
 

 

د . ینگاه کن 01و  01ار 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  01 اعمال ید بر مبناین اساس آماده کنن و بگن ، همه بایکنم اونها ما رو بر اینم

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 معیکه م ن  داستان کتاب مقدسهیاز 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

. صحبت به زبان ها در قرنتس متفاوت هست . در اونجا افراد صحبت  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 01و  01،  8مثل اعمال  ییداستان ها

ک اصل ین یاد . ایش بیپ یهر کس یتونه برایش اومده ، پس میاونها پ ین چون برایم خب ایو بگ

م ید ، به داستان ابراهیکنیکتاب مقدس نگاه م یبه داستان ها ی. وقت مطالعه کتاب مقدس هست یاساس

د که یکنیناً فکر نمیقیده و یقرار م یمذبح قربان ید که او پسرش  اسحاق رو بر رویکن ینطور نگاه نمیا

ان م . ما به داستیدینکارو انجام نمیچ کدام اینکارو بکنه . ما هید 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 هایخوام و بعد بینید اونها رو ببییایده . بیکتاب مقدس هست که به ما فرمان م

ار یا معیک اصل ینه که صحبت به زبان ها یصحبت به زبان ها ا یبرا یریجه گیم . نتینجات رو درک کن

ده که صحبت به زبان ها تماماً یم میگم که کتاب مقدس تعلیست . من نمید نیمان در عهد جدیا یبرا

ا عدم توقف اون صحبت کرده باشه . یح از توقف کنم کتاب مقدس به طور واضیمتوقف 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  یستند. جنبش قدرتمند روح خدا توسط کسانید 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 ایم تو بایگران بگید به دیکتاب مقدس به وضوح گفته که نبا

 یوه هایر میم . نظیدونیم که از روح میمتمرکز بش یزیکنم بر چی. من فکر م  یها صحبت کنبه زبان 

 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 1 یم 01 – 8108ان 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 یمقدرت انجام معجزات  یبخشد. به بعض یماران را میب یقدرت شفا 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.یه اترجم یعطا یگرید، و به دیاموخته است ، سخن گویکه ن ییزبانها

  گه 1یم 88108ان ینطور اول قرنتیهم

 یعنینها هستند1 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.یرا دارند که قبال ن ییسخن گفتن به زبانها

نها رو از کالم به شما نشون خواهم داد . یکنند . من ایان میا رو به شفین 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 یه شفا رحمت و محبت خودش رو به قومش که بیخدا 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

فا واقع ش یمختلف برا یاز هایط مختلف و در نیست که  با  دعا کردن در شرایه ایه شفا ، عطیعط

 ف شده .یتوص 08ان یه که در اول قرنتیزین چیکنم چون این رو به صورت جمع استفاده میشه.  من ایم

 د 1 ینگاه کن 01 – 0:11عقوب یبه رساله  

 یبرا یلیکه دل 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  یماریگر بد، و ایرا خداوند او را شفا خواهد بخشیافت ؛ زیمار شفا خواهد یب

 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 ید اونها به قدرت خدا  شک دارند . شایده . شایشفا دعا کنن . چون خدا شفا نم یبرا

هم در کتاب  ینیگزیچ جایدم اما در ضمن هیا شنه جینو 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 . آیام مانج ییمعجزه آسا یکارها یافته . و خدا گهگاه یکه شفا اتفاق م

 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 یکنم که الزم باشه پا رو از ایم . من فکر نمیشفا دعا کن یم که برایشیق میم. ما تشوینیبیم 1

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 ایم. من فکر نمیکنیدا مینجات پ یماریم از بیداشته باش

خواد خار جسم او رو برداره ، و یاز خدا م یکنه 1 وقتیصدق نم 08ان 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 یبراگه ید کنه اما در هر حال بما میه رو تأئیکنم که کتاب مقدس اون نظرینم

 یاصل یۀن نظر از دو نظریم؟ اولیاو دعا کن یشفا ید برایماره چطور بایب یکس یکنه. وقتیشفا صحبت م

م . به منظور یدید که قبالً دیدعا کن یدر پرتو هدفنه که ید. منظورم ایاید که شفا بین هدف دعا کنیگه با ایم

 . ل یگسترش انج

 گه 1 ید که مینگاه کن 01 – 0:11به 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 یا رد مپطرس از آنج 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 1یم 1: – 811:اعمال 

ن سفرها، نزد یاز ا یکیکرد. در  یم یدگیمانداران رسیرفت 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 1 

 مان آوردند.یاوند ان معجزه به خدیدن ایلده و شارون با د یافت . آنگاه تمام اهالیبالفاصله شفا 

 گه 1 یم 01 – :810بعد اعمال 

که پولس موعظه  یکه لنگ مادرزاد بود بر خوردند که هرگز راه نرفته بود. هنگام یدر لستره به مرد

بلند شو “افتن را دارد. پس به او گفت 1 یمان شفا ید ایداد و پولس د یکرد، او خوب گوش م یم

 افتاد!ز از جا جست و براه یاو ن!” ست یبا

 گه 1یم 08 – 00101اعمال 

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 ی. تا قوم خدا آرامدا کنه یپ یتو آرام یسایدا کنه . تا کلیل گسترش پید تا انجیایتو ب یکنم که شفایم

 کنند . 



 گه 1 ین هست که میمناسب ا یلیخ 08 – 0181اعمال 

کرد؛ و چون روز بعد  یما موعظه م یم و پولس برایمراسم شام مقدس دور هم جمع شد یکشنبه برای

 یم ، چراغهایکه جمع بود یشب صحبت کرد. در باالخانه ا 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 یرایبس

ن رفت و او را در آغوش گرفت و یین افتاد و مرد. پولس پایینشسته بود، خوابش برد و از طبقه سوم پا

به  زبود! همه خوشحال شدند و با همینطور نیهم!” ح و سالم است ید او صحیناراحت نباش“گفت 1 

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 مییبره و از پنجره پایم

ت در خدمت یموفق یده . هدف دوم برایکنه و خدا او رو شفا میخوس دعا میافت یشفا یبعد او برا

 هست . 

 گه 1یم :: – 111:اعمال 

تا یطب یا» رون کرد. سپس زانو زد و دعا نمود و رو به جسد کرده گفت 1 یآنان را از اطاق ب ۀپطرس هم

خود را به او داد و د راست نشست. پطرس دست یپطرس را د یاو چشمان خود را گشود و وقت« 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 میهست که شفا پتا یاز تاب ینجا  داستانیا

ح و یکنه به جالل دادن مسیکنه و شروع میدا میشفا پ یه که مرد لنگیمربوط به زمان 01 – :11اعمال 

 گن 1 ینطور میات ایافتند . آیرت مین واقعه در حیاز مردم از ا یاریبس

ح یمس یسیدهم ! در نام ع یبه تو م یگریز دیم ! اما من چیکه به تو بدهم یندار یما پول“پطرس گفت 1 

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 یح و سالم شد و قوت گرفت ، بطوریاو 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 



 یانه خدا مخ“  یبایز”است که هر روز کنار دروازه  یلنگ یبردند که همان گدا یکند، و پ یشکر م

 اندازه تعجب کردند! ینشست ، ب

 گه 1 یم :011نطور 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 یمانیکامل او شده است ، ا یباعث شفا یسیبه نام ع

 یش قوم خدا برایآسا یل و براید . به منظور گسترش کالم خدا ، انجیعا کنن اهداف دیپس 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 یکنم سوء تفاهم نشه وقتیم . باز هم خواهش میکنیاون دعا م

 یمین تعلیکنم کتاب مقدس چنیشه . من فکر نمیم یست که شفا به صورت خودکار جارین نیا منظورم

د یتعم ییحی 88 – 8110نجا هست . در لوقا ید چون ملکوت خدا ایمان دعا کنیشفا با ا یداده باشه . برا

ان پاک یذامرن  ، جیشن ، لنگان راه مینا میدونه که کوران بیخدا رو م ینجا آمدن پادشاهیدهنده از ا

 گه 1 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  یسیرا به عرض او رساندند. ع 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 فرمود1 

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 یسیحضور ع

ن یزم یح بر رویمس یکنه که پادشاهیم یادآوریکنه به ما یم یجار ییمعجزه آسا یعنوان مثال شفاها

ن یده ، ما باز هم به ایخدا شفا نم ید . وقتییایب یم که پادشاهیکنیمان دعا مینطور با ایهست . اما ما هم

 . د یآ یتو م یم که پادشاهیچسبیقت میحق

 گه 1یم 1 – 8108ان یدوم قرنت

 

دهد. اما او هر بار خواهش مرا رد کرد و فرمود1  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 1یم :0 – :0:1ان 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 بیبود، با اشما طاقت فرسا  یمن برا ین ضعف بدنید. گرچه تحمل اینشمرد

 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 1یم 8:11موتائوس یاول ت

 یمار میرا اغلب بی، ز یشراب بنوش یمعده ات ، کم یناراحت یز براین یخوبست که بجز آب ، گاه

 . یشو

 گه 1یم :811موتائوس ینطور دوم تیهم

 توس ترک کردم و آمدم . یلیمار بود، درمیز که بیرا ن“ موس یتروف“در قرنتس ماند؛ “ اراستوس 

رو یکه پ یمار هستند . با وجودیشه 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 ایکنیعا مد یخدا هستند . پس ما با هدف

 گه 1 یم  80 – 8818ان یافت . رومیما شفا خواهد  یبدن ها

دن ییکه در حال زا یو مرگند، همچون زن یماریز که گرفتار بیاهان نیوانات و گیح یم که حتیدان یچون م

نکه یان ، با ایحیما مس یکنند. حت یم یقعه بزرگ ، روزشمارن وایکشند 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 یار، منتظر روزیاق بسیز با اشتی، ما ن یم . بلیرنج آزاد شو

 یماریاست که نه دچار ب یازات ، طبق وعده او، بدن تازه این امتیاز ا یکیدانش ، به ما عطا کند. فرزن

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 وقتیه به امست کین یازیار داشته باشد، نیرا در اخت یزیچ یرا اگر کسیم ؛ 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 عمیند دعا کیچه 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

 گه1یم :0 – 0:10ان یافسس

د، یمان آوردیح اید و به مسیدیل را شنیغام نجات بخش انجیز که پیا نح ، همه شمیمس یبسبب فداکار



گذشته ،  ید. خدا از زمانهایح هستید تا مشخص شود که متعلق به مسیله روح القدس مهر شدیبوس

 یان عطا کند؛ و حضور روح القدس در ما، ضمانت میحیوعده داده بود که روح القدس را به همه ما مس

نست که یانگر ایعده داده است ، به ما عطا خواهد فرمود. مهر روح خدا بر ما، نماکند که خدا هرچه و

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

  80 – 01188د. مکاشفه یم دیرا خواه او 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“د1 یشنود، بگوینرا میهرکسا” ا!یب“ند1 یگویروحو عروسم” باشم.یهستم. منستارةدرخشندةصبـحم

نکتابرا یایهاییشگویکهپیگانبنوشد. بهکسیاتبهرای، و از آبحدیایالستبید، 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“د1 یفرمایزها را گفتهاست، مینچیکهایسبخواهد ساخت. کینصیبـ

 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. ایم دیاو 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 یروح در زندگ که

نان رو ین اطمیم چون روح ایشیح در ما دلگرم میمس یزندگ. ما به دهینان میروح بما اطمده. اوالً یانجام م

 گه1یم :8:1 وحنایکنه. 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

 گه1یم :0:1وحنا یاول 

 مکهخدا در ما ساکناستو ما در خدا.ینروحپاکخود را در وجود ما قرار دادهتا بدانیهمیخدا برا

نان یاطم یم که شرح چگونگینیبیم یر مختلفینه که ما استعاره ها و تصاوید جالبه ایهد جدکه در ع یزیچ

ان ی. روممیده که ما فرزندان خدا هستیروح شهادت م1 خانواده یاستعاره هادادن روح القدس بماست. 



0118 – 00  

م ، ییخدا رفتار نماخته با ترس و لرز نباشد، بلکه مانند فرزندان یپس همچون برده ها، رفتارمان آم

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 یسیا که به فرزند خود عر یگر، خدا تمام آن جالل و شکوهیم بود. بعبارت دیخواه

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

  88 – 8010ان ی. دوم قرنتنجات ما هست ۀعانیروح القدس ب1 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 خداینچ

نده در یعانه برکات آیت خود را بر ما زده ، و روح القدس را بعنوان بیم ؛ و مهر مالکیرا به همگان برسان

 ما نهاده است . یدلها

ده، یعانه در دل ما قرار میه، و روح خودش رو بعنوان بزنیت بر ما میکنه، مهر مالکیاو ما رو مسح م

ن استعاره یه اش خواهد آمد. ایگه 1 بقیهست مثل قسط اول. او م ینیکنه. روح تضمین مینده رو تضمیآ

 هست. یمال یا

 8:18ان ی. رومروح نوبر نجات ما هست1 یکشاورز ۀاستعار

م ، با آه و ینده در خود داریاز شکوه و جالل آ یا نکه روح خدا را بعنوان نشانهیان ، 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 امتیاز ا یکیازات کامل ما را بعنوان فرزندانش ، به ما عطا کند. یامت

 شود و نه مرگ بر آن قدرت دارد. یم یماریدچار ب است که نه یا

ن یده که ایده. روح درون شما! خبر میرسه خبر از آمدن محصول میم یدرست همونطور که نوبر وقت

ان ی. افسسک مهر هستیروح 1 یقانون ۀاستعارشترش در راه هست. یست که خواهد بود. بین یزیچ ۀهم

0:10 – 0:  

د، یمان آوردیح اید و به مسیدیل را شنیغام نجات بخش انجیز که پیا نح ، همه شمیمس یبسبب فداکار

گذشته ،  ید. خدا از زمانهایح هستید تا مشخص شود که متعلق به مسیله روح القدس مهر شدیبوس

 یان عطا کند؛ و حضور روح القدس در ما، ضمانت میحیوعده داده بود که روح القدس را به همه ما مس

نست که یانگر ایعده داده است ، به ما عطا خواهد فرمود. مهر روح خدا بر ما، نماکند که خدا هرچه و



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 وعدیردا 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

زندانش به کمال خواهد رسوند. دوم س رو در فری. روح کار تقددهیروح جالل مده، و ینان میروح اطم

 گه1یم 08 – :001ان 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 ین و شفاف ، جالل خداوند را منعکس مروش ینه ایهمچون آ

 م .یشو یه او میج شبیروزافزون ، بتدر یدهد، با جالل یروح القدس در وجودمان انجام م

 111ان یغالط

 م .یشو یگناه محسوب م یم ، در حضور خدا بیکه دار یمانیروح القدس ، بسبب ا یاریکن ما به یو ل

 گه1یم  00188س رو در فرزندانش به کمال خواهد رسوند. مکاشفه  یار تقداو ک

د، و یایهر کهتشنهاستب” ا!یب“د1 یشنود، بگوینرا میهرکسا” ا!یب“ند1 یگویروحو عروسم

 گانبنوشد.یاتبهراید، و از آبحیایالستبیهرکسما

خداوند.  ی، ا یسیع یا ، این ، بید آمیگویروح م گه1یسنده مید و نویرسیم  88مکاشفه  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 نمائیزر و توین مطالب را تکثیم که ایکنیق مید و ما تشویشما مجاز هست

د ین عبارت را قیر شده ایتکث یان نسخه هایست. لطفاً در پاین مطالب مجاز نیا یدر محتو یرییگونه تغ
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