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او پقر شقوند  قا      از روح  ايمقان   بايد از طريق    ايمانداران آموزد كه  ما مي  به "  القدس از روح  پر شدن  چگونگي  كتاب "

 .باشند   داشته  و مثمرثمري  پيروزمندانه  مسيحايي  زندگي  بتوانند يك

  با پقري    وأم  زندگي  عملي  و مفهوم  داده   وضيح  القدس روح  و خدمت  در مورد شخصيت  برايت  يلدكتر ب،   كتاب  در اين 

  يابد و منتظر است  جالل  آمد  ا عيسي  القدس روح  دهد كه مي  ما نشان  خدا به  كالم  او از طري . كند  مي  را  شريح  القدس روح

 .  گرديم  مسيح  براي  مؤثري  و شاهدان  شاد و مثمر ثمر داشته زندگي   يك  بتوانيم  ما همخود را عطا كند  ا   ما نيز قدرت   ا به

 
 

  برايت  بيل
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 ؟  چيست  انتقال  قابل  اصول
 

برونقد و    سراسر جهان  بودند امر فرمود  ا به  كرده  او را همراهي  خدمتش  در طي  شاگرد خود كه  يازده  خداوند ما به  وقتي 

 .دهند   جديد نيز  عليم  شاگردان  بود به  داده  آنها  عليم  او به  آنها دستور داد  ا هر آنچه  را شاگرد سازند ، خداوند به امتها

 (  82 - 82:  82  متي) 

قابل بسپاركهامينمردمان،بهشنيديشهودبسيارازمنبهوآنچه": داد    يمو اؤس  دستور را به  همين  رسول  بعداً پولس 

 ( 8:  8س ؤ يمو ا  دوم)   ".باشندهمديگرانتعليم

بطقور مقداوم    8598  از سقال   كه  و روحانيون  و كشيشان  عامي هزار نفر دانشجو ، مردم  با ده   مذهبي  هاي مصاحبه  در طي 

 :  كه  است  ما دريافته  ، گروه است   داشته  ادامه 

 خقدا را  علقيم    كقالم   و وفقاداري   صقميميت   با كمقال   كه  فعال  از اعضاي  برخي  كليساها ، حتي  اعضاياز    عداد بسياري  

 دهنققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققد از مققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققي

 .ندارند   اطمينان  خويش  نجات    

 گذرانند  را مي  با عجز و نااميدي  همراه  مغلوب  مسيحي  زندگي  از مسيحيان  نيمي  دهد كه مي  ما نشان   حقيقات. 

 بگذارند   در ميان  خود را بطور مؤثر با ديگران  ايمان  چگونه  دانند كه نمي  اكثر مسيحيان. 

  مسيح  سپاهيان "  عنوان  به  ، كه  است  شاگرد مسيحي  يك  بناي  الزمة  كه  اساسي  احتياج  سه  اين  رفع  ما براي  و  الش  سعي 

و   را  هيقه  "  انتققال   قابقل   اصول "و يا  "ها  چگونه"  عنوان   حت  كتابچه  سري   ا يك  داشت  كند ، ما را بر آن مي  خدمت "

 .منتشر نماييم 

 .  است  شده  داد بحث   عليم  شاگردانش  به  عيسي  كه و حقيقي  اساسي  از اصول  بسياري  ها دربارة كتابچه  در اين 

  شقخ    به  از شخصي  و ابالغ  انتقال  قابل  كه  است  و حقيقت ، عقيده  ه نظري  يك  معناي  در اينجا به "انتقال   قابل  اصول " 

 .و يا  غيير كند   شده  كمرنگ  آن  اصلي معناي   كه  آن  باشد ، بدون ديگر مي  نسل  به  ديگر و از نسلي

،   كتاب  صورت  حاضر به  در حال  يحيمس  زندگي  "انتقال   قابل  اصول "  يعني  و اوليه  اساسي  حقاي   اين  كه  جايي  از آن 

  يقاري  بقه    كه  باشد ، لذا اميد است مي  دنيا در دسترس  مهم  زبانهاي   مامي  به  صوت  ضبط  و نوارهاي  ويديويي  ، نوارهاي فيلم 

 .قرار گيرد   مورد استفاده  ميليونها نفر در سراسر جهان   غيير زندگي  خدا براي

بطقور    ( 8)   مر بقه   شش  از آنها را حداقل   ا هر كدام  كنيم ، ما پيشنهاد مي اصول   از اين  هر يك  به  كامل  يافتن   سلط  براي 

خواهيقد    آمقادگي   حتقي    ر يق    اين  به. دهيد   و انتقال  ابالغ  ديگران  را به  باشيد  ا آن  داشته  بخوانيد  ا شخصاً آمادگي  كامل

 .دهيد   نيز  عليم  گراندي  را به   ا آن  داشت

را   خقود ديگقران    نوبقة   ،  ا آنها نيز قادر باشند بقه   ديگران  به  آن  دادن  و  عليم  و اوليه  اساسي  اصول  اين  به  يافتن  با  سلط 

  حكقم   ر نتيجقه او خواهنقد شقد و د    و شاگردان  شده  هدايت  مسيح  سوي  به  و مرد در سر اسر جهان  دهند ، ميليونها زن   عليم

 .و اجرا خواهد شد   در عصر حاضر اطاعت  مسيح اعظم 
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  القدس روح با پري    وأم  زندگي  عالي  مژدة
 

از   پقر شقدن    چگقونگي  "  در خصقو    مقن   سقخنراني   از شقنيدن   آمريكا ، پس  بزرگ  از كليساهاي  ارشد يكي  كشيش 

  بقيش  ": داد   و ادامقه  "نخواهد بود ،   هرگز مانند گذشته  من  بعد زندگي  به  از امش  ":  آمد و گفت   نزد من  "  القدس روح

  نبقرده   پقي   القدس روح  وسيلة  به  شدن  و هدايت  يافتن  قوت  چگونگي  به  حال   ا به  ولي  هستم  كشيش  كه  است  سال ست از بي

 ".  بگذارم   ديگر كليسا نيز در ميان  را با اعضاي  حقيقت   ا اين  هستم  ، بسيار مشتاق  بودم

  بودند با من  كرده   جربه  را كه  آمدند  ا هيجاني  دفتر كارم  آمريكا به  قارة  سوي  ، از آن  همسرش  همراه   اجر بازنشسته  يك 

   غيير كقرد و ايقن    ما بكلّي  زندگي  را آموختيم  القدس از روح  پر شدن  ما چگونگي  كه  زماني ": آنها گفتند . بگذارند   در ميان

 ".   كنيم آشنا مي  را با ديگران  يحمس  رويم مي  حاال هر جا كه. شما بود   كار خدمت  نتيجة

از   پقر شقدن    چگونگي   ا دربارة  كنيم  از شما خواهش  ايم ما آمده ": گفتند   داده  من  را به   وجهي  قابل  مبلغ  به  آنها چكي 

مقا   ": دادنقد    آنها ادامقه  ". بگذاريد   را با ميليونها نفر ديگر نيز در ميان  مطل   كنيد و اين  صحبت  در  لويزيون  القدس روح

 ". كنند   خود  جربه  را در زندگي  القدس روح  ديگر نيز همانند ما واقعيت   ا مسيحيان  هستيم  بسيار مشتاق

 حقال    قا بقه    كه  است  چيزي   رين عالي  اين ":   ، گفت  دويده  من  سوي  در راهرو به  مردي  هايم از سخنراني  يكي  در پايان 

او . بقود    مسقيحي   مختلق    سازمان  دوازده  مديرة  عضو هيئت  شخ   اين "!  يافتم   امروز رهايي ": داد   او ادامه "!   ام شنيده

 :  گفقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققت

  سعي  مدت  اين  در طول  ، من بودم   گرفته  را ناديده  و شغلم  عمالً خانواده  كه  ام بوده  مشغول  قدري  خدا به  به  دركار خدمت "

 ".  ام  ثمر بوده و بي  غمگين  اندازه  چرا  ا اين  كه  فهمم مي  ، حال  كنم  خداوند خدمت  خود به  جسماني   ا با قدرت  ام كرده

رو  روبقه   كليسا ، امقروز بقا آن    يعني  مسيح  بدن  كه  است  مشكلي  نظر بزرگترين  به  ، كه و پريشاني   افراد از محنت  اين  همة 

،   رو اسقت  روبقه   بقا آن   كليسا در سراسر جهان  بدن  كه  است مشكال ي   همة  ، ريشة آفت   اين. يافتند   و رهايي  آزاد شده  است

 .  است  جسمانيت  مسري  مرض  كنيم مي  صحبت  آن  به  راجع  كه  بيماري  اين
 

 نيازمنديد ؟  القدس روح  پري  چرا شما به
  شقويد مهمتقرين    و  قويقت   او هدايت  وسيلة  ، به  پر شده  القدس  وانيد از روح مي  ايمان  از طري   چگونه  كه  اين  آموختن 

 .  خود خواهيد داشت  مسيحي  در زندگي  كه  است  كشفي

صقعود    آسمان  به  كه  از اين  قبل  لحظا ي  زيتون  كوه  خداوند ما در باالي 

  شقاگردانش   خداوند به  كه  يكلما   آخرين  به.   گفت  سخن  كند با شاگردانش

وايشلان...امّتهاراشاگردسلازيد،همةرفتهپس»: كنيد    وجه  فرمود خوب

  «كنندحفظامكردهشماحكمبهراكهاموريهمةدهيدكهراتعليم
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 ( .  82 - 85:  82  متي) 

انجيل رابلهيل خالبرويلدومميل عالمدرتمام:گفتبديشانپس»

  كقه   گفت  شاگردانش  به  عيسي  ولي( .  89:  86  مرقس)  «كنيدموعظه

  را  قر    بيابنقد اورشقليم    پر شوند و قوت  القدس از روح  كه   ا زماني

 .نكنند 

آيلد،بلرشلمامليالقلدسروحچونليكن»: فرمود   شاگردانش  به  عيسي 

ويهوديّلهوتماميخواهيدبود،دراورشليممنانوشاهدخواهيديافتقوّت

 ( . 2:  8  رسوالن اعمال ) »مهانوتااقصايسامره

  كقافي   ايقن   ايد ، ولي بوده  من  همراه  سال  از سه  بيش  اگر چه  خود بگويد كه  شاگردان  به  خواست مي  عيسي  سخنان  با اين 

باشيد   خود ديده  را با چشم  مردگان  شدن  زنده  و حتي  مريضان  باشيد و شفاي  را شنيده  مردم   ودة  هب  من   عاليم  فقط  كه  نيست

از   كقه   اسقت   باشقيد ضقروري    مقؤثر و مثمقر ثمقري     شقاهدان   در سراسر جهان  من  شاگردان  عنوان  بتوانيد به  كه  اين  ، براي

 .شويد   و  قويت  او هدايت  وسيلة  و به  پر شده  القدس روح

  اسقت   المللقي  مركز بقين   يك  كه ( Arrowhead Springs ) »اروهيد اسپرينگز »   بگيرد به   عليم  كه  اين  براي   اجر موف   يك 

 حاضر در  بود و در حال  شادي  كانون  بود ، او سالها از معلمان  شده نفوذ كليسا  ربيت   و  حت  بوده  كشيش  او پسر يك. آمد 

از   يكقي   امنقاي   حاضر او جزو هيئت  خود بود و در حال  كليساي  او از شماسان. كرد  مي  خدمت  شادي  كانون  مديريت  سمت

را بقر عهقده     ايالقت   خقود در كّقل    فرقة  مسيحيان  رياست  او همچنين.  در آمريكا است   الهيات  علوم  دانشگاههاي  نامدار رين

 .باشد   آشنا ساخته  را با مسيح  كسي   اكنون  كه  ياد نداشت  و بهاينها ا  با  مام  داشت 

   قاكنون   زمان  از آن. آشنا كند   را با مسيح  پر شود و ديگران  القدس از روح  با ايمان  چگونه  كه  او آموخت   عاليم  در طول 

  نفر از كشيشان   ا هزاران  است  شده  موف   بشار ي  ايكنفرانسه  و از طري   كرده  هدايت  مسيح  سوي  او شخصاً صدها نفر را به

  موفق    اسقت   داده  او  علقيم   كقه   افرادي  نفر نيز  وسط  هزاران   ر ي  اين   دهد ، و به   عليم  كار بشارت  را براي  عادي  و مردم

 .آشنا كنند   را با مسيح  شمار ديگري اند  ا افراد بي شده

اروهيد اسپرينگز » در   كشيشان  مخصو   كه  بشار ي  كنفراس در يك   هزار و پانصد نفر عضو داشت  كه  كليسايي  كشيش 

 .كند   هدايت  مسيح  سوي  را به  ديگران  چگونه  كه  و آموخت  يافت  دست  القدس روح  پري  بود ، به  شده  داده   ر ي » 

  روز بعد از ظهر در حقالي   يك  كشيش اين  

داد ، از  عقداد   مقي   شهادت  مسيح  براي  كه

  حاضقر بودنقد چهقارده     كقه   نفقري   پانزده

كقرد    او اعتراف. را پذيرفتند   مسيح نفرشان 

. است   نداشته اي   جربه  قبالً هرگز چنين  كه

  واقعاً  غييقر كقرده    كه  در حالي  كشيش  اين

 .  خود بازگشت  كليساي  بود به

خقود بقا     نوبقة  يافتند ، و آنها نيز به   دست  القدس روح  پري  به  همانند او با ايمان  كليسايش  يصدها نفر از اعضا  زودي  به

مقا    دهنقدة   نجات  سوي  به  از مردم  شهاد ها  عداد بيشتري  اين  دادند ، و از طري   شهادت  ديگران  به  فراوان  و اشتياق  حرارت

 .گرويدند 
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مقا   را بقه    باور نكردنقي   وعدة  اين  مسيح  عيسي. دار و قدر مند  هدف زندگي   ، يك  است  عظيمي  ماجراي  مسيحي  زندگي 

اونيزخواهدكردوبزرگترازاينهانيزكنمميمنراكهآرد،كارهاييايمانمنبههركهگويمشماميبهآمينآمين»:   است  داده

آوردتلاپلدردرپسلرملاللملاخلواهمكنيدبلهسؤالمناسمبهراكهوهرچيزي.رومرمينزدپدمنخواهدكرد،زيراكه

 ( . 84 -88:  84يوحنا )  «آوردماخواهمرابهآنكنيدمنطلبمناسمبهاگرچيزي.يابد

  كقه   است  خود مسيح  اين  دهيد ، بلكه  را انجام  زرگب  كارهاي   وانيد اين خود نمي  شما با نيروي  كه  است  و روشن  واضح 

شقما    كنقد ، بقا قلق     شما فكر مي  كند ، با عقل مي  شما حركت  بدن  وسيلة  كند ، به مي  در شما زندگي  خويش  قيام  با قدرت

خواهقد بخشقيد  قا      شقما ققدرت    هب  القدس روح  وسيلة به   كه  است  مسيح  اين. گويد  مي  شما سخن  كند و با لبهاي مي  محبّت

شما و يقا  هقور شقما در متقاعقد       خوب  ، شخصيت  ، منط   ، فصاحت  حكمت  اين. دهيد   را انجام  بزرگ  كارهاي بتوانيد اين

را   مشقده آمد  ا گ  كه  است  پسر انسان  از قدرت  اين  كند ، بلكه مي  هدايت  مسيح  سوي  انسانها را به  كه  نيست ديگران   ساختن

 .بخشد   شما قدرت  را فرستاد  ا به  القدس بجويد و روح

   وسقط   كقه   اول  ققرن   مسقيحيان ( .  87:  8  مقرقس )  »گلردانمشلمارايليّادملردمآييدكلهمنازعقب»: فرمود   عيسي 

 .سازند   روز را دگرگون  آن  تند دنيايخدا بود  وانس  مملو از محبّت  بودند و قلبهايشان  شده  و  قويت  كنترل  القدس روح

 رسقو ، بقه     شد  قا آنهقا از مردانقي     باعث  يافتند كه  اي العاده خارق  الهي  پر شدند ، قدرت  القدس از روح  شاگردان  چون 

  ققدرت   ايقن . ر دهقد  را  غيي  نمود  ا مسير  اريخ  شوند و خداوند از آنها استفاده   بديل  مسيح  غيور و قدر مند براي  شاهداني 

  داشته  مسيح  براي  و مثمر ثمري  مقدس  ،  ا شما نيز بتوانيد زندگي  شما است  امروز در دسترس  القدس روح  قدرت  يعني  مطل 

 .باشيد 

چگقونگي  دانند ،  مي  ، و يا اگر هم  كيست  القدس دانند روح نمي حتي   از مسيحيان  كثيري  گروه  كه  است   أس   بسي  جاي 

  مسقيح   را كقه   و مثمقر ثمقري    پربركقت   زنقدگي   عمر خود آن طول   آنها در  مام  در نتيجه. اند  از او را درنيافته  قدرت  كس  

 .كنند  نمي  هرگز  جربه  است  را داده  اش وعده

 ؟  آورم ياد مي  ود دارد بهوج  اول  در قرن  مسيح  امروز وكليساي  كليساي  بين  را كه  عظيمي  بارها و بارها  فاوت 

 :نويسد  مي  جوان  هاي كليساي  به نامه    نام  خود به  در كتاب( J. B. Phillips  )  »  فيليپس.  بي.  جي» 

  اسقت   ايقن   خقوانيم  عهقد جديقد مقي     در رسقاالت   هقا يعنقي   نامه  ما در اين  و آنچه  كنوني  مسيحيت  بين  بزرگ   فاوت»  

  واقعي   جربة  يك  حكم  مسيحيت  اول  قرن  مسيحيان براي   كه  را دارد ، در حالي  نمايش  يك  ما حكم  مروز برايا  ، مسيحيت كه 

 .  را داشت

، و يا بهتر بگويم   ايم نموده  از قوانين  مجموعه  يك  به  را  بديل  آن  در واقع  كه  ايم داده   نزل  قدري  را به  ما مسيحيت  امروزه 

  منزلقة   بقه   ، مسقيحيت  اول   قرن  مسيحيان  براي  ، ولي ايم  كرده  هايمان در زندگي  قلبي   مايالت  سري  يك  به  را  بديل  حيتمسي 

  در آنهقا زنقدگي    باشد كه مي  اند ، خود مسيح يافته  كه جديدي   حيات  دادند كه مي  و شرح. بود   از زندگي  جديدي  نوع  يافتن

 ». كند  مي

  و بقه   اسقت   در ما ساكن  كه  است  و بامحبّتي  ، زنده كرده   قيام  مسيح  قدرت  در واقع  ، كه اول   قرن  قدرت  امروز نيز همين 

 .باشد  شما مي  شود در دسترس آشكار مي  القدس روح  وسيلة

  هستيد ؟ اگقر ايقن    مسيح  مثمر ثمر براي  پيروز ، و شاهدي  مسيحي آشنا هستيد ؟ آيا يك    ان در زندگي  قدر ي  آيا با چنين 

 .باشيد   گونه   وانيد اين مي  شما هم  نيستيد بايد بدانيد كه  چنين
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 القدس از روح  پر شدن  ، يعني  و انقالبي  عالي  پيغام  اين  بدهم  مسيحيان به    وانم مي  كه  پيغامي  مهمترين  كه  معتقد هستم  من 

  خداونقد از ايقن    و بايقد بگقويم    ام گذاشته  در سراسر دنيا در ميان  پير و جوان  را با ميليونها نفر مسيحي  حقاي   اين  من.   است

 .  است  كار برده  به  از مسيحيان  كثيري  عدة  زندگي  ساختن  دگرگون  را جهت  استفاده  بيشترين  پيغام

كنيقد ، و   نمي  باشد  جربه شما مي  و ميراث  است  را داده  اش وعده  مسيح  را كه  پربركتي  زندگي  حاضر آن  اگر شما در حال 

 !  دارم  برايتان  آشنا كنيد ، خبر خوشي  را با مسيح   وانيد ديگران نمي  قلباً آرزو داريد ولي  كه  اين  رغم اگر علي

و   پربركقت   قادر خواهيد بود  ا زنقدگي شما  غيير كند و   خواهد كرد  ا زندگي  شما كمك  زير به  سؤاالت  به  پاسخگويي 

 .كنيد   ، را  جربه  است  داده  كنند وعده مي  دارند و از او اطاعت  او ايمان  به  كه  كساني  همة  خداوند ما به  كه  مثمر ثمري

 ؟  كيست  القدس روح.  8

 آمد ؟  القدس چرا روح.  8

 ؟  چه  يعني  القدس از روح  پر شدن.  3

 پر نيستند ؟  القدس از روح  مسيحيان  ل چرا اغ.  4

 پر شويد ؟  القدس  وانيد از روح مي  چگونه.  9

 

 ؟  كيست  القدس روح
 

  يقا يقك    شَقبح   يك  القدس روح.   ابر سفيد نيست   ودة  يا يك  نفوذ الهي  يك.   ء نيست شي  او يك.   خدا است  القدس روح 

   مقامي   و داراي  او خقدا اسقت  . دارد   و احساسقات  ، عققل   اراده   كه  ، شخصي  است  شخ   او يك.   نيست  هم  چيز خيالي

 خقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققدايي  صقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققفات

خقدا وجقود     يقك   فقط.  پسر است   پدر و خداي  با خداي  مساوي  القدس و روح  است  اقدس   ثليث  سوم  او شخصيت.   است 

 . ناميم  مي  اقدس ليث را  ث  ما آن  نمود كه   جلي  شخ   خدا در سه  دارد ، ولي

 » دكتقر ويلبقر اسقميت    » .  نيسقت    كاري  چنين  قادر به  كس  هيچ در واقع   كنم  را كامالً  شريح  اقدس   ثليث   وانم نمي  من 

( Dr. Wilbur Smith ) هكق   كسقي  ":   گفقت   روز سر كقالس   ، يك  كردم مي   حصيل  در آن  من  كه  دانشگاهي  از استادان  يكي  

را از   نمايقد عقلقش    را در   آن  بكوشد  قا مفهقوم   كه   خواهد داد ، و كسي  خود را از دست  را انكار كند روح  اقدس  ثليث 

 خواهقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققد  دسقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققت

 .  نماييم  و در   كامالً فهميده  نامحدود است  را كه  خداوندي   وانيم هرگز نمي  محدود هستيم  ما انسانها كه.  "داد 

  انسان بگويم    وانم مي  من  مثال  براي.  است   ما كامالً ناق   كوشش  اين  ولي  دهيم  را شرح  اقدس   ا  ثليث  نيمك مي  ما سعي 

،   مقايع   صقورت   را بقه  ( H2O   ) »  آب»    قوانم  ؟ يا مي  از اينها است  يك  كدام  انسان  ، ولي  است  و روح  و جان  جسم  داراي

از اينهقا    يقك   كدام(  H2O   )»   آب»   و يا بخار باشد ولي  ، يخ  مايع  در حالت  آب  كه  اين  به  ، بسته  همد  جامد و گاز  وضيح

.   نفر بيشتر نيسقت   او يك  در حقيقت   واند شوهر ، پدر و پسر باشد ، ولي واحد مي  در آن  ، مردي  زنم ديگر مي  ؟ مثالي  است

 .كند   خداوند را بيان   واند صفات مي  رود كه مي  پيش   ا جايي  فقط   وضيحات  ، بهترين  ستني  و كامل  دقي    وضيحي هيچ 

ايقن     قا پاسقخ    بايد صبر كنقيم   ، ولي  بدانيم  اقدس   ثليث  چيز را دربارة   ا همه  هستيم  ما بسيار مايل  كه  است  درست  اين 

  بشقنويد كقه    زمقان    قا آن   ولي. فهميد   كامالً خواهيم  موقع  و آن  بياوريم  بدست  رفتيم  نزد خداوندمان  كه  را هنگامي  سؤاالت 

 :گويد  مي  مورد چه  در اين  رسول  پولس
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!ويطريقهلاياسلتازكلاو اووفوقاحكاماستچقدربعيدازغوررسي!خداوعلموحكمتدولتمنديعم زهي»

شلود؟زيلرااوبازدادهتابهبدودادهچيزيمستهسبقت؟ياكهمشيراوشدهباشد؟ياكهخداوندرادانستهرأيكهزيراكيست

«باد،آمين،واوراتاابداآلبادماللچيزاستاووتااوهمهازاووبهكه

 ( . 36 - 33:   88  روميان) 
 

 د ؟را فرستا  القدس چرا خداوند روح
 

ققرار بقود     كقه   روزي  بعد از ظهر آن. كند   هدايت  راستي  جميع را به   دهد و ايمانداران  را جالل  آمد  ا مسيح  القدس روح 

يعنليدهنلدهتسللييلليكن »: فرمقود    بودند و عيسقي   شده  جمع در باالخانه   با شاگردانش  شود ، عيسي  مصلوب  مسيح  عيسي

يلادشلماخواهلدبلهشماگفلتمبهخواهددادوآنچهشماتعليمچيزرابهفرستد،اوهمهميمناسمپدراورابهكهالقدسروح

 ( . 86:  84يوحنا)  « آورد

  بخشد  ا شما نيقز بتوانيقد زنقدگي     شما قدرت  بشناسيد ، او آمد  ا به  ولد  ازه   را از طري   آمد  ا شما مسيح  القدس روح 

نماييقد و در    بود ،  جربقه   كنند داده مي  دارند و از او اطاعت او ايمان   به  كه  كساني   مام  را به  آن  وعدة  مسيح  را كه  پربركتي

 .بگذاريد   نيز در ميان  را با ديگران  بتوانيد آن  حال  عين

كتقاب     حرير در آورند ، و مقا نيقز وقتقي     رشتة  را به  سمقد  بخشيد  ا بتوانند كتاب مي  الهام  مقدس  مردان  به  القدس روح 

  قسقمتهاي   من  افتد كه مي  ا فاق. سازد  مي  ما مكشوف  را براي  آن  حقاي   كه  است  القدس روح  ، اين  كنيم مي  را مطالعه  مقدس 

حقيققت    يقك   در   بقه   احتياج  كه  اي لحظه  در همان  درست ، ولي   كنم مي  مطالعه  مختل   را در شرايط  مقدس  كتاب  مختل 

هسقتم    محتقاج   مقن   كه  هنگامي  است  اين  چرا ؟ پاسخ. شود  مي زنده   برايم  قسمت  آن  كه  است  اين  مثل  ، درست  دارم  خا  

  خداوند است  از روح  شده  لهامو ا  زنده  كالمي  مقدس  كتاب. سازد  مي  و مر بط  فهم  قابل  من  خدا را براي  ، كالم  القدس روح 

 .نمايند   او را در   كالم  واقعي  وانند معناي  اند مي پر شده  القدس از روح  كه  مسيحياني  ، و فقط

،   گنقاه   به  اعتراف  جز دعاهاي  به  صورت  كند ، در غير اين مي  را مستجاب  خداوند دعاهايم  آنگاه  كنم  سلو   اگر در روح 

،  بيقابيم    و ققدرت   شده  كنترل  القدس روح  وسيلة  اگر به. گويد  و پاسخ   را شنيده  خداوند دعاهايم  كه  باشم  نتظار داشتهنبايد ا

 .گذارد  اثر مي  در ديگران  شهاد هايمان  آنگاه

و،محبّلتروحثملر »:  ه چقرا كق    باشم  داشته  و مقدسي  پا   زندگي   وانم هرگز نمي  نباشد من  القدس روح  كمك  اگر به 

 «كارهلانيسلتچنلينملان شريعتهيچ،كهاستوپرهيزكاريوتواض وايمانونيكوييومهربانيوحلموسالمتيخوشي

 ( . 83 - 88:  9  غالطيان) 

خقواهم   شقود ، مقي    صقحبت   القدس روح  ارةدرب  همه  اين  ندارم  دوست ":  گفت   من  به  است  كشيش  كه  از دوستانم  يكي 

  آمد  ا مسيح  القدس منظور روح  همين  براي  كه  او متذكر شدم  خدا را به  كالم  قسمت  اين  و من ".   كنم  صحبت  عيسي  دربارة 

يوحنا )  «شماخبرخواهددادبهوخواهدگرفتاستِمنآنازآنچهخواهددادزيراكهاومرامالل»: دهد  را برافرازد و جالل

86  :84 . ) 

بقود كقه     ناصري  عيساي  اين.   است  ما غير ممكن  نيز براي  مسيح شناختن   در ما كار نكند ، حتي  القدس اگر روح  در واقع 

 :فرمقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققود  

( .  9:  3يوحنقا  )  «خداشلودملكوتداخ كهنيستمولودنگردد،ممكنوروحازآباگركسيگويمتوميبه،آمينآمين»

اگقر  . كنيقد    را در   روح  خقدا و حققاي     شقويد ، و يقا كقالم     مسقيحي   بتوانيد يك  است  غير ممكن  القدس كار روح  بدون
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  بدون  قيقتدر ح.   نخواهيد داشت  و پاكي  مقدس  و زندگي  شما مؤثر نبوده  هاي در شما كار نكند ، دعا و شهادت  القدس روح

 .  نيستيم  مسيح  براي  كاري  هيچ  انجام  ما قادر به  القدس روح
 

 ؟  چه  يعني  القدس از روح  پر شدن
 

  الققدس  پقر از روح   اگر مقن   دهد ، پس  را جالل  آمد  ا مسيح القدس روح.   از مسيح  پر شدن  يعني  القدس از روح  پر شدن 

وخلونداريلم،بايكديگرشراكتاودرنوراست،چنانكهنماييممياگردرنورسلوكلكن»:   است  ساكن  در من  مسيح هستم 

.سازدميپاكماراازهرگناهمسيحپسراوعيسي

 يوحنقا   اول)  «سلازداكپمارابيامرزدوماراازهرناراستيتاگناهاناستوعادل،اوامينكنيمخوداعترافگناهاناگربه

 ( . 5و  7:  8

  وسقيلة   بقه   و اگر مقن .   است  شدن  و هدايت  كنترل  معناي به  "پر شدن  "  كلمة  چون  هستم  مسيح  كنترل   حت  اكنون  من 

و   يافتقه   ققدرت   الققدس  روح  يلةوس  به  از خود ندارد ، بلكه  اي اراده  هيچ  كه  آهني  آدم  يك  مثل  نه  ، البته شوم  مي  كنترل مسيح 

 .كند  مي  زندگي  من  وسيلة و به   خود در من  قيام  خداوند نيز با قدرت  مسيح  پس  شوم مي  هدايت

  از حققاي    كنقد ، يكقي   مقي   شما بيان  خود را از طري   كند و محبّت مي  در شما زندگي  مسيح  انگيز كه حيرت  حقيقت  اين 

  قدري  به  آن  و حصول  و واال است  رفيع  قدري  به  مسيحايي زندگي   خدا ، معيارهاي  كالم  طب .   خدا است  المدر ك  بسيار مهّم

  مسقيح   ، عيسقي  شقخ     يابد و آن  معيارها دست  آن   ا به  گرديده  نفر موف   يك  فقط  حال   ا به  كه  است  و غير ممكن  مشكل

همانند خود   را ببخشد كه  قدرت  دارند اين  او ايمان  به  كه  كساني   مام  خواهد به ا حضور خود ميب  مسيح  عيسي  اكنون.   است

 .يابند   دست  اي العاده خارق  زندگي  چنين  يك  او به

در خواهيقد  كند ، شما نيز ققا   شما زندگي  وسيلة  خود در شما و به قيام   با قدرت  مسيح  عيسي  هستيد كه  مايل  اگر شما هم 

 .بار آوريد   را به  فراواني  روحاني  ، ثمرات  ا    يك  سالم  هاي بود همانند شاخه

ممكقن  ( .  2:  89يوحنقا  )  «بشلويدبسياربياوريدوشاگردمنميو اينكهشودبهآشكاراميپدرمنمالل»: فرمود   عيسي 

طقور    هقر روز بقه    است  ممكن. يا رهبر كليسا باشيد   و يا شماس  شمند مسيحيعالِم و دان  ، يك  برجسته  واعظ  شما يك  است 

باشيد و   را حفظ  مقدس  از كتاب  شايد صدها آيه. باشيد   نيز داشته  پاكي  زندگي  كنيد و حتي  كليسا شركت  در جلسات  مر  

اگر نتوانيد   باشيد ، اما اگر ثمر نياوريد ، يعني  شادي  كانون  باشيد ، يا معلم  داشته  كليسا را بر عهده  سرايندگان  گروه  يا رهبري

 .شويد  نمي  او هدايت  وسيلة  پر نيستيد و به  القدس خدا از روح  كالم  كنيد ، مطاب   هدايت  مسيح  سوي  را به  ديگران

شقما    كقه   نيست   نها كافي  اين  ولي ".   دارم  كه  است  خوبي  همانا زندگي  مسيح  براي  من  شهادت ": گويند  ها مي بعضي 

  زنقدگي   اخالقي  كنند و از لحاظ مي  زندگي  خوب  نيز هستند كه  از غير مسيحيان  بسياري  باشيد ، چرا كه  داشته  خوبي زندگي 

ثمقر    كقه   اسقت   و هستيد ايقن ا  حقيقي  شاگردان  دهيد كه   وانيد نشان مي  كه  راهي  يگانه  مسيح  عيسي  گفتة  طب . دارند  پاكي 

شقما    كقه    نها راهي. باشد  مي  مسيح  سوي  به  ديگران  كردن  هدايت  ، شامل  مقدس  زندگي  يك  بر داشتن  عالوه  بياوريد و اين

 .  است  القدس از روح  قدرت  كس   وسيلة   وانيد ثمر بياوريد ، به مي

  اسقت   آيا ممكقن  ":   نيز بود پرسيدم  اسا يد دانشگاه  خود عضو هيئت  كه  هياتال  علوم  استاد برجستة  از يك  پيش  چندي 

 ". مطلقاً خير  ": بود   او اين  پاسخ "آشنا نكند ؟   را با مسيح  ديگران  پر باشد ولي  القدس از روح  كسي

راتلاگمشلدهاسلتآملدهپسلرانسلاناكهزير».   است  واضح  ؟ جواب  گفت  پاسخ  قاطعانه  استاد چنين  اين  اساسي  بر چه 

وشلمارامقلريرشمارابرگزيدممنشمامرابرنگزيديد،بلكه»: فرمود   عيسي  و چون(  82:  85لوقا )  «بخشدبجويدونجات
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( .  86:  89يوحنقا  )  «شماعطاكنلدكنيدبهطلبمناسمازپدربهشمابماندتاهرچهآوريدوميو تاشمابرويدوميوهكردم

  گونقه   همان.  كنيم   اعالم  كس  همه  جا و به را در همه   گناهان  و آمرزش  محبّت  خبر خوش  خواهد  ا اين خداوند از ما مي  پس

  خود نيز سقرپيچي   نبا زبا  دادن  ، قصور شما در شهادت است   از دستور مسيح  سرپيچي  و مقدس  پا  زندگي   يك  نداشتن  كه

  نبايد انتظار داشته  صورت  در اين  مسيحي  آيند و يك مي  حساب  به  اينها هر دو نافرماني. گردد  مي  از دستور خداوند محسوب

او را در   هرگقز حضقور خداونقد و بركقات      شخصي  كند و چنين  را هدايت  اش بخشد و زندگي  او قوت  خداوند به  باشد كه

 .نخواهد كرد   د  جربهخو  زندگي

  مر    برنامة  يك  را طب   گذشته  او چند ماه. آمد   نزدم  دلسرد و مأيوسي  ، جوان از جلسات   در يكي  سخنانم  از ا مام  پس 

  حتقي   بقود كقه    نشده  موف   بود ، ولي  نموده  دادن  ، دعا و شهادت  مقدس  كتاب  مطالعة  صرف   مام  ساعت  سه  روزي  و منظم

او بسقيار    اگر چه.  چيست   جوان  اين  مشكل  شد كه  معلوم  كرديم  صحبت  مد ي  كه  از اين  پس. آشنا كند   نفر را با مسيح  يك

 .شد  نمي پر و هدايت   القدس روح  وسيلة  او به  در حقيقت  بود ولي  مايل

جقوان    ايقن   بعقد زنقدگي    روز به  از آن.  يافت   دست  القدس روح به  او  ايمان  وسيلة  خدا به  كالم  و طب   دعا كرديم  با هم 

نفقر    آشنا كند ، روز بعد يك  نفر را با مسيح  يك  آورد و  وانست  دست  خود را به   جربة  روز او اولين  همان.  غيير كرد   بكلّي 

شقايد صقدها يقا      جقوان   ايقن   روز  اكنون  از آن. كند   هدايت  مسيح  سوي  دو نفر ديگر را به  ديگر و دو روز بعد او  وانست

 .  است  نموده  هدايت  مسيح  سوي  نفر را به  هزاران

  آوريقد بلكقه   مي  دست  به  دادن  و بشارت  شهادت  براي  اي العاده خارق   نها قدرت  شويد ، نه پر مي  القدس با روح  كه  وقتي 

طقور    بقه   روح  داريقد ثمقرة   بر مقي   قدم  القدس روح  و قوت  كنترل  دايماً  حت  وقتي كند ، و خود شما نيز  غيير مي  شخصيت

 .شود  شما آشكار مي  در زندگي  محسوسي

ونيكلوييومهربانيوحلموسالمتيوخوشي،محبّتروحثمر ليكن»: گويد  مي  رسول  پولس 83 - 88:  9  در غالطيان 

 . «كارهانيستچنينمان شريعتهيچ،كهاستوپرهيزكاريوتواض وايمان

مقا يقاد     معنقا كقه    اين  ، به قطعي . است   رونده  پيش  حال  و در عين  قطعي  رابطة  يك  القدس با روح  مسيحي  شخ   رابطة 

. دارد   ما بستگي  ايمان  به  فقط  ندارد بلكه  بستگي  ماناحساسا  و به   دهيم مي  انجام  كه  كارهايي  به  مسيحي  زندگي  كه  گيريم مي

و  كنتقرل     حت  پيوسته  شخ   وقتي  كه  مفهوم  اين  به،  رونده  پيش( .  87:  8  روميان)  «خواهدنملودزيستايمانبهعادل»

 .شود  او شكوفا مي  در زندگي  روح  دارد ثمرة بر مي  قدم  القدس روح  قوت

   قأثيرات   نقوع   بر ايقن . و مرموز نباشيد   احساسي   جربة  يك كس    در پي  گاه  هيچ.  شما دارم   هشدار براي  در اينجا يك 

  زيقر يعنقي    دو آيقة   بقين .   خقدا اسقت    كالم  شما باشد فقط  رشد روحاني  و اساس  بايد مال   كه  آنچه. و اعتماد نكنيد    كيه

مسلت»  كنقد كقه   مي  ما را نصيحت 82:  9 افسسيان . وجود دارد   جالبي  و برابري  شباهت 86:  3  سيانو كول 82:  9  افسسيان

درمسليحكالم»  دهد كه ما مي  پندار را به  اين 86:  3  و كولسيان «.پرشويدازروح،بلكهفجوراستدرآنمشويدكهشراب

وبلللللللللللللللللللللللللللهدولتمنلللللللللللللللللللللللللللديشلللللللللللللللللللللللللللمابللللللللللللللللللللللللللله

خوددردلهايوبافيضروحانيوسرودهايمزاميروتسبيحاتكنيدبهونصيحتبشودويكديگرراتعليمساكنمتحككمال
«.خدارابسراييد

خواهقد    خود باعقث   نوبة  به  اين  كه  است  القدس از روح  در ما و پر شدن  مسيح  كالم  شدن  ، ساكن هر دو آيه   نهايي  نتيجة 

 . خود خداوند را بسراييم   در دلهاي  روحاني  و با مزامير و سرودهاي  كنيم  صحبت  مسيح   ا ما دايماً  دربارةشد 
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  خدا را براي  كالم  القدس اگر روح.  ببريم   خدا پي  خدا و روح كالم   بين   وازن  اهميت  ما به  كه  است  بسيار مهم  مسأله  اين 

ققادر    الققدس  خقدا ، روح   كالم  ديگر بدون  ، و از طرف  نخواهد داشت  ما مفهومي  خدا براي  كالم و آشكار نكند ،  ما روشن

 .دهد   ما  عليم  را به  حقاي   و آن  ساخته  ما شفاف  دهد ، براي ما را  غيير مي  زندگي  را كه  نخواهد بود  ا حقايقي

  قدر مند و مثمر ثمر اسقت   زندگي  يك  اش شما برقرار باشد ، نتيجه  ندگيخدا در ز  خدا و كالم  روح  بين   وازن  اين  وقتي 

  زندگي  هدايت  القدس  ا روح  دهيم مي  ما اجازه  كه  مادامي. يابد  مي  جالل  اي نحو شايسته  خداوند ما به  مسيح  عيسي  در آن  كه

خقود    خدا را در قلبهاي  و كالم  كنيم و  فكر مي  خدا  عم  كالم در مورد   حال  و در عين  يافته  گيرد از او قوت  ما را در دست

 88:  9  در غالطيقان   رسول  پولس. سازد  مي  نمايان  از پيش  را بيش  روح  و ثمرة  مسيح  ما هر روز زيبايي  زندگي  ساخته  مخفي

  است  اين  نشانة  او ، همگي  پرثمر براي  و شهادت  است  خود مسيح  صفات  در واقع  كه  روح  ثمرة: گويد  مي  باره  در اين 83 -

 .كند  مي  ما زندگي  وسيلة  خداوند حقيقتاً در ما و به  كه

 :فرمقود    كثيقري   جمقع   به  خطاب  ناصري  عيساي.  و وافر است   پربركت  زندگي  يك  داشتن  القدس از روح  پر شدن  نتيجة 

زنلدهآباونهرهلايگويلد،ازبطلنمليكتلابآورد،چنانكهايمانمنبهكهكسي.دوبنوشدآيباشدنزدمنتشنههركه...»

هنلوزعطلانشلدهالقدسروحزيراكهآرداوراخواهديافتاوايمانبههركهكهروحدربار راگفتامّااين.خواهدشدماري

 ( . 35 - 37:  7يوحنا )  «بودنيافتهماللحالتابهعيسيبود،چونكه

  را  جربقه   از آن  نقاچيزي   قسقمت   فققط   مسيحيان  اغل   كه در حالي .   است  اين "  پربركت  زندگي  يك "  حقيقتاً ، معناي 

 .كنند  مي
 

 پر نيستند ؟  القدس از روح  مسيحيان  چرا اغل 
 

پقر   الققدس   از روح  دو دليقل   آنها بقه   دهند ، در نتيجه مي  ادامه  خداوند همچنان  به  بتخود نس  نافرماني  به  مسيحيان  اغل  

 .نيستند 

  ايمان  عدم.  8                معرفت  عدم.  8 

لق   اغ  ولقي . شقويد    بقالغ   و در مسيح  را نيز يافتيد  ا رشد نموده  آن  يافتيد ، قدرت  شما  ولد روحاني  كه  اي لحظه  همان 

  احساسقي   هقاي  فقراز و نشقي     كرد ، دسقتخوش   زندگي  بايد با ايمان  چگونه  كه  اين  به  نسبت  معرفت  عدم  دليل  به  مسيحيان 

 .شوند  ديگر مي  احساسي  جربة   ، درگير يك  احساسي   جربة  از يك  و مدام  شده  متعددي

: كند  مي   وصي   گونه  را اين "  دنيوي "يا  "جسماني  "  مسيحي يك ناگوار   وضعيت  رسول  پولس  هفتم  باب  در روميان 

ملردكلهبلرملنواي.آورممامليبهدارمنفرتازآنراكهكاريبلكهكنمنميخواهمميزيراآنچهدانمنميكنمميآنچهكه»

 ( . 84و  89:  7  روميان)  «بخشد؟رهاييموتاينمراازمسمكهكيست!هستمايشقي

اگقر  . كنقد   مي  عمل  ايمان بي  همانند يك  درست  جسماني  شخ   يك  گويد كه مي  رسول  پولس  سوم  باب  قرنتيان  در اول 

   ا از طريق    ستا  داده  خود اجازه  نفس  به  حال  در عين  ولي  است  خود پذيرفته  را در زندگي  عيسي  جسماني  مسيحي  يك  چه

او   هنقوز در زنقدگي    و مسيح  خدا است  هنوز در  صرف  شخصي  چنين اين . بنشيند   اش زندگي   خت  بر روي  گناه  به  ار كاب

 .  است  شده  يا چند گناه  يك  خود مر ك   در زندگي  جسماني  شخ   ولي  است

.  ايمان  بي  بد ر از يك  حتي  است  و ناراحت  مغموم  شخصي  هميشه،   خداوند نيست   سليم  جسماني  شخ   كه  از آنجايي 

  شقده   موف   شيطان. كند  نمي   وبه  و از آن  است  نكرده  اعتراف  گناهانش به   كند چون خود رشد نمي  در ايمان  جسماني  شخ 

 .آورد  خود در  نفوذ و هدايت   حت  خود شخ   نفس  را از طري   جسماني   ا شخ   است
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 :  نوشت  قرنتس  مسيحيان  به  رسول  پولس 

وشلمارابله.درمسليحاطفلالوچونمسمانيانچون،بلكهروحانيانچونگويمشماسخنبهنتوانستمبرادرانايومن»

هسلتيد،مسلمانيحلالتلابلهيزنداريد،زيراكهنالحالنداشتيدبلكهآنهنوزاستطاعتزيراكهگوشتبهنهدادمشيرخوراك

 - 8:  3اول قرنتيان )  «نماييلد؟رفتارنميانسانطري نيستيدوبهآيامسماني.هاستومداييشماحسدونزاعدرميانچون

3 . ) 

اگقر  . بماند    فاوت بي  گناهانش  به  ند  ا ابد نسبت وا و لذا نمي. كند  مي  را  جربه  القدس روح  الزام   جسماني  مسيحي  ليكن 

و   اعمقال   لقذا بقه    ثمقر اسقت   و بقي   خورده  دايماً شكست كه   اين  دليل  به  جسماني  مسيحي.  نيست   او ديگر اصالً مسيحي نه 

ناپذير  و پايان  العاده خارق  منبع  به  كه  اين  جاي  باشد ، به  داشته  مسيحي  زندگي   ا شايد بتواند يك  است  خود متكي كوششهاي 

ديگقر در    و از سقوي   اسقت   خقود چسقبيده    شخصقي   منافع  سو به  از يك  جسماني  شخ . شود   نزديك  القدس روح ، يعني 

بقا    م قوأ   كه  مسيحايي  زندگي  يك  از داشتن  شخصي  چنين  كه  است  واضح.   خداوند است  بركات  آوردن  دست به   جستجوي

 .ماند  مي  محروم  است  القدس روح قدرت 

را از   شقراكت   حاضقر ايقن    در حقال   ولي  است  كرده  با خدا را  جربه  و شراكت  ، بركت بار شادي   يك  جسماني  شخ  

  شقخ  . ازد برققرار سق    را دوبقاره   داده  از دسقت   مشاركت بايد اين   چگونه  داند كه نمي  جسماني  شخ .   است  داده  دست

و ارضقا    ديگر او را ققانع   قبلي  زندگي  طريقة  چرا كه. خود باشد   قبلي  زندگي  و طري   روش  به   واند قانع هرگز نمي  جسماني

   قا شقخ     اسقت   شقده   باعث  در نهايت  حاصل بي جستجوي   اين  ولي  است  و كمال  شادي  او دايماً در جستجوي. كند  نمي

 .خودمحور شود   شخصي به   خود قرار دهد ،  بديل  را محور زندگي  مسيح  كه  اين  جاي  به  جسماني

  دانقد چگونقه   او نمقي . بايد چكار كند   داند كه و نمي  ثمر است و بي  پريشان  ، فردي جسماني   شخ   كه  بينم مي  در نتيجه 

خداوند اعتماد   به  كه  اين  جاي  به  جسماني  مسيحي  يك.   است خود  احساسات  به  متكي  كند و در عوض  زندگي  بايد با ايمان

  مسقيحي   يقك   به  داند چگونه مي  شود و نه  خارج  از جسمانيت  داند چگونه مي  او نه.  است   و  الش  سعي  كند ، دايماً در حال

   بقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققديل  روحقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققاني

 .  است  القدس روح   غيير كند فقط  وضع  كند  ا اين  او كمك  به  قادر است  كه   نها كسي. شود 

مقا   آنچه   دهد نه مي  ما انجام  خدا براي  آنچه  يعني  مسيحيت.   است اي  العاده آسا و خارق معجزه  زندگي  يك  مسيحي  زندگي 

و   خود را با ايمقان   زندگي  لحظة  به  شويد و اگر لحظه   وانيد مسيحي نمي  مسيح  به  ايمان  داشتن  بدون.  دهيم  مي  او انجام  براي

پقر باشقيم     الققدس  از روح  كقه   وقتي. باشيد   داشته  مسيحايي  زندگي  يك  نكنيد ، هرگز نخواهيد  وانست  خدا سپري  به   وكل

 .ظهور خواهد رسانيد   را به  اش العاده خارق  ما زندگي  وسيلة  در ما و به  عيسي 

در . كننقد    اسقتفاده   مسقيح   قيام  قدرت  منبع  از اين  با ايمان  چگونه  دانند كه نمي  مسيحيان  اغل   كه  است  اين  حقيقت  ولي 

  اسقت   آن  وارث  در مسقيح   كقه   سرشار و ثرو قي   او هرگز از منابع. برد  سر مي  به  در فقر روحاني  جسماني  شخ   يك  نتيجه

 .كند  نمي  را  جربه  و آن  نداشته  شناختي

كشقور آمريكقا     بقه   پسقرش   سقالها قبقل  . كرد  مي  در شهر خود زندگي  در فقر و  هيدستي  اسكا لندي  سالخوردة  نز  يك 

  بازگشته  كشورش  بود  ا به  را نيافته  آن  هرگز فرصت  بود ولي شده    بديل   اجر موفقي  به  در آنجا پسرش. بود   كرده  مهاجرت

 .را ببيند   و مادرش

 .كرد  مي  با او صحبت  زن  محقر آن  در كلبة  وستيروز د  يك 

 "فرستد ؟  نمي  پولي   و برايت  احتياجات  رفع  براي  آيا پسرت ": پرسيد   دوست  آن 
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 "! فرستد  مي  برايم   جالبي  زيبا و عكسهاي  هاي او نامه  البته.  نه  ":   داد و گفت   كان  سري  با  أس   سالخورده  زن 

پسقرش    شد كقه   متوجه  پيرزن  از صحبتهاي  شد ، چرا كه  خاطر و ناراحت  بسيار آزرده  موضوع  اين  از شنيدن  دوست  اين 

او   را كقه   عكسقهايي    قوانم  مقي  ": پرسقيد    كند از پيرزن  بيان  در فكر داشت  آنچه  كه  اين  جاي  به  ولي  بسيار ثرو مند است 

  اسقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققت فرسقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققتاده 

 "؟  ببينم 

آنها را   پيرزن  آنچه  شد كه  متوجه  و حيرت   عج   ما با كمال با افتخار عكسها را از كشو در آورد و دوست   سالخورده  زن 

رغقم   علقي   سالخورده  رسيد ، و زن هزارها دالر مي  آنها شايد به  بودند ، و جمع  بهادار بانكي  اوراق  ناميد در حقيقت مي  عكس

 "  ايقن   واقعقي   ارزش  پيقرزن   بقود كقه    ايقن   بود ؟ مشكل چه   مشكل. بود   كرده  سالها در فقر زندگي  تثرو  همه  اين  داشتن 

 را "  جالقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق   عكسققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققهاي

 .او نبود   در  صرف  ثروت  اين  بود ولي  اوراق  اين  او صاح   گرچه.   دانست نمي

آمريكا   كه  سالهايي  در طول. وجود دارد (  Yates Pool ) »   پول  يتيس»   نام  به  خيز مشهوري  نفت  منطقة   گزاس  در غرب 

چقرا و پقرورش     محل  و در واقع  داشت   عل (  Yates ) » يتيس »   اسم  به  مردي  به  زمين  بود ، اين  شده  اقتصادي  دچار بحران

بقود    گرفتقه   را كه  وامي  و فرع  آورد  ا بتواند اصل نمي  دست به   درآمد كافي  داري از كار گله»  يتيس   آقاي» . بود   گوسفندان 

براي   كافي  پول»  يتيس   آقاي»   كمبود درآمد خانوادة  علت  به. كرد  مي   هديدش  زمين  دادن  كند و لذا خطر از دست  پرداخت

  ديگر مجبور بود  ا با پول  هاي از خانواده  همانند بسياري»  يتيس  آقاي »   نداشتند ، لذا خانوادة  و پوشا   خورد و خورا    هية 

 .را بگذرانند   امورا شان  پرداخت آنها مي  به  دولت  كه  ناچيزي

پرداخقت    از عهدة  چگونه  فكر بود كه  برد ، در اين مي   گزاس غرب   هاي  په  باالي  را به  اش گله»  يتيس   آقاي»   هر روز كه 

  بقه   كقار  حقيققات    براي  بزرگ  نفتي  شركت  يك  نگار از طرف  زلزله  روز گروهي  يك  كه  اين  ا. بر آيد   حسابهايش  صورت 

  زمققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققين

يتيس   آقاي» با   آنها قراردادي. باشد   وجود داشته  نفت  او چاه دارد در زمينهاي   احتمال  او گفتند كه  آمدند و به»  يتيس   آقاي» 

 .گرفتند   اجازه  يكار حفار  و از او براي  بسته»  

  نفت  بشكة(  22، 222) هشتاد هزار   ، روزانه چاه   حلقة  از اولين. رسيدند   نفت  عظيم  چاه  يك  آنها به  پايي 8889  در عم  

   كشق   از ايقن   سال  سي  از گذشت  پس.  داشت   نفت  اول  بعدها حفر شد دو برابر چاه  كه  چاهي  هاي حلقه. شد  مي  استخراج

و   مققدار يكصقد و بيسقت      وان مي  چاه  از هر حلقة  هنوز هم داد كه   ها نشان چاه  از اين  يكي  بر روي  دولت  ،  حقيقات  بزرگ

 هقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققزار  پقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققن 

 .نمود   استخراج  نفت  بشكة(  889،  222) 

موجقود    نفت  معادن  صاح   يد در واقعرا خر  زمين  او اين  كه  روزي! بود   بزرگ  گن   آن  و مالك  صاح »   يتيس  آقاي»  

  زنقدگي   در فققر و  هيدسقتي    ميلياردر بود كه  مولتي  او يك!  صور كنيد   بود ، ولي  نشسته  گن   او بر روي. شد   منطقه  در آن

  بود ولقي   گن   اين  او صاح . وجود دارد   نفت  در زمينهايش  كه  دانست او نمي  بود كه  اين  بود ؟ مشكل  چه  مشكل! كرد  مي

 .او نبود   در  صرف  گن   اين

 خقدا  فرزنقدان    ايمان  از طري   كه  اي لحظه.   كنم  را  شريح  مسيحايي  زندگي   ا يك  ندارم   ر و بهتر از اين واضح   صويري 

  نياز داريد  ا مردان  آن  به  كه  آنچههر .   شما است  موجود در دسترس  منابع   مامي  خداوند گشتيد و اكنون  شديد ، شما وارثان

 .  در اختيار شما است  ، همه و قدرت   ، محبّت  از حكمت  باشيد ، اعم  مسيح  براي  مثمر ثمري  و شاهدان  خداوند شده  و زنان
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يابند   اند دست شده  آن   وارثانقبالً  كه  روحاني  و بركات  منابع  اين  به  دانند چگونه نمي  كه  اين  دليل  به  مسيحيان  اغل   ولي 

  در واققع  "  جالق    عكسقهاي   آن "  دانسقت  نمي  كه  اسكا لندي  سالخوردة  زن  مانند آن. برند  سر مي  به  ، لذا در فقر روحاني

نيز   مسيحيان  اغل  .خبر بود  خود بي  بود ولي  از نفت  اقيانوسي  صاح   كه»  يتيس   آقاي» هستند و يا مانند   ارزشمندي  اوراق

 .هستند   اطالع خود بي  هنگفت  از ثروت

  خداونقد اعتمقاد كامقل     وفقاداري   آنها به  اغل . پر نيستند   القدس از روح  مسيحيان  كه  نيست   نها دليلي  آگاهي  عدم  ولي 

غيقر   دارد خداونقد چيزهقاي     ر دهند امكانقرا  القدس خود را در اختيار روح  زندگي  اگر هدايت   رسند كه مي  ندارند و از اين

 از آنهقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققا  ممكقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققن

. بكشقند    خود دست دارايي   و يا از آنها بخواهد  ا از  مام  آنها را  غيير داده  انساني  هاي  رسند خداوند نقشه آنها مي. بخواهد 

هقا و   مصقيبت   و آنها را وادار سازد  ا متحمقل   گرفته  آنها را از ايشان  زندگي  لذات خداوند  مامي   هستند كه  نگران  يا از اين

 .  قبيل  از اين  باليا شوند و يا افكاري

  كقه   ايقن   از  قرس   مقن  ":   گفقت   مقن   بود به  الهيات  دانشگاه افتخاري   التحصيالن از فارغ  كه  برجسته  جوان  كشيش  يك 

از   چگونقه   داد كقه   او ادامقه  ".   او كنم  را  سليم   ام زندگي ام  چكار كند ، هرگز حاضر نشده  خواهد با من مي  مسيح دانم  نمي

  انگيز ا ومبيقل  غم  سانحة  در يك  كند والدينش  عيسي را  سليم   اش اگر زندگي  بود كه  آمده  در او پيش  احساس  سالها قبل اين

او فكقر  . داد  نمقي   مثبقت   خداونقد جقواب    دعوت  به بدهد  را از دست  مبادا والدينش  كه  اين  او از  رس. خواهند شد   كشته

 .خود بيازمايد  به   او را در  سليم  نيت  خواهد خلو  خداوند مي  طري   از اين  كرد كه مي

  بقه   جقوان   كشقيش   ايقن   افكار را در ذهن  اين  كسي  نظر شما چه  ؟ به  است  پدر با محبّت   صوير يك  نظر شما اين  آيا به 

بقود    وجقود آورده   بقه   كشقيش   اين  در ذهن  افكار را شيطان  اين. خداوند نبود   افكار از جان   بود ؟ مسلماً اين  آوردهوجود 

شقما    كقه   گويم شما مي  به  من  ولي ". خدا اعتماد كنيد    وانيد به شما نمي ":   و حوا گفت  آدم  به  ها پيش قرن  كه  گونه  همان

 . اعتماد است   اين  دارد و شايستة  او شما را دوست! اعتماد كنيد  خدا   وانيد به مي

بعد  قا    به  از اين  ام گرفته  و  صميم  دارم  شما را دوست  پدر و مادر ، من ": شما بگويد   به  روز فرزند ان  كنيد يك  فرض 

 ".   دهم  را انجام  بخواهيد همان  از من  هر كاري  هستم  زنده  وقتي

فرزند خقود را    هاي خواهد بود ؟  آيا شما شانه  چه  اظهار اعتماد فرزند ان  اين  به  نسبت  والدين  عنوان  شما به  العمل سعك 

بقودم    همين  منتظر شنيدن  من ": گوييد  مي  كرده  نگاه  در چشمانش  و غض   و با خشم  داده   كان  شدت  او را به  گرفته  محكم

  از  و خقواهم   داري  را دوست  هر چه.  شوي   پشيمان   ا آخر عمرت  اي گرفته  كه  خاطر  صميمي  كرد  ا به  خواهم  حاال كاري 

  روز كنم   ا  و را سيه  شوم متعهد مي  من.  دهي   انجام  داري  نفرت  از آن  را كه  كارهايي  كرد  ا آن  و  و را وادار خواهم  گرفت

 ." 

 .نمايد  رفتار مي  چنين  اين  خدا ، او با ايشان  به نمودن    وكل  هنگام  كنند كه مي  گمان  دماز مر  بسياري  چنانكه

  نخواهيقد داد ، در عقوض    از خقود نشقان    العملي عكس  اعتماد فرزند خود چنين  شما هرگز در قبال  كه  است  واضح  البته 

  واقعقاً قابقل    مقن    و براي  اظهار محبّت  و اين  دارم   و را دوست  هم  من ":  و خواهيد گفت   كرده  خود را بغل  فرزند كوچك

 ".  بدهي   من  به   وانستي مي  كه  است  اي هديه  بزرگترين اين .    قدير است

  ينقان شقما اطم   به  مسيح  عيسي.  اعتماد شما است   و شايستة  است محبّت   خداي  كه  است  كرده  خداوند بارها و بارها ثابت 

درپلدرشلماكلهدانيد،چقدرزيلادهاوالدخودمينيكورابههايبخشششريرهستيد،دادنشماكههرگاهپس»:  دهد كه  مي

 ( . 88:  7  متي)  «!كنندخواهدبخشيدميازاوسؤالكهآنانينيكورابهاستچيزهايآسمان
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  آنهقا از آن   اغلق  . كنند   مشورت  با من  هايشان خدا در زندگي و ارادة   خواست  يند  ا دربارةآ مي  نزد من  از مردم  بسياري 

 .  خواهد خواست  دانند خداوند از آنها چه بيمناكند ، زيرا نمي

خداونقد    داريد كه  دارد ؟ و آيا ايمان  خداوند شما را دوست  داريد كه  آيا ايمان ":  پرسم  از آنها مي  مواقع  معموالً در اين 

شقما را    را دارد  قا زنقدگي    ققدرت   نظر شما او اين  خداوند اعتماد كنيد به  شما دارد ؟ و اگر به  زندگي  براي  عالي  نقشة  يك

  سقپس .  اسقت    مثبقت   سقؤاالت   ايقن   بقه   مردم ا فاق   به  قري   موارد پاسخ  در اغل  "دهد ؟   و شما را بركت نموده   هدايت

بخشد  ا بتوانيد   شما قدرت  و به  كرده  او اعتماد كنيد  ا خداوند نيز شما را هدايت  حاال به  هستيد همين آيا مايل  ":   پرسم مي

  جقواب   قيد و شرطي  هيچ  حاضرند  ا بدون  در اينجا اكثر مردم "باشيد ؟   داشته  مسيح  براي  و مثمر ثمري  مقدس  زندگي  يك

  در افكارشقان   آنها شقيطان   دشمن  وسيلة  و  رديد به  شك  احساس  اين  شوند كه مي  آنها متوجه. بدهند   عيسي  دعوت به   مثبت

 .  است گرفته   شكل

. خواهقد افتقاد     برايتان  ا فاقي  چه  باشيد كه  مسأله  اين  نگران  نيست  سپاريد ، ديگر الزم مي  مسيح  خود را به  زندگي  وقتي 

كنيقد و    خود را  ر   و شغل  را از شما بگيرد و يا شما را مجبور كند  ا حرفه  زندگي  خداوند لذّات   رسيد كه مي  اينشايد از 

خا مه   آنان  به  و محبّت  با دوستان  مشاركت  و يا از شما بخواهد  ا به  شما را گرفته  و دارايي   رسيد خداوند ثروت يا شايد مي

خقاطر    مجبور شويد به  و حتي  در دنيا فرستاده  دوردستي  نقاط  به  بشار ي  خدمت  د خداوند شما را براي رسي شايد مي. دهيد  

 .بدهيد   را نيز از دست  او جانتان

  امكقان   حقال   را از شما بخواهد ، در عين  يا چند مورد از موارد فوق  يك  خداوند انجام  كه  است  ممكن  ، در حقيقت بلي  

  شقما شقده    نصقي    كقه   امتيقازي   ، بايد از ايقن   را از شما خواست  كاري  اما اگر خداوند انجام. طور نيز نباشد   اين  دارد كه

. دهقد   مقي   بركقت   كنند همقواره  مي  او اعتماد دارند و از او اطاعت  به  كه  كساني   مامي  خداوند به  چرا كه. باشيد   خوشحال

طور   به  هر شرايطي  خود  حت  اند در زندگي آموخته هستند كه   كساني  ام كرده  مالقات  كه  مردمي   رين و راضي   رين خوشحال

 .مند هستند  آنها بدهند بهره  به  دنيا قادر است  اين  كه  هايي موهبت  از  مامي  كه  كساني  خداوند اعتماد كنند و نه به   كامل

بكشقيد ،    دنيقا دسقت    در ايقن   نمود  ا از چيقزي   اگر او شما را هدايت. عتماد كنيد خداوند ا   وانيد كامالً به مي  شما هم 

و   اليق    كقه   خداوند است  فقط  اين. خواهد بخشيد   و بركت  شما فيض  به  از پيش  بيش  او در عوض  باشيد كه  داشته اطمينان 

   ا زنقدگي   ام آماده  خداوند ، من  اي  لبيك ": و بگوييد   آمده  سيحنزد م   ا آزادانه  كنم مي  از شما دعوت.   اعتماد است  شايستة

 ".   كار ببري  مرا به  نامت  جالل  و براي  خود گرفته  مرا در دستهاي

رابيلرونخلوفِكامل محبّلتبلكلهنيسلتخلوفدرمحبّت»:   نمايد كه مي  ما يادآوري  به 82:  4يوحنا   خداوند در اول 

شمار  بي  جربيات   خدا و همچنين  كالم.  »اسلتنشدهدارد،درمحبّتكام خوفكهداردوكسيعذاباندازد،زيراخوفمي

 . باشيم   خداوند اعتماد داشته  كامالً به   وانيم مي  ما هم  بخشد كه را مي  اطمينان  ما اين  به  ديگر ايمانداران
 

 پر شويد ؟  القدس  وانيد از روح مي  چگونه
 

زيلراكله».   ايمان  وسيلة  ، مسلماً ، به شديد ؟ بلي   مسيحي  يك  شما چگونه.  شويم  پر مي  القدس از روح  ايمان  ما از طري  

)  «فخرنكنلدسكتاهيچازاعمال،ونهخداستبخششبلكهازشمانيستواينايمانوسيلةايد،بهيافتهنجاتفيضمحض

  افسسققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققيان

 ( . 6:  8  كولسيان)  «رفتارنماييدخداوندراپذيرفتيد،درويعيسيمسيحچنانكهپس»( .  5 - 2:  8
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يابيقد  قا    مقي    ولد روحقاني   كه  اي از لحظه. كنيد  مي  نيز زندگي ايمان   پذيريد و از طري  را مي  مسيح  ايمان  شما از طري  

هستيد  قا از    مايل  آيا شما هم.  است   ايمان  وسيلة  پذيريد به خداوند مي  را از جان   رسد هر آنچه شما فرا مي  مرگ  كه  زماني

 .پر شويد   القدس از روح  ايمان   وانيد از طري  مي  اكنون  پر شويد ؟ شما نيز هم  القدس روح

بقا    القدس از روح  پر شدن  ندارد براي  پر شويد و يا لزومي  القدس ز روحكنيد  ا ا  ندارد كه از خداوند التماس  لزومي  ولي 

پقر    براي  مديدي  خود ، مد هاي  من. كنيد   و از خداوند التماس  كرده  و زاري  بگيريد يا گريه  ، روزه  خداوند داد و ستد كرده

پر سازد ،  قا    القدس  ا مرا از روح  كردم مي  خداوند التماس و عاجزانه از  كردم مي و گريه   گرفتم مي  روزه  القدس از روح  شدن

  شقما پقري  .  «خواهلدكلردزيسلتايملانبلهعلادل»  كه  كردم  را كش   حقيقت  اين مقدس   كتاب  وسيلة  روز به  يك  كه  اين

 .يد كن مي  دريافت  ايمان  را از طري  آن   آوريد بلكه نمي  دست  را خود به  القدس روح

  ايقن  نقد كردن   براي. را نقد كنيد   صد دالري  چك  خواهيد يك كنيد مي  فرض.   دهم  بيشتر  وضيح  دهيد  ا با مثالي  اجازه 

 كنيقد ؟  مقي   چقه   حقال . داريقد    پقول   انقداز ان  پس  هزار دالر در حساب  در آنجا چندين  خود ان  رويد كه مي  بانكي  به  چك

   حويلقدار ، خقواهش    خقانم  ": گوييقد   مقي   باجه  مسؤول  به كنان  زنيد و التماس ، زانو مي  گذاشته  شخوانپي  را روي  آيا چك

 !  نيست  چك  نقد كردن  راه  اين!  نه   كه  البته  "نقد كنيد ؟   را برايم  چك  اين  كنم مي  التماس  عاجزانه   كنم مي

شويد  قا   و منتظر مي  گذاشته  بانك  پيشخوان  را روي  شويد و چك مي  وارد بانك  انو اطمين  شما با ايمان  چك  نقد كردن  براي

 .كنيد   دريافت  است  گرفته  شما  عل   قبالً به  كه  نقدي  وجه

از خداونقد    آنهقا اسقت    مهيقا و در دسقترس    كه  چيزي  دريافت كنند ، آنها براي  مي  عمل  گونه  نيز همين  ميليونها مسيحي 

   جربقة   يك  در جستجوي  مسيحيان  اغل . كنند   را دريافت  آن ايمان   وسيلة  به  است  كافي  فقط  كه  كنند ، در حالي مي  لتماسا

  احساسقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققي 

بايقد  . كننقد   خود را انكقار مقي    ايمان  و در واقع  احترامي خداوند بي  به  كار خود نسبت  با اين  نيستند كه  آنها متوجه. هستند 

 . وانيد خداوند را خشنود سازيد  مي  ايمان   نها از طري   نيد كهبدا

شقما     ا قل   است  چند الزم  عواملي  بدانيد كه  است  مهم  شويد ولي پر مي  القدس از روح  ايمان  وسيلة  شما به  هر چند كه 

 .شود   آماده  القدس از روح  پر شدن  براي

مقا بقراي     دهنقدة   نجات  وعدة. باشيد   سازد داشته خداوند را خشنود مي  كه  زندگي  چنان  رايب  قلبي  ، شما بايد  مايل اوّل  

 ( . 6:  9  متي)  «سيرخواهندشد،زيراايشانعدالتوتشنگانگرسنگانخوشابحال»:   است  شما اين 

مقا    به 8 - 8:  88  در روميان  رسول  پولس. خداوند كنيد   مسيح  عيسي  خود را  سليم  طور كامل  ، بايد بخواهيد  ا به دوّم  

خلداپسنديد مقدّسزند خودراقربانيبدنهايكهكنمخدااستدعاميرحمتهايشمارابهبرادرانلهذااي»  كند كه مي  نصيحت

دهيدتاشلماخودراتبدي خوديورتذهنتازگيبهمشويدبلكهمهاناينشك وهم.شمااستمعقولعبادتبگذرانيدكه

 . «خداچيستكام پسنديد نيكوياراد كنيدكهدريافت

  خداونقد در اول   را كقه   و پاكي  و بخشش  كرده  آورد ، اعتراف مي  خاطر ان  به  القدس روح  را كه  آشكاري  ، هر گناه  سوّم 

 يوحنققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققا

مارابيامرزدوملاراازتاگناهاناستوعادل،اوامينكنيمخوداعترافگناهاناگربه». كنيد    جربه  است  فرموده  وعده 5:  8

 «.سازدپاكهرناراستي

با   اعتراف  دهيد ، هنگام مي  را انجام  فيزيكي   نفس  شما عمل  طور كه  همان.  ام  ناميده "  روحاني   نفس "فرآيند را   اين  من 

 .كنيد  مي  را از خود خارج  هر گناهي  روحاني   نفس
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  اسقت   ممكن  القدس ايد ، روح از او گرفته  ناح   را به  كسي  و يا مال  است  از شما سر زده  خطايي  عمل  كسي  به  اگر نسبت 

. كنيد   اطاعت  القدس از روح  است  اگر چنين. د كني  خود را اصالح  كنيد و اشتباه  خود را جبران  كند  ا خطاي  شما را هدايت

  او را اطاعقت   ميقل   بقا كمقال    شقود كقه   مقي   كساني نصي    خدا فقط  از روح  پر شدن. شويد  مي  او محروم  از بركات اگر نه 

 .نمايند  مي

ملرامحبّلتنمايلد،وآنكلهمليمحبّلتملراكلهاستكند،آنمراداردوآنهاراحفظاحكامهركه»: فرمود   مسيح  عيسي 

»سللاختاوظللاهرخللواهمنمللودوخللودرابللهاورامحبّللتخللواهمخواهللدنمللودومللناورامحبّللتنمايللد،پللدرمللنمللي

 ( . 88:  84يوحنا ) 

  كنيقد و يقا چقون    مقي   اعتقراف   اهانتانگن  را داريد ، و يا به آن   آرزوي  كه  دليل  اين  شما به  كه  ذكر است  به  در اينجا الزم 

  جهقت   شما را بقه   قلبهاي  عامل  سه  اين. شويد  پر نمي  القدس خدا بگذرانيد از روح  زندة  خود را قرباني  حاضر هستيد بدنهاي

 .شويد  پر مي  القدس از روح  ايمان  وسيلة  به  كند ، شما فقط مهيا مي  القدس از روح  پر شدن

 .خاطر بسپاريد   به آنها را هميشه   است  الزم  وجود دارد كه  مهم  يليخ  دو كلمة 

مشلويدشرابومست»: پر شويد   القدس فرمايد  ا از روح شما امر مي  خداوند به 82:  9  در افسسيان  است امر  اوّل   كلمة 

نشقود    او هدايت  وسيلة  ما به  و زندگي  پر نشويم  القدس روح وسيلة   اگر به  پس «.پرشويدازروح،بلكهفجوراستدرآنكه

 .آيد  مي  حساب  خداوند به  به  نسبت  و نافرماني  سرپيچي  يك  اين  نيابيم   و از او قدرت

كهداريمنزدويكهدليريآناستواين». سازد  مي  امر را ممكن  اين  انجام  كه  است  وعده  ، اين  است  وعده  كلمه  دومين 

ازآنچلهكلهدانيمميشنود،پسماراميكنيمسؤالهرچهكهواگردانيم.شنود،مارامينماييماوسؤالاراد برحسبهرچه

 ( . 89 - 84:  9يوحنا   اوّل)  «يابيمميكنيماودرخواست

  اسقت   چنين  كه  ، البته شويد ؟ آري   او هدايت  و  وسط  پر شده  القدس از روح  كه  ستخدا ا  ارادة  نظر شما آيا اين  به  حال 

اين   به  نه. پر سازد   القدس  وانيد از خداوند بخواهيد  ا شما را از روح حاال مي  همين  پس!   است  او خود امر فرموده  ، چرا كه

 .از او بنماييد   درخواستي   وانيد چنين شما مي  كه  او است  وعدة  بر اساس  را داريد بلكه  آن  و لياقت  شايستگي  خاطر كه 

 

 

 

 

 

 
  
 

  خريداري  مكانيكي  اي وسيله  مغازه  شما از يك  وقتي.   است  در شما ساكن  القدس روح  اكنون  هستيد هم  مسيحي  اگر شما يك

ولقي  .   "باشقد   نمقي   بقاطري   شقامل   دسقتگاه  ": خوانيد  مي  آن  بةجع روي   كند ، اغل  كار مي  باطري  وسيلة  به  كنيد كه مي

  پقس . شد   خود پذيرفتيد او در شما ساكن  منجي  عنوان  را به  مسيح  شما عيسي  كه  و زماني  شما است  قدرت  منبع  القدس روح 

شما شد و   شديد او وارد زندگي  شما مسيحي  كه  وقتي. شما شود   كنيد  ا وارد زندگي  دعوت  القدس از روح  ندارد كه  لزومي

 .نخواهد كرد   هرگز شما را  ر   القدس روح  عيسي  وعدة  طب 

نمود ،  ا   سهيم  روحاني  او شما را در زندگي  بلكه  گشت   نها در شما ساكن  نه  القدس را پذيرفتيد روح  مسيح  كه  اي لحظه 

:  88  قرنتيقان   در اول. شويد   مسيح  از بدن  شما را  عميد داد  ا عضوي  القدس روح  همين .و فرزند خدا شويد   يافته   ولد  ازه
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  پقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققولس 83

ازآزادوهمله،خلواهغلالم،خلواهيونانييهود،خواه،خواهتعميديافتمبدندريكروحيكمابهممي زيراكه»: گويد  مي

«.شديمنوشانيدهروحيك

  هميشه  بار و براي  شد و يك  در شما ساكن  هميشه  بار و براي  يك  القدس را پذيرفتيد روح  عيسي  وقتي  بايد بدانيد كه  پس 

 .بخشيد و  عميد داد   شما  ولد  ازه  به

  اسقت   اي  جربه  از روح  شدنپر . بيفتد   ا فاق  هميشه  بار و براي  يك  كه  نيست  اي  جربه  القدس از روح  پر شدن  عمل  ولي 

  ايقن   به  انجيل  اصلي  نسخة  نيز كه  يوناني  كند و در زبان امر مي 82:  9  خداوند در افسسيان  كه  گونه  همان. شود   كرار مي  كه

  وسيلة  و به  پر شده  دسالق طور مكرر از روح  ما بايد دايماً و به  كند كه مي  ديگر بيان  هاي ، واضحتر از ساير  رجمه  است زبان 

 . شويم   و  قويت  او هدايت

مقا بايقد     ، پس  بگيريم  را در دست  مان زندگي  هدايت  القدس روح و هم   خودمان  واحد هم  در آن  كه  است  غير ممكن  اين 

بايد در   خداوند كنيم  خود را  سليم  ارادة  كه  اين  براي.   است كار ايمان   اين  در ما كار كند و الزمة  القدس  ا روح  كنار برويم

و   پا   زندگي   ا بتوانيم  شويم  سرشار خداوند نزديك  منابع  به ايمان   و از طري   او كرده  را  سليم  مان زندگي  خود  خت  دعاي

 .  باشيم  او داشته  براي  مثمر ثمري

  او هقدايت   وسيلة  و به  پر شده  القدس  ا هر روز از روح  است  ر فرمودهام  ايمانداران   مامي  به 82:  9  خداوند در افسسيان 

  مطقاب    كقه   ، هنگقامي    ا بدانيم  است  ما ايمانداران  همة  به  خطاب 89 -84:  9يوحنا   خداوند در اوّل  شوند و وعدة  و  قويت

  الققدس  روح  پري خود از خداوند طال    اگر در دعاي .اهد داد خو  پاسخ  آن  و به ما را شنيده   او دعاي  خداوند دعا كنيم  ارادة

 .خواهيد كرد  "  نفس "فرآيند شما روحاً   اين  پر خواهد نمود و طي  القدس از روح شما را قطعاًباشيد ، او 

،   سقؤال   يقك . دهقد    روي  نبرايتا  خاصي  باشيد و يا بايد ا فاق داشته   العاده خارق  احساسي   جربة  بايد يك  فكر نكنيد كه 

  امر دخيقل   شما نيز در اين  احساسات  است  قرار گرفتيد ؟ ممكن  أثير احساسات    حت  پذيرفتيد ؟ چون  را چگونه  شما مسيح

  كتقاب  ن چو. شديد   مسيحي  بود كه  ايمانتان  وسيلة  به  نشديد ، بلكه  مسيحي  احساسي   جربة  يك  سب   به  در نهايت  باشد ولي

  مققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققدس

 . «ايمانوسيلةايدبهيافتهنجاتفيضزيرامحض»: فرمايد  مي

را   العقاده  خقارق   احساسقي    جربقة    ا يك  است  شما عطا نشده  به  القدس روح 

او   بقراي   پرثمقري   و شقاهدان   داشقته   مقدسي   ا بتوانيد زندگي  كنيد ، بلكه   جربه

 . نيست   مهم  احساسي  جربة   يك  داشتن  پس. باشيد 

  الققدس  از روح  پر شدن  براي  كه  است  نشده  نوشته  مقدس  كتاب  جاي  در هيچ 

  كقه   از آنجقايي   ولقي . پقر شقديد     از روح  ايمانتان  شما از طري . بايد دعا كنيد 

پيشقنهاد    مقن   وي  دسقتور و كقالم    طبق    ، پس شما خداوند است   ايمان  موضوع

و پقري    خداوند دعقا كقرده    وعدة و امر  به   ابراز ايمان  عنوان شما به   كه  نمايم مي

 .را از او بطلبيد   القدس روح 

(  6:  9  متقي ) باشيد ؟  مي  عدالت  و گرسنة  ، هستيد ؟ آيا  شنه  است  خداوند مقرر فرموده  كه  شرايطي  آيا شما واجد  مام 

  كنم مي  از شما دعوت  طور است  شويد ؟ اگر اين  و كنترل   قويت  القدس روح  وسيلة  هستيد  ا به  آن  مشتاق  نيت  آيا با خلو 

  كه  اين  باشيد بدون  را داشته  القدس روح  از خداوند انتظار پري. دعا كنيد   و با ايمان  خود را فرود آورده  سرهاي  اكنون هم  كه

 :طور دعا كنيد   اين  است  كافي  فقط. كنيد   و استغاثه  التماس
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  ، اعتقراف   باشقم   با  قو داشقته    بسيار صميمي  اي رابطه  كه  هستم  اين  و  شنة  گرسنه  من   و محتاجم  ، به پدر آسماني   اي " 

 ".   ام ورزيده  در برابر  و گناه  و در نتيجه  داشته  را خود در دست  ام زندگي  هدايت  كه  كنم مي

  ايقن    مقامي   بقه   ، حقال  اي  مرا بخشقيده   گناهان   مامي  صلي  بر روي   مسيح  عيسي  مرگ   وسط  كه  از اين   مسپاسگزار " 

بقا  .   گقذارم  را در اختيار او مقي   زندگيم  خداوند كرده  مسيح و خود را  سليم   كنم مي  و از آنها بازگشت  كرده  اعتراف  گناهان

  ارادة  اگر طبق    كه  فرمودي  وعده خداوندا خود.   پر سازي  القدس خود مرا از روح امر   ا مطاب   كنم مي  از  و درخواست  ايمان

 ". نمود   خود پر خواهي  مرا از روح  كنم   و درخواست

  دايتو هق   پقر سقاختي    الققدس  مقرا از روح   كه  كنم از  و  شكر مي  منظور ابراز ايمان  خداوند و به  مسيح  عيسي  در نام " 

 ".   آمين.   را در اختيار خود گرفتي  ام زندگي

  در قل   عظيمي  محبّت  پس  زين. ايد  پر شده  القدس از روح  باشيد كه  دعا كرديد ، مطمئن  قل   و از  ه  نيت  اگر با خلو  

  كالم  را در دعا و مطالعة  زيادي  قتوجود خواهد آمد  ا و  در شما به  اشتياق  خواهيد كرد و اين  خداوند  جربه  به  خود نسبت

داريد   مسيح  به  نسبت  را كه  وجود خواهد آمد  ا محبّتي  در شما به  شديدي  اشتياق  كنيد همچنين  با خداوند سپري  و مشاركت

 .بگذاريد   شناسند در ميان او را نمي  نيز كه  با ديگران
 

  بگذاريم  نيز در ميان  را با ديگران   جربه   ا اين  يابيم مي  قوت
 

از   پقر شقدن    و اصقلي   مقصود عمده.  »گردانمبياييدتاشماراييادمردممنازعقب»: فرمود   شاگردانش  به  مسيح  عيسي 

 .شويد   مسيح  شاهدان  قدر مند ان  خود و با كالم و مقدس   پا   زندگي  شما از طري   كه  است  اين  القدس روح

  كنفقرانس    قا در يقك    را يقافتم   موقعيت  ، اين(  Dallas )»   داالس» در شهر (  Texas )»    كزاس»   در ايالت  پيش  چندي 

مقؤثر و    شقاهدان   بتقوانيم   كقه   اين  براي  القدس از روح  پر شدن  اهميت ": بود   اين  ام  سخنراني  عنوان.   كنم  صحبت  بشار ي

 ".  يم باش  مسيح  مثمرثمر براي

  و شقوهرم   او بقا مقن    هستم  نگران  خيلي  پدر شوهرم  براي  من ":   آمد و گفت  نزد من  شد ، خانمي   مام  ام سخنراني  وقتي 

حقاال  .   نيسقت   او مسقيحي   يابد ، چرا كقه    ا او نيز نجات  كنم دعا مي  برايش  دارم  كه  سالها است  اكنون  كند و من مي  زندگي

 "كنيد ؟  مي  كمك  من  آيا شما به. دنيا برود   از اين  نجات  بدون  كه   رسم ، مي  است  پير شده  يديگر خيل

از   پقس   ، امروز صقبح  بلي  ": داد   او پاسخ  "هستيد ؟   القدس پر از روح  مسيحي  يك  آيا شما خود ان ":   از او پرسيدم 

 ". پر سازد   القدس  ا مرا از روح  شما ، از خداوند خواستم  پيام

  برويقد و غقذاي    خانقه   بقه . بايد چكار كنيقد    كه  گفت  شما خواهم  ، حاال به  است  العاده فوق  ، اين  خوب ":  او گفتم   به 

  چقة كتاب  و مقن  ". بخوانيقد    بقرايش   كتابچه  از اين  غذا است  خوردن  او در حال  كنيد ، وقتي   هيه  پدر شوهر ان  براي  لذيذي

  پقذيرفتن   بقراي   كه  مطالبي  و  مامي  است  انجيل از پيام   اي چكيده  كتاب  اين  مطال  ".   دادم  او نشان  را به  معنوي چهار اصل 

  بقه را   دارد مسيح  آيا  مايل  كنيد كه  خوانديد ، از او سؤال  پدر شوهر ان  را براي  آن  وقتي  شده  نوشته  در آن  است  الزم  مسيح

 "خود بپذيرد يا خير ؟  و خداي   منجي  عنوان

 "خواهد كرد ؟   گوش  كتاب  اين  مطال   او به  كنيد كه آيا واقعاً فكر مي ": كرد   سؤال  خانم  آن 

 . "خواهد بخشيد   و قوت  كرده  خدا شما را هدايت  مقدس  روح  كه  هستم  مطمئن  ، من  بلي ":  دادم   جواب 

 .كند   صحبت   وانست مي  سختي  به  بود كه  زده هيجان  قدري ، و به   گرفت   ماس  روز با من  بعد از ظهر همان  خانم  اين 
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  پدر شوهرش  را براي  معنوي  چهار اصل  غذا او كتابچة  خوردن  و در حين  كرده  عمل  پيشنهاد من  مطاب   كه  گفت  من  او به 

او از   وقتي  و در نهايت  داده  گوش  كتابچه  مطال    مامي  به   مام  با دقّت و جديت  پدر شوهرش  كه  گفت او مي.   است  خوانده

حاضقر    كقه   البتقه   بلقي  ": بود   داده  خود بپذيرد پاسخ  را در زندگي   ا مسيح  است  آيا مايل  بود كه  كرده  سؤال  پدر شوهرش

 ".   هستم

 .بود   و فرزند خدا شده  گشوده  مسيح  را براي  قلبش  خانم  بودند و پدر شوهر اين  و دعا كرده  آنها زانو زده  پس 

  كقه   اسقت   القدس روح  اين  بود كه  كرده  كش   بود ، اكنون  دعا كرده  پدر شوهرش  نجات  براي  سال  سالهاي  كه  خانم  اين 

 .  مؤثر است  دادن  در شهادت

و شقما    من  به  خطاب  عيسي  سخنان  خاطر بياوريد ؟ اين  فرمود ، به  شاگردانش  به  خطاب  كه را  خداوندمان  سخنان  آخرين 

وتملاميخواهيلدبلود،دراورشلليمملنوشلاهدانخواهيديافلتآيد،قوتبرشماميالقدسروحچونليكن»: باشد  نيز مي

 ( . 2:  8  رسوالن  اعمال)  «مهانوتااقصايوسامرهيهوديه

  منبع  ، اين  ميليونها مسيحي.   است  شده   ا امروز شروع  از روز پنطيكاست  روحاني  بيداري  ، بزرگترين اينك   هم  نظر من  به 

  اطقوري امپر  سقرنگوني   و باعقث   را  غييقر داده   بشريت  مسير  اريخ كه   قدر مندي  اند ، منبع را شناخته  القدس روح  يعني  عظيم

خداونقد    مطيع  مسيحي  ايمانداران  زندگي  امروز نيز از طري  القدس  روح  قدرت  ، يعني عظيم   قدرت  همان. قدر مند روم شد 

را در عصقر حاضقر ،     مسقيح   اعظم  حكم  و انجام  ساخته   ا دنيا را دگرگون  امروز نيز قادر است  القدس گردد و روح ظاهر مي

 .بخشد    سريع

و اطرافيقان    از دوسقتان   بسياري  باشيد كه  را داشته  اطمينان   وانيد اين ، مي  ايم داده  انجام  كه  و  حقيقا ي  مشاهدات  ر طب ب 

و چهار سقاعت    بيست  در طي  كه  كنم پيشنهاد مي  پس. را بدانند   القدس از روح  پر شدن  هستند  ا طري   شما نيز مايل  مسيحي 

مقورد بقا ديگقران      اگر در ايقن .  است   پر كرده  القدس خداوند شما را از روح  چگونه  دهيد كه  نفر شرح  يك  به  قلحدا  آينده 

ايقد   گرفتقه   رابطقه   در اين  را كه   صميمي  چرا كه. شويد   نيز مثمر ثمر واقع  خود ان  خواهد شد  ا براي  كنيد ، باعث  صحبت 

خقود بقا      جربقة   گذاشتن   ر خواهد شد ؟ با در ميان  ر و محسوس لمس  شما قابل  براي  ايمان   از طري  القدس روح  پري  يعني

اسقت    مقا داده   بقه   الققدس  روح  پري  را از طري   اش خداوند وعده  كه  پربركتي  آنها نيز قادر خواهند بود  ا از زندگي  ديگران

 .ببرند   لذت 

  باعقث   خود كه  گناهان  به  با اعتراف. دهيد   ادامه  همچنان  را  ا آخر عمر ان "روحاني    نفس "فرآيند    وانيد اين شما مي 

ققدرت    دادن  و بقا اختصقا   . دهيد  مي  را انجام  روحاني "بازدم   عمل "  ، شما در واقع است   خاطر خداوند شده  رنجيدگي

را   روحاني "دم  "  و عمل  فرو برده  نفس  در حقيقت  شما است ارادة   دةدهن  نشان  كه  ايمان  ، از طري  خود ان   به  القدس روح 

  ، باعقث  جسقته    ، شاد و مثمر ثمقر بهقره    پربركت  زندگي   وانيد از يك شما مي "  روحاني   نفس "  وسيلة  به. دهيد  مي  انجام

 .باشيد   مسيح  ما عيسي  دهندة  خداوند و نجات  جالل

 

 

 

  مر بقه   را شقش   آن  كقه   وقتي.   است "انتقال   قابل  اصل  يك "  القلدسپرشدنازروحچگونگيكتاب   باشيد كه  هخاطر داشت  به

امقر    82: 82خداوند مقا در متقي     كه  گونه  بدهيد ، همان  ديگران  را به  كتاب  ، سپس  خواهيد يافت كامل   سلط  خوانديد ، بر آن

 ». كنند   حفظ  ام كرده  شما حكم  به  را كه  اموري  همة  دهيد كه  مرا  علي  و ايشان» فرمود 

  بسپار كه  امين مردمان   ، به  شنيدي  شهود بسيار از من  به  و آنچه» : كند  مي  و  رغي   كار  شوي   اين  نيز ما را به  رسول  پولس 
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 ( . 8:  8   يمو اؤس دوم ) » باشند   هم  ديگران   عليم  قابل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شخصي  مطالعة  راهنماي
 

  هويقت   بدون  قدرت  نيرو ، يا يك  يك  القدس روح  دانيد كه از كجا مي(  86:  89؛  86:  84يوحنا ) ؟   كيست  القدس روح.  8

 ( 32: 89  ؛  روميان 88:  88،  88:  8  قرنتيان  اول  مطاب ) ؟   است  شخ   يك  بلكه  نيست    

 

 ( 84و  83و  7:  86؛  يوحنا  87و  87و  86:  84يوحنا   مطاب ) آمد ؟   القدس ا روحچر.  8

 

 ( 86 -8:  6  روميان  مطاب ) ؟  چه   يعني  القدس از روح  پر شدن.  3

 

 ( 83 - 88:  9  و غالطيان  2:  8  رسوالن  اعمال  مطاب ) ؟   چيست 2:  89در يوحنا  "ثمر  "منظور از .  4

 

 . (كنيد   را مطالعه 88  صفحة) كنند ؟  نمي  خدا زندگي  به  كامل  در اطاعت  مسيحيان  را اغل چ.  9

 

 گويند ؟ مي  شما چه  به  خداوند نسبت  با محبّت  زير در رابطه  هاي آيه.  6

 82:  82يوحنا  -  ب     88:  7  متي -  ال 

 88:  84يوحنا  -د    5:  86   واريخ  دوم -  ج

 9:  83  عبرانيان -اه

 

 . (كنيد   را مطالعه 89  صفحة) پر شويد ؟   القدس  وانيد از روح مي  شما چگونه.  7

 

 ؟  امر چيست  اين  دهد ؟ مفهوم ما مي  به  امري  خداوند چه 82:  9  در افسسيان.  2



 22 

 

  ار بقاط   اين  ؟ چگونه  است  با يكديگر مر بط  چگونه 89 -84:  9يوحنا   او در اول  و وعدة 82:  9  امر خداوند در افسسيان.  5

  بقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققه

 .ايد  پر شده  القدس از روح  بخشد كه مي  شما اطمينان     

 

و  88 - 8:  89يوحنقا    مطقاب  ) ؟  اسقت    مشخصقا ي   چقه   يابقد داراي  مي  قوت  القدس از روح  كه  مسيحي  يك  زندگي.  82

  غالطيققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققان

       9  :85- 89 ) 

 

 دارد ؟  مفهومي  شما چه  براي "  در مسيح  پربركت  دگيزن ".  88

 

 شما وجود دارد ؟  در زندگي  القدس روح  قدرت  شود كه آشكار مي  چگونه.  88

 

 .دهيد   را  وضيح  روحاني   نفس  مفهوم.  83

 

داننقد   را نمقي   الققدس  روح  با پقري   دگيزن  معناي  دانيد كه شناسيد و مي آنها را مي  كه  نفر از مسيحياني  دو يا سه  اسامي.  84

  يادداشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققت

 پقر   القدس شما را از روح  خداوند چگونه  بگوييد كه  كرده  كنيد و با آنها صحبت   نظيم  اي برنامه  هفته  اين  در طول. كنيد       

 .كنند   هرا  جرب  پر از روح  زندگي   وانند يك آنها نيز مي  چگونه  كه  و اين  است  ساخته      
 

  گروهي  و سؤاالت  مباحث
 

  رابطقه   در ايقن .  او است   جسماني  طبيعت  كنندة  منعكس  كند كه را آشكار مي  معيني  خود محور خصوصيات  مسيحي  يك.  8

 :خود بگنجانيد   زير را در گفتگوهاي  سؤاالت     

 ؟ كند فكر مي  چيزهايي  چه  دربارة  اغل   جسماني  شخ  -  ال 

 دارد ؟  خصوصيا ي  چه  جسماني  شخ  -  ب

  مذهبي  فعاليتهاي  و بد او و همچنين  خوب  دهد ؟ در مورد كارهاي  انجام  كارهايي  چه  است  ممكن  جسماني  شخ  -  ج

 و غيققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققر

 .و گفتگو كنيد   او بحث  مذهبي         

 

 ( 3 - 8:  3  قرنتيان  اول  مطاب ) دانيد ؟  ؟ از كجا مي يا خير  است  يافته  خودمحور  ولد  ازه  مسيحي  آيا يك.  8

 

 هستيد ؟  القدس پُر از روح  مسيحي  خودمحور ، يا يك  مسيحي  آيا يك  شويد كه   وانيد مطمئن مي  چگونه.  3
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  اول  مطقاب  ) كنيقد ؟    رافخقود اعتق    گناهان   مامي  خود پر كند به  خداوند بتواند شما را با روح  كه  از اين  چرا بايد قبل.  4

 يوحنققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققا

  ايقن   آوردن  دسقت   بقه   ايد ، براي نشده  بخشيده  كرديد كه  باز احساس  كرديد ولي  خود اعتراف  گناهان  اگر به(  7 - 9: 8    

  اطمينقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققان

 ( 5:  8يوحنا   ؛  اول 7:  4  يعقوب  مطاب ) بايد كرد ؟   چه    

 

؟ و   ؟ كقي   پر شويد ؟ چقرا ؟ چنقد مر بقه     القدس از روح   ا دوباره  است  پر شديد ، آيا الزم  القدس بار از روح  شما يك.  9

  چگونقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققه

 پر شويد ؟  القدس  وانيد باز از روح مي     

 

.  او اسقت    روحقاني   طبيعت  كنندة  منعكس  دارد كه  و معيني  مشخ   خصوصيات  است  القدس پر از روح  كه  مسيحي  يك.  6

  ايققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققن

 و  ، اعمقال  افكار ،  مقايالت    نوع  چه  شخ   چنين  اين. و گفتگو كنيد   بحث  و در مورد هر كدام  برده  را نام  خصوصيات     

 ( 87 - 8:  3  ؛  كولسيان 86 - 88:  8  فيليپيان  مطاب ) دهد ؟  را از خود بروز مي  احساسا ي     

 

  بگيقرد ، ولقي    را در دسقت    ان زندگي  و هدايت  خود شما را پر ساخته   ا از روح باشيد  شما نيز شايد از خداوند خواسته.  7

  احسققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققاس

  احساس پر نيستيد ؟ آيا اين   القدس شما از روح  كه  معنا است  بدان  باشد ، آيا اين  وجود آمده  در شما به  كنيد  غييري نمي     

 شقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققما

 خود بايد چكار كنيد ؟  احساس  با اين  رابطه دارد يا خير ؟ در  اصالً معنا و مفهومي     
 

  اسقت   روح  ثمرة  نظر شما اين  به. و گفتگو كنيد   با يكديگر بحث "  روح  عطاياي "و  "  روح  ثمرة "  بين   فاوت  دربارة.   2

  كققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققه

 ( 82:  83 - 87:  88  قرنتيان  ؛  اول 83 - 88:  9  غالطيان  مطاب ) ؟ چرا ؟   كند يا بالعكس مي  را هدايت  روح  عطاياي      

 

 بگذاريد  نيز در ميان  را با ديگران  نجات  و مژدة  خود رشد نموده  خواهد كرد  ا در ايمان  شما كمك  به  كه  منابعي
 

  در ميقان   خقود را بقا ديگقران     مسقيحي   زندگي  خواهد كرد  ا  جربة  شما كمك  به  كه "  انتقال  قابل  اصول "  هاي كتابچه 

 "برايت   بيل "  نوشتة  به. بگذاريد 

 خود  از نجات  نمودن  حاصل  اطمينان  چگونگي.  8

 خدا  و محبّت  آمرزش  نمودن   جربه  چگونگي.  8

  القدس از روح  پر شدن  چگونگي.  3

  در روح  نمودن  سلو   چگونگي.  4

  در روح  دادن  شهادت  چگونگي.  9
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  مسيح  سوي  به  مردم  كردن  ماييراهن  چگونگي.  6

  مسيح  اعظم  حكم  در انجام  شدن  سهيم  چگونگي.  7

  مسيح  وسيلة  به  نمودن  محبّت  چگونگي.  2

  دعا كردن  چگونگي.  5

  نجات  مژدة  رساندن  نمودن   جربه  چگونگي.  82

 

موجقود    كتابهاي  از مؤثر رين  يكي  كتاب  اين.  "  برايت  بيل "  نوشتة  به ايد ؟ شنيده  چيزي "  معنوي  چهار اصل "  آيا دربارة

  خود را بقا ديگقران    ايمان  سادگي  خواهد كرد  ا بتوانيد به  شما كمك  به " معنوي  چهار اصل "  كتاب.  است   بشار ي  خدمت

 در ميققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققان

 .  است  و منتشر شده  دنيا چاپ  مهم  زبانهاي  به  كتاب از اين   نسخه  ميليون  و نيم  آمار موجود يك  بگذاريد ، طب 
 

بقه    كه " معنوي  چهار اصل "  كتاب   جديد نظر شدة  چاپ. "برايت  بيل  "  نوشتة  به  داريد خدا را بهتر بشناسيد ؟  آيا دوست

 . ا خدا برقرار كنيدب  مسيح  عيسي   وسط  شخصي  رابطة  يك  خواهيد  وانست  چهار اصل  بر طب   آموزد چگونه شما مي 

 

را  الققدس   روح  با پري   وأم  زندگي  حقيقت. "  برايت  بيل "  نوشتة  بهايد ؟  كرده  را  جربه  القدس روح  با پري   وأم  آيا زندگي

 .كنيد   زندگي  القدس بر روح  با  كيه  هر لحظه  چگونه  كه  ، خواهيد آموخت دريافته 
 

خقود    مسقيحي   را در سقلو    جديقدي   وجد و شادي  دهد چگونه مي  شما نشان  به  كه  كتابي.  "رايت ب  بيل "  نوشتة  به .راز 

  جربققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققه

 .يابيد   دست  القدس روح  خداوند  وسط  مهيا شدة  و هدايت  ، قوت  هدف  به  چگونه  آموزد كه شما مي  راز ؟ به. نماييد  
 

  داده  شقما  علقيم    به  قدم  به  قدم  كتاب  در اين.  "گراهام   بيلي "  با مقدمة "  برايت  بيل "  نوشتة  به .   رس  بدون  دادن  شهادت

» : نويسد  مي»  چارلز استيني »   كشيش. بگذاريد   در ميان  خود را با ديگران  ايمان   مام  و جرأت  با اطمينان  چگونه  شود كه مي

شقما    بقراي   كتقاب   كنيد ، اين داريد ، دعا مي  دوستش  كه  و يا كسي  همسايه  ك، ي  ايمان بي  دوست  يك  نجات  اگر شما براي

 .باشد  مي  مناس   گروهي  و چه  شخصي  مطالعة  براي  چه. »   است
 

،   اديشق   كقانون   براي  با نوار ويديو ، مناس   همراه  قسمتي  شش كتاب   يك.  "برايت   بيل "  نوشتة  به .خود   دنياي  به  رسيدن

 .  و غيره  معلم  ، راهنماي مربوطه   هاي دفترچه شامل .  نوايمانان   و  عليم  ، كار بشار ي  مقدس  كتاب  مطالعات
 

خواهد  مي  كه  هر كس  و براي  نوايمانان  براي  اي دوره   حصيالت براي   جامع  كتابهاي.  "برايت   بيل "  نوشتة  به .  قدم  ده  كتاب

  كتابهقا بقراي    ايقن .   است  شده  صدها هزار نفر در سراسر دنيا مطالعه  كتابها  وسط  اين. را بداند   ايمان  اولية  هاي ايهو پ  اصول

 .  شما بسيار مفيد است  رشد ايمان

 .باشد  مي  در دسترس  و معلمان  آموزان دانش  مخصو   كتابهاي

 نظير بي  عيساي -  مقدمه 

  مسيحي  انگيز شخ  گفتش   جربة -  اول  قدم 
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  پربركت  و زندگي  مسيحي  شخ  -  دوم  قدم 

  القدس و روح  مسيحي  شخ  -  سوم  قدم 

 و دعا  مسيحي  شخ  -  چهارم  قدم 

  مقدس  و كتاب  مسيحي  شخ  -  پنجم  قدم 

  و اطاعت  مسيحي  شخ  -  ششم  قدم 

  و شهادت  مسيحي  شخ  -  هفتم  قدم 

  و نظارت  مسيحي  شخ  -  هشتم  قدم 

  عهد عتي   اجمالي  بررسي -  نهم  قدم 

 عهد جديد  اجمالي  بررسي -  دهم  قدم 

 

  بقه   كه  روزانه  صميمي  راهنماي.  "برايت   بيل "  نوشتة  به .  العاده خارق زندگي   يك  براي  روزانه  راهنماي  يك. ها  وعده  كتاب

از او   خقدا و اطاعقت    هاي وعده  با  فكر دربارة  را همراه  اي العاده خارق كرد  ا هر روز زندگي خواهد   شما كمك   غيير زندگي

 .بگذرانيد 


