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  فصل اول

  وعده روح القدس
  
  
  

  خرين وعظ عيسي مسيح پيش از صعود درباره روح القدس بود! او فرمود:آ
را  ٩-٨: ١(اعمال ٥-٤: ١(... منتظر آن وعده پدر باشيد... بعد از اندك ايامي به روح القدس تعميد خواهيد يافت.) اعمال

  نيز مالحظه فرمائيد.)
  

كالم مسيح را چنين نقل ميكند (اينك من موعود پدر خود را بر شما مي فرستم، پس شما در اورشليم بمانيد لوقا آخرين 
  .٤٩:٢٤تا وقتي كه به قوت از اعلي آراسته شويد.) لوقا 

  
  اگر اين پيغام بسيار مهم نمي بود؛ عيسي آن را تا آن موقع يعني درست پيش از صعودش نگاه نمي داشت.

  .١١:٣دهنده وعده داد (... او شما را به روح القدس و آتش تعميد خواهد داد...) متي  يحيي تعميد
  

هشتصد سال پيش از مصلوب شدم مسيح، يوئيل نبي چنين نبوت كرد: روح خدا را بر همه بشر خواهيم ريخت و پسران 
و بيست نفري  صد زرس كه يكي ا. اين وعده در باب دوم اعمال رسوالن انجام شد و پط٢٨:٢و دختران شما...) يوئيل 

  .١٨-١٦: ٢بود كه از روح القدس پر شده بودند، گفت (اين همانست كه يوئيل نبي گفت.) اعمال
  

) اظهار داشت (اين وعده است براي شما و فرزندان شما و ٦:٢سپس پطرس وقتي با جماعت سخن مي گفت (اعمال 
  .٣٩-٣٨: ٢و را بخواند.) اعمال همه آناني كه دوراند يعني هر كه خداوند خداي ما ا

  
آيا ممكن است وعده خدا عملي نشود؟ خير، يك ميليون بار خير. (زيرا چندان كه وعده هاي خدا است همه در او بلي و 

  ٢٠:١از اين جهت در او امين است.) دوم قرنتيان 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  فصل دوم
  خدا روح القدس را به چه كساني وعده فرموده است

  
  

اين تجربه به تمام نجات يافتگان هر دوره اي وعده داده شده است. در موعظه پطرس اين وعده شامل شما، فرزندان 
  شما و همه آناني كه دوراند، و حتي هر كه خداوند خداي ما او را بخواند مي باشد.

). فرقي تمي كند كه شما و فرزندان ٣٩:٢ه اند مشمول اين وعده مي سازد ( اعمال وي تمام كساني را هم كه توبه كرد
  يا چقدر دور باشيد همه مشمول وعده خدا هستيد.  شما چه كساني هستيد، و

  
. بنابراين ١٦) فرمود (او شما را به روح القدس تعميد خواهد داد) آيه ٧:٣يحيي وقتي با جماعت سخن مي گفت (لوقا

مام كسانيست كه شرايط را بجا آورند، زيرا تمام وعده هاي خدا داراي شرايطي است. يوئيل نبي مي فرمايد وعده براي ت
بايد مطيع باشد (... چنانكه روح القدس نيز است  ٣٢:٥. با وجود اين بشر مطابق اعمال ٢٨:٢براي همه بشر است. يوئيل 

  كه خدا او را به همه مطيعان او عطا فرموده است.)
  

شك امروز هر كسي به اين تجربه احتياج دارد. حتي مريم مادر عيسي ، كه خداوند او را به علت پاكي براي مادري  بدون
عيسي انتخاب فرمود، احتياج خود را به عملي شدن اين وعده حس كرد. او در بين اولين كساني بود كه روح القدس را 

  .١٤:١يافتند اعمال 
. اين است نسخه خدا براي قدرت. ٨:١بر شما مي آيد قوت خواهيد يافت) اعمال  عيسي فرمود (ليكن چون روح القدس

  هر مسيحي به آن احتياج دارد، بايد به آن رغبت داشته و با شوق آن را جستجو كند.
  

اين تجربه تنها يك مزيت و افتخار نيست، بلكه حكم است. (و چون با ايشان جمع شد ايشان را قدغن فرمود كه از 
. بنابراين به شما فرمان داده شده كه پر شويد! آيا ٤:١جدا مشويد بلكه منتظر آن وعده پدر باشيد.) اعمال  اورشليم

خداوند را دوست داريد؟ جواب مي دهيد (البته، من عيسي را دوست دارم.) حال، فقط از يك راه مي توانيد ثابت كنيد كه 
داريد، و يكي از احكام او اين است كه شما از روح پر شويد. عيسي او را دوست داريد و آن اين است كه حكم او را نگاه 
  فرمود ( اگر مرا دوست داريد احكام مرا نگاه داريد.) 

  
  ١٨:٥پس اگر خداوند را واقعا دوست داريد بايد مطابق حكم او رفتار كنيد و (... از روح پر شويد.) افسسيان 

  مقدس ثابت مي شود كه الزم است شما از روح پر شويد، زيرا احتياج به قدرت داريد. بنابراين مطابق آيات كتاب
  شما نمي توانيد بهانه اي براي نيافتن اين تجربه داشته باشيد. زيرا به شما وعده داده شده است!

  
يم بگيريد كه اين يك كار مي توانيد انجام دهيد: همين جا و االن تصم بعالوه چون به شما حكم شده كه پر شويد، فقط

  تجربه را هم اكنون پيدا كنيد.
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  فصل سوم
  آيا ايمان آوردن و تعميد روح القدس يكي است؟

  
  

تولد تازه و هر لغت ديگري كه براي نجات يافتن بكار ببريد، با تعميد در روح  -تائيد -اعتراف -ايمان آوردن -خلقت تازه
ست، و البته بسيار عالي و پر ارزش است، ولي تعميد در روح القدس تجربه ديگري القدس فرق دارد. نجات اولين قدم ا

دليل مي آورند كه مي  ١٣:١٢است. كساني كه عقيده دارند تعميد در روح القدس با تولد تازه يكي است، از اول قرنتيان 
نوشانيده شديم.) آنها مي گويند اين  فرمايد (زيرا كه جميع ما به يك روح در يك بدن تعميد يافتيم... و همه از يك روح

آيه به ما تعليم مي دهد كه وقتي گناهكار توبه كرد، تعميد روح القدس را قبول مي كند و بدين طريق در بدن روحاني 
مسيح داخل مي شود. ولي اين آيه نشان مي دهد كه روح القدس است كه هر ايمانداري را بوسيله غوطه ور ساختن در 

دن او وارد مي سازد. بدين طريق تعميد در روح القدس و تعميد در بدن مسيح داراي يك معني نيست بدن مسيح به ب
  بلكه با هم فرق دارد.

  
و عطاي روح القدس را  "حاال"خير، اينها دو تجربه متفاوت و مشخص هستند. پطرس گفت (توبه كنيد و... تعميد گيريد 

  ٣٨:٢.) اعمال "آينده"واهيد يافت خ
  

  واضح است كه نجات با تعميد بوسيله روح القدس فرق دارد. اين آيه كامالًدر 
  

در يك موقع پيدا كند و يا اين كه كسي اين تجربه را در يك روز  ممكن است كسي نجات و پري روح القدس را تقريباً
ن كه اين دو تجربه يا شب بدست آورد، ولي اين شخص داراي دو تجربه كامال متفاوت شده است. اين موضوع يعني اي

براي كسي با هم بدست نمي آيد، بيشتر روشن مي شود وقتي توجه كنيم كه شاگردان مسيح همگي نجات داشتند و 
را مالحظه فرمائيد). با وجود اين مسيح به آنها  ١٠:١٣و  ٦:١٧(يوحنا  ٢٠:١٠(نامهاي آنها در آسمان مرقوم بود.) لوقا

. ميبايستي در آينده عملي گردد. (اينك من موعود پدر خود را بر شما ٥-٤: ١د) اعمالفرمود كه (منتظر آن وعده پدر باشي
  .٤٩:٢٤ميفرستم پس شما در شهر اورشليم بمانيد تا وقتي كه به قوت از اعلي آراسته شويد) لوقا 

  
) ١٦يافته بودند(آيه  سامريان ايمان داشتند و كالم خدا را (گوش دادند) و عده زيادي شفا يافتند. همچنين در آب تعميد

  ١٧:٨تا وقتي كه پطرس و يوحنا دستهاي خود را بر آنها گذاردند اعمال 
  

  ).١٧). ولي تا سه روز بعد روح القدس را نيافت (آيه ٦-١: ٩پولس رسول در راه دمشق ايمان آورد (اعمال
  

  . از آنها سوال شد:دوازده شاگردي كه در افسس بودند ايمان آورده بودند و (شاگرد) خوانده مي شدند
فهميده مي شود تعميد يافته  ٥. آنها به طوري كه از آيه ٢:١٩(آيا هنگامي كه ايمان آورديد روح القدس را يافتيد؟) اعمال 

  ) بيان مي كند بر آنها دست گذارد.٦بودند ولي روح القدس را نداشتند تا موقعي كه پولس به طوري كه آيه (
  

در موقع توبه و ايمان، مسيحي با روح القدس پر نمي شود، بلكه فقط شريك (روح مسيح) مي گردد. (و هر گاه كسي 
. اين روحي كه در موقع توبه و ايمان دريافت مي شود روح مسيح ٩:٨روح مسيح را ندارد وي از آن او نيست.) روميان 

  يعني روح القدس. يعني دومين اقنوم تثليث اقدس مي باشد نه سومين اقنوم
  
همانطور كه انسان كه بصورت خدا آفريده شده داراي روح مي باشد، خود خدا (پدر، اولين اقنوم تثليث اقدس) هم روح  

دارد. فرزند او (مسيح، دومين اقنوم تثليث اقدس) كه صورت مجسم پدر خود مي باشد، روحي دارد كه به خود او تعلق 
). اين دو روح باروح القدس فرق داشته ولي در عين حال با او هم آهنگي ٤٦:٢٣ود (لوقادارد و (روح مسيح) خوانده مي ش

كامل دارند. روح القدس روح يكي از آنها نيست بلكه شخصيتي مشخص و سومين اقنوم تثليث است. (براي روح القدس 
  .)"آن"هميشه ضمير (او) بكار مي رود نه 

  
ادت مي دهد كه فرزندان خدا هستيم.) مسيح وقتي با فرزندان خود سخن ) كه (شه١٦و٩: ٨(روح مسيح) است (روميان

) فرمود (من از پدر سوال مي كنم و تسلي دهنده ديگر  "هرگاه كسي روح مسيح را ندارد وي از آن او نيست."مي گفت (و 



كند زيرا كه او را نمي بيند  به شما عطا خواهد كرد تا هميشه با شما بماند يعني روح راستي كه جهان نمي تواند او را قبول
  ١٧-١٦: ١٤و نمي شناسد اما شما او را مي شناسيد زيرا كه با شما مي ماند و در شما خواهد بود.) يوحنا

  
  بايد دانست كه تفاوت زيادي است بين حضور دائمي روح القدس با شخص و تعميد يعني پر شدن با روح القدس.

س نيست با وجود اين تعليمي است مطابق با كتاب مقدس و من ايمان دارم كه تعميد گرفتن در آب، تعميد در روح القد
) همه بايد تعميد يابند. در بيداري روحاني توسط فيليپس در سامره عده اي در آب تعميد ١٩:٢٨مطابق روش مسيح (متي

). شمعون در آب تعميد يافته ٨گرفته بودند ولي تا هنگام آمدن پطرس و يوحنا تعميد روح القدس را نيافتند ( اعمال باب 
  ) ولي تعميد روح القدس را نداشت.١٣:٨بود (اعمال 

  
  ).٤٧و٤٦: ١٠كرنيليوس و همراهانش تعميد روح القدس را يافتند ولي بعد از آن در آب تعميد گرفتند ( اعمال

  
). پولس ٧-١: ١٩اعمالشخصي گفته است كه پولس مسيحيان افسس را در آب تعميد داد و آنها روح القدس را يافتند (

آنها را دوباره در آب تعميد داد زيرا فقط به تعميد يحيي تعميد توبه يافته بودند كه ظاهرا با تعميد ما كه نشانه اي از مرگ 
  و دفن و قيام خداوند عيسي مسيح است كامال متفاوت بود.

  
). ممكن است يك ساعت ٦ر آنها نازل شد (آيه ولي بعد از تعميد در آب بود كه پولس بر آنها دست گذارد و روح القدس ب

  و يا يك روز بعد بود ولي در هر حال بعد از آن بود.
  

تعميد در آب ممكن است قبل يا بعد از پذيرفتن روح القدس گرفته شود ولي هيچگاه تعميد در آب با تعميد در روح القدس 
  يكي نيست.

  
در روح القدس نيست. پاك شدن بسيار پر بركت و مشخص است. معني آن آزادي و جدائي  پاك شدن (تقديس) تعميد

از گناه است. وقتي نجات مي يابيم خون مسيح ما را از گناهان گذشته مي شويد و ما را از گناه دور مي سازد. به علت 
ن پاك شدن آني است و در موقع توبه شستشو با خون مسيح، هر گناهي به درياي فراموشي او مي افتد. هللوياه! بنابراي

  ).١٢:١٣انجام ميگردد (عبرانيان 
  

مفهوم اين موضوع اين نيست كه شخص ديگر نمي تواند گناه كند. پولس به كليساي قرنتس نامه مي نويسد و آنها را 
ادي از آنها خيلي ) با وجود اين عده زي١١:٦و  ٢:١(مقدسين) و به عبارت ديگر (تقديس شدگان) مي خواند (اول قرنتيان
  ).٨و٧و٢و١: ٥و ١:٣جسماني بودند و حتي بعضي در گناه آشكار مي زيستند (اول قرنتيان 

  
 ١٤-١٢: ٣پس واضح است كه تقدس هر چند فوري عملي مي شود ولي دوام مي يابد. ما هم چون پولس در فيليپيان 

دوم قرنتيان از جالل به جالل متبدل مي شويم ( (به سوي آنچه در پيش است خويشتن را) مي كشيم. ما به صورت خداوند
١٨:٣.(  

  
انسان كهنه (من) بايد مصلوب گردد. گاهي اين عمل آن طور كه بسياري خيال مي كنند سريع نيست، ولي ما بايد خود را 

م شد (اول يوحنا (به سوي آنچه در پيش است) بكشيم، زيرا (نبايد گناه را بندگي كنيم) وقتي او را بيينيم، مانند او خواهي
٢:٣.(  

  باشد. آري، تقدس تعليمي مطابق كتاب مقدس و بسيار با شكوه است ولي تعميد در روح القدس نمي
  

  
  
  
  
  

  
  

  



  فصل چهارم
  گويند؟ آيا همه به زبانها سخن مي

  
  

يابيد باالخره، امروزه عده زيادي مي گويند من فكر مي كنم كه شما مي توانيد بدون سخن گفتن به زبانها روح القدس را ب
نه عطاي روح القدس ذكر شده چرا نبايد يك عطاي ديگر جاي زبانها را بگيرد و نشانه اي براي  ١٢در اول قرنتيان باب 

  تعميد با روح القدس باشد؟
  

اولين دليل اين است كه تا آنجايي كه از كتاب مقدس مي توان فهميد خدا هيچ عطاي ديگري را براي اين منظور بكار 
  است. نبرده

  
، وقتي روح القدس براي اولين بار عطا شد، در حدود صدو بيست نفر از جمله رسوالن، (زنان)، مريم تدر روز پنطيكاس

) و در باالخانه (بيكدل در عبادت و دعا ١:٢)، بيكدل در يكجا بودند (اعمال١٥-١٣: ١مادر عيسي و برادرانش (اعمال
همه از روح القدس پر گشته به زبانهاي مختلف به نوعي كه روح بديشان )، كه ناگهان (١٤:١مواظب مي بودند) (اعمال

  ).٤:٢قدرت تلفظ بخشيد به سخن گفتن شروع كردند) (اعمال
  

و آنها عبارت بودند از  در حدود هشت سال بعد، پطرس براي اولين بار انجيل را براي امتها (غير يهوديان) وعظ كرد
دوستان و خويشاوندان كرنيليوس افسر رومي. اينها همه به موعظه پطرس ايمان آوردند (كه هر كه به وي ايمان آورد به 

)، هنگامي ٩:١٥. خدا با ايمان دلهاي ايشان را طاهر نموده (اعمال ٤٣:١٠اسم او آمرزش گناهان را خواهد يافت.) اعمال 
  ).٤٤:١٠مي گفت، تمام كساني را كه كالم را مي شنيدند با روح القدس تعميد داد (اعمال كه پطرس هنوز سخن 

  
شش ايماندار يهودي كه از يافا با پطرس آمده بودند، وقتي شنيدند كه آنها به زبانها تكلم مي كنند، هر چند از اينكه  

 اطمينان يافتند كه كار انجام شده (زيرا كه ايشان امتها هم مي توانند روح القدس را بيابند در عجب بودند، فورا و كامال
علت اينكه آنها فهميدند كه امتها روح القدس  ٤٦:١٠را شنيدند كه به زبانها متكلم شده خدا را تمجيد مي كردند.) اعمال 

). همچنين ٤٨و٤٧ه را يافته اند اين نبود كه در آب تعميد گرفته بودند، زيرا در مورد اينها هنوز تعميد عملي نشده بود(آي
بوسيله  علت اين نبود كه پطرس بر آنها دست گذارده بود، زيرا هنوز اين كار را انجام نداده بود. و ادعا نكردند كه مستقيماً

مكاشفه اي آسماني فهميده اند كه آنها با روح القدس پر شده اند. فقط از آن سبب فهميدند (زيرا كه ايشان را شنيدند 
). هر چند در اين موقع بر عده زيادي كه جمع بودند روح خدا ٤٦كلم شده خدا را تمجيد مي كردند.) (آيه كه به زبانها مت

نازل شد، هيچ عطاي ديگري بعنوان دليل پر شدن از روح القدس ذكر نشده است. آنها به زبانها متكلم شدند همين 
بودند و حتي رسوالن در اورشليم كافي بود. اعمال  موضوع براي متقاعد كردن پطرس و شش نفر دوستاني كه از يافا آمده

  . ١٧و١٥: ١١
  
 يبا او مخالفت م يوقت ميپطرس را چنان متقاعد ساخت كه در موقع دفاع در مقابل رسوالن و برادران در اورشل ليدل نيا

كالم خاتمه داد  نيكرد و دفاع خود را با ا انيموضوع را ب نينمودند، ا يكردند و او را به واسطه رفتن نزد امتها سرزنش م
خداوند پس من كه  حيمس يسيآوردن به ع مانيد چنان كه به ما محض ايبخش شاني(پس چون خدا همان عطا را بد

  .) اعمال م؟يباشم كه بتوانم خدا را ممانعت نما
  

ندارند كه  يترس رايشوند، ظاهرا از پطرس جسورتر هستند، ز يخوانده م يكه امروزه رهبران مذهب ياز كسان ياديز عده
  .نديمورد خدا را ممانعت نما نيدر ا

  
. رديگ اريكه از آنها نخواهد كه زبانشان را در اخت يبه شرط رنديروح را در خود بپذ لنديدارند كه ما ياظهار م ياديز عده

سركش...  يتواند رام كند. شرارت ياز مردمان نم يخدا واضحاً به ما فرموده است (زبان را كس رايز ست،ين بيعج نيا
  . عقوبياست.) 

  
كس كامالً  چيه نيگردد. با وجود ا يروح القدس م ميباشد كه تسل يعضو نيانتظار داشت كه زبان آخر ديبا نيبنابرا

  .گردد ميزبان او هم تسل نكهي) مگر اابدي ديتواند در روح غرق شود (دفن گردد و تعم ينم



 يتو است. م اري(داخل شو و راحت باش. تمام منزل در اخت ديو بگو ديشما را دعوت كند كه در منزل او مان ياگر دوست ايآ
. فقط حرف ياست كه حرف نزن نيكه دارم ا يي. تنها تقاضايو مال خود بشمار يفاده كنآن است ياز تمام قسمتها يتوان

كرد. در دعوت  ديرا جستجو خواه يگريمطمئنم كه محل د رفت؟يپذ دي.) دعوت او را خواهيخوش آمد يليخ ينزن ول
 يمحل سكونت پاك ديكه بتوان يو او (در صورت ديسكونت در بدنتان به او اجازه سخن گفتن بده يخود از روح القدس برا

  .دي) از قبول دعوت شما شادمان خواهد گردديكن ميبه او تقد
  

  با روح القدس مقاومت نكن و خدا را ممانعت منما. زيعز دوست
  
از  يخود به افسس آمد و در آنجا عده ا يبشارت يهنگام مسافرتها پولس كاست،يسال بعد از روز پنط ستياز ب شيب
نازل  شانيروح القدس بر ا يوقت نيبا وجود ا . :-اعمالبودند (كه روح القدس است.)  دهيكه نشن افتيرا  ماندارانيا

  واقع شد. بوداتفاق افتاده  كاستيكه در روز پنط يزيشد همان چ
  

. نازل شد و به زبانها متكلم گشته نبوت كردند.) اعمال  شانياد روح القدس بر انه شاني(و چون پولس دست بر ا
  نشانه هنوز هم عوض نشده بود.

  
كتاب مقدس در  يجا چيبا تكلم به زبانها همراه است. در ه يروح القدس ذكر شده ول يايار عطا يگريد يعطا نجايا در

دوازده نفر در  كاست،ينفر در روز پنط ستيذكر نشده است. صدو ب ييبه تنها يگريد يروح القدس عطا افتنيموقع 
  كردند. لمبه زبانها تك يهمگ وس،يلي) در منزل كرنياريافسس و (بس

  
تكلم به زبانها  يبه جا يبعض اديعده ز نيروح القدس باشد، حتما از ا افتيتوانست نشانه در يهم م يگريد يعطا اگر

  .افتندي يآن عطا را م
  

است  ينشانه ا يانگشتر نامزد يعني هيهد كيفقط  يبدهد ول ياديز يايممكن است به نامزد خود هدا يجوان شخص
فقط تكلم به زبانها است كه به عنوان  يدهد، ول يم ياريبس يايخود را انتخاب كرده است. روح عطا ندهيكه همسر آ

او را قبول  گريد يايو هدا رديكه معشوقش را بپذ ستا يا زهيباشد. كدام دوش يدس مورد قبول مروح الق يعالمت پر
دوست  دختر واقعا اورا نيبه انگشت خود در حضور دوستانش شرمنده باشد. اگر ا ياز گذاردن انگشتر نامزد يكند ول

  داشته باشد و احترام بگذارد، با كمال افتخار انگشتر را خواهد گذارد.
  

زبانها است كه در اول  يهمان عطا تيدر اصل و ماه افته،ياست كه روح القدس را  ينشانه جسم نيبه زبان كه اول تكلم
پر از روح القدس (هر كس را فردا  ماندارانيذكر شده كه روح القدس آنها را به ا گريد يبا هشت عطا باب  انيقرنت

  ).(اول قرنتيان كند.)  يم ميبحسب اراده خود تقس
  
(تمام بشر) است  يبرا كاستياست كه وعده عالمت پنط نيا گريدر هدف و طرز استفاده با آن متفاوت است. فرق د يول

 يو در مجالس عموم)  اني(بحسب اراده خود) عطا كند (اول قرنت ديزبانها را روح با يكه عطا يدر حال)، (اعمال 
  .رديگ يمورد استفاده قرار م

  
كه او  يجواب نديگو ي... همه به زبانها متكلم هستند؟) و مايكنند كه پولس فرمود: (آ يطور استدالل م نيا ياريبس امروز

 نيكند. ا يروح القدس بحث نم ديدرباره تعم  انياول قرنت يعنيباب  نيتوجه كرد كه ا دي) بود. باريانتظار داشت (خ
 نياز آنها است، از ب يكيرا، كه تكلم به زبانها  يروحان يايدرباره عطا هلمقصود نوشته شده كه ج نيا يباب فقط برا

  كند. ي(مفرد) روح القدس صحبت نم ي(جمع) است و درباره عطا يروحان يايعطا ةباب دربار نيببرد. ا
  

 يو در آنجا هر بار كه عالمت مشخص دهيذكر گرد ييدر كتاب اعمال رسوالن بحث شده و مثالهاتعميد روح القدس  ةدربار
  رخ  كباري مانداريا يبرا دياست كه مانند تعم يروح القدس تجربه ا يذكر شده، آن عالمت تكلم به زبانها است. عطا

ذكر شده، به ما بدهد. طرز   :-قرنتيان  لكه در او يگريد ياياست كه عطا نيدهد. از آن به بعد نقشه خدا ا يم
  ). انيشده است (اول قرنت ميتقس يمختلف گروه (به جهت منفعت) همگ ياعضا نياستعمال آنها در ب

  



 يكار خدمت برا يبرا نيمقدس ليتكم ينابود نشده و امروز هم در دسترس قوم خداست (برا ايعطا نيكدام از ا چيه
.) ميبرس حيمس يو معرفت تام پسر خدا و به انسان كامل به اندازه قامت پر مانيا يگانگي: تا همه به حيجسد مس يبنا

  .و :افسسيان
  

 ستيكامل و ناقص است و باالخره ن ري) و غيحاضر، (جزئ اتيدر ح ايعطا نيحال واضح است كه طرز عمل ا نيع در
  ).وو1 : انيخواهند شد (اول قرنت

  
 هيخواهد شد) آ ستين يجزئ ديكه كامل آ ي. (لكن هنگامميبخور بيموضوع فر نيشدن ا يدرباره هنگام عمل دينبا يول
 هيلكن آن وقت روبرو) آ مينيب يبه طور معما م نهيدر آ كه الحال راي(ز انيكامال مطابق است با افسس ني. ا  :و.  
  

شناسند، هنوز به  يرا ندارند، فرزند خدا را به طور كامل نم مانيا يگانگي ستند،يهنوز كامل ن نيكه مقدس ستين يشك
شد (اول  ميآنگاه مانند او كامل خواه مينياو را روبرو به بب ياند. وقت دهينرس حيمس يكمال نائل نشده و به اندازه قامت پر

  دانست. ميرا خواه زيهمه چ راينخواهد بود، ز ياجياست احت يزئكه ج ايعطا نيبه ا گري) و د وحناي
  

از آن وقت تا  سايرا در كل ايعطا نيبود كه طرز به كار بردن ا نيا انيقرنتاول  وو ياز نوشتن بابها پولس مقصود
  دهد. ميتعل سايخود خواهد آمد، به كل يسايبردن كل يبرا حيكه مس يزمان يعنيآخر زمان، 

  
وقت) سخن  كيبه نوبت (هر كدام در  حداكثر سه نفر با هم ايدو  ديداده شده كه با ميمورد نعمت زبانها به ما تعل در
  ). انيخاموش باشند (اول قرنت سايترجمه شود واال در كل ديو با نديگو
  

دوازده نفر به زبانها  نفر همه به زبانها شروع به صحبت كردند. در افسس ستيصدو ب كاستيكه در روز پنط يحال در
در مورد  يذكر چيوعظ به زبانها متكلم شدند. ه ني) در حدنديكه كالم را شن ي(همه آنان وسيليسخن گفتند و در منزل كرن

(هر كه  راي) ز اني) (اول قرنتدينشده است. پولس فرمود (خواهش دارم كه همه شما به زبانها تكلم كن نهايترجمه ا
  ) هي(آ ديگو ي... به خدا مديگو ي)، و (سخن م هيكند) (آ يخود را بنا م ديگو يم يبه زبان

  
محكوم ساختن تكلم به زبانها مورد استفاده قرار  يبرا انيباب چهاردهم اول قرنت ماتينبود كه تعل نيمقصود پولس ا

) و (از تكلم  اني) (اول قرنتدي(خواهش دارم كه همه شما به زبانها تكلم كن ديگو يخود او در همان باب م رايز رد،يگ
  ). هي) (آدينمودن به زبانها منع مكن

  
آخر) (اعمال  امي( بعد از آن) و به قول پطرس (ا يبرا  ليوئيتجربه تازه، كه بر طبق  نيبه زبانها بعنوان نشانه ا تكلم
عطا نشده بود،  چگاهينبوت كرد ه ليوئيمناسب است. قبل از آن روح القدس آنطور كه  اري) نگاه داشته شده، بس

موضوع را روشن  نيخودش ا يسيهمان است). ع نياعالم كرد كه (ا ضحاًگفت وا يپطرس كه با روح خدا سخن م رايز
آرد او را خواهد  مانيرا گفت درباره روح كه هر كه به او ا نيساخت كه قبل از صعود او روح القدس داده نخواهد شد. (اما ا

   وحنايبود.)  افتهيتا به حال جالل ن يسيكه روح القدس هنوز عطا نشده بود چون كه ع رايز افتي
  

با روح  ياز خنوخ گرفته تا مالگ قيعهد عت يايروح القدس بود، در آن صورت تمام انب ديبر تعم يلينبوت كردن دل اگر
. (مردمان به روح القدس مجذوب شده از جانب خدا سخن گفتند.) دوم پطرس  نيا رايگرفته بودند، ز ديالقدس تعم

روح القدس هنوز عطا نشده بود. آنها فقط به روح القدس (مجذوب)  راينگرفته بودند، ز ديبا روح القدس تعم نهايا يول
  شدند.

  
را شفا دادند  ضانيهر دو مر شعيو ال ايليا رايتازه روح باشد، ز يپر نيتوانست عالمت ا يشفا دادن و معجزات نم نعمت

  هنوز عطا نشده بود. رايروح القدس را نداشتند، ز ديتعم نيانجام دادند. با وجود ا يو مردگان را زنده كردند و معجزات
  
عطا شده بود، با  )) و ايمان (عبرانيان دانيال ) و ترجمه ( الي) و علم (دان اليحكمت (دان اليدان به

  .ستيزيروح القدس م زشياز (زمان آخر) و ر شياو سالها پ نيوجود ا
  



 رد،يرا كه در آن طمع بسته بود بگ يمال ييه به دنبال نعمان رفت تا با دروغگوك يرا در موقع يحزيروح طماع ج شعيال
  ).داد (دوم پادشاهان  صينشخ

  
 ينا آموخته سخن نگفت و (به نوع يشد، به زبان ياز روح القدس مجذوب م يوقت يكس چگاهيه كاستياز روز پنط شيپ

  ) تكلم نكرد.ديقدرت تلفظ بخش شانيكه روح بد
  

بسخن  ديقدرت تلفظ بخش شانيكه روح بد يمختلف به نوع ي(همه از روح القدس  پرگشته به زبانها كاستيروز پنط در
امروز هم  ياند! حت ستادهيشروع كردند و خدا را شكر هنوز باز نا كاستي. آنها در روز پنطگفتن شروع كردند.) اعمال 

 يگريد يتوان عطا ينم قتايكنند! حق يتكلم به زبانها ثابت م لهيبه وس رابا روح  يشوند پر يكه با روح القدس پر م يكسان
بود، كه در آن روح  يديروح القدس، دوره جد زشيزمان آخر ر نيشروع شده باشد. ا كاستيذكر كرد كه در روز پنط

 يسايكل ماندارانيااز طرف  ديتظاهر جد نينمود. ا يبانها تجلتظاهر كرد و با عالمت تكلم به ز يديالقدس به نحو جد
  ).دييفرماتوجه   :-و  :حضور روح القدس شناخته شده بود (به اعمال  يو قطع يعموم ليبه عنوان دل هياول
  

) و او را به نام صدا كرد و خود را به ودر بوته مشتعل سخن گفت (خروج  يدر تمام دوره ها سخن گفت. با موس خدا
). او با ) و همچنين با يوشع (يوشع  شيداينمود. با ابرام سخن گفت (پ يمعرف ،يابد يخدا -عنوان (من هستم)

 نيگفت راحت هم شانيه اقوم تكلم خواهد نمود كه ب نيبا ا بيغرالكن و زبان  يسخن گفت و فرمود (با لبها اءياشع
      مورد بكار ني. (پولس آنرا در او : اءياست...) اشع نيهم يو آرام ديساز حياست پس خسته شدگان را مستر

  خدا فرمود واقع خواهد شد و واقع شد.) -: 14 انيبرد اول قرنت يم
  
كه  ياز عالمات يكي). او اعالم داشت كه  وحناي) بود (اتيدر جهان بود سخن گفت. كالم او (روح و ح يوقت يسيع

 ياعالم فرمود (چون تسل نيهم چن. تازه حرف زنند) مرقس  ياست كه (به زبانها نيخواهد بود ا ماندارانيهمراه ا
است  دهي(به آنچه شن  وحنايگردد او بر من  شهادت خواهد داد.)  يكه از پدر صادر م يروح راست يعني ديدهنده... آ

  فرمود كه او سخن خواهد گفت و سخن گفت! يسيع.  وحنايسخن خواهد گفت) 
  
روح  يتوانند به وعده خدا داخل گردند و پر يباشند م عيو مط ليكه ما ي. تمام بشر به شرطديگو يامروز هم سخن م او

  .ابنديتكلم به زبانها ب يعنيكتاب مقدس  ليالقدس را مانند شاگردان با دل
  

 يكار را نكردند؟ كتاب مقدس نم نيكه ا ديدان يبه زبانها تكلم نكردند) از كجا م اني(سامر نديبگو ياست عده ا ممكن
شناخته شد. پس  يگريتظاهر د لهيبه وس انيروح در سامر يكه پر ديگو يكه آنها تكلم نكردند! كتاب مقدس نم ديگو

  اند؟ افتهيچگونه دانسته شد كه آنها روح القدس را 
  

  نازل شود؟ گرانيخواست  خودش هم بتواند دست بگذارد و روح القدس بر د يكه م ديچه د شمعون
  

 پسيليرا كه در خدمت ف يبود كه معجزات و عالمات نيا انيحيجادوگر بود. علت جلب شدن او به طرف مس شمعون
  بود. دهيشده بود د يعمل

  
 وحنايپطرس و  ديد يكه در او موثر شد عالمات ظاهر و آشكار و قابل استماع بود. وقت يزيچ ينبود، ول ياو شخص روحان

) يقرار گرفت. در آن (افسون ريو نشانه آنرا مشاهده كرد، تحت تاث افتنديبر مردم دست گذاردند و آنها روح القدس را 
. پول خود را نداد كه بتواند بر مردم دست ديافزايخود ب ريكه آنرا هم بر ذخا دش ليبرتر بود و ما يلياو خ يكه از جادو ديد

  .)ديحاال هم عمل كن ديگرد يمل مكه قبال ع ي. هر طورديآنرا قبول كن ماني. با اديابي(روح القدس را ب ديبگذارد و بگو
  

ساخت، پس  ينبود كه مردم را به زبانها متكلم م يآن قدرت نيكرد! اگر ا يم ميخارق العاده تقد يعطائ يخود را برا پول
  چه بود؟

  
 دهيعق يالديم از  شيمعروف كتاب مقدس پ نيبه زبانها تكلم نكردند، پس چه كردند؟ تمام مطلع انيسامر اگر

  داشته اند كه (محتمل است كه آنها به زبانها سخن گفته باشند.)



تكلم به  يمحقق است كه پولس وقت يول د،يگو يدر مورد زبانها نم يزيچ پولس به زبانها سخن گفت؟ اعمال  ايآ
 يزبانها حرف م از همه شما به ادتريكنم كه ز يدارد (خدا را شكر م يخود او اعالم م رايزبانها را شروع كرده است، ز

به  يوقت كاست،ينفر در روز پنط ستيتوان كه او هم مانند آن صدو ب يم نيقيب بيبه احتمال قر . انيزنم) اول قرنت
  شروع به سخن گفتن به زبانها كرد! افت،ي ديروح القدس تعم لهيوس

  
ساده  ليدل نيموارد تكلم به زبانها را ذكر نكرده است؟ فقط به هم نيدر ا افت،ي يكه از روح القدس الهام م سنده،ينو چرا

 يروشنتر ليموارد ذكر نشده، دل نيموضوع كه تكلم به زبانها در ا نيشده بود. اصال ا يگذار هيكه نمونه آن اكنونن پا
به  يگريد يكه عطا يرفته به طور يروح القدس بشمار م ديتعم نفكيتكلم به زبانها به عنوان جزء ال نكهياست بر ا
روح القدس شده تكلم به زبانها  يپر ليكه صحبت از دل ييروح القدس ذكر نشده است. چون در هر جا يپر ليعنوان دل
    انيبه م يذكر ناز آ كجايدر  داشت حتما اقالً يروح القدس وجود م يبر پر يگريد لياست. پس اگر دل دهيذكر گرد

  وجود ندارد. يزيچ نيچن يآمد. ول يم
  

است كه دسته  يهيبد ر،ي) خد؟يفنجانها را فراموش نكن ي(دسته ها دييگو يم ايآ ديفنجان بخر كدستي ديخواه يم يوقت
  حتما دسته دارد. نمونه آن مورد قبول است. يهم جز فنجان است. فنجان چا

  
او  يهوديكه پطرس و دوستان  ديگو يم و :گردد. هر چند اعمال خيلي واضح مي  ونمونه در اعمال  نيا

 در باب  نيكه به زبانها متكلم شدند.) با وجود ا دنديرا شن شانيكه ا راياند (ز افتهيامتها همه روح القدس را  دنديفهم
توان منكر شد كه خدا روح  يكه نم ديگو يم يكند، ول يرا ذكر نم زبانهاكرد تكلم به  يدر مقابل رسوالن دفاع م يوقت

 ديگو يم و :بودند مطابق نمونه بود! در اعمال  افتهيآنچه كه امتها  رايالقدس را به امتها هم عطا كرده است، ز
چنانكه به ما  ديبخش شانينازل شد همچنان كه نخست بر ما... پس چون خدا همان عطا را بد شاني(روح القدس بر ا

كه عالمت  قتيحق ني) ام؟يخداوند پس من كه باشم كه بتوانم خدا را ممانعت نما حيمس يسيدن به عآور مانيمحض ا
رسوالن و  نياو و همچن يهوديبروز كرده بود نه فقط پطرس و همراهان  زيروح در مورد امتها ن يو مورد قبول پر ياصل

  دگرگون ساخت. يرا درباره امتها به كل هياول يسايبلكه طرز فكر كل ،را متقاعد ساخت مياورشل يشورا
  

را خراب كرده  ييجدا واريرا متقاعد سازد كه خدا د يهودي يحيبود كه هر مس يكاف وسيليتكلم به زبانها در خانه كرن تنها
: اعمالو (نجس) ( )و :داده است كه تا كنون (سگ) (مرقس يرا با تمام كمال و جاللش به امتهائ تيحيو مس
-( شدند. يتصور م  

  
آوردن) و  مانيرا كه به ما رسوالن داد) بلكه (همان عطا را...به ما محض ا عطائي همان( نگفت پطرس– ديتوجه فرمائ

را اطاعت كرده بودند جزء آنها مي شمارد. اين  اعمال ببعد،  كاستيرا كه از روز پنط يانيهوديتمام  قيطر نيبد
  )اعمال(بر رسوالن نبود بلكه در مقابل (رسوالن و برادراني كه در يهوديه بودند.) دفاع فقط در برا

  
فرمايد: خدا مي ”؛(اعمالو خوابها  اهايكنند مانند نبوتها، رو يبا تكلم به زبانها همراه يگرياست تظاهرات د ممكن

جوانانتان رؤياها  پسران و دختران شما نبوّت خواهند كرد، .ريخت خواهم از روح خود بر تمامي بشر فرو در روزهاي آخر
اي كه القدس بر ايشان آمد، به گونهو هنگامي كه پولس دست بر آنان نهاد، روح؛ و  .و پيرانتان خوابها خواهند ديد

  .رنديگ يتكلم به زبانها را نم يجا ي)، ول.به زبانهاي غير سخن گفتند و نبوّت كردند
  

 يكتاب مقدس ثابت م لهيچگونه بوس ؟يا افتهيكه روح القدس را  يدان يچگونه م ،يتا كنون به زبانها سخن نگفته ا اگر
 اعمال ؟يا افتهيآخر) نگاه داشته شده،  امي(ا ياست و برا قيعهد عت نيكه فوق تجربه مقدس يكه آن تجربه ا يكن

  است. حي). كامال صحافتمي يزي(من حتما چ يگوئ يتو م ، ولييوئيل
 ديتعم ز،يآن چ ايآ يول ست،ين ياز خدا بود.) شك افتميكه  يزيدانم چ ي(م يگوئ ي. تو مافتنديهم  قيعهد عت نيمقدس

و طبق نقشه  يكن شرفتيمانع باشد كه تو پ ديبا ايآ يخوب بود، ول يا افتهيآنچه كه  ؟يدان يروح القدس بود؟ چطور م
آنچه را كه خدا به تو داده است از دست مده،  ؟يآخر طرح نموده، با روح القدس پر شو اميقوم خود در ا يخدا كه برا
كن!  دايپ ديو با آن تعم ريكن و با روح القدس پر شو. در روح غرق شو، تحت كنترل او قرار بگ شرفتيپ جابلكه از آن

  تمام وجودت. و تيصدا ت،يزبانت، لبها ت،يجانت، فكرت، روحت، بدنت، دستها
  



  فصل پنجم
  روح القدس هستند يكه در جستجو يبه كسان ميتعل

  
درباره روح القدس فرمود (پس اگر  يسيدارد، ع ريروح القدس تاث دي(از طرف شما) در تعم مانيكه ا ديداشته باش بخاطر

شما روح القدس  يپدر آسمان ادتريداد، چند مرتبه ز ديرا به اوالد خود با كوين يزهايچ ديدان يم ديهست ريشما با آنكه شر
  .را خواهد داد به هر كه از او سوال كند) لوقا 

  
كه از  استيهر كه شك كند مانند موج در رايسوال بكند و هرگز شك نكند ز ماني(به ا ديموقع سوال كردن شخص با در

  .و : عقوبي.) افتيخواهد  يزيشخص گمان نبرد كه از خداوند چ نينچ رايشود. ز يباد رانده و متالطم م
  

 د،يكن ي(آنچه در عبادت سوال م افتي توان در مرقس  يراه وجود دارد. آن را م كيفقط  مانيسوال كردن با ا يبرا
خدا شما  افت،ي ديخواه ديداشته باش مانيكه ا يو به شما عطا خواهد شد.) در همان لحظه ا ديا افتهيكه آنرا  ديبدان نيقي

  را پر خواهد ساخت.
  

علت آن، قلب خود را  افتني يحاال شما را پر كند، عاقالنه خواهد بود كه برا نيمشكل است خدا هم ديكن يم اليخ اگر
 جهيو در نت ديوجود دارد. موانع را برطرف كن يقيحق مانيا يبرا عيدهد كه موانع واق يم مي. كتاب مقدس تعلديجستجو كن

مواجه نخواهد شد. اگر كتاب مرا تحت عنوان  تيو عدم موفق يديناام وبا شكست  چگاهيبوجود خواهد آمد كه ه يمانيا
) و باب هفتم را درباره ديند داشته باشك يكه خدا عطا م يمانيباب ششم را در مورد (ا د،يتو) دار يشفا ي(تعهد خدا برا

و اشعياء  (اول يوحنا . ندگرد ي(اعتماد) م مانيا يباعث نابود ي. گناه، عدم اطاعت و خود رائدي) بخوانماني(موانع ا
  و مزمور  و اول پطرس (را بخوانيد.  

  
وعده هم داده نشده  ي) حتتيمعص ي)، و (با بناكنند (اعمال  يشود كه او را اطاعت م يعطا م يالقدس به كسان روح

و  ديشو كيبه او نزد ديتوان يم  در آن زمان د،يپاك عرضه دار يخالص و دستهائ ي). هرگاه به خدا قلب اني(افسس
بوجود آمده  مانيكه در اثر ا يا با شاد) و خدا ر موتاوسيت ولمقدس را برافرازند) (ا يمطابق كتاب مقدس (دستها

  كه وعده از آن شماست. ديو بدان ديشكر كن
  

 دي. خود را محكوم نكندينمائ شيو قلب خود را تفت ديجستجو كن مانهينشده، خدا را صم تيحد تقو نيشما تا ا مانيا اگر
 مانيا افتنياز  شيرا كه پ ييزهايروحش چ يتا نور كالم خدا به راه ديبلكه در حضور او انتظار بكش د،يشو وسيتا ما
. .) مزمور حياو با تسب يو به صحنها ديياياو با حمد ب يدروازه ها هشما كشف كند. (ب يشود، برا حيتصح ديبا يواقع

 نشيوعده ام يو برا دييشما انجام داده است سپاس گو يآنچه كه برا ياو را برا د،يآنچه كه او هست شكر كن ياو را برا
. دي)، او را شكر كن اعمال( ديو حاضر باش عيكه شما مط ي) به شرطكه به شما قوت موعود را خواهد داد (اعمال 

. ديافرازيرمپاك خود را ب يو دستها دينمائ يو شكر م ديكن يكه او را پرستش م يدر حال ديبا صبر در حضور او انتظار بكش
كه در  يزيموانع را نشان خواهد داد. اگر به شما چ نكهيا اينخواهد بود. خدا شما را پر خواهد ساخت  يانتظار شما طوالن

تنها با شكر  ديتوان يروح القدس را م ديكه تعم دينكن الينشان داد، خ ديكه شكسته ا يعهد ايو  ديبوده ا عيمطآن نا
كه پول شمعون (اعمال  ي. همانطورديجبران نمائ ديرا كه كرده ا ييالزم باشد خطا ديو شا ديبدون توبه بدست آور يگزار
تواند آن را بخرد. ينم يشكرگزار ات) نتوانست روح القدس را بخرد همانطور هم كلم  

  
  .ديداشته باش يخدمت او قدرت واقع يكه شما را با روح القدس پر سازد تا برا ديخدا درخواست كن از
  

  شما را پر سازد. دي. آنگاه بگذارديائيبا حمد به حضور او ب يريو با دل د،يباش عيمط د،يخود را پاك ساز قلب
  

  .ديو فرار نكن ديكند از حركت روح نترس يبدن شما م ريقدرت خدا شروع به تسخ يوقت
  

كرد. ممكن است شما را تكان دهد  ديحركت پر قوت روح را در خود حس خواه د،يكن يروح القدس دعا م يبرا يوقت
 نيبه زم يحضور داشته باشد، حت يمياگر قوت خدا به نحو عظ اي) و شما گردد (اعمال  دنيباعث لرز اي)  اي(ارم

افتادم) (به  نيخود به زم يدعا نمود و خدا را جستجو كرد، گفت (بر رو اليدان يكه وقت دي). توجه كن(اعمال  ديافتيب



آمدن  )و اول قرنتيان  اشعيا( افتدي). ممكن است زبانتان به لكنت بو : اليفرو رفتم) (دان يقيخواب عم
: (اعمال  ديخورلو بممكن است مثل اشخاص مست تلوت)  همراه باشد (اعمال يائيروح القدس ممكن است با رو

 و.(  
  
در حضور خدا بوده  يوقت گرانيمطابق كتاب مقدس و حكم خداست. د نهايكه ا ديداشته باش ادي. بديتظاهرات نترس نيا از

  .ديتظاهرات را داشته اند و شما هم ممكن است داشته باش نيچند نوع از ا اي كياند 
  

است  زيهستند. (چنانكه روح القدس ن عيشود كه مط يداده م يكه روح القدس به كسان ديداشته باش ادي. بديباش عيمط
  ).ل (اعما )او عطا فرموده است عانيكه خدا او را به همه مط

  
 ديفرما ياز آنچه خدا م ريخواه بزرگ و خواه كوچك غ يگريد زيشما چ يكه برا ديشو ميبه قوت روح تسل يكامال به طور

خواهد  يكه شما را به كجا راهنمائ ديتوجه كن نكهيبدون ا ديكن يرويكه خدا را تا آخر پ ديباش لينداشته باشد، ما يارزش
  كرد.

  
 يم ضيكند اما فروتنان را ف ي. (خدا متكبران را مخالفت مديببر نيبودن شما خواهد بود. غرور را از ب عيمانع مط غرور

داند كه اگر  يم طانيكه ش دياوريب ادي. بديمقاومت نكن .شناسد) مزمور  يرا از دور م (متكبران . عقوبيبخشد) 
. دياست كه شما را وسوسه كند تا با روح مقاومت كن نيا طانيد شد. نقشه شيپر خواه د،يشو ميشما به روح القدس تسل
روح القدس  ياحمقانه را انجام ده يكارها نيا هنكيبدون ا يتوان ي(تو م اي.) ستيكار الزم ن نياو به شما خواهد گفت (ا

 يكسان د،يروح القدس مقاومت نكن با ي)، ولختي(و از شما خواهد گر ديمقاومت كن سي. با ابلدي.) آماده دفاع باشيابيرا ب
 وستهيشما پ ديگردنكشان كه به دل و گوش نامختون يشوند. (ا يكنند (گردنكش) خوانده م يكه با روح القدس مقاومت م

مهم است.  ني. اديكن ميسهم خود را تسل شما.) اعمال  نيچنانكه پدران شما همچن ديكن يبا روح القدس مقاومت م
گفت (من شما را  رايكرد، ز هيدر آب تشب ديروح القدس را به تعم ديتعم ييحي. ديدار يالقدس سهم روح ديشما در تعم
(فرو  يعنيدادن)  ديكلمه (تعم.  يخواهد داد) مت دي...او شما را به روح القدس و آتش تعمكنيدهم ل يم ديبه آب...تعم

كه  ينحو كس ني. به همديدهنده نما ديتعم ميخود را تسل دياب ابد،ي يم ديدر آب تعم يكس ي(غرق كردن). وقت ايبردن) 
 جان–تمام وجود  حياست كه مس يمعن نيروح القدس به ا ديشود. تعم ميتسل ديبا ابدي ديخواهد با روح القدس تعم يم
  ما را در خود غرق سازد. تموجودي تمام و صدا و لب و زبان و دست و روح و فكر و
  

  شو و بگذار او تمام وجودت را مالك شود. ميكامال تسل پس
  

. لبها و زبان آنان در رنديگ يقدرت او قرار م ريدر تحت تاث يشوند و تا اندازه ا يم ميبه روح القدس تسل ياديز عده
آنها سهم  يول د،يخواهد داخل شود و سخن بگو يو م دياي. روح القدس بر آنها به حركت ملرزديتحت اراده روح القدس م

 يروح سع يكنند، ول يخود شكر م يآنها خدا را به زبان مادر آورند. يمگرفتن با روح القدس بجا ن ديتعم يخود را برا
. اگر متوجه شوند نديخواهند بگو يكنند آنچه را خود م يم يسع ي. آنها به نحو لجوجانه اديسخن گو گريد يدارد به زبان

دهد،  يم انيكه قدرت ب ستكنند. روح ا يم يخود شكر كنند، از حرف زدن خوددار يتوانند خدا را به زبان مادر يكه نم
  .ديسخن گفتن كوشش كن يو برا ديلب و زبان خود را حركت ده د،ياوريب رونيصدا را ب ديشما با يول
  

خود را به او  يو وقت ديگو يكند و از داخل با خدا سخن م يم ريدهد. روح شما را تسخ يالقدس مكالمه را انجام م روح
 يبر اثر ترس و شك عقب م ياست كه عده ا ليدل نيبرد. به هم يمخابره بكار م لهيشما را به عنوان وس ديكن ميتسل

  مانند.
  
 ياز شما كه پدر باشد و پسرش از او نان خواهد سنگ ستيوك" ،ديترسان نباش د،يكه درخواست نكرده ا يزيچ افتمي از

بدو عطا كند؟ پس اگر شما  يبخواهد عقرب ياگر تخم مرغ ايبدو بخشد؟  يمار يخواهد بعوض ماه ياگر ماه ايبدو دهد؟ 
شما روح القدس را  يپدر آسمان ادتريداد چند مرتبه ز ديخود با الدرا به او كوين يزهايچ ديدان يم ديهست ريبا انكه شر

 زيچ افتنيخدا فرمود كه روح القدس را عطا خواهد كرد. پس از  . :-لوقا "خواهد داد به هر كه از او سوال كند.
  .ريالقدس را بپذ روح يسي! پس به نام عديتواند دروغ بگو يداشته باش. او نم مانيترسان مباش. فقط به خدا ا يگريد
  



 كاستيقبل از پنط د؟يايتا روح القدس ب مي(صبر) كن ايو  ميالزم است كه (منتظر) باش ايآبه بعد  كاستيروز پنط از
)  وحنايروح القدس كه هنوز عطا نشده بود ( يعنيمنتظر بودند كه (وعده پدر)  ميدر باال خانه اورشل حيشاگردان مس

روح القدس انتظار  افتني يبرا يكه كس ميخوان يجا نم چيبه بعد كه روح القدس عطا شد، در ه كاستي. از روز پنطديايب
(به جهت  وحناي. پطرس و دنديروح القدس انتظار نكش افتني يبرا اني. سامرافتنديكه  ميخوان يباشد. بلكه م دهيكش

در باب دهم اعمال  ). :-(اعمال  افتنديخود را بر آنها گذاردند و آنها روح القدس را  يدعا كردند) و دستها شانيا
انتظار و  گريد دند،يرا فهم قتيحق يشد، روح القدس بر تمام شنوندگان نازل شد. در افسس وقت يوعظ م يرسوالن وقت

  ت گذارد و فورا با روح القدس پر شدند.الزم نبود. آنها تا كالم را اطاعت كردند، پولس بر آنها دس يصبر طوالن
  

كه پطرس  يوقت ه،يصريدر ق وسيلي. در منزل كرنميشاب يكه منتظر دست گذار ستيالزم ن يروح القدس حت افتني يبرا
روح القدس در موقع وعظ  افتني. افتنديروح القدس را  دنديشن يكه كالم را م يهنوز مشغول سخن گفتن بود، كسان

  .ديشروع به عبادت خدا كن ديرو يم هبه عبادتگا نكهيكامال با كتاب مقدس موافق است. به محض ا
شما را برآورده سازد.  اجيكه خدا احت ديو انتظار داشته باش ديائيپر از حمد به حضور او ب ييسپاسگزار و لبها يفورا با قلب

 يم ديبكش ياديانتظار ز نكهيموقع بدون ا نيو در هم ديكن ميخود را به او تسل ديآ يكه روح بر شما م ديكن يحس م يوقت
  .ديابيروح القدس را ب ديتوان

  
باران نگاه دارد تا  ريبرود و آنرا ز رونيداده و گفته باشند ب يكه به او ظرف ميكن هيتشب يتجربه را به مرد نيا ميتوان يم

ظرف  نكهياز ا شياست كه پ يهيرود باران شروع نشده باشد، بد يم رونيآن مرد ظرف را برداشته ب يپر شود. اگر وقت
رود باران شروع شده  يم رونيكه او ب ياگر وقت ي(منتظر) باشد تا باران شروع شود. ول ديخود را با آب باران پر كند با

آن نگاه دارد و در  ريبرود و ظرف خود را ز ديآ يكه باران م يياست كه به جا نيم است بكند اكه الز يباشد، تنها كار
  آنجا بماند تا پر شود.

  
) ديشده است. (باران را در موسم باران آخر از خداوند بطلب هيتشب بارديكه از آسمان م يروح، به باران زشير ايكتاب زكر در

 دنيكرد. امروز هم در حال بار دنيشروع به بار كاستي). باران در روز پنطديرا هم مالحظه كن  عقوبي(  ايزكر
. انتظار ديبارد و ظرف خود را پر ساز ي) ميكه باران (روحان ديبرو ييكه به جا ستا نيا ديبكن ديكه با ياست. تنها كار

  لحظه! نيهم د؟يحاال پر نشو ني! چرا همستيالزم ن دنيكش
  

به اندازه  يكم اري. امروزه عده بسستين ني. مقصودم استميقائل ن يدعا ارزش يخواهم خواننده فكر كند كه برا ينم من
 يكه منتظر خداوند م يفرمود (آنان ايكنم. اشع يم هيصاست و من آنرا تو ديكنند. (در انتظار) خدا بودن مف يدعا م يكاف

مدت سه هفته تمام دعا كرد و (منتظر)  اليدان.  ايخواهند كرد.) اشع روازو مثل عقاب پ افتيباشند قوت تازه خواهند 
  خدا شد.

  
 مانيا يو با دعا نديايامروزه در هر جا دوباره به زانو در ب ديشك قوم خدا با ي(تمام شب را در دعا بسر برد). ب حيمس خود

 ن،يروح القدس حاضر خواهد ساخت. با وجود ا يمنتظر خداوند باشند. با دعا منتظر خداوند بودن، قلب شخص را برا
است  نيا ميكه امروز ما الزم دار يوعده خدا را مطالبه كند. انتظار و صبر ديبا افتي يتجربه آمادگ نيا يبرا يكس يوقت

مسكن  ي) ما براكلي(ه ايكه ظرف  مي(منتظر) باش يتا وقت ديبا گريروح القدس حاضر شود. به عبارت د يما برا يكه قلبها
. تنها صبر ديخواهد گز نتپاك سكو يكلهايكه روح القدس فقط در ه ديداشته باش اديگرفتن روح القدس پاك شود. ب

 يس يبود پس چرا عده ا يشخص را با روح القدس پر نخواهد ساخت اگر انتظار تنها كاف چگاهيكردن و منتظر بودن، ه
  اند! افتهين يزياند و هنوز هم منتظرند و چ دهيو پنج سال انتظار كش

  
 ييانجام دهند. اگر (منتظر بودن) به تنها دنياز انتظار كش شيب يكار نكهيمگر ا ابندين چگاهيآنها ممكن است ه بعالوه،

دارند كه سالها انتظار  يكه منتظر هستند از روح پر شده باشند. هزاران نفر اظهار م يبود تمام كسان يبود الزم م يكاف
 دنياز انتظار كش شيب يكار ديشخص با نكهياست بر ا يليدل نياند. ا افتهين هنوزاند و با وجود تمام انتظار خود  دهيكش

  م؟ي. چرا حاال نكنابديداشته باشد و ب مانيشود و ا مياطاعت كند، تسل د،ينما سيخود را تقد ديانجام دهد. شخص با
  
  
  
  



  فصل ششم
  روح القدس افتني يبرا يدستگذار

  
 ماتيمطابق تعل ضان،يمر يشفا يبرا يروح القدس هستند مانند دستگذار يكه در جستجو يكسان يگذاردن بر رو دست

 ؛كه دي). توجه كندست بگذارند (مرقس  ضانيمر يدستور داده شده كه بر رو ماندارانيكتاب مقدس است. به ا
  .اعمال  "رسد. يم رقوم به ظهو انيرسوالن در م ياز دستها مهيو معجزات عظ اتيآ"

  ). انياست (عبران ياصول ماتياز تعل يكيدر آب  ديمانند تعم يدستگذار
   
  گردد: يروح القدس نقل م افتنيبه منظور  يدر مورد دستگذار يحيمس سندگانينو رياز سا يمطالب اليذ
 يآوردند و برا مانيا انيسامر؛ ديگو يم نيچن  ليموسسه انتشار انج "خود روح القدس"در كتاب  گزيم. ر .الف .ر

  .آنها دعا شد. رسوالن بر آنها دست گذاردند
(به  افتنديو آنها روح القدس را  "باشد يروح القدس م ياست كه در جستجو يشخص مانيا تيتقو يبرا يدستگذار" 

رسوالن آنان را احترام كرد تا مردم هم آنها را  يروح خود در اثر دستگذار ي. خدا با عطا) اعمال يدستگذار لهيوس
  ).(صفحه  ندينما ميگذارد، تكر يكه خدا آنها را انتخاب كرده و احترام م يبه عنوان رهبران

ــت به چه چ ياو دعا كردند. احتمال دارد كه او نم يپولس دعا كرد و برا ــت و  يخدا م يدارد ول اجياحت يزيدانس دانس
ستاد ت ايحنان شود. حنان ابديخود را باز ينائيا پولس برا فر ست گذارد.  ياو دعا كرد و بر و يبرا ايو با روح القدس پر  د

شخص دعا كننده برا نياد. شباي معمول م يخدائ يروش در كارها نيا سط  ست كه قدرت خدا تو  يروش عالمت آن ا
  ).گردد (صفحه  يم يبركت جار ايشفا 

داد و بر آنها دست گذارد  ميرا تعل ييحيآنها دعا شد. در افسس پولس با دقت شاگردان  يآوردند و برا مانيا انيافسس
نداده  ميكه تا آن زمان متداول بود تعل يآنها را مطابق نمونه ا ديتواند بگو يم ي. چه كسافتنديو آنها هم روح القدس را 

داشته  مانيبا تمام قلب خود ا د،يبركات او را بطلب د،ياطاعت نمائ خدا را د،يكن داياست: نجات پ يشگينمونه هم نياست؟ ا
  .)و . (صفحه افتي ديروح القدس را خواه يو پر ديباش

  
از دانشمندان  ،"نليو" :ديگو يم نيچن  ليموسسه انتشار انج "كتاب مقدس ماتيشناخت تعل"در  "پرلمان ريم"

دارد كه روح القدس به  يشد. او اظهار م يم ليتا اواخر قرن دوم تشك يكه جلسات الهام ديگو يآلمان، م يعلوم اله
رسد كه جلسات  ي. به نظر مديرسان يو معجزات به ظهور م اتيشد و آ يعطا م ماندارانيو دعا به ا يدستگذار ةليوس

  ).شد. (صفحه  يم ليكنند تشك افتيقدرت روح القدس را در ندبود ليكه ما يكسان يبرا يالهام
  ).چاپ دوم در سال  چاپ اول در سال ( ليموسسه انتشار انج "كنند يم يكه همراه يا نشانه"كتاب  از
دست گذاردند و نزول روح القدس را  انيكه بر سامر يدر قرن چهارم: ما هنوز هم كار رسوالن را، وقت "نياگست"

(صفحه  .نديتازه سخن بگو يبه زبانها ماندارانيكه ا مي. انتظار دارميده يدهم. انجام م يدرخواست كردند، انجان م
.(  
تحت عنوان  نوامبر  در شماره  يمجامع ربان يدر ارگان رسم يكاستيپنط يكل مجامع ربان ري، دب". روزول فالورج"
شاگردان  انيدرم يروحان يگرسنگ عتاًيقدم اول برداشته شد، طب نكهيعد از ا: بسدينو يم نيچن "كاستيتولد نهضت پنط"
كه خانم  ميده يمانند آنچه در باب دوم اعمال رسوالن وجود دارد بدست آورند. حاال فرصت م يشد تا تجربه ا جاديا
در  دارد: انيب ست،كنند مذكور ا يم يرويكه پ يكه در كتاب نشانهائ يطور سرگذشت خود را، به "ن. اوزمان. آآگنس"
از شاگردان به نام خانم  يكيكه  ميده يباز شد. اكنون فرصت م "اسزتوپكا، كان"مدرسه كتاب مقدس در  كي  زييپا
روح القدس را قبول كرده است  دياست كه تعم ينفر نينام داشته و اول "آگنس اوزمان" زهيكه قبال دوش "آگنس البرژ"

بر من  مي) بود كه به قلبم خطور كرد كه درخواست نما( هيژانو لاو ازدهيساعت  باًيدارد: تقر انيشرح حال خود را ب
و من به تكلم  ختيبر من دست گذارده شد، روح القدس بر من فرو ر ي. وقتابميروح القدس را ب يدست بگذارند تا عطا

زنده از داخل  آب يبود كه نهرها نيزبان صحبت كردم. مثل ا نينمودم. چند يم ديبه زبانها شروع كردم و خدا را تمج
  )و. (صفحه ديگرد يمن جار

  
  كند.) يم يسينو ليمورد ذ نير خود را در ادارد و بعدا نظ يم انيرا ب يگريتجربه شاگرد د "فالور"(سپس برادر 

 نيكه در آن زمان روح در مدرسه بد سدينو يداشته، م يتجربه ا نيكه چن ،"تيسلويت انيليل" زهيدوش ،يگريد شاگرد
 يعالمت. من در انتظار زبانها نبودم بلكه ديگرد يم شيبود و قلبها كامال تفت يواقع گونه تظاهر نمود: حضور خداوند كامالً

كوچك  نقدريخود را ا . من قبالًميدعا كرد گريكديخود و  يافته ام. ما برايرا  ديخواستم كه مرا مطمئن سازد كه تعم يم



 رايشكر كن، ز ديتعم يكردم: خدا را برا افتيرا در روحم در غاميپ نيروح القدس ا لهيكردم. بعد بوس يحس نم زيو ناچ
  نتوانستم. يبخوانم ول حيسبت يسيكردم خداوند را به زبان انگل يشود. من سع يعطا م يدستگذارو  مانيا لهيروح بوس

  .ديكه عطا شده بود بعمل آ يديبه زبان جد ياجازه دادم كه شكرگزار نيبنابرا
  
: (اعمال روح القدس، با كتاب مقدس مطابقت دارد  افتيدر يبرا ي: عمل دستگذتر"فالور"توسط برادر  يسينو ليذ

-  و  و( يم افتيآن روح القدس در لهيكه بوس ستين يراه گانهي يول ) اعمالگردد :-  و :- 
بعمل آمده باشد،  يند دستگذاراند قبول دارند. هر چ افتهيروح را  ديكه تعم يمانداريرا هزاران ا قتيحق نيا و )و 

). عامل يوحنا  و  و  انياست (غالط مانيشرط ا نيو مطابق كتاب مقدس چند شرط دارد. اول يواقع ديتعم
 ).در كتاب مقدس ذكر شده است (اعمال  زياطاعت ن). متي   وحناياست ( يروحان يتشنگ اي يگرسنگ گريد

خدا جز  يبه وعده ها مانيو اطاعت كامل از اراده خدا و ا يروحان يقلب و گرسنگ شيمحكم باشد، كه تفت كامالً يةاگر پا
خواهد بود  مانيا يتجل لهيفقط وس يباال نشان داده شد، دستگذار يكه در شهادتها يآن است، در آن صورت همانطور

و اما درباره  نگارد: يم نيرود گنگ) چن يدر دلتا كاستيهند در (پنط يمجامع ربان ريدب ". كچامناردليم"). و صفحه(
 ميشد تيخانمم و من هدا م،يديبرادر خود را د يديناام يشد. وقت يمخصوص م ياو دعا يكه برا "يعبدالمنش"برادر 

روح القدس وارد شد و  ر،يبود پر شده است. بدون تاخ ليكه ما يهمانطور كه كامالً ميو ادعا كن ميكه بر او دست بگذار
زبان تازه  ،"يعبدالمنش"ما.  است حضور خود را نشان داد. برادر انيقابل ب ريكه غ يخود گرفت و با جالل ارياو را در اخت

در  "يج دانلد"). و) (صفحه دياو بود فراموش گرد يكه زبان مادر يو بنگال يسيداده شد و ساعتها زبان انگل يبائيز
: ديگو يم كيبلژ "يكنگو" ياز اهال ". برتوني. اف. پويدابل" :سدينو يم نيچن،  ليموسسه انتشار انج) ي(بر هر بشر

 يدستگذار لهياز شروع به دعا نگذشته بود كه چند نفر با روح القدس پر شدند و سپس ما را بوس يا قهيهنوز چند دق
  ).ودعا نمودند. (صفحه  گرانيبا د كمك كردند و

  
دارد: آن  يم انيب نيطرز قبول روح القدس را چن ، لي) موسسه انتشار انجندمروزيپ مانيدر (ا "گلزورتيو تياسم"

هنوز زبانها را  يخواهم بروم، ول يم من"گفتم  ،"يگاد"خواهر  ش،يكنم و به زن كش يرفتم تا خداحافظ سايروز به كل
روح  ديخواهر، من تعم" :گفتم ".ديرا الزم دار ديبلكه تعم ديندار هابه زبان اجيشما احت": . او جواب داد"نكرده ام افتيدر

  .) ديبروم شما بر من دست بگذار نكهياز ا شيپ خواهمي ام فقط م رفتهيالقدس را پذ
  

 يو شكرگزار ديو تمج حيكه مشغول تسب يحال ...در ختيخود را بر من گذارد و از اطاق خارج شد. آتش فرور ياو دستها
روح القدس  يواقع ديدانستم كه تعم يم گفتم. اكنون يداد سخن م يكه روح به من قدرتتكلم م يانهائخدا بودم، به زب

  .)وام (صفحه  افتهيرا 
 ل،يموسسه انتشار انج مان،يرسول ا ،"گلزورتيو تياسم"، صفحه  "است اديبه ازد ور شهيكه هم يمانيا"از كتاب 

  صفحهو.(  
و  ختيناگهان قدرت خدا بر او فرو ر "ريروح القدس را بپذ": دست خود را بر سر او گذاردم و گفتم "گلزورتيو"من 

افتاد...بعد  نيزم يرو يبه طور عاجزانه ا ينيزم بيس سهيك كيو مانند  ديغلط نييپا يشد. از صندل نياو سنگ ينفسها
  ).و. (صفحه ختشروع به تكلم به زبانها كرد و همه مارا خوشحال سا

  
 يرفتم و دستها نييمن باال و پا :، ليموسسه انتشار انج "است اديرو به ازد شهيكه هم يمانيا"در  ،گلزورتيو تياسم

  ). و آنها به زبانها متكلم بودند (صفحه ابنديگذاردم تا روح القدس را ب يخود را بر مردم م
  

 يكايآمر يكاستيمصاحبت پنط انهيسال ونيدر كنوانس يغاميپ نوامبر   "كاستيمژده پنط"در  "جاكسون ليگ" مبشر
  :. صفحه يشمال

 "يالكسيب"در  نيمن به حاضر  .افتيآنها فرا روح القدس را خواهند  گذارد و يتو دست خود را برآنها خواه: خدا فرمود
خدا  رومنديشب قدرت ن كي. ميحركت كرد  يجلسه بعد يبرا "يالكسيب"گفتم كه خدا به من چه گفته است. ما از 

 جلسه پر قدرت ادامه داشت و در آن شب  نيپر شوند. ا دازن و مرد با شتاب جلو آمدند تا از روح خ و  ختيفرور
  ).زن و مرد با روح القدس تعميد يافتند. هر يكي از آنها به زبانها سخن گفت و خدا را تمجيد نمود. (صفحه 

 يكيدهم.  يو انجام نم ميموضوع را تعل نيبه گذاردن دستها ندارم و ا دهيعق "يروحان يايعطا" دييو تا افتني يبرا من
) ايام كه بدون گذاردن دست (عطا دهيرا د ياديعده ز رياز جلسات اخ ياريبوده كه در بس نيها و افتخارات من ا ياز شاد



روح القدس وجود  افتني يبرا ديمف ينوع دستگذار كيدهم كه  يم ميتعل مقدسدارم كه كتاب  مانياند. معهذا ا افتهيرا 
  دارد.

كند وجود  يثمر كه با كتاب مقدس مطابقت نم يب ينوع دستگذار كيبه خاطر داشت كه ممكن است  ديحال با نيع در
  . موتاوسيداشته باشد  اول ت

بر او دست گذارده  نكهيذكر شده، بدون ا و هايكه در اعمال باب يكرد كه شخص ممكن است، همانطور قيتصد ديبا
  شود از روح القدس پر شود.

  
قبول  ديبا يموضوع امكان دارد، ول ني. هر چند اابندي يدست بر آنها گذارده شود شفا م نكهيبدون ا ياديعده ز نيهمچن

  در طلب روح القدس هستند دست گذارد. كهي توان بر آنهائ يم نيكرد كه مطابق كتاب مقدس همچن
از  چكداميه نيبودند. با وجود ا افتهينجات، بركت و شفا  ياديبوجود آمده بود عده ز يبزرگ يروحان يداريسامره ب در  
از طرف  پسيليشود كه هر چند ف ياستنباط م نيفوق الذكر چن اتي. از آافتنديروح القدس را ن پسيليدر اثر بشارت ف نهايا

سوالن كه در بود كه ر ليدل نيرا نداشت. و حتما به هم يخدمت دستگذار يو مسح شده بود ول افتهيخدا قدرت و بركت 
فرستادند (حتما موضوع  شانيرا نزد ا وحناياند پطرس و  رفتهيكه اهل سامره كالم خدا را پذ دنديبودند چون شن مياورشل

اعمال  افتنديالقدس را  حگذارده رو شانيدعا كردند... پس دستها بر ا شانيآمده به جهت ا شانيبوده است) و ا يمهم
 :-. اعمال رسول هم ( پولس حتما عطاي دستگذاري را داشته است. او در افسس شاگرداني را مالقات كرد (

  .كه روح القدس را نيافته بودند، ولي چون پولس دست بر ايشان نهاد روح القدس بر ايشان نازل شد.  اعمال 
انجام كارش در  يبرا ياله تياو و با مامور ندهيبه عنوان نما يعني"به نام خداوند  يشود وقت يانجام م يپر قدرت كار

هر  ديگذارند. دادن و گرفتن بخشش با يدست م رنديپذ يبخشش را م مانيكه با ا يبر كسان مانداريمردان ا "او بتيغ
  كامل انجام شود. مانيدو با ا

دهد و  يشفا م مانيا لهيرا به وس مانداريسازد. خداست كه ا يرا پر م مانداريدهد و نه ا يرا شفا م ضينه مر يدستگذار
 يدهد كه بركت آسمان يفرصت مكند و به خدا كامال ً يشخص را زنده م مانيا يدستگذار نيسازد. اطاعت از آئ يپر م

 مانيا لهيرا به وس نيكه ما آئ يدر صورت ديخود وعده فرموده كه قدرت خود را عطا فرما ياله ضيخود را ببخشد. خدا با ف
  .ميزنده اطاعت نمائ

بوده  مانيروح آماده و پر از ا رفتنيپذ يكه برا يدستها بر كسان ياست وقت دهيبود كه د نياز افتخارات نگارنده ا يكي
  جلسه صدها نفر از قدرت روح القدس پر گشته اند. كياند گذارده شده در 

 نكهيقبل از ا ديشود، كوشش كن يدست گذارده م ماندارانيروح القدس بر ا يپر ياكه در آنجا بر ديرفت يبه مجلس اگر
. تا بر شما دست گذارده ديكن افتيبخشش خدا را در ديتا بتوان ديابيرا ب يروزيبر شما دست بگذارند شما دعا كرده و پ

  . ديابيالقدس را ب روحو  دياوريب مانيا د،يكن ميشود، خود را تسل يم
بار دوباره پر شود. در هر  نيتواند چند يم يشود ول يبار پر م كي. انسان فقط دياز روح پر بمان شهيهم د،يپر شد يوقت

. مست شراب ديپر، فروزان و درخشان نگاه دار شهيخود را هم ي. چراغهاديدوباره پر شو ديكن يكه شركت م يجلسه ا
  . اني. افسسدي...بلكه از روح پر شودينشو

  .دياز روح القدس پر بمان شهيهم گريعبارت د به
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  فصل هفتم
  شود مطابق كتاب مقدس است؟ يمشاهده م يكاستيكه در مجامع پنط يحركات ايآ

  
)، ديبزن اديخدا فر ي)، (به سوديداده است (خداوند را متبارك بخوان غاميتمام كتاب مقدس  خداوند به قوم خود پ در

خداوند آواز  ي)، (براديبخوان حي)، (او را با رقص تسبدي)، (دائما شاد باشديبخوان حيقدس او تسب)، خدا را در دي(دستك بزن
واقع شده است.  قيكه مطابق كتاب مقدس است مورد تشو يبه عنوان پرستش هاكار نيا ن،ي). عالوه بر اديده يشادمان

تا نشان  ميچند نكته را فهرست وار ذكر كن ميخواه يبلكه م م،يبده يفصل شرح مفصل نيكه در ا ستين نيمقصود ما ا
دارد و مطابق  تشود، با كتاب مقدس مطابق يم دهيو شن دهيد يكاستيكه در مجالس پنط يكه عالئم و تظاهرات ميده

  پرستش است.  ينقشه خدا برا
 ديداشته باشند كه امروزه نبا دهيعق دياز خوانندگان شا يذكر شده. هر چند بعض قياز عهد عت ياديز اتيفصل آ نيا در

را به سه قسمت  قيعهد عت حيكنم كه خود مس يجلب م قتيحق نيمن توجه شما را به ا ينقل شود، ول قياز عهد عت ياتيآ
برداشته شده، حفظ  انيكه از م قياز عهد عت يقسمت گانهي )ا(لوق ريو مزام اءيانب ،يموس عتيكرد: شر ميتقس
و  اءيدانم كه آزادانه از انب يمن خود را مجاز م ني). بنابرا انيشده است(كولس خكوبيم بياست كه بر صل عتيشر

  نقل كنم. ياتيآ ريمزام
  

  حيتسب
ر او را كه شما را از ظلمت به نو ليدعوت شده اند كه (فضا د،يعهد جد نيو هم مقدس قيعهد عت نيخدا، هم مقدس مردان

  ). :-) (اول پطرس ديخود خوانده است اعالم نمائ بيعج
(در هر  ديفرما ي). داود ماني) (عبرانميرا به خدا بگذران حيتسب ياو قربان لهيما دستور داده شده است كه (به وس به

 حي) بلكه (تسبخوانند) (مزمور  يم حيرا تسب اهيكه  ستندي). به ما گفته شده است كه (مردگان نمزموروقت) (
(در خانه خدا)  مي). مطابق كتاب مقدس است كه خدا را متبارك بخوانمزمور) (ديشايراستان را م خواندن
داده شده است (به  ميواقع به ما تعل ). در :-مزمور(در قدس او) ( )(در جماعت بزرگ) (مزمور  )(مزمور

  ). و  ) (مزمور حياو با تسب يو به صحنها ديائياو با حمد ب يدروازه ها
و لوقا   :- خي: (دوم توارديشود توجه كن يحاصل م د،يو هم در عهد جد قيهم در عهد عت ح،يكه از تسب يا جهينت به

  و اعمال :-.( در گذشته  يداند كه وقت يمخالفت كند؟ او م يدر مجالس عبادت حيامروز با تسب طانيش ديچرا نبا
خود  فاتيترسد كه اگر مردم از تشر يرخ داد. او م يكردند، چه اتفاقات داخلرا هم  حيخود تسب يمردم در چلسات عبادت

  دهد. يدوباره رو دور شوند، همان اتفاقات
  

خدا امروزه ).  :-ا كرد (لوق قيآن را تصد حيخالفت كردند، برعكس مسم حيشكاكان با تسب يكه وقت ديكن توجه
  .) ) (مزمورنديكه (خداوند را به سبب رحمتش تشكر نما دينما يدرخواست م

(هر  ؟يكه خدا باز هم از تو درخواست كند كه از او تشكر نمائ يشو ياست باعث م ياعتنائ ياز ب يكه حاك يبا سكوت ايآ
  .) بخواند) (مزمور حيكه روح دارد خداوند را تسب

  
  صدا

 سايبه كل يعني( ميبشو كي. به حضور او با حمد نزدميده يو صخره نجات خود را آواز شادمان ميخداوند را بسرائ ديائي(ب
. ممكن است ديرا هم مالحظه بفرمائ و   ري). مزام :-) (مزمور ميده ياناو را آواز شادم ري) و با مزامميبرو

دهد  يم ميآنها با آنچه كه خدا در كالم خود تعل گريصدا كرد. به عبارت د ديبا سايكلندارند كه در  دهيكه عق نديبگو يبعض
. ستنديانجام دهند. در واقع آنها با خدا هم آهنگ ن ديبا ديگو يكنند. آنها اعتقاد ندارند كه هرچه خدا به آنها م يمخالفت م

او را آنطور كه خودش  م،يكند) بپرست يآنرا انكار م تكه قدر ي(در صورت يخدا را به صورت انسان نكهيا يبه جا ديچرا نبا
خواهد كه قومش  يباشد. خدا م يآور است، كامال مطابق كتاب مقدس م يشادكه (صدا)  يتا وقت م؟يخواهد عبادت كن يم

). به ) (مقدسان...ترنم بكنند) (مزمور ). (مزمور ديعبادت نمائ يخدمت كنند. (خداوند را با شاد ياو را با شاد
به ما گفته  مينواز يخداوند م يبرا يقيآالت موس يوقت يحت .) مزمور ديما دستور داده شده (جالل نام او را بسرائ

  ).مزمور با آهنگ بلند) ( ديبنواز كويشده است (ن
. هر گاه قوم ) ليبرما) (اول سموئ ي. آنها گفتند (واديآ يكند، به سر دشمن چه م يم اديقوم خدا فر يوقت ديكن توجه

  ) بر دشمن خواهد بود.يخواهد عبادت كند، باز هم (وا يخدا باز هم او را آنطور كه خودش م
  



  زدن دست
  .) مزمور ديبانك برآور ي. نزد خدا به او از شادديامتها دستك زن عيجم ي(ا

 ليدل نيوجود نداشته باشد تنها ا يگريد ليدل چيكار را انجام دهم؟) اگر ه نيا دي(چرا با نديبگو ياست عده ا ممكن
 نيكار را دوست ندارم). من به ا ني(من ا ديبگو يگريدستور داده است. ممكن است شخص د نطوريكه خدا ا ستيكاف

دارند كه آنچه خدا فرموده است  يشود، مردم دوست م ينجات حاصل م يواقع يو خوش يشاد يكه وقت دميرس جهينت
  انجام دهند. 

  ).ديرا مالحظه فرمائ  اي) و اشع :-(مزمور 
  

  افراشتن دستها بر
  ..) مزمور ديو خداوند را متبارك خوان ديخود را به قدس برافراز ي(دستها

  ).خود را به نام تو خواهم برافراشت) (مزمور  يرو تا زنده هستم تو را متبارك خواهم خواند و دستها ني(از ا
 ي) او را با دستهاميكه لجوج نباش يوض (در صورتدر ع ميتوان يدهد ما هم م يبركت م كوين يما را با تمام بخششها خدا

دارم كه مردان  ني(پس آرزو ا ديفرما يكه م ديرا مالحظه كن  موتاوسياول ت ني. همچنميبخوان حيبرافراشته تسب
  برافراخته در هر جا دعا كنند). مقدس را... يدستها

  
  رقص

. داوود به رقص) جامعه  يبرا ي(وقت ديگو يوجود دارد و در ضمن م يوقت يهر كار ياعالم داشت كه برا مانيسل
  ). ليكرد (دوم سموئ يقوت خود) رقص م يحضور خدا (با تمام

 ي. وقتديمالحظه فرمائ زيرا ن  اي. ارمور بخوانند) مزم حي(نام او را با رقص تسب ديكه با ديگو ياو بعد م خود
). ديرا مالحظه فرمائ هيكار را كردند (همان آ نيهم زي(همه زنان) ن ).(خروج  ديرقص افت،ي يهائاز اسارت و بند ر ميمر

در بند غرور، ترس (از جفا و زحمت)،  -كنند در بند باشند ياز آنچه خود تصور م شتريب يليخ ياديممكن است عده ز
  .ميعدم تسل ديو شا ياعتنائ يب ،يسرد

  
  دنيجه
  .ديرا مالحظه فرمائ و لوقا  ، مزمور  لي، دوم سموئ، اعمال ، اعمال  لوقا

  
  خنده
  . وبيو ا ، لوقا ، جامعه  شيداي، پ مزمور

  
  هيرگ

  ، اعمال  اني، دوم قرنت اءيارم ي، مراث اءي، اشع، مزمور ، مزمور  مزمور
  

  يدسته جمع يدعا
   س، مرق موتاوسي، اول ت :- اعمال

  
  دنيلرز

. او در حضور پر قدرت ديشن يافتاد بلكه صدائ نيرسول در راه دمشق خداوند را مالقات كرد. او نه فقط به زم پولس
 الي) دانستادميبود كه گفت (لرزان با يحال نيدر چن زين الي. دان) اعمال ديلرز يخداوند بود. در حضور پر قدرت او (م

. اياست... از جهت خداوند) ارم شده يمسترخ ميگفت (همه استخوانها ايارم ،  حبقوق وبيو ا   را
 يتظاهر نكهيبدون ا ديايتواند به حضور پر قدرت خدا ب ينم چكسيكه ه ديداشته باش ناني. اطمديمالحظه فرمائ زين

  داشته باشد.  عهيماوراءالطب
  

  افتادن نيزم به
بلكه (مانند  دي(از جهت خداوند) نه فقط لرز اءيارم.  افتاد) اعمال نيبلكه (به زم ديحضور خدا، پولس نه فقط لرز در

بودم آمد و چون آمد من ترسان شده به  ستادهيا كهيگفت (پس او نزد جائ الي). دان اي(ارم ديمرد مغلوب شراب) گرد



 نجايدر ا. ه افتادم) مكاشف شيهايپا شيمثل مرده پ دميگفت (وچون او را د وحناي.  اليخود در افتادم.) دان يرو
فقط گناه است  م؟يبتوان دي) چرا نبام؟يائيآنگونه به حضور خداوند ب ميتوان يامروز هم م ايسوال كند: (آ يممكن است كس

  ). اءيتواند ما را از خدا جدا سازد (اشع يكه م
  

به  يكس ي. بعالوه وقتديايگذشته به حضور او ب يند مانند زمانهاتوا يخدا باشد، م يهم اگر انسان در جستجو امروز
 يسي. عديرفتار نما ميتواند مانند اشخاص قد يبالشك مطابق كتاب مقدس م د،يآ يحضور مقدس و پر قدرت خدا م

به  يوقت . يحاضرم.) مت شانيا اني)، آنجا در مسايكل رسه نفر به اسم من جمع شوند (د ايدو  كهيجائ رايفرمود (ز
  نخواهد بود. يو ظاهر يصور گري. عبادت ما دديخواهد گرد يپرستش كامال واقع م،يتوجه داشته باش قتيحق نيا

  
  لبها جنبش
   انيو اول قرنت  :- اءي، اشع حبقوق

  
  شدن خوديب

  و اعمال  ، اعمال  اعمال
  

  به زبانها تكلم
كه خود را واقعا به  دي. آنگاه به خدا فرصت بدهديرا بخوان اني. باب دوازدهم اول قرنتديكتاب را بخوان نيچهارم ا فصل

  شما ظاهر سازد!
  
  

 سازمان ايراني براي مسيح
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


