فکر نمیشفا دعا کن یم که برایشیق میم. ما تشوینیبیم 5

طان مربوط یم به شیر مستقیم و غیها مستق یماریم تمام بیبگ یکاستیپنت ین هاییآ یم و مانند بعضیبذار

ح و روح یبه مس یمان کافین اگر ایم بنابر ایطان قدرت داریح و در روح بر شیشه و چون ما در مسیم

ده ین عقیم که اینیبیباشه . م ین کتاب مقدسیکنم ایکر نمم. من فیکنیدا مینجات پ یماریم از بیداشته باش

خواد خار جسم او رو برداره ، و یاز خدا م یکنه : وقتیصدق نم 92ان ین در مورد پولس در دوم قرنتیا

نبرده. من فکر  ین بهره ایمار بود. متأسفانه پولس از ایبود که پولس ب یگرید یره . زمانهایپذیخدا نم

 یۀم. و از عطیشفا دعا کن یگه براید کنه اما در هر حال بما میه رو تأئیقدس اون نظرکنم که کتاب مینم

 یاصل یۀن نظر از دو نظریم؟ اولیاو دعا کن یشفا ید برایماره چطور بایب یکس یکنه. وقتیشفا صحبت م

م . به منظور یدیدد که قبالً یدعا کن یدر پرتو هدفنه که ید. منظورم ایاید که شفا بین هدف دعا کنیگه با ایم

 . ل یگسترش انج

 گه : ید که مینگاه کن :9 – 91:5به اعمال 

 یجمع م“ مان یوان سلیا”به نام  یدعا در خانه خدا، در قسمت یدر ضمن ، رسوالن بطور مرتب برا

ماران خود را بر یکه مردم ب ییکردند، تا جا یم یرت آوریاد و حیان مردم معجزات زیشان در میشدند. ا

از  یه او بر بعضیشود، اقال سا یپطرس از آنجا رد م یآوردند تا وقت یتخت و تشک به کوچه ها م یرو

آوردند و همه شفا  یماران خود را میوانه ها و بیآمدند و د یم میاز اطراف اورشل یفتد! مردم حتیشان بیا

 افتند.ی یم

 گه :یم 75 – 72:1اعمال 



ن سفرها، نزد یاز ا یکیکرد. در  یم یدگیانداران رسمیرفت و به وضع ا یز به همه جا میپطرس ن

بود.  یاس که به مدت هشت سال فلج و بسترینید به نام ایرا د یمانداران شهر لده رفت . در آنجا شخصیا

ز یاو ن!” ز و بسترت را جمع کن یح تو را شفا داده است ! برخیمس یسیاس ، عینیا“پطرس به او گفت : 

 مان آوردند.ین معجزه به خداوند ایدن ایلده و شارون با د یگاه تمام اهالافت . آنیبالفاصله شفا 

 گه : یم 93 – 2:91بعد اعمال 

که پولس موعظه  یکه لنگ مادرزاد بود بر خوردند که هرگز راه نرفته بود. هنگام یدر لستره به مرد

بلند شو “و گفت : افتن را دارد. پس به ایمان شفا ید ایداد و پولس د یکرد، او خوب گوش م یم

 ز از جا جست و براه افتاد!یاو ن!” ست یبا

 گه :یم 92 – 99:91اعمال 

را که با بدن  یش بندهائیکه مردم دستمال ها و پیداد  بطور یخدا به دست پولس معجزات بزرگ نشان م

شدند و  یگذاشتند و آنان از امراض خود خالص م یضان میبردند و بر بدن مر یافته بود میپولس تماس 

 گشت. یارواح ناپاک از آنان خارج م

ارن . پس دعا یمان میح ایجه شفا به مسیکنند و در نتیدا مینه که مردم شفا پید اینیبینجا میکه ا یزیچ

ا دعا ید . خداینطور دعا کنید اید ، بایکنیماره دعا میکه ب یکس یشما برا یکنم وقتید . من فکر میکن

دا یپ یدا کنه . تا قوم خدا آرامیپ یتو آرام یسایدا کنه . تا کلیل گسترش پینجد تا ایایتو ب یکنم که شفایم

 کنند . 

 گه : ین هست که میمناسب ا یلیخ 92 – 3:23اعمال 

کرد؛ و چون روز بعد  یما موعظه م یم و پولس برایمراسم شام مقدس دور هم جمع شد یکشنبه برای

 یم ، چراغهایکه جمع بود یبت کرد. در باالخانه اشب صح یمه هایخواست از آن شهر برود، تا ن یم

خس که کنار پنجره یبه نام افت یداد، جوان ینطور که پولس سخن را طول میروشن بود. هم یاریبس

ن رفت و او را در آغوش گرفت و یین افتاد و مرد. پولس پایینشسته بود، خوابش برد و از طبقه سوم پا

زبود! همه خوشحال شدند و با هم به ینطور نیهم!” الم است ح و سید او صحیناراحت نباش“گفت : 

باالخانه بازگشتند و شام مقدس را خوردند. پولس باز سخن را ادامه داد تا کم کم هوا روشن شد. آنگاه 

 شان را ترک گفت .یا

 

خوس خوابش یشه که افتیم یخوس هست . پولس اونقدر موعظه اش طوالنین داستان در مورد افتیا

 افته .  ین مییو از پنجره پا برهیم



ت در خدمت یموفق یده . هدف دوم برایکنه و خدا او رو شفا میخوس دعا میافت یشفا یبعد او برا

 هست . 

 گه :یم 17 – 13:1اعمال 

تا یطب یا» رون کرد. سپس زانو زد و دعا نمود و رو به جسد کرده گفت : یآنان را از اطاق ب ۀپطرس هم

د راست نشست. پطرس دست خود را به او داد و یپطرس را د یود را گشود و وقتاو چشمان خ« ز.یبرخ

ن موضوع یشان سپرد. ایوه زنان را صدا زد و او را زنده به این و بیپا بلند کرد. سپس مقدس یاو را رو

افا ماند و با یدر  یادیز یمان آوردند. پطرس روزهایبه خداوند ا یباریافا منتشر شد و بسیدر سراسر 

 .کرد یم یشمعون دباغ زندگ

 ش بره. یافا پیجالل خدا در منطقه  یکنه تا کالم خدا برایدا میتا هست که شفا پیاز تاب ینجا  داستانیا

ح و یکنه به جالل دادن مسیکنه و شروع میدا میشفا پ یه که مرد لنگیمربوط به زمان 93 – 7::اعمال 

 گن : ینطور میات ای. آ افتندیرت مین واقعه در حیاز مردم از ا یاریبس

ح یمس یسیدهم ! در نام ع یبه تو م یگریز دیم ! اما من چیم که به تو بدهیندار یما پول“پطرس گفت : 

ن بلندش کرد. یسپس دست او را گرفت و از زم!”  یو راه برو یزیدهم که برخ یبه تو دستور م یناصر

 ید، لحظه ایکه از جا پر یقوت گرفت ، بطورح و سالم شد و یاو صح یدر همان لحظه پاها و قوزک پاها

کرد با  ید و خدا را شکر میپر ین مییکه باال و پا یستاد و براه افتاد! آنگاه در حالیخود ا یپاها یرو

رود و خدا را  یدند که راه میاو را د یکه آنجا بودند، وقت یوحنا داخل خانه خدا شد. اشخاصیپطرس و 

 یخانه خدا م“  یبایز”است که هر روز کنار دروازه  یلنگ یمان گدابردند که ه یکند، و پ یشکر م

 اندازه تعجب کردند! ینشست ، ب

 گه : یم 7::9نطور اعمال یهم

مان یا یعنیاو را شفا داده است ،  یسیر قبال لنگ بود. اما اکنون ، نام عین مرد فقید که ایدان یشما خود م

 است .  یه الهیکه عط یمانیا کامل او شده است ، یباعث شفا یسیبه نام ع

 یش قوم خدا برایآسا یل و براید . به منظور گسترش کالم خدا ، انجین اهداف دعا کنیپس در پرتو ا

مان هست که ما با یاز ا ین نوعید . ایشفا دعا کن یمان برایجالل خدا و با ا یت در خدمت و برایموفق

م ، یداشته باش یمان کافیگم اگر ایم ینشه وقت کنم سوء تفاهمیم . باز هم خواهش میکنیاون دعا م

 یمین تعلیکنم کتاب مقدس چنیشه . من فکر نمیم یست که شفا به صورت خودکار جارین نیمنظورم ا

د یتعم ییحی 22 – 23:3نجا هست . در لوقا ید چون ملکوت خدا ایمان دعا کنیشفا با ا یداده باشه . برا

ان پاک یرن  ، جذامیشن ، لنگان راه مینا میدونه که کوران بیرو مخدا  ینجا آمدن پادشاهیدهنده از ا



 گه : یشن . اون میشن و کرها شنوا میم

د و یبخش یماران مختلف را شفا میج ها، کورها و بیدند که او افلیرس یسینزد ع یآن دو شاگرد هنگام

در  یسیض او رساندند. عرا به عر ییحیکرد. آنان سوال  یوانگان اخراج مید را از وجود دیارواح پل

 ینا میان بیناید که چگونه نابیان کنیاو ب ید، برایدید و شنیدید و آنچه دیبازگرد ییحینزد “جواب فرمود: 

شوند  یگردند، مرده ها زنده م یابند، ناشنواها شنوا می یها شفا م یروند، جذام یشوند، لنگ ها راه م

 شنوند. یغام نجاتبخش خدا را میو فقرا پ

ن هست . و اگر  خدا امروز به یزم یدرر رو ین بود که پادشاهین نشانه ایزم یدر رو یسیر عحضو

ن یزم یح بر رویمس یکنه که پادشاهیم یادآوریکنه به ما یم یجار ییمعجزه آسا یعنوان مثال شفاها

ن یباز هم به ا ده ، مایخدا شفا نم ید . وقتییایب یم که پادشاهیکنیمان دعا مینطور با ایهست . اما ما هم

 د . یآ یتو م یم که پادشاهیچسبیقت میحق

 گه :یم 1 – 2:92ان یدوم قرنت

 

دهد. اما او هر بار خواهش مرا رد کرد و فرمود:  ییسه بار به خداوند التماس کردم که مرا از آن رها

پس حال ” شود! یان میرا قدرت من در ضعف تو بهتر نمایاست ، ز ین تو را کافیمن با تو هستم و هم“

سازد، و نه  یان میح را نمایام قدرت مس ینکه زندگیبالم . شادم از ا یخود م یبه ضعفها یبا شاد

 خودم را.  یها و استعدادها ییتوانا

 گه :یم 91 – 97:1ان یغالط

ر یکه در بدنم داشتم ، مرا خوار و حق یل را به شما بشارت دادم ، با وجود ضعفیانج یدر آن زمان ، وقت

د، یزار نشدین حال از من بیشما طاقت فرسا بود، با ا یمن برا ین ضعف بدنید. گرچه تحمل ایدنشمر

 یسیخود ع یا حتیاز درگاه خدا  یفرشته ا یید که گویکرد ییرایبلکه درعوض از من چنان استقبال و پذ

 ح نزد شما آمده بود! یمس

 گه :یم 27:5موتائوس یاول ت

 یمار میرا اغلب بی، ز یشراب بنوش یمعده ات ، کم یناراحت یاز برین یخوبست که بجز آب ، گاه

 . یشو

 گه :یم 23:1موتائوس ینطور دوم تیهم

 توس ترک کردم و آمدم . یلیمار بود، درمیز که بیرا ن“ موس یتروف“در قرنتس ماند؛ “ اراستوس 

رو یکه پ یتند . با وجودمار هسیشه و مردم هنوز بینم یخدا جار یهستند که در اون شفا یینها مثال هایا



خواهد آمد که  یم که روزیدونید اما میشفا دعا کن یمان برایم.  با ایکنیدعا م یخدا هستند . پس ما با هدف

 گه : یم  23 – 22:2ان یافت . رومیما شفا خواهد  یبدن ها

دن ییدر حال زاکه  یو مرگند، همچون زن یماریز که گرفتار بیاهان نیوانات و گیح یم که حتیدان یچون م

نکه یان ، با ایحیما مس یکنند. حت یم ین واقعه بزرگ ، روزشماریکشند و در انتظار ا یاست ، درد م

م تا از درد و یم ، با آه و ناله در انتظارینده در خود داریاز شکوه و جالل آ یروح خدا را بعنوان نشانه ا

ازات کامل ما را بعنوان یم که خدا امتیهست یروز ار، منتظریاق بسیز با اشتی، ما ن یم . بلیرنج آزاد شو

 یماریاست که نه دچار ب یازات ، طبق وعده او، بدن تازه این امتیاز ا یکیفرزندانش ، به ما عطا کند. 

که  یزیافت چیانتظار در یعنید یم ؛ و امیافته اید، نجات یشود و نه مرگ بر آن قدرت دارد. ما با ام یم

 ید آن باشد. پس وقتیست که به امین یازیار داشته باشد، نیرا در اخت یزیچ یاگر کسرا یم ؛ زیهنوز ندار

 م .ید با صبر و حوصله منتظر آن بمانیم ، بایدواریکه هنوز رخ نداده ، به خدا ام یزیچ یبرا

، دهد یم یاریمان یو در دعاها یمان ما، روح خدا ما را در مشکالت زندگیله ایبوس یعنیله ، ین وسیبه ا

از جانب  یقیم . اما روح خدا با چنان احساس عمید دعا کنیچه با یم چگونه و برایدان ینم یرا ما حتیز

داند که روح القدس  یست ؛ و خدا که از دل ما باخبر است ، میف نیکند که با کلمات قابل توص یما دعا م

 کند، طبق خواست خداست. یما دعا م یرا آنچه که او بجاید، زیگو یچه م

 گه:یم 91 – 97:9ان یافسس

د، یمان آوردیح اید و به مسیدیل را شنیغام نجات بخش انجیز که پیح ، همه شما نیمس یبسبب فداکار

گذشته ،  ید. خدا از زمانهایح هستید تا مشخص شود که متعلق به مسیله روح القدس مهر شدیبوس

 یو حضور روح القدس در ما، ضمانت مان عطا کند؛ یحیوعده داده بود که روح القدس را به همه ما مس

نست که یانگر ایکند که خدا هرچه وعده داده است ، به ما عطا خواهد فرمود. مهر روح خدا بر ما، نما

است  یگریل دیز دلین نید کرده و ضمانت نموده است که ما را به حضور خود ببرد. ایخدا ما را باز خر

 م !ییشکوهمند خود را سپاس گو یآنکه خدا یبرا

  29 – 22::9د. مکاشفه یم دیاو را خواه یما رو یما رو شفا خواهد داد و روز یاو بدنها

انبگذارم. مناز اصلو نسبداود یساها در میز را با کلی، فرشتهخود را نزد شما فرستادمتا همهچیسیمن، ع

” ا!یب“د: یگوشنود، بینرا میهرکسا” ا!یب“ند: یگویروحو عروسم” باشم.یهستم. منستارةدرخشندةصبـحم

نکتابرا یایهاییشگویکهپیگانبنوشد. بهکسیاتبهراید، و از آبحیایالستبید، و هرکسمایایهر کهتشنهاستب

نکتابرا بر سرشخواهد یایاضافهکند، خدا بالهایزینکتابچیایمکهاگر بهنوشتههایگویشنود با صراحتمیم

اتو شهر مقدسکـهآنرا شرحدادم، یکمکند، خداوند او را از درختحیها مطلبییشگوینپیآورد. و اگر از ا



ن! یآم” “م!یآیمیبله، منبزود“د: یفرمایزها را گفتهاست، مینچیکهایبخواهد ساخت. کسینصیبـ

 ن!یحبر همهشما باد! آمیمسیسیضخداوند ما عیف” ا!یخداوند، بیسایعیا

 

 روح و کمال

 

 ده...ینان میروح اطم

 یکنه. ما در مورد کارهائیه که روح مین کارید. ایدم یاو رو خواه یده و ما رویما رو شفا م یاو بدنها

ه که روح ینها کارهائیم ایکنینده نگاه میبه آ یم. وقتیصحبت کرده ا یلیکنه خیما م یکه روح در زندگ

نان رو ین اطمیم چون روح ایشیح در ما دلگرم میمس یزندگ. ما به دهینان میروح بما اطمده. اوالً یانجام م

 گه:یم 21:7وحنا یکنه. اول یم یم که او در ما زندگیدونیب مین ترتی. و به ادهیبما م

قترا از آنروحپاککهخدا بهما عطا ینحقیز با او. ایکند و خدا نیمیهر کهاحکامخدا را بجا آورد، با خدا زندگ

 م.یافتکردهایفرمودهاست، در

 گه:یم 97:1وحنا یاول 

 مکهخدا در ما ساکناستو ما در خدا.یبداننروحپاکخود را در وجود ما قرار دادهتا یهمیخدا برا

نان یاطم یم که شرح چگونگینیبیم یر مختلفینه که ما استعاره ها و تصاوید جالبه ایکه در عهد جد یزیچ

ان ی. روممیده که ما فرزندان خدا هستیروح شهادت م: خانواده یاستعاره هادادن روح القدس بماست. 

95:2 – 93  

م ، ییخته با ترس و لرز نباشد، بلکه مانند فرزندان خدا رفتار نمایمان آمپس همچون برده ها، رفتار

را روح خدا در یخوانند. ز یرفته شده اند و خدا را پدر خود میت خانواده خدا پذیکه به عضو یفرزندان

ز یم ، وارثان او نیم . و اگر فرزندان خدا هستید که ما فرزندان خدا هستیگو یعمق وجود ما، به ما م

ح خواهد داد، به یمس یسیرا که به فرزند خود ع یگر، خدا تمام آن جالل و شکوهیم بود. بعبارت دیواهخ

د اکنون در دردها و یم ، بایک شوینده در جالل او شریم در آیخواه یز عطا خواهد فرمود. اما اگر میما ن

 م .یک گردیز شریاو ن یرنجها

 .یروح فرزند خوندگ

  22 – 29:9ان ی. دوم قرنتنجات ما هست ۀعانیالقدس بروح : یمال یاستعاره ها 

ل او یغام انجیان وفادار کرده و ما را مأمور نموده تا پیحیل به مسیاست که من و شما را تبد یین خدایچن

نده در یعانه برکات آیت خود را بر ما زده ، و روح القدس را بعنوان بیم ؛ و مهر مالکیرا به همگان برسان



 ده است .ما نها یدلها

ده، یعانه در دل ما قرار میزنه، و روح خودش رو بعنوان بیت بر ما میکنه، مهر مالکیاو ما رو مسح م

ن استعاره یه اش خواهد آمد. ایگه : بقیهست مثل قسط اول. او م ینیکنه. روح تضمین مینده رو تضمیآ

 هست. یمال یا

 27:2ان ی. رومروح نوبر نجات ما هست: یکشاورز ۀاستعار

م ، با آه و ینده در خود داریاز شکوه و جالل آ ینکه روح خدا را بعنوان نشانه ایان ، با ایحیما مس یحت 

م که خدا یهست یار، منتظر روزیاق بسیز با اشتی، ما ن یم . بلیم تا از درد و رنج آزاد شویناله در انتظار

ازات ، طبق وعده او، بدن تازه ین امتیا از یکیازات کامل ما را بعنوان فرزندانش ، به ما عطا کند. یامت

 شود و نه مرگ بر آن قدرت دارد. یم یماریاست که نه دچار ب یا

ن یده که ایده. روح درون شما! خبر میرسه خبر از آمدن محصول میم یدرست همونطور که نوبر وقت

ان ی. افسسهستک مهر یروح : یقانون ۀاستعارشترش در راه هست. یست که خواهد بود. بین یزیچ ۀهم

97:9 – 91  

د، یمان آوردیح اید و به مسیدیل را شنیغام نجات بخش انجیز که پیح ، همه شما نیمس یبسبب فداکار

گذشته ،  ید. خدا از زمانهایح هستید تا مشخص شود که متعلق به مسیله روح القدس مهر شدیبوس

 یو حضور روح القدس در ما، ضمانت مان عطا کند؛ یحیوعده داده بود که روح القدس را به همه ما مس

نست که یانگر ایکند که خدا هرچه وعده داده است ، به ما عطا خواهد فرمود. مهر روح خدا بر ما، نما

است  یگریل دیز دلین نید کرده و ضمانت نموده است که ما را به حضور خود ببرد. ایخدا ما را باز خر

 م !ییشکوهمند خود را سپاس گو یآنکه خدا یبرا

راث ین میتضم یروح القدس برا ۀد که وعدیدار ید. شما مهریخواهران و برادران شما مهر شده ا

او  یافت و رویما شفا خواهد  یخواهد آمد که بدنها ین داده شده که روزیشماست. به ما تضم یآسمان

 ده...ین شده چون او شما رو مهر کرده. روح جالل مین تضمید. ایم دیرو خواه

س رو در فرزندانش به کمال خواهد رسوند. دوم ی. روح کار تقددهیروح جالل مده، و ینان میروح اطم

 گه:یم 92 – 93:7ان یقرنت

از تالش و تقال  یاست ،آزاد یات بخش است ، و هر جا که روح خداست ، در آنجا آزادیخداوند روح ح 

م و یبر صورت خود ندار یان نقابیحی. اما ما مس یفات مذهبیاز راه انجام تشر یدن به رستگاریرس یبرا

 یعنیکه خداوند  یم ؛ و در اثر کاریکن یروشن و شفاف ، جالل خداوند را منعکس م ینه ایهمچون آ

 م .یشو یه او میج شبیروزافزون ، بتدر یدهد، با جالل یروح القدس در وجودمان انجام م



 5:5ان یغالط

 م .یشو یگناه محسوب م یم ، در حضور خدا بیه دارک یمانیروح القدس ، بسبب ا یاریکن ما به یو ل

 گه:یم  93:22س رو در فرزندانش به کمال خواهد رسوند. مکاشفه  یاو کار تقد

د، و یایهر کهتشنهاستب” ا!یب“د: یشنود، بگوینرا میهرکسا” ا!یب“ند: یگویروحو عروسم

 گانبنوشد.یاتبهراید، و از آبحیایالستبیهرکسما

خداوند.  ی، ا یسیع یا ، این ، بید آمیگویروح م گه:یسنده مید و نویرسیم  22فه مکاش یبعد به انتها

 ا.یزود ب

که  یزنه. وقتیاد میم فرینیح رو ببیکه مس یروز یکنه و براید میاو رو تأئ یروح درون ما تمام کار ها

 م کرد.یم نجات را به کمال تجربه خواهینیاو رو رودر رو بب

 

 

 

 

 یمجوز رسم

چ یکنم که هیم یادآورید. یع نمائیر و توزین مطالب را تکثیم که ایکنیق مید و ما تشویهستشما مجاز 

د ین عبارت را قیر شده ایتکث یان نسخه هایست. لطفاً در پاین مطالب مجاز نیا یدر محتو یرییگونه تغ

 د9 ینمائ
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