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چگونھ بدون ھیچ شکی مطمئن باشید کھ رابطھ بین شما          
. و خدا درست است                                

                    
                            ١        

کشف راز                         

 توانستیم بھ دنیا نشان دھیم کھ تعھد بھ مسیح، نھ تنھا کسل کننده، اگر می
خستھ کننده و یکنواخت نیست بلکھ ھیجان انگیزترین ماجراجویی روح 

 ء کسانی کھ از بیرون کلیسا با سو؛انسان است کھ تا بحال شناختھ شده
... د  اظھار وفاداری نماین تایح نگاه می کنند، جمع خواھند شدظن بھ مس

و در آن زمان انتظار بزرگترین بیداری روحانی بعد از پنطیکاست را 
               . خواھیم داشت
                                                   جیمز استوارت                    

دوست دارید بعد تازه ای از خوشبختی و خوشی را در زندگی آیا 
مسیحی خود کشف نمایید؟

 از تالطم روحانی خارج شوید و بھ زندگی ھمیشھ پیروز می خواھیدیا آ
ید؟یابت دس

پایان مساوی با  مسیحی شدید شاید فکر کردید ایمان آوردن بھ مسیح وقتی
ی شما علیھ وسوسھ و باعث پیروزبالطبع مشکالت شما خواھد بود، کھ 

با ، و بھ راحتی  خواھد شدتجربھ خوشبختی لحظھ بھ لحظھو ، گناه
.گرفتاری ھای زندگی برخورد خواھید کرد

ولی بھ این راحتی نبود، بود؟ متوجھ شدید کھ بسیاری از مسیحیان 
متوجھ شدید کھ خداوند بھ مسیحیان .  را تجربھ می کنندتشنگی روحانی

. انتخاب صحیحی نمی کنیماغلب  ماآزادی انتخاب می دھد، و اینکھ
 اجازه می دھد کھ سختی ھا  مواقعدر بیشترشما کشف کردید کھ خداوند 

 خودین موارد ما با عکس العمل ھای وارد زندگی مان شود و در ھمھ ا
                                          

Peyman
Stamp
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فانھ تعداد زیادی از ایمانداران گرفتار متاس. بھ او احترام نمی گذاریم
ھدایت می د کھ آنھا را بھ فراز و نشیبی ونشمی ی  روحانتالطمنوعی 

 در بیابان گروه دیگری. وانین می شود کھ باعث دلسردی شان از قکند
خشک افسردگی روحانی، دور از چشمھ ھای وفوری کھ خداوند ما 

ز او اطاعت کردند  نموده و اعیسای مسیح بھ ھمھ کسانی کھ بھ او اعتماد
.، سرگردان می گردندوعده داده است

در عوض، . وفا کرده استھ کھ البت بھ وعده اش وفا نکرده است؟ آیا او
بع قدرتی کھ عیسای مسیح فرستاد این مسیحیان خیرخواه در استفاده از من

 کھ بھ یآنھا بھ راز. ت خورده اند کار او را در ما انجام دھد، شکستا
شما چطور؟ بھ تازگی  .رده اندپی نبندگی پایدار منتھی می شود، ز

احساس کرده اید کھ از خداوند فاصلھ گرفتھ اید؟ آیا حس آرامش درونی 
تان کمتر از آن مقداری کھ باید باشد، شده است؟ آیا اولین محبت خود را 

ی برای او گذاشتھ اید؟ آیا گناه شما را مستاصل کرده است؟ آیا اشتیاق کم
برای مطالعھ کالم خدا دارید؟ آیا در محبت بھ دیگران یا بھ خود، مشکل 
دارید؟ آیا دعا تجربھ ای بی معنی در زندگی تان شده است؟ آیا گرفتار 
عادت بدی شده اید؟  آیا در بشارت دادن بھ دیگران در مورد مسیح 

عالقھ کمی دارید؟ آیا خوشبختی تان بھ موقعیت شما بستگی دارد؟
در آستانھ کشف این موضوع ھستید کھ چگونھ می توانید از سقوط شما 

 ، چگونھ بر رکود روحانی طلسم شدهدر قوانین روحانی اجتناب نمایید
 پر کالتی روبرو خواھید شد،مھم نیست کھ با چھ موانع و مش. غلبھ کنید

 ساعت خواب مداوم نیاز داشتھ باشید، بدون ۴٨ یا بھ ،از انرژی باشید
... انید مطمئن باشید کھ ھمھ چیز بین شما و خدا درست است شک می تو

و زندگی شما می تواند نمونھ بارزی از محبت، خوشی، صلح، صبر، 
مھربانی، نیکویی، ایمان، تواضع و پرھیزکاری کھ او وعده داده است، 

.باشد
                                          

خالص شدن باالخره                                  
 ٩ فرانکوقتی کھ .  مدیرعامل موفق یک موسسھ اتشاراتی استفرانک،

سالھ بود، بھ عیسای مسیح بھ عنوان نجات دھنده شخصی خودش ایمان 
دراز بچگی او در یک خانواده بسیار خوب مسیحی بزرگ شد و . آورد
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اما ھمیشھ وقتی : "او می گفت .فعالیت ھای کلیسایی شرکت می کرد
با اینکھ . صحبت از تعھد مسیحی بود، از زیر آن شانھ خالی می کردم

ھیچ وقت دست بھ کارھای وقیحی کھ دوستانم انجام می دادند، نمی زدم؛ 
ندگی ام لذت ببرم تا آنکھ نمونھ اغلب ترجیح می دادم کھ بھ نوعی از ز

مکررا سرخوردگی و شکست را تجربھ می . مثبتی از مسیحیت باشم
با خواندن کتاب مقدس و بررسی زندگی والدینم و دیگر مسیحیان . کردم

ولی بھ . بالغ، آن ثبات مورد نظر در زندگی مسیحیم را دریافت کردم
انھ می شدم و بعد از آن آسانی تسلیم افکار شھوانی، بدبینانھ و خودخواھ

احساس گناه می کردم و تا ھفتھ ھا و ماه ھا از نظر روحانی مرده بودم، 
تا  زمانیکھ در مراسم عشا ربانی کلیسا برای چندمین بار زندگیم را 

.متعھدانھ بھ مسیح بسپارم
 راھی ،بزودی متوجھ شدم کھ آن لحظات احساسی پرشور تعھد دوباره

این . و اینکھ آن چرخھ مجددا شروع شوداست برای سازش بیشتر 
وضعیت مثل حرکت در یک جاده کوھستانی بود کھ دایما باال و پایین می 

من آن شادی و پیروزی را کھ یک . پایینبطرف رود، البتھ بیشتر 
."مسیحی باید داشتھ باشد، نداشتم

او در یکی از کنفرانس ھای آموزشی .  راز را کشف کردفرانکسپس 
 من آنجا در مورد خدمت روح القدس در زندگی ایمانداران مسیحی کھ

 آموخت کھ خدا روح القدس را فرانک. صحبت کردم، شرکت نمود
او یاد . فرستاد تا مددکار، تسلی دھنده، معلم و راھنمای شخصی ما باشد

گرفت کھ می تواند بھ قدرت روح القدس متصل شود تا بھ او کمک نماید 
او یاد گرفت کھ چگونھ باید با گناه . ومت نمایددر مقابل وسوسھ مقاکھ 

اعتراف نشده برخورد نماید و چطور می تواند آنگونھ کھ خدا از او 
. انتظار دارد، زندگی کند

آموختن در مورد خدمت شخصی روح القدس، کامال : " می گویدفرانک
من با تعھد ھمھ جانبھ بھ خداوند مقاومت می . زندگی من را عوض کرد

، چون می خواستم کھ شاد و پر تحرک باشم؛ اما متوجھ شدم وقتی کردم
 بطور نیز را انجام دھد، ھر دو کیفیتبھ روح القدس اجازه دادم کارش 

.پدید آمد طبیعی
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یب ھای احساساتی از بین برود و در گام  کھ فراز ونش استخیلی عالی
البتھ اوقاتی وجود دارد کھ . زدن با خداوند عیسی ثباتی بیشتر داشتھ باشم

ت می کنم؛ ولی احساساتم فوران می کند، یا احساس دلسردی یا شکس
فراھم نموده است، بر ونھ از طریق منابعی کھ خدا گحاال می دانم کھ چ

!"ی بزرگچھ تفاوت.  فایق آیم)... و دلسردی(ی ھای روحانی  خشکاین

یک ھوای تازه                                   
با خودش ، ه بود سالگی بھ عیسی مسیح ایمان آورد١٢ کھ در سن جوآن

حتی بھ قیمت جانش ھم کھ شده، یک مسیحی خوب "قرار گذاشت کھ 
ر چیزی او با آن دندان ھای بھم چسبیده و قوزک ھای سفیدش ھ." باشد

را کھ فکر می کرد یک مسیحی خوب باید انجام بدھد، مثال  یکشنبھ ھا 
بھ کلیسا و کانون شادی رفتن، عدم استعمال دخانیات و الکل، تماشای 

.  را انجام دادن و با خواھر بزرگتر مھربان بودنبیلی گراھام در تلویزیو
 سال شکست، سرخوردگی و ٩ سالگی بعد از ٢١ در سن جوآناما 

من نتیجھ گرفتم کھ . یک چیزی اشتباه است"عذاب وجدان متوجھ شد کھ 
باالخره اگر من یک مسیحی بودم، چرا . من نباید یک مسیحی باشم

"م مثل یک مسیحی عمل کنم؟ھ انتوانست
 بھ دانشگاه نبرسکا می رفت، بھ یک کنفرانس آموزش جوآنوقتی 

. د، دعوت شدرھبری کھ بوسیلھ سازمان کمپس کروسید حمایت می ش
 آنجا برای اولین بار شنیدم کھ زندگی مسیحی یک مشت انجام دادن و"

ندادن نیست، بلکھ لحظھ بھ لحظھ قدم زدن با خداوند است و این انجام 
پیروززندگی مسیحی یک کار بستگی بھ قدرت او دارد کھ بھ من برای 

.نیرو می دھد
 را تجربھ خوددر زادی حاصل از عمل روح القدس تقریبا بالفاصلھ آ

 بھ خودم فشار  نبودم تقال کنم وکھ مجبور حقیقت تشخیص این. کردم
  ".بیاورم کھ مسیحی وار زندگی کنم، مثل تنفس ھوای تازه بود

حاال بھ عنوان یک مسئول امور .  سال پیش اتفاق افتاد١٣ جوآنکشف 
تھدای ناشی از عمل روح القدس مبنی بر ، او از ثبات و قدرتپرسنلی

.ھدایت و نیرو دادن در زندگی اوست، لذت می برد
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توانا در بخشیدن پدر                                 
 کشمکش درونی بھ خاطر صدمھ ای بود کھ از پدرش بھ استیسی،برای 
کینھ و ) پدرم(برای سال ھا او : " می گویداستیسی. ارد شده بوداو و

ه  دادمداوم نسبت بھ من و مادرم نشانتنفرش را با اعمال زور و انتقاد 
تلخی تمام وجود من را فراگرفتھ و ھیچ چیزی بیشتر از این مرا . بود

بھ خاطر ھمھ آسیب ھایی کھ بھ من پدرم خوشحال نمی کرد کھ ببینم 
بخشیدن او آخرین کاری بود کھ می خواستم . ود، عذاب می کشدرسانده ب

." یا می توانستم انجام بدھم
 با گروھی از مسیحیان کھ در مورد خدمت روح القدس در استیسیسپس 

درحالیکھ یاد می گرفت . زندگی ایمانداران آموزش می دیدند، آشنا شد
 او نسبت بھ چگونھ مطیع کنترل روح القدس باشد، کم کم طرز فکر کلی

من بیشتر و بیشتر از : "او بھ یاد می آورد. پدرش و دیگران عوض شد
محبت خارق العاده خداوند پر شدم و آن تلخی من آنقدر کمرنگ شد کھ 
. باالخره توانستم پدرم و آنھایی کھ بھ من آسیب رسانده بودند را ببخشم

حبت ویژه کھ من بھ یک م. من خودم نمی توانستم این کار را انجام بدھم
تنھا خدا می تواند فراھم نماید، نیاز داشتم و خدا ھم آنرا برایم فراھم 

خدا قلب دلسوز خودش را در من گذاشت، پس حاال صادقانھ می ! نمود
خدا موقعیتی را عوض . توانم بگویم کھ پدرم و دیگران را دوست دارم

 ".اشتمنمود کھ در مورد آن ناامید بودم و قدرت تغییر آنرا ھم ند
                                          

قدرت مسیحی زیستن                            
جوان باھوشی است کھ رھبری گروه جوانان کلیسای شان را اندرو 

بدلیل تاثیر والدینش و یک کلیسای خوب، اندرو در کودکی . بعھده دارد
خیلی از بچھ ھای رھبران مثل : "عان می داردذاو ا .مسیح را پذیرفت

در . رب روحانی کمی داشتما ولی تج، بودمبچھ خوب کلیسا من یک
ما ھنوز احساس  دوباره زندگیم را بھ مسیح سپردم، ا١٩٨۴ستان سال بتا

." استناقصمی کردم کھ چیزی 
 بلکھ غیر ،حاال اندرو متوجھ شده کھ زندگی مسیحی نھ تنھا مشکل است

ای روح القدس در درون ما، ممکن نیست کھ بدون وجود خد. ممکن است
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قدرت کافی برای مقاومت در برابر وسوسھ را داشتھ و دست بھ انتخاب 
.صحیح بزنیم
جازه دھم بود کھ من باید اچیزی کھ نمی دانستم این  "،او می گوید

 زمانی . زندگی نمایدیاز طریق من مسیحخداوند، شخص روح القدس 
 مسیحی زندگی کردن اصال یک بار نیست، مسئولیت بار م کھ کشف کرد

 من چون خدای روح القدس از طریق من مسیحی زندگی خواھد کرد اگر
، شادی غیر قابل توصیفی وجودم  بھ او اعتماد نمایماو را دعوت کنم و

."گرفترا فرا

رھایی از گناه جنسی                               
.  خوش صورت و اھل خانواده بودی مرد، یکی از رھبران کلیساجان

نھا روی او حساب می آدیگران و شنیدن مشکالت ھمیشھ برای کمک بھ 
فتر کارش کمی بھم خورد، وقت مطالعھ کالم داما وقتی کھ اوضاع . شد

 در نتیجھ  ودعای روزانھ اش کم شد. کنار گذاشت را گاھانخدا و راز
. از دست داددر زندگی او مسائل روحانی اولویت خود را 

ن صمیمیت اولیھ را با زن خود احساس نمی کرد و گذشت سریع آدیگر 
 ھمکار سابریناوقتی غروب یکی از روزھا  .ھا او را می ترسانید سال

ماده آ جان کارش ظاھر شد، جوان و جذاب او با چشمان اشکبار در دفتر
نامزد او بھ تازگی .  خودش مشکل داشتسابرینا. بود کھ سقوط کند

استفاده سو، مورد شان را بھ ھم زده بود و او احساس رد شدگی نامزدی
. قرار گرفتن و زشتی می کرد

بھ .  را متقاعد کرد کھ ھنوز بھ شدت جذاب استسابرینا بھ سرعت جان
 یک سری گرفتار خود را آنھا ،طالح مشاورهھا بھ اص دنبال ساعت

 رفتار خود را اینگونھ جاندر ابتدا  .برخوردھای جنسی مرموزانھ دیدند
منطقی جلوه داد کھ زنش او را درک نمی کند و اینکھ می دید زن جوانی 

اما . بھ او تمایل نشان می دھد، باعث شد کھ دوباره احساس جوانی کند
 جای خود را بھ ابرھای تاریک احساس لحظھ ھای لذت بخش بھ زودی

چیزی کھ باعث شده بود  .او زن و خانواده خود را دوست داشت. گناه داد
 حاال بھ او نشان می داد کھ ،خیلی سریع احساس کند شخص مھمی است



٧راز                                                                                    

 بار  نمی توانست سنگینیجان.  کم می توانست متواضع باشدچقدر
 یاد جانھمان جایی است کھ درست این . حساس گناه را تحمل نمایدا

احساس و آن گرفت کھ روح القدس چگونھ می خواست او را از درد سر 
 جانکار ساده ای نبود، اما . ، رھا نمایدرابطھ ای کھ ایجاد کرده بود

 قطعسابرینا  با خود با خدا را تصحیح نماید،ھ  رابطدوبارهت توانس
. کند و بخشش زنش را دریافت نمایدرابطھ 

 مدتی طول کشید کھ رابطھ زناشویی مانطور کھ می توانید تصور نماییدھ
 و ھمسرش ثبات الزم را پیدا کند، اما بھ مرور زمان خدا رابطھ آنھا جان

اھش پشیمان بود و مصمم  عمیقا از گنجان. را بر قرار نمود و شفا داد
می دانم کھ "او پذیرفت کھ  .است کھ نزدیکتر از قبل با خدا گام بردارد

 او بھ من. اگر ھر روز بھ روح القدس تکیھ نکنم، چقدر ضعیف ھستم
ن دچار شده بودم را آلودی کھ بھ آقدرت داد تا وضعیت مخرب و گناه 

ش روح القدس در وقتی فکر می کنم کھ اگر در مورد نق .متوقف نمایم
گرفتھ بودم، موقعیت ازدواج و خانواده ام چگونھ نزندگی ام چیزی یاد 

."می توانست باشد، بھ خودم می لرزم

..." شما قدرت خواھید یافت"                            
 ھمگی رازی را کشف نمودند کھ ی، اندرو و جانستیسن، اآفرانک، جو

را نادیده نآکنار دنیا نیت نیز در گوشھ و متاسفانھ بیشتر مسیحیان خوش 
پس . نمی دانند کھ روح القدس کیستھنوز ھا ایماندار  میلیون. گرفتھ اند

رامش خود را در زندگی آنند بھ او اجازه دھند تا قدرت و چگونھ می توا
. زاد نمایدآنھا آ

ھا و  نھا بھ موقعیتآیعی زندگی می کنند، شادی روحانی آنھا بھ طور طب
ا بھ وسیلھ گناه و مصالحھ ب. تفاقات بستگی دارد، مسیحی ولرم ھستندا

اصل از قدم زدن لحظھ بھ حدنیا، کالفھ و  ناامید شده اند و ھرگز خوشی 
. لحظھ با خداوند را تجربھ نمی کنند

: قبل از اینکھ عیسی بھ آسمان صعود نماید بھ رسوالنش قول داد کھ
، قوت خواھید یافت و شاھدان من  آیدلیکن چون روح القدس بر شما"

"  یھودیھ و سامره و تا اقصای جھانخواھید بود در اورشلیم و تمامی
.)٨: ١اعمال (
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 ؛ن مردان ضعیف و شکست خورده بودندقبل از پنطیکاست، این شاگردا
قدر نآنھا نازل شد، آز پر جالل، وقتی روح خدا وند بر ن روآاما در 

 . دنیا را زیرو رو کردندی مسیح بھ عیسنقدرت یافتند کھ با شھادت داد
ھا ھمان روح القدس بھ زنان و مردان قدرت داده است تا  در خالل قرن

او مسیحیان را با محبت . کارھای بزرگی برای ملکوت خدا انجام دھند
بوحھ دلشکستگی ھا حاو شادی را در ب. ان پر کرده استت بھ دیگرنسب

 تولید نموده ، صلحتاو در روح پر از مشکال. ورده استآبھ ارمغان 
او سبب شده کھ مسیحیان ترسو با شجاعت انجیل را با دیگران در  .است

من بدون شک می دانم کھ اگر در زندگی مسیحی ام نیاز . میان بگذارند
من طبیعتا .  حتما شکست می خوردم،س را درک نکرده بودمبھ روح القد

سی مسیح ھمیشھ صحبت با دیگران در مورد عی. رو و کم حرف ھستمکم
 سال خدمت، روح القدس ۶٠طول تقریبا  ولی در ،برای من آسان نبود

شجاعت الزم را بھ من عطا نمود تا بھ طور موثر در مورد مسیح با 
موزش دھم تا آ مسیحیان دیگر را نمایم و ھمچنیندیگران صحبت 
.اینگونھ عمل نمایند

  این خدمت جھانی، وقتی کھ بھ نظر می رسید ھمھ راهمدیریتدر طول 
وقتی کھ زمان و مسائل مالی بھ . ھا بستھ است، ھدایت او را تجربھ کردم

وقتی واکنش  .نمودمی  بھ من آرامش و صبر عطا بن بست می رسید، او
نمی  .او مرا با خوشی پر می کند ، نومیدی استطبیعی من عصبانیت و

 یا سازمان کمپس کروسید را متوانم افتخار موفقیت خدمت شخصی خود
ھر روز مرا ھدایت  و کھ  اجازه ندھمبھ او  چون می دانم اگر ،بپذیرم

و   تمام تالشم برای مسیح، جسمانی و بیھوده خواھد بود،راھنمایی نماید
 بھ ھدایت او ھستم، یھ و اعتمادتکبھ دنبال ما ھنگامی کھ مشتاقانھ ا

 کھ او می خواھد در من وازه ھای جھنم نمی تواند خدمتیمطمئنم کھ در
.  تسخیر نماید راو از طریق من بھ پیش ببرد

دسترسی بھ سرچشمھ قدرت                              
ان قدرت او بھ مسیحی! ن در دسترس شماستقدرت روح القدس ھمین اآل

ھای سمج را در ھم بشکنند، او کلیساھای راکد و  کمک می کند کھ عادت
 و بدنی متشکل از ایمانداران در حال ،ساکن را بھ کلیساھایی پر تحرک
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نماید کھ بر ان کمک می قدرت او بھ مردان و زن. رشد تبدیل می کند
نھا را از بند گناه و اسارت احساس گناھکاری آوسوسھ غلبھ نموده و 

او بھ مسیحیان نشان می دھد کھ چگونھ واقعا یکدیگر را . آزاد می نماید
او ایمانداران را قادر می سازد کھ در بحبوحھ مشکالت، . محبت نمایند

حی را یاری می دھد تا او ھزاران مسی .آرامش درونی را تجربھ نمایند
. فایق آیندترس شھادت دادن در مورد مسیح بر 

اگر می خواھید سر چشمھ این قدرت را کشف کنید، فقط دست مرا 
 کتاب مقدسی داشتھ حقایقما می خواھیم سفری ھیجان انگیز بھ . بگیرید

 خیلی ساده بھ حقایقاین  .باشیم کھ در خالل اعصار کمی غبار گرفتھ اند
 ی روزانھ خود بھ کار می بندید، اما وقتی آنھا را در زندگ،یندآ نظر می

بیابان  .ی شما دیگر مثل سابق نخواھد بودتضمین می کنم کھ زندگ
ن فراز و نشیب مداوم آ آباد می گردد وروحانی زندگی شما رفتھ رفتھ 

. ، باالخره دارای ثبات خواھد شدروحانی
 حتی اگر در -خداوند شاد باشیدفرا خواھید گرفت کھ چگونھ ھر روز در 

یاد خواھید گرفت کھ در . موقعیتی باشید کھ بھ نظر نمی رسد جالب باشد
 و )گناھانی کھ سبب شکست شما شده است( تان چکار کنید مورد گناھان

. چگونھ ضمیر خود را پاک نگھ دارید
بیچارگی بھ امید تبدیل .  را بھ ھیجان می دھد خودو خستگی جایمالمت 

در گام زدن شما با خدا جلوه جدیدی از قدرت و ھدف .  گرددمی
 زیرا بھ روح القدس اجازه می دھید کھ کار خود را در داشت،خواھد بر

بیایید اولین پس آیا برای این اکتشاف آماده اید؟  . زندگی شما انجام دھد
. قدم را برداریم



                                            ١٠

 .درک تضاد درونی کھ مسبب بسیاری از مشکالت ما است         

                         ٢
 است کھ ثبات داشتھ باشیم؟دشوارچرا خیلی 

 و ناھانھرگز یقین، تولد دوباره، تقدس، تطھیر گ بدون حضور روح،
مان را بدون او  می توانیم وظایف .قبول اعمال وجود نخواھد داشت

زندگی در  .ی استاشینانجام دھیم، ولی خدمت مان، ضعیف و م) خدا(
                                  .روح وجود دارد

کریس ول . آ .   دبلیو                      

زوج میانسال جذابی، راه خود را بین جمعیت کوچکی کھ اطراف من 
ی و ھمسران شان من تازه با یک گروه مدیران مسیح. بودند، باز کردند
 آنھا در مجموع . شخصی روح القدس صحبت کرده بودمدر مورد خدمت

اما وقتی آن زوج نزدیک تر . بسیار مجذوب حرف ھای من شده بودند
: شوھر از من پرسید. ان ببینمآن، توانستم نگرانی را در چشم ھای آمدند

نیاز آیا می توانیم با شما صحبت کنیم؟ ما در یک مورد بھ کمک شما "
".داریم

 کارل. بعد از چند لحظھ، سھ نفری توانستیم بھ یک جای خلوت برویم
لیکھ بھ او در حا. روی صندلیش ناآرام بود، بعد شروع بھ صحبت کرد

مشکل اساسی من در مورد ایراد گرفتن  "،ھمسرش اشاره می کرد، گفت
 را بھ نظر می رسد کھ اصال نمی توانم جلوی این کارم.  می باشدجیناز 

در چھ مواردی از او ایراد می  "،من از او سوال کردم کھ ."بگیرم
" گیری؟

." او از ظاھر من ایراد می گیرد "، با لحن اعتراض آمیزی گفتجین
ھمیشھ از طرز لباس پوشیدن و  "، با شرمندگی پاسخ مثبت دادکارل

."آرایش موھایش از او ایراد می گیرم
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از نحوه اعتراف کارل متعجب شدم و باید اضافھ کنم کھ جین زن بسیار 
بعد  "، اشک شده بود، گفتدر حالیکھ چشم ھای جین پر از. جذابی بود

م  تالشھمھ. شتھ است گذا  بر روی مناز مدتی حرف ھای او اثر بدی
ا اینحال او ھمیشھ از طرز  کھ رضایت او را جلب کنم، باین است

زمانی کھ .  خانھ داری و خالصھ از ھمھ چیز من ایراد می گیرد،آشپزی
سعی می کنم از خودم دفاع کنم، او مرا متھم می کند کھ می خواھم دعوا 

ش را با  اشک آلودا چشم ھایسپس یک لحظھ ساکت شد ت." راه بیاندازم
. دستمال پاک کند

من عاشقش ھستم، ولی نمی دانم کھ تا کی می توانم این  "،جین ادامھ داد
."رویھ را تحمل کنم

وقتی سھ نفری بھ صحبت مان ادامھ دادیم، معلوم شد کھ یکی از 
 بنای کسانی کھ یبھ جا . بودوت دائمی کارل، روحیھ انتقادگر امشکال

بارھا سعی کرده بود کھ خوش را . ، آنھا را خرد می کردتدوست داش
من می  "،کارل گفت. عوض کند، ولی تغییراتش ھمیشھ کوتاه مدت بود

در مورد این موضوع نیز دعا . مثبت تر باشمدانم کھ خدا می خواھد 
. کردم و بھ سختی تالش کردم کھ بھتر باشم، ولی ھر بار خراب کردم

را این مسالھ اینقدر برای من مشکل است؟ چ. ھر دفعھ ناموفق بودم
"چطور می توانم بیشتر عشق بورزم؟

مشکل کارل، عالمت جنگ درونی است کھ ھمھ ما با آن مواجھ ھستیم، 
ھمان تضاد و کشمکش قدیمی کھ پولس رسول در رسالھ بھ مسیحیان 

:کولسی شرح میدھد
 منتقل و ما را از قدرت ظلمت رھانیده، بھ ملکوت پسر محبت خود"

"  یافتھ ایمساخت، کھ در وی فدیھ خود یعنی آمرزش گناھان خویش را
 ).١۴-١٣: ١کولسیان (

 روحانی وجود دارد کھ نمی توانم آنھا ملکوتپولس تعلیم می دھد کھ دو 
. را ببینم، ولی تصمیمات و سرنوشت ھمھ انسان ھا را کنترل می کنند

دخواھی و غرور، طمع  شیطان، یعنی پادشاھی تاریکی وغم، خوملکوت
انسان در پادشاھی شیطان متولد . و ناامیدی) طغیان(و تکبر، سرکشی 

بگیرد، یا بھ می شود و بخاطر اینکھ انتخاب می کند کھ آن را نادیده 
 . در ھمانجا باقی می ماندخاطر غفلت و کوتاھی
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ی است و زندگی جاوید، از طرف دیگر پادشاھی خدا از نوع روشنای
انکار نفس و ھماھنگی در روابط را شادی،  و بھ یکدیگر، عشق بھ خدا
عضویت در ملکوت خدا، یک انتخاب ارادی با اعتماد بھ . در خود دارد

. ح بھ عنوان خداوند و نجات دھنده شخصی می باشدعیسی مسی

آزادی انتخاب                                         
وقتی مسیحی شدید، از ملکوت شیطان رھا گشتھ و توسط ایمان انتخاب 

اجازه دھید تا بر تخت سلطنت قلب شما فرمانروایی بھ مسیح کردید کھ 
سپردید، صادق ) مسیح (ود را بھ اواگر زمانی کھ کنترل قلب خ. نماید

 ز شما را ترک نکند و تنھا نگذارد او قول داده است کھ ھرگ؛بوده باشید
.)۵ :١٣عبرانیان (

بھرحال خدا خانواده ای می خواھد متشکل از مردان و زنانی کھ تفکر 
پس او اجازه می . ندعمل می نمایمی کنند، نھ کسانی کھ مثل عروسک 

او از ما می . ھای خود حق آزادی عمل داشتھ باشیمدھد تا در انتخاب 
در ھر لحظھ از . نیمخواھد کھ حتی اطاعت کردن از او را انتخاب ک

چھ بخواھیم مسیح اداره .  می توانیم دست بھ انتخاب بزنیمزندگی روزانھ
امور را بر عھده داشتھ باشد و چھ خودمان کنترل زندگی مان را بھ 

 پس  از او گناه می شویم، تخت سلطنت راوقتی تسلیم  .دست بگیریم
 درست است کھ مسیح ھنوز در زندگی ماست، ولی دیگر بر. گرفتھ ایم

 و شیطان بھ خوبی از این موضوع تخت قلب مان فرمانروایی نمی کند
ھر چند کھ از ملکوت ظلمت شیطان رھایی یافتھ ایم، ولی ! آگاھی دارد

 کھ در مقاومت با وسوسھ بھ ما زمانی کھ بھ روح القدس اجازه نمی دھیم
. کمک نماید، شیطان ھمچنان می تواند بر روی ما تاثیر بگذارد

ھدف او این است کھ ما را از نقشھ خدا برای ما کھ ھر چھ بیشتر شبیھ 
پولس این کشمکش درونی را چنین . مسیح شدن است، منحرف سازد

:توصیف می کند
ی خواھم نمی کنم، بلکھ کاری را کھ آنچھ می کنم نمی دانم زیرا آنچھ م"

پس ھر گاه کاری را کھ نمی خواھم . کھ از آن نفرت دارم بھ جا می آورم
و الحال من . بھ جا می آورم، شریعت را تصدیق می کنم کھ نیکوست
زیرا می دانم . دیگر فاعل آن نیستم، بلکھ آن گناھی کھ در من ساکن است
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کھ در من یعنی در جسدم ھیچ نیکویی ساکن نیست، زیرا کھ اراده در من 
.)١٨-١۵: ٧رومیان ( "حاضر است، اما صورت نیکو کردن نی

ھ  اول کارل این موضوع د؟  در وھلیاین حرف ھا بھ نظر آشنا می رس
را نفھمید، ولی صحبت ھای او تقریبا شبیھ صحبت ھای پولس رسول 

و چھ کسی در بین ما ھست کھ وقتی با وسوسھ مواجھ می شود، . بود
احساس نکند کھ برای ضعف ھایی کھ دارد چقدر ناامید و تنھا است؟

ت تضاد و کشمکش دنیا، ملکوت نور و ملکوت ظلمت براستی واقعی اس
و بھ ھمین دلیل است کھ ثبات در قدم زدن با خدا، برای مسیحیان مشکل 

شیطان روح ما را از دست داده است، ولی بھ طرز وحشتناکی . است
او بھ وسوسھ و منحرف کردن ما ادامھ می ! یک بازنده عصبانی است

دھد تا بھ نحوی ما را از درک این موضوع کھ بھ عنوان فرزندان خدا 
.  ھویتی داریم، باز داردچھ) پادشاه(

در حالیکھ این مقولھ را با کارل و جین در میان می گذاشتم، یک برگھ 
: کاغذ برداشتم و شکل زیر را کشیدم

 
مرکز کنترل ما    

                                       خدا

                                
                                                                           

  
                                   

     

                            
                                                                               

                                   شیطان 
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از صحبت ھای امروز شما این شکل را  "،کارل پیش قدم شد و گفت
."متوجھ شدم

دایره، : "کارل گفت "این شکل چھ چیزی را نشان می دھد؟ "،من گفتم
 من را نشان می دھد و صندلی ھمان تخت سلطنت است، یعنی زندگی

جین  "درست است، دیگر چی؟ "،من گفتم ."مرکز کنترل زندگی من
دو تا پادشاھی وجود دارد کھ می خواھند بر  " کھوسط حرفم پرید و گفت

. ان استیکی ملکوت خدا است و دیگری ملکوت شیط. ما تاثیر بگذارند
 اما ؛ تسلیم تاثیرات ملکوت شیطان بودیم،قبل از اینکھ مسیحی شویم

وقتی بھ مسیح ایمان آوردیم، مرکز کنترل زندگی مان را بھ خدا تسلیم 
بعد چیزھایی بھ آن شکل ." درست است "،آنھا را ستودم و گفتم." نمودیم

:اضافھ کردم

آزادی انتخاب       
                                           خدا     

                                         
                                                                                                                           

†) روح                                              (
                                                                                  

                                                       
                                                                                               

             
                                         

                                                                                       
      جسم                                          

   
شیطان                                            

                                      
بھ منظور شرح چیزھایی کھ اضافھ کرده بودم، بھ کارل و جین گفتم کھ 

در این آیات پولس.  را از کتاب مقدس بخوانند١٧ و ١۶: ۵غالطیان 
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.رسول تضاد درونی بین ملکوت خدا و شیطان را توضیح می دھد
، من بھ شکل اشاره کردم و وقتی این آیات را با صدای بلند خواندیم

د کھ چند نوع طبیعت درونی برای کارل، کتاب مقدس می گوی "،پرسیدم
چند لحظھ آیات را مرور کارل " جلب توجھ ما در حال جنگ ھستند؟

و و قتی کھ مسیحی  "،سپس گفتم." روح و جسم. دو تا "،کرد و گفت
اما . اجازه دادی تا بر تخت سلطنت قلب تو بنشیند) روح(شدی، بھ مسیح 

 امروز فکر کرد و  بھ سخنرانیکارل "چھ اتفاقی ممکن است رخ بدھد؟
خدا ھمچنان بھ ما آزادی انتخاب می دھد و ما نیز گاھی بھ جسم  "،گفت

حاال چند تا سوال مھم . خب "،من گفتم."اجازه می دھید تا بر تخت بنشیند
کارل  " تو است؟گرفکر می کنی کدام طبیعت مسئول روحیھ انتقاد. داریم
 او شکل "م است؟چھ کسی مسبب اعمال جس "،من پرسیدم ."جسم "،گفت

پس وقتی کھ  "،سپس گفتم." شیطان "،را برای لحظھ ای نگاه کرد و گفت
انتقادجو می شوی، بھ چھ کسی اجازه می دھی تا بر روی تو تاثیر 

 ،سپس کارل بھ آرامی گفت. مفرما شدسکوت معنی داری حک "بگذارد؟
 شکل را برداشتم و حرف ھایی را کھ زده بودیم، در آن بھ." شیطان"

:تصویر کشیدم

انتخاب غلط
)  کنترل او نشده ایملیمولی ما تس ،ما را در تملک دارد(  خدا                     

                                                                                  
                                                                                                                           

)  ھدایت می شودتوسط شیطان(جسم                                
                                                                                   

ا مز در وروح ھن(
ساکن است، اما بر 

) روح(        ؛دتخت قرار ندار
بدنبال این است کھ

از راه ھای خدا بر 
                                                                                                )ما تاثیر بگذارد

            
) دنبال کنترل ما از طریق جسم استبھ(شیطان                             
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 وقتی مسیحی ای ھستیم کھ در گناه زندگی می کنیم، ،من توضیح دادم
اثیرات شیطان ھستیم و کنترل  اما تسلیم ت؛ھنوز در تملک خدا قرار داریم

مسیح دیگر بر تخت قرار ندارد، اما  .تخت سلطنت را بھ جسم داده ایم
ھمچنان بھ دنبال اثر گذاری بر روی ماست تا ما را بھ راه ھای خدا 

تا زمانی کھ بھ طبیعت جسمانی اجازه می دھیم تا بر تخت . برگرداند
 خودخواھانھ و گناه  فکر، شخصیت و اعمال ما؛نشستھ و سلطنت نماید

من بیشتر توضیح دادم کھ جسم ما یعنی طبیعت کھنھ . آلود باقی می ماند
ما با خدا در جنگ است و ھرگز از خدا اطاعت نکرد، نمی کند و 

. نخواھد کرد
زآنرو کھ تفکر جسم دشمنی خداست، چونکھ شریعت خدا را اطاعت "

سمانی ھستند نمی توانند و کسانی کھ ج. نمی کند، زیرا نمی تواند ھم بکند
).٨ و ٧: ٨رومیان " (خدا را خشنود کنند

، جدی بودن موضوع تضاد درونی ھمانطوری کھ صحبت می کردیم
مسیح می خواھد کھ بر تخت سلطنت  .برای کارل و جین واضح تر شد

در این میان دشمن از . باشد، اما تا زمانی آنجا خواھد بود کھ ما بخواھیم
ه می کند کھ صمیمیت و رابطھ شخصی ما با نجات ھر فرصتی استفاد

دھنده را از بین ببرد، رابطھ ما با با دیگران را خراب کند و شھادت ما 
. بھ دنیا را بی اعتبار سازد

این شکل بھ کارل و جین کمک کرد تا جنگ درونی بین جسم و روح را 
ت تا طوری کھ در فصل بعد خواھیم دید کارل توانس ھمان. تصور نمایند

. با تکیھ بر این مقولھ بر روحیھ انتقاد گر خود غلبھ یابد

نقشھ شیطان برای زندگی شما 
آشکارا یا پنھانی، ھدف شیطان این است کھ مانع شادی شما از داشتن 

او می خواھد کھ شما با عدم ثبات روحانی، . رابطھ با عیسای مسیح شود
می خواھد شما را از جلب او . غم و افسردگی، بھ خدا بی احترامی کنید

او از راه ھای متعددی بھ سراغ . و صید مردم برای خداوند مان باز دارد
:شما می آید

.فرصت زنا برای مسئلھ جنسی، یا ھوسی پیوستھ برای انجام آن ●
 نسبت بھ یک ھمکار یا عضو ر تنفر، شاید بھ اسم عدالت خواھیاظھا ●
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.کلیسا
فرصت برای نشان دادن شوخ طبعی شما بھ وسیلھ منفی گرایی و  ●

.انتقاد جویی
بعد از این ھمھ کار کھ برای (شانس تھیھ وسائل منزل از محل کارتان  ●

). ...!آنھا انجام داده ام، یقینا باید امتیازاتی داشتھ باشم
درد حسادت وقتی کھ یک ھمسایھ، دوست، یا فامیل از نظر مالی بھ  ●

.مرتبھ ای باالتر از شما دست پیدا می کند
ور فقط برای اینکھ بھ ط(فرصتی برای تماشای فیلم ھای سکسی  ●

) !مخصوصی برای این مشکل دعا کنم
. انتخاب بین کمی بیشتر خوابیدن، یا تفکر در کالم خدا ●
. برای پایین آوردن ھمسرتان یا دیگرانو عالی مل راھی کا ●
.فرصتی برای کمی غیبت یا پاشیدن تخم نفاق ●
. راھی آسان برای شانھ خالی کردن از یک فرصت عالی شھادت دادن ●
کھ قدم زدن با خدا را بطوری مشغول شدن در انجام کارھای خدا  ●

.نادیده بگیرید

 از این راه ھا بھ سراغ من آمده  شیطان بوسیلھ خیلیدر طول سال ھا
مطمئن ھستم کھ در سال ھای بعدی نیز بھ طرق گوناگونی بھ . است

 حتی .ین موضوع عاقالنھ و فروتنانھ استدانستن ا. دنبال من خواھد آمد
 سال مسیحی بودن، اگر لحظھ بھ لحظھ بھ روح محبت ۶٠بعد از تقریبا 

تضاد بین  . آسیب پذیر ھستمخدا تکیھ نکنم، در مقابل  تاکتیک ھای دشمن
دو ملکوت، خیلی نیرومند است و مجذوب شدن بھ ملکوت شیطان نیز 

. واقعی است

روح حیات بخش 
من می توانم با تمام وجود این مسالھ را تایید کنم کھ در حالیکھ خدا از 
طریق روش مقتدرانھ خود اجازه می دھد کھ تضاد بین نور و ظلمت 

. رای ما اسلحھ ای علیھ شیطان نیز تدارک دیده استادامھ داشتھ باشد، ب
: پولس رسول این موضوع را چنین تشریح می کند

کیست کھ مرا از جسم این موت ! وای بر من کھ مرد شقی ای ھستم"
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).٢۴: ٧ومیان ر" (رھایی بخشد؟
تا عدالت شریعت کامل گردد در مایانی کھ نھ بھ حسب جسم، بلکھ بر "

).۴: ٨رومیان " (حسب روح رفتار می کنیم
عیسی گفت . ی پدر و خدای پسرروح حیات بخش یعنی روح قدوس خدا

کھ وقتی زمین را ترک کرد روح را می فرستد تا کار او را در ما و از 
 قول داد کھ از روح بھ قوت آراستھ می شویم تا او. طریق ما انجام دھد

در نام او کارھای عظیم انجام دھیم و در مقابل کشش ملکوت تاریکی 
مقاومت نماییم و طوری زندگی خواھیم کرد کھ نام او را جالل دھیم و 

. زندگی مان توام با شادی و تحقق وعده ھای او خواھد بود

ھمان روح القدس کھ قرن ھا پیش !  ھای خود وفا می کندوعدهعیسی بھ 
.  پولس رسول را تقویت نمود، امروزنیز در دسترس من و شماست

:پولس تجربھ شخصی خودش را اینگونھ نوشت
 پس شھوات جسم را بھ جا نخواھید اما می گویم بھ روح رفتار کنید،"

" آورد
).١۶: ۵غالطیان (

 خواھی بر یک آیا می. آیا قدرت و ھدف می خواھی؟ با روح قدم بزن
عادت بد غلبھ کنی؟ 

می خواھی مسیح را بھ یک دوست معرفی کنی؟ با . با روح قدم بزن
. روح قدم بزن

 در خالل  معنا است؟ این موضوعی است کھ بھ چھ،با روح قدم بزن
فصل بعدی فصل خیلی مھمی . مطالعھ فصل بعدی کشف خواھید نمود

 و در زندگی شما چھ نگاھی است بھ موضوع روح القدس کیست: است
. کاری می خواھد انجام دھد
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برای پاسخ،  بحث و عمل

در مقدمھ این فصل موافق ھستید؟ کریس ول .  آ.دبلیوآیا با ادعای   . ١
چرا؟

 را از چھ راه ھایی در زندگی خودم و روح  تضاد بین جسواقعیت. ٢
 کرده اید؟اسحسا

گرچھ مسیحیان از ملکوت شیطان آزاد شده اند، فکر می کنید چرا . ٣
خدا بھ شیطان اجازه داده است تا بھ تاثیر بر روی ما ادامھ دھد؟

 کھ جسم بھ شما می دھد، یک توضیح کلی پیام ھایی در مورد انواع . ۴
توانید چند طبقھ بندی ارائھ دھید کھ بھ شما کمک می کند آیا می . بدھید

تا بفھمید کھ این پیام ھا از طرف شیطان است؟

.  کھ روح بھ شما می دھد، یک توضیح کلی بدھیدپیام ھاییدر مورد . ۵
آیا می توانید طبقھ بندی ارائھ دھید کھ بھ شما کمک می کند تا بفھمید کھ 

این پیام ھا از طرف روح است؟

 برای شما چھ مفھومی دارد؟ در طول ھفتھ آتی، ١۶: ۵غالطیان . ۶
حکم و وعده ای را کھ در این آیھ است، بھ خاطر بسپارید و بھ آن پاسخ 

را بھ جا اما می گویم بھ روح رفتار کنید، پس شھوات جسم . "دھید
".نخواھید آورد



                                           ٢٠

و برای شما چھ کاری انجام می دھد؟... روح القدس کیست         

                                          ٣
تسلی دھنده، مددکار، معلم، راھنما        

. کسی کھ خدای روح القدس را نمی شناسد، اصال خدا را نمی شناسد
 توماس آرنولد                                                                       

با  مرد، جبھا پیش وقتی شوھرش  سال.  تقریبا ھیچ پولی نداشتسالی
حاال .  ولی فقط ھمین بود؛قرض خانھ شان را پرداخت بیمھ عمر او 

ماشین ھم خیلی وقت پیش اوراق شده . د در حال تخریب بوخانھھمان 
. آید و بیمھ آن براتتعمیرھزینھ بود، چون نمی توانست از عھده 

فقط ھفتھ ای چند دالر برای خرید خوراکی پول داشت و وقتی قبض برق 
خیلی زیاد شد، تصمیم گرفت کھ فقط با نور شمع و اجاق خوراک پزی 

. زندگی کند
اصال چطور می توانست این . سالی بھ ندرت از خانھ بیرون می رفت

برای  ھ پول نیاز داشت؟کار را بکند، وقتی کھ برای انجام ھر کاری  ب
حتی با کارت .  سنت می پرداخت٨۵ شاپ باید ییک فنجان قھوه در کاف

 .نیاز داشتپول  تخفیف ویژه افراد مسن، برای سینما رفتن بھ سھ دالر 
قدم زدن در پارک مستلزم داشتن کفش بود و تنھا کفش سالی فقط بھ چند 

 صندلی راحتی خود  ھر روز در خانھ می ماند و در  پس. نخ بند بود
زندگی باید راحت تر از این "، او با خود فکر کرد. و جلو می رفتعقب 

 ولی حاالھمھ چیز ؛خیلی خوب شروع شد، پر از وعده ھای عالی. بود
پشت  بگویم فقط روزھا را ه بھتر،او سال ھا زندگی کرد. "تمام شده است

روز دوست یک تا اینکھ . بیچاره، تنھا و شکست خورده. گذراندسر 
 از آنطرف کشور بھ یاد او افتاد و تصمیم گرفت قدیمی دوران بچگی اش
.کھ سالی را مالقات کند

. ، سالی را در آن وضعیت دید، خیلی دلشکستھ و غمگین شدمریموقتی 
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 دوستش را ند روزی آنجا بماند و سعی کند کھفت کھ چاو تصمیم گر
مریم در . تشویق کند و بھ او کمک نماید کھ خانھ را سروسامانی بدھد
  او.ضمن کمک بھ دوست قدیمی خود، بھ کشف بزرگی دست یافت

پیداکرد کھ روی آن نوشتھ شده در کمد قدیمی پرونده ھای جب یک پوشھ 
.  برای سالی،بود

آخرین قبض .  یک دفترچھ پس انداز قدیمی پیدا کردوشھداخل پسالی 
باالنس .  سال پیش بود، درست قبل از اینکھ جب بمیرد٢٢پرداخت، 

ک پاکت زرد رنگ ھم در ی. فقط ھمین نبود.  ھزار دالر بود٨٧حساب 
 تقدیم بھ ،نوشتھ بودروی آن  کھ جب با خط خودش وجود داشتآن پوشھ 

.سالی، با عشق جاودانی
 بھ  و سالی بھ حافظھ اش رجوع کرد"میدانی این چیھ؟" ، پرسیدمریم

در جمالت سختی کھ . روزھای آخر عمر شوھر عزیزش فکر کرد
 . بھ یاد آورد را بین آنھا رد و بدل شده بودواپسین روزھای عمر جب

ز حرف اندوه از دست دادن جب، قسمتی اغم و  در ماه ھای پر از سالی
 یک پوشھ برای تو ...وقتی کھ من رفتم  "،بودھای او را فراموش کرده 

." خیلی مھم است.  در کمد...
 داخل .د، سالی پاکت را بھ دقت باز کرددر حالی کھ مریم تماشا می کر

: سالی شروع کرد بھ خواندن. آن یک برگھ تاشده و یک کلید بود

عزیزترین عشق من
 ی کھ ھر چیزی را کھ ولی می خواھم بدان،زمان بودن من با تو کوتاه بود

دفترچھ پس .  برای تو فراھم کرده امبعد از رفتن من نیاز خواھی داشت
در عشق بھ یاد .  سپس این کلید را با خودت بھ بانک ببر. انداز را ببین

. آوردن من، لطفا از تمام زندگیت لذت ببر
ق جاودانھ                         با عش                                     

جب                                                                     

. سالی و مریم متوجھ شدند کھ کلید، مربوط بھ یک جعبھ امانت بانکی بود
کردند، پس بھ بانک مراجعھ کردند و وقتی کھ در فلزی جعبھ را باز 

 بھ عالوه ،ول بود ھزار دالر پ٣٢ آنجا .چشمان شان از تعجب گرد شد



  ٢٢راز                                                                                  

بعد از ظھر آنروز، یک  .یک برگھ سھام و سھ بستھ سکھ ھای قدیمی
 ھزار دالر ۵۵٠کارمند بورس سھام بھ آنھا اطالع داد کھ برگھ سھام 

 ٣٢  ھزار دالر خرید و بانک۴٧ا را یک صرافی سکھ ھ. ارزش داشت
 ٢۵۴ بر آورد کرد کھ روی ھم رفتھ  سالی راالرد ھزار ٨٧سود سال 

.  ھزار دالر پول داشت٨٨٣ سالی بیش از در مجموع. ھزار دالر شد
سالی زندگی پر از درد و رنجی داشت، در حالی کھ پولی کھ خیلی 

. ار داشتبیشتر از حد نیاز او بود، سال ھا در دسترس او قر

 فقر روحی                                       
کرد، زمانی کھ برای اولین بار دوستی داستان سالی را برایم تعریف 

 نمونھ واضحی از زندگی تلخ  داستان سالی.عمیقا تحت تاثیر قرار گرفتم
گرچھ خدا وعده داده است کھ تمام . و شیرین بسیاری از مسیحیان است

 ولی بسیاری از ما ؛کمکی را کھ بھ آن نیازمندیم، بھ ما بدھدقدرت و 
ن امر این است کھ ما از سعی می کنیم بھ خودمان تکیھ کنیم و علت ای

محدودی کھ خدا در شخص روح القدس برای ما تدارک دیده منابع نا
 ربی ھدف، بی ثم.  مثل سالی زندگی می کنیمدر نتیجھ. است، بی خبریم

  ھایکھ کلید شادی و فراوانی در دستحانی، در حالی روھغذیت بدون و
 زندگی ھزاران مسیحی را در سراسر دنیا خود،در طول خدمت . ماست

 در صد آنھا در مورد اینکھ ٩۵متاسفانھ نزدیک بھ . بررسی کرده ایم
 بگویم جالب است. روح القدس کیست و کار او چیست، دانش کمی دارند

اشاره کردند کھ در مورد رشد روحانی و بیشتر آنھا بھ این موضوع کھ 
. میزان تعھد و ثبات روحانی شان عمیقا احساس دلسردی می کنند

 گفت ھنگامی کھ در یک مدرسھ یکشنبھ بزرگساالن انمدوستیکی از 
شرکت کرده بود، با مسیحیانی مواجھ شد کھ برای چندین دھھ ایمان دار 

ند،  روح القدس بیان کردزمانی کھ آنھا افکارشان را در مورد. بودند
.عا شوکھ شده بوددوست من واق

من فکر می کنم روح القدس یک احساس گرم است کھ وقتی  "،یکی گفت
."بھ سراغ ما می آیددر مورد خدا فکر می کنیم، 

 در مورد عیسیای مسیح یشاید روح القدس خاطرات خوب "،دیگری گفت
."است
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 .روح القدس...  آآ"، وسط حرف پرید و گفتخانمی کھ آدامس می جوید 
" مثل  نیروھای جنگ ستارگان؟،میدونی، یک نیرو است

خیلی از آنھا می دانستند کھ روح القدس شخص سوم تثلیث است، ولی 
ن این موضوع را اینطوری دوست م. بیشتر از این اطالعی نداشتند

تشبیھ کرد کھ بیشتر این زنان و مردان مسیحی می دانستند کھ روح 
بود القدس یک عضو خانواده است، ولی مثل یک پسر عموی خیلی دور 

بھتر بگویم، ھیچکس او را در مشارکت . کھ ھیچکس او را نمی شناخت
انگیز و غم  ردبلیو توز.   آنظرچقدر . ھای خانوادگی دعوت نمی کرد

:واقعی است
میانگین اعضای کلیسا کھ بھ موضوع روح القدس فکر می کنند آنقدر "

."جزئی است کھ تقریبا می توان گفت صفر است
من شخصا متقاعد شده ام کھ اگر مسیحیان حال حاضر، درک بھتری از 
اصول کتاب مقدس در مورد روح القدس داشتھ و سپس او را دعوت می 

ندگی ھر روز آنھا را بھ عھده داشتھ باشد، آنوقت می کردند تا کنترل ز
و. توانستند شادی و رضایت خاطر بی نظیری را تجربھ نمایند

بیشتر از آن، شھادت کالمی و عملی ما در مورد عیسای مسیح، دنیا را 
!فرا می گرفت

روح القدس کیست؟                                  
ز الھی قرار ورمحیطھ ھ اندازه ای در در حالیکھ ذات روح القدس ب

. ی دنیوی نیستیدارد، ولی یقینا احساس گرم، یا خاطرات خوب یا نیرو
از پیدایش تا مکاشفھ، کالم خدا تعلیم می دھد کھ روح القدس یک شخص 

در صفحات بعدی، تعدادی از دالیل کتاب مقدسی  .است و او خدا است
 مرور کردن  از این آیات بدونلطفا. این موضوع را بررسی خواھیم کرد

 مقولھ ھای مھمی ھستند کھ بھ ذات و کار روح القدس در ، چوننگذرید
. زندگی شما مربوط می باشند

. روح القدس یک شخص است
اول قرنتیان (کتاب مقدس بھ ما می گوید کھ روح القدس از عقل و ھوش 

) ٣٠: ١۵ن رومیا(و احساسات ) ١١: ١٢اول قرنتیان (و اراده ) ١١: ٢
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بھ عالوه، او اعمال بھ خصوصی انجام می دھد کھ . برخوردار است
 :انی قابل اجرا نیستتوسط  ھیچ نیروی غیر بشری روح

 چون ایشان در عبادت خدا و " )٢: ١٣اعمال (: او صحبت می کند     
سولس را برای برنابا و: "روزه مشغول می بودند، روح القدس گفت     

."من جدا سازید از بھر آن عمل کھ ایشان را برای آن خوانده ام     

لیکن تسلی دھنده یعنی روح)"٢۶: ١۴یوحنا (: او تعلیم می دھد     
القدس کھ پدر او را بھ اسم من می فرستد، او ھمھ چیز را بھ شما     
." تعلیم خواھد داد و آنچھ بھ شما گفتم بھ یاد شما خواھد آورد     

و لیکن چون او یعنی روح" )١٣: ١۶یوحنا (: او راھنمایی می کند     
 ازراستی آید، شما را بھ جمیع راستی ھدایت خواھد کرد زیرا کھ     
خود تکلم نمی کند، بلکھ بھ آنچھ شنیده است سخن خواھد گفت و از     
."امور آینده بھ شما خبر خواھد داد     

و من بھ شما راست می گویم" )٨ و ٧: ١۶یوحنا (: او الزام می کند     
کھ رفتن من برای شما مفید است، زیرا اگر نروم تسلی دھنده نزد     
و چون او. اما اگر بروم او را نزد شما می فرستم. مدشما نخواھد آ     
." و داوری ملزم خواھد نمود آید، جھان را بر گناه و عدالت     

پیش: آنگاه روح بھ فیلیپس گفت)"٢٩: ٨اعمال (: او حکم می کند     
."برو و با آن ارابھ ھمراه باش     

 روح نیز ضعف ماو ھمچنین" )٢۶: ٨رومیان ( : او کمک می کند     
را مدد می کند، زیرا کھ آنچھ دعا کنیم بھ طوری کھ می باید نمی     
دانیم، لکن خود روح برای ما شفاعت می کند بھ نالھ ھایی کھ نمی     

".  شود بیان کرد    

و من از پدر سوال می کنم و " )١۶: ١۴یوحنا (: او تسلی می دھد     
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." بھ شما عطا خواھد کرد تا ھمیشھ با شما بماندیتسلی دھنده دیگر     

 برای روح القدس بھ کار ٢۶: ١۵ و ٢۶: ١۴لغت یونانی کھ در یوحنا 
" نارکسی کھ فرا خوانده شده تا در ک" بھ معنای ، می باشدھپاراکلرفتھ 

ھمچنین .  کمک اشاره می کند واین لغت بھ رفاقت، تسلی. مسیحیان باشد
. بھ معنای کسی کھ قدرت، انرژی و استقامت بھ ایماندار می دھد

.  از این قبیل از طرف یک نیرو یا خیال، غیر قابل تصور استیاعمال
در دویت ال مودی . این امور فقط از یک شخص می تواند سر بزند

 خودش در مورد اھمیت آگاھی از شخصیت روح ی سرینیروکتاب 
: القدس می نویسد

قبل از اینکھ بفھمم روح القدس یک شخص است، برای زمان طوالنی 
این موضوع مھمی است کھ بھ نظر نمی رسد خیلی ھا آن  .مسیحی بودم

را درک کنند، اما اگر شما فقط کتاب مقدس را باز کنید و ببینید کھ مسیح 
روح القدس چھ چیزی گفتھ است، متوجھ می شوید کھ او در مورد 

می خواھم . ھمیشھ از روح القدس بھ عنوان یک شخص سخن گفتھ است
 مسیح در مورد روح ی این حقیقت جلب کنم کھ ھر زماننظر شما را بھ

القدس صحبت کرده، از او بھ عنوان یک شخص سخن گفتھ، نھ یک 
بھ روح القدس احترام بگذاریم باید ناچیز و اگر می خواھیم ) اثر(تاثیر 

در نظر داشتھ باشیم کھ او یکی از سھ شخص تثلیث است، یک شخصیت 
. از خدا

. روح القدس خداست
او . نھ تنھا روح القدس یک شخص است، بلکھ او یک شخص الھی است

از خصوصیاتی بر خوردار است و اعمالی را بھ جا می آورد کھ فقط 
 چیزی است کھ سبب  ھماناین .در مطلق سربزندمی تواند از خدای قا

 کارھایی کھ عیسای مسیح می شود او کارھای عظیمی در ما انجام دھد،
!وعده داد

پس آیا چند مرتبھ زیاده، خون " )١۴: ٩عبرانیان (: او جاودانھ است     
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مسیح کھ بھ روح ازلی خویشتن را بی عیب بھ خدا گذرانید، ضمیر     
طاھر نخواھد ساخت تا خدای زنده را خدمت مرده  شما را از اعمال    
" نمایید؟    

از روح تو کجا بروم؟" )٧: ١٣٩مزمور (: او ھمھ جا حاضر است     
"تو بھ کجا بگریزم؟ حضور  و از    

اما خدا آنھا را بھ" )١١ و ١٠: ٢اول قرنتیان (: او دانای مطلق است     
 روح خود بر ما کشف نموده است، زیرا کھ روح ھمھ چیز حتی    
زیرا کیست از مردمان کھ.  عمق ھای خدا را نیز تفحص می کند    
ھمچنین.  امور انسان را بداند، جز روح انسان کھ در وی می باشد    
".است، جز روح خدا امور خدا را ھیچ کس ندانستھ  نیز    

روح خدا مرا آفریده و نفخھ" )۴: ٣٣ایوب (: او قادر مطلق است     
." قادر مطلق مرا زنده ساختھ است    

زیرا کھ" )٢١: ١دوم پطرس (: او الھام کننده کتاب مقدس است     
دمان بھ روح القدس نبوت بھ اراده انسان ھرگز آورده نشد، بلکھ مر    
." مجذوب شده، از جانب خدا سخن گفتند    

فرشتھ در جواب" )٣۵: ١لوقا (: او مسبب معجزه تولد مسیح است     
روح القدس بر تو خواھد آمد و قوت حضرت اعلی بر تو:  وی گفت    
واھد افکند، از آنجھت آن مولود مقدس، پسر خدا خواندهخ سایھ     
."د خواھد ش    

 :او بھ ایمانداران طبیعت مقدس تازه ای می دھد     
اما ای برادران و ای عزیزان خداوند،" )١٣: ٢دوم تسالونیکیان (     
 می باید ما ھمیشھ برای شما خدا را شکر نماییم کھ از ابتدا خدا شما    
." را برگزید برای نجات بھ تقدیس روح و ایمان بھ راستی    
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لیکن ثمره" )٢٣ و ٢٢: ۵غالطیان (: او ثمره روح را تولید می کند     
 روح، محبت و خوشی و سالمتی و حلم و مھربانی و نیکویی و ایمان    
 مانع چنین کارھا و تواضع و پرھیزگاری است، کھ ھیچ شریعت    
." نیست    

لیکن چون روح " )٨: ١اعمال (: او برای شھادت دادن نیرو می دھد     
القدس بر شما می آید، قوت خواھید یافت و شاھدان من خواھید بود،     
." در اورشلیم و تمامی یھودیھ و سامره و تا اقصای جھان    

 ھیچ نیرو یا اثر غیر خصوصیات الھی و اعمال عظیم او بھ وسیلھ
فقط خدا بھ تنھایی قدرت دارد کھ . انسانی یا انسانی نمی تواند ظاھر شود

اینگونھ باشد و تمام این وقایع خارق العاده و عجیب را در میان قومش 
!روح القدس، خدای قادر مطلق است. ظاھر نماید

راز الھی                                   
بھ درک موضوع ب، تمام این آیات وخ"، ر بھ من گفتمرد جوانی یکبا

اینطور ورد تثلیث اقدس من در م. کمک می کند، اما من ھنوز گیج ھستم
آیا آنھا یکی  .پدر، پسر، روح القدس:  خدا در سھ شخص کھمی شنوم

ھستند و شبیھ ھم اند یا نھ؟ و چرا ما این مقولھ گیج کننده را کنار نمی 
"سیح تمرکز نمی کنیم؟گذاریم و بر عیسای م

 بشری برای درک راه ھای غیر فانی  انسانی باید بپذیرد کھ فکر فانیھر
می تواند تثلیث اقدس و عقل محدود ما ن .خداوند مناسب و توانا نیست

ی پدر، خدای پسر و خدای روح القدس در خدا بودن مساوی و اینکھ خدا
اند عمق این موضوع مغز ما نمی تو .برابر ھستند را بھ خوبی درک کند

را حالجی نماید کھ تنھا یک خدا وجود دارد کھ خودش را در سھ شخص 
یکروز از حضور پر جالل او لذت خواھیم برد و . متجلی ساختھ است

ھمھ چیز برای مان آشکار خواھد شد، ولی بھر حال در زندگی حال 
. حاضر، تثلیث بھ عنوان یک رمز الھی باقی خواھد ماند

ممکن . اریف ما برای شرح تثلیث از واقعیت بدور خواھد بودبھترین تع
 یک شوھر، یک پدر و  واحد،انساناست خود من بگویم بھ عنوان یک 
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 ملکردیک انسان در سھ ع بھ عبارتی .مدیر این خدمت جھانی ھستم
یا می توانم بگویم آب سھ حالت مختلف دارد، ممکن است مایع . متفاوت

آموزه اما . یک فرمول شیمیایی و سھ شکل. باشد یا یخ یا بھ حالت بخار
. تثلیث، عمیق تر، وسیع تر و بزرگتر از این تشبیھات ناشیانھ است

ا در چیزی کھ از کالم خدا می دانیم این است کھ یک خدا داریم کھ خود ر
.سھ شخص مجزا از ھم متجلی نموده است

می نویسد کھ وقتی مطالعھ کتاب مقدس رایری    در کتابچارلز رایری
ی ا، از شکل خنث)٣٠ : ١٠یوحنا " (من و پدر یک ھستیم" :عیسی گفت

 کھ آنھا، یعنی خدای بدین موضوع دارد استفاده کرد کھ اشاره یککلمھ 
و در پی آنھا (بلکھ پدر و پسر  ؛ نیستندیک شخصپدر و خدای پسر، 

ھر  . کامل قرار دارندیک اتحاددر ذات و عمل خود در ) روح القدس نیز
پس ھیچوقت تضاد و اختالفی در . سھ، فکر و خصوصیات خدا را دارند

در ھمان  عیسی .یک، سھ می باشد. سھ، یک ھستند. بین آنھا وجود ندارد
رم، ھر گاه بھ من ایمان و  لکن چنانچھ بجا می آو: " گفتکالمقسمت 

نمی آورید، بھ اعمال ایمان آورید تا بدانید و یقین کنید کھ پدر در من 
این موضوع واقعا یک رمز و  ).٣٨: ١٠یوحنا " (است و من در وی

بھ ھمان اندازه کھ غیر قابل درک است، واقعی نیز می . راز الھی است
. ول ما قرار گیردباشد و الزم است کھ تثلیث اقدس مورد احترام و قب

 برای درک تثلیث باعث تالش "،یکی از پروفسورھای من یک بار گفت
می شود کھ شخص عقلش را از دست بدھد و سعی در انکار تثلیث سبب 

خیلی از انسان ھا قوه ." می شود کھ شخص روحش را از دست بدھد
ن واس. جاذبھ را درک نمی کنند، ولی وجود و واقعیت  آن را قبول دارند

من ھمھ چیز را  "، یکی از بزرگترین شبانان آمریکا یکبار گفتھاویز
در مورد الکتریسیتھ نمی دانم، ولی ھیچوقت نمی روم در تاریکی بنشینم 

. "تا زمانی کھ ھمھ چیز را در مورد الکتریسیتھ یاد بگیرم
بھ ھمین منوال، تثلیث با توضیحات انسانی کامال قابل درک نخواھد بود، 

 .ن موضوع نباید مانع اعتماد عمیق قلبی ما بھ وجود تثلیث باشدولی ای
این مورد یکی از آن قسمت ھای ویژه مسیحیت می شود، آنجایی کھ 

 بر اساس کالم غیر قابل زوال خداوندمان عیسی ؛ایمان، ایمان است
قرن ھای ست و در طول مسیح بدین مضمون کھ روح القدس حقیقی ا
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. در حال عمل کردن بوده استمختلف  در زندگی مردان و زنان متمادی
چرا باید در مورد نقش روح القدس در زندگی مان ھوشیار باشیم؟ چون 
او تجلی شخص خدای قادر مطلق است کھ در اختیار ما گذاشتھ شده تا بھ 

او عیسای مسیح . راه ھای او احترام بگذاریم و کار او را انجام دھیم
دزد نمی آید مگر  ،اکن است تا بھ وعده ی او مبنی براست کھ در ما س

 یابند و آن را من آمدم تا ایشان حیات. آنکھ بدزدد و بکشد و ھالک کند
دس روح الق.  جامھ عمل بپوشاند،)١٠: ١٠یوحنا  (زیادتر حاصل کنند

 ماموریت او این است کھ قدرت و .ورتا بھ شما عالقھ مند استضر
 الزم را در اختیار تان قرار دھد تا بھ ھدف خدا برای شما  ھایراھنمایی

ھدف ما چیست؟ من توضیح دائره المعارف  .بر روی زمین نائل گردد
ھدف انسان این است کھ خدا را جالل : "را دوست دارموست مینستر 
." حضور او لذت ببرددھد و تا ابد از

این دلیل بودن ما در اینجاست تا خداوند  و نجات دھنده مان مورد ستایش 
این . و جالل قرار گیرد و از حضور او در زندگی ھای مان لذت ببریم

 و خدا، روح القدس را مقرر نموده تا! این ثبات است! استحقیقی شادی 
، لیستی از آیات کلیدی تر در این فصلپیش. این امر برای ما ممکن گردد

می تاکید و کار او بھ عنوان یک شخص  روح القدس بر ھویتم کھ داشتی
در حالیکھ آنھا را . حظھ را بھ مرور آنھا اختصاص دھیدلطفا چند ل. دکنن

 نقش مھمی کھ روح القدس می خواھد در ۴مطالعھ می کنید، حداقل 
:زندگی شما ایفا نماید را مشاھده می نمایید

 دھنده شخصی شما تسلی
غم شکستھ دلی و آیا تا بھ حال در کنار یک ایماندار بوده اید کھ علی ر

 مافوق طبیعی از میان ی، بھ نظر می رسید کھ آرامشبودنشغمگین 
د؟ دیده می شاشک ھایش 

. شاید واکنش شما این بوده است کھ این حالت او نمی تواند واقعی باشد
 روح القدس در بیشتر شبیھ کار درونیاما آرامشی کھ مشاھده کردید، 

 روح خدا ما را در مقابل آسیب ھای انسانی .زندگی آن شخص است
خود عیسای مسیح بدترین دردھای فیزیکی و (محافظت نمی کند 

 .)احساسی را تجربھ کرد، حتی بھ خاطر گناھان ما بر روی صلیب مرد



٣٠                                    راز                                             

در میان آسیب ھا و مصایب گوناگون بھ ما روح خدا می تواند اما 
یک اطمینان درونی کھ خدا حقیقتا ھمھ چیز را در کنترل . آرامش بدھد

و می دانیم کھ بھ . "دارد و ما می توانیم بھ او اعتماد کنیم تا عمل نماید
 می دارند و بھ حسب اراده او خوانده شده جھت آنانی کھ خدا را دوست

: ٨رومیان " (اند ھمھ چیزھا برای خیریت ایشان با ھم در کار می باشند
٢٨.(

و من از پدر سوال می کنم و تسلی دھنده دیگر بھ : "وقتی عیسی گفت
، روی )١۶: ١۴یوحنا " (شما عطا خواھد کرد تا ھمیشھ با شما بماند

وح القدس تسلی دھنده شخصی ماست کھ ر! سخن او با من و شما بود
وقتی بھ نظر می رسد ھمھ چیزھا در اطراف ما در حال خرابی است، 

. می تواند استقامت، شوق و آرامش مافوق طبیعی بھ ما بدھد

یاور شخصی شما
شما چیست؟ عصبانیت؟ شھوت؟ خود بینی؟ ) نقطھ ضعف(پاشنھ آشیل 

روحانی بین ملکوت نور و خدا کامال از وجود جنگ  روح انتقاد جو؟
تاریکی آگاه است و روح القدس را فرستاد تا برای غلبھ بر وسوسھ بھ ما 

تا وقتی کھ ھدف او جالل خداست، او دائما در دسترس ماست . نیرو دھد
! تا بھ ما کمک نماید تا خدا را جالل بدھیم

معلم شخصی شما 
دس شما را در در حالیکھ کتاب مقدس را مطالعھ می کنید، روح الق

راستی ھدایت می کند و بھ شما کمک می کند تا کشف کنید کھ می توانید 
وقتی با دقت بھ یک سخنرانی یا .  نماییدتن با خدا را در خواستراه رف

موعظھ گوش می دھید، راه ھایی را بھ شما نشان می دھد کھ خدا می 
قتی یک و .خواھد از طریق آنھا فکر کنید، صحبت کنید و عمل نمایید

بینش تازه بھ دست می آورید کھ بیشتر عظمت و شکوه خدا را مکاشفھ 
 ،و بیشتر از این. می نمایید، این روح القدس است کھ در شما کار می کند

 بھترین استادان، او مکررا آن حقایق را در موقعیت ھای واقعی ھمانند
، آیات وقتی مشکلی پیش می آید. ما تداعی می نمایدشزندگی دوباره در 

یا اگر بھ  .مناسب را بھ یاد ما می آورد کھ یکبار مطالعھ یا حفظ نموده ایم
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ش و ھراسان مبا"طور ناگھانی نسبت بھ تدارک خدا شک کنیم، او جملھ 
، را در گوش ھای " چگونھ برای تو مھیا نمودبھ یاد بیاور کھ دیروز خدا

روح القدس در تعلیم راه ھای  کھ بھ این فکر کنید. مان زمزمھ می کند
این موضوع برای ما یک .  مسلم و قطعی دارد ایخدا بھ شما، عالقھ

امتیاز است کھ بھ حکمت الھی و آگاھی مطلق او دسترسی شخصی 
.داریم

ای شخصی شمانمراھ
 خواھد برای خدا زندگی نماید، اغلب احساس می کند کھ مسیحی کھ می

یک اندازه آرامش عمیق . نوعی فشار سنج داخلی درونش وجود دارد
کھ  فقدان آرامش، وقتی  ووقتی کھ در اراده خدا قرار دارد و یک آشفتگی
این نیز کار روح القدس . بھ ماجراجویی خارج از اراده خدا می پردازد

مای شخصی شما، روح القدس در موارد گناه بھ عنوان راھن. است
اعتراف نشده، درجھ آن فشار سنج داخلی را پایین می آورد و در نتیجھ 

او بھ دنبال این است کھ یک دستور کتاب مقدس را . شما را ملزم می کند
 یا ؛بھ یاد شما بیاورد و شما را در اولین مرحلھ از گناه کردن، منع نماید

و یا ناپاکی در مورد کاری کھ انجام می دھید را یک حالت عدم آرامش  
وقتی کھ در تصمیم گیری ھای تان بھ دنبال . دآورمی بوجود  شما در

. حکمت او ھستید، او شما را بھ اراده خدا ھدایت می نماید

منابع او در اختیار ماست                             
 القدس جالل دادن مسیح ھدف روح. مددکار، راھنمامعلم، سلی دھنده، ت

است و بنابرین او بھ من و شما قدرت و توانایی می دھد کھ توسط زندگی 
 اگر از آنھا استفاده  ومنابع او در اختیار ماست. مان خدا را  جالل دھیم

تالش و کوششی از . نکنیم، فقط مثل سالی بیچاره می توانیم زندگی کنیم
. ت عظیمی در اختیار داریمخالل یک بودن بی برکت، در حالیکھ ثرو

اما وقتی کنترل زندگی مان را بھ روح القدس می دھیم، آن اندوختھ 
خداوند خدای قادر مطلق ھر چیزی را کھ برای . روحانی را می گشاییم

 در ..."تجربھ کردن برای احترام گذاردن بھ او و زندگی را بھ پری 
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: ٣افسسیان " (انسانیت باطنی خود از روح او بھ قوت زور آور شوید
 نشان توقف بعدی ما در این سفر. د عطا می کن  نیاز داریم را بھ ما)١۶

. می دھد کھ چگونھ می توانیم کاری کنیم کھ این اتفاق بیافتد

برای پاسخ، بحث و عمل

. شرح می دھیدچگونھ  شما سفر روحانی را .١
. مھیج، پر برکت، از آن نوعی کھ خدا را جالل می دھد.     الف
. کسل کننده، بی برکت از آن نوعی کھ شاید خدا را جالل نمی دھد.     ب
. بینا بین آن دو تا.     ج

. جواب تان را توضیح دھید و دالیل ویژه ای را ارائھ دھید    

بل از اینکھ این فصل را مطالعھ کنید، چگونھ این سوال را جواب ق. ٢
روح القدس کیست و برای من چھ معنی دارد؟: می دادید

 مان سوال مشابھی را از شما بپرسدتصور کنید کھ یک مسیحی نو ای. ٣
 روح القدس کیست و برای من چھ معنایی دارد؟ حاال چگونھ بھ او کھ

پاسخ می دھد؟

:، بحث نماییدوست مینستر معنی این تعریف دائر المعارف در مورد. ۴
خدا می ." ھدف انسان، جالل دادن خدا و لذت بردن از حضور او است"

خواھد کھ از چھ راه ھایی او را جالل دھیم؟ از چھ راه ھایی می توانیم 
از حضور او لذت ببریم؟

رسیدن ھدف روح القدس چیست؟ روح القدس از چھ راه ھایی برای . ۵
بھ ھدفش در زندگی مسیحیان عمل می نماید؟

آیا بھ تازگی، تسلی، کمک، تعلیم و راھنمایی روح القدس را حس . ۶
. کرده اید؟ اگر جواب شما بلی است، یک نمونھ را ذکر نمایید
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ر احساس نزدیک بودن او بھ شما را تجربھ نکرده اید، دلیل آنرا چھ اگ
می دانید؟

کھ بھ حسب  "١۶: ٣وعده جالب توجھ پولس رسول در افسسیان . ٧
دولت جالل خود بھ شما عطا کند کھ در انسانیت باطنی خود از روح او 

. را بررسی کرده و بھ خاطر بسپارید" بھ قوت زور آور شوید



                                           ٣۴

چرا زندگی پر از روح برای مسیحیان یک گزینھ اختیاری        
 نیست، بلکھ حکم خداست؟                      

                           ۴

پر شدن از روح بھ چھ معناست ؟          

یک راز مکشوف شده بھ تعدادی از انسا ن ھا و زندگی پر از روح ، 
اعتماد و اطاعت محتوای اصلی . ھمچنین یک ھدف دست نیافتنی نیست

.  این موضوع می باشد
وی رایموند ادمان                              

وقتی خدا بھ قومش .  ده فرمان، ده پیشنھاد نبودبر خالف تصور عمومی
تصور کنید در حالیکھ . ورش دستور استدستور می دھد، واقعا منظ

 شما می  ونار شما نشستھ استدستورات او را مرور می کنید در ک
پس از آن . بھ نظر می رسد این حکم، درست است. خب خداوند "،گویید

ولی این یکی بھ طرز وحشتناکی پر درد سر بھ نظر می . پیروی می کنم
 ٣شماره بھ نظر می رسد . مرد، آنرا انجام نمی دھاگر اشکالی ندا. رسد

 را شاید انجام بدھم، ولی اگر بتوانم آنرا با برنامھ ۴شماره . قابل اجراست
 نفھمیدی  درستاما فرمان بعدی؟ حتما موقعیت من را. ام ھماھنگ کنم

!" وقتی کھ این فرمان را نوشتی
از آنجایی کھ در ھیچ جای کتاب مقدس بھ این مطلب اشاره نشده کھ خدا 

 اھمیت احکامش یک نمودار و طبقھ بندی درست کرده است، پس برای
بھ جا می باشد کھ فکر کنیم یک چنین رفتار و طرز فکری او را بھ 

در حقیقت عیسی تعلیم داد کھ خدا محبت ما . شدت ناخشنود می نماید
اگر مرا دوست دارید، : "نسبت بھ او را از وسعت اطاعت ما می سنجد

 .)١۵: ١۴یوحنا " (احکام مرا نگاه دارید



٣۵راز                                                                                  

تا بیابید و خوشی شما طلب نکردید، بطلبید تا کنون بھ اسم من چیزی "
).٢۴: ١۶یوحنا ("کامل گردد

رد خوشبختانھ تعدادی از مسیحیان متعھد با آگاھی کامل چنین عملک
یک حکم دیگر ھم وجود دارد کھ . شجاعانھ ای را نسبت بھ خدا دارند

فرمانی کھ برای وجود . بسیاری از مسیحیان از آن اطاعت نمی کنند
این فرمان در رسالھ پولس . شادی و مثمر ثمر بودن ما حیاتی است

در میانھ بحث در زمینھ عملی نمودن . رسول بھ مسیحیان افسس می باشد
و مست شراب نشوید کھ در آن فجور : "ی، پولس می نویسدزندگی مسیح

توجھ کنید کھ پولس  ).١٨ : ۵افسسیان " (است، بلکھ از روح پر شوید
ممکن است بخواھید پر شدن از روح القدس را . آھای مردم: "ننوشت

کامال قاطع و دقیق در این مورد در عوض او  ."مورد توجھ قرار دھید
جازه ندھید مسائل این دنیا فکر شما، الویت ا(مست شراب نشوید . "بود

در " (بلکھ از روح پر شوید.) " شما را کنترل نماید خودھای تان و
عوض اجازه دھید روح القدس با تمام خصوصیات الھی اش شما را 

.)کنترل نماید و قدرت  دھد
 و بھ جھت تعلیم  و تنبیھ و ایی کھ تمامی کتب از الھام خداستاز آنج"

، می )١۶: ٣دوم تیموتائوس " ( تربیت در عدالت مفید استاصالح و
او دقیقا ملزم می نماید کھ ھر . دانیم کھ حکم پولس، فرمان خداست

. مسیحی با روح القدس پر شود

 بھ چھ معناست؟" پر شدن"                          
وقتی عیسای مسیح را بھ زندگی تان دعوت کردید، روح القدس چند امر 

:م را انجام دادمھ
: اول اینکھ او آمد تا در شما ساکن شود، ھمانطوری کھ عیسی وعده داد

اینک بر در  ایستاده می کوبم، اگر کسی آواز مرا بشنود و در را باز "
" کند، بھ نزد او در خواھم آمد  و با وی شام خواھم خورد و او نیز با من

).٢٠: ٣مکاشفھ (
 بدن شما ھیکل روح القدس است کھ در یا نمی دانید کھ "،پولس نوشت

 ).١٩: ۶اول قرنتیان " (شما است کھ از خدا یافتھ اید و از آن خود نیستید
اگر شما نسبت بھ تعھد تان بھ مسیح مخلص بوده اید، او ھرگز شما را 
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. ترک نمی کند و رھا نخواھد کرد
سیرت شما از محبت نقره خالی باشد و بھ آنچھ دارید قناعت کنید، زیرا  "

" تو را ھرگز رھا نکنم و تو را ترک نخواھم نمود: کھ او گفتھ است
).۵: ١٣عبرانیان (

: عیسی بھ نیقودیموس گفت. دوم اینکھ روح القدس بھ شما تولد تازه داد
 تو می گویم اگر کسی از سر نو مولود نشود، ملکوت خدا آمین آمین بھ"

آمین آمین بھ تو می گویم اگر کسی از آب و روح . را نمی تواند دید
 و ٣ : ٣یوحنا " (مولود نگردد، ممکن نیست کھ داخل ملکوت خدا گردد

وقتی مسیح را بھ عنوان نجات دھنده و خداوند خود پذیرفتید، روح  ).۵
. لکوت شیطان رھانید و بھ ملکوت خدا منتقل نمودالقدس شما را از م

یعنی اینکھ می  .شما فرزندان خدا شدید، عضوی از خانواده جاودانھ او
توانید از پری ذات و تدارک الھی او بھره ببرید و ھنگامی کھ زمان شما 
بر روی زمین بھ انتھا رسید، بھ آسمان می روید تا در حضور خدا تا ابد 

. زندگی نمایید

و در وی شما نیز چون " .سوم اینکھ روح القدس شما را مھر نموده است
کالم راستی، یعنی بشارت نجات خود را شنیدید، در وی چون ایمان 

و روح " ).١٣: ١افسسیان " (آورید از روح قدوس وعده مختوم شدید
قدوس خدا را کھ بھ او تا روز رستگاری مختوم شده اید، محزون 

در زمان پولس و برای قرن ھای متمادی ). ٣٠: ۴افسسیان " (مسازید
اغلب بر روی نامھ ھا و دیگر مدارک مھم، مھر مومی ضرب می شد 
کھ نشانی از قدرت و اھمیت فرستنده بود و نیز تضمینی بود بر اینکھ 

. کس دیگری آن نامھ را باز نکرده  واز محتویات آن اطالع نداشتھ باشد
کند تا بھ مسیحیان کمک کند کھ آنھا پولس از این لغت استفاده می 

او بر ما مھر می . چگونگی محافظت روح القدس از ما را تصور نمایند
 ما را از دا ھستیم و بھ او تعلق داریم وزند تا اعالم کند کھ ما فرزندان خ

. شیطان و مجازات گناه محافظت می نماید
. چھارم اینکھ، روح القدس شما را در بدن مسیح تعمید داد
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ای از دفن زندگی گذشتھ و بھ نوعی دست کشیدن از آن تعمید، نشانھ 
. زندگی و اختصاص دادن زندگی جدید بھ مسیح است

ت ھا پس رفتھ ھمھ ام: "عیسی در ماموریت بزرگ اینگونھ حکم می کند
" را شاگرد سازید و ایشان را بھ اسم اب و ابن و روح القدس تعمید دھید

عمل تعمید بھ مردم نشان می دھد کھ وقتی بھ مسیح  ).١٩: ٢٨متی (
 او با بخشش -ر کرده استایمان آوردید روح القدس در درون شما چھ کا

 و فیض الھی زندگی قدیمی شما را دفن کرد و زندگی جدیدی در خانواده
،  چنین  نوشت١٣: ١٢پولس در اول قرنتیان . الھی بھ شما عطا نمود

زیرا کھ جمیع ما بھ یک روح در یک بدن تعمید یافتیم، خواه یھود، "
خواه یونانی، خواھد غالم، خواه آزاد و ھمھ از یک روح نوشانیده 

 ."شدیم
جای دیگری پولس این عمل را بھ دور انداختن لباس ھای کھنھ و 

زیرا " )٢٧: ٣غالطیان : (ی آنھا با لباس نو تشبیھ کرده استجایگزین
ولس این قیاس پ ."ھمھ شما در مسیح تعمید یافتید، مسیح را در بر گرفتید

یک "د کھ چگونھ ما عمال تبدیل بھدھبھ ما تصویری جالب ارائھ می 
 راه بھ او اجازه می دھیم از درون ما .برای مسیح می شویم" دست لباس
ما پوشش بیرونی ھستیم و او .  کند، صحبت کند و عمل نمایدبرود، فکر
.منبع داخلی

"پر شدن"، چند بار "ساکن شدن"یکبار                     
پس می توانیم ببینیم کھ اگر عیسای مسیح را بھ عنوان خداوند و نجات 
دھنده تان پذیرفتھ اید، الزم نیست کھ دوباره از روح القدس دعوت کنید 

او در شما زندگی می کند، در واقع او آمد تا . شودوارد  زندگی تان ھبکھ 
از لحظھ ای کھ بھ مسیح بھ عنوان خداوند و نجات . در شما ساکن شود

دھنده تان اعتماد کرده اید، یک ساکن شدن توسط روح القدس، یک تولد 
دوباره بھ وسیلھ روح القدس و یک تعمید توسط روح القدس وجود دارد، 

ھ این اعمال پر جالل از لحظھ ای کھ شخص بھ مسیح ایمان می و ھم
متعدد ولی پر شدن از روح القدس می تواند بھ دفعات . آورد، رخ می دھد

. صورت گیرد
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از " از روح پر شوید"د معنی در زبان یونانی، زبان اصلی عھد جدی
 بھ طور مداوم و ثابت پر شدن، کنترل شدن و قدرت گرفتن از ویلغنظر 

بھ عبارت دیگر ما . روح القدس، لحظھ بھ لحظھ و ھر روز می باشد
کنترل ھر لحظھ از زندگی مان را بھ مسیح می دھیم و برای راھنمایی و 

یم و بھ رھبری و الزام ھدایت شدن و نیرو گرفتن بھ روح او نگاه می کن
. یمنمایی او تکیھ م

چون او وعده داد کھ ھرگز ما را رھا و ترک نخواھد کرد، وقتی گناه 
ولی وقتی تصمیم می گیریم گناه . می کنیم از زندگی ما خارج نمی شود

.  او بھ زور متوسل نمی شود تا کنترل اراده ما را در دست بگیرد،کنیم
ب خلق کرد و ما می توانیم انتخاب کنیم کھ او را خدا ما را با آزادی انتخا

. اطاعت نماییم یا از او سرپیچی کنیم
او از ما می خواھد کھ در کمال آزادی انتخاب، او را اطاعت نماییم نھ با 

ین اگر انتخاب می کنیم کھ بھ او توکل نماییم، او ما را بنابر. اعمال فشار
ھ گناه کنیم، او بھ ما اجازه می اگر انتخاب نماییم ک. رھبری خواھد کرد

. دھد

مسیح را بر تخت سلطنت داشتن                      
، بھتر است بھ شکل "پر شدن از روح القدس"برای درک بھتر مقولھ 

. تخت سلطنت برگردیم
وقتی بھ مسیح بھ . تخت، مرکز کنترل شما یا اراده شما را نشان می دھد

ده ایمان آوردید، او را بھ زندگی و تخت عنوان خداوند و نجات دھن
. سلطنت قلب تان دعوت کردید

قبل از . شما آگاھانھ کنترل و ھدایت زندگی تان را بھ او تسلیم نمودید
می " انسان نفسانی" بودید کھ کتاب مقدس اینکھ مسیحی شوید شخصی

:نامد
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انسان نفسانی                                                   

                             
                                                       ) تا زمان نجات بر ما تسلط دارد(                                       شیطان

                                                                               

                                                                                                                                 
 توسط شیطان(جسم                                         

                                      )می شودت  ھدای                                                
      

                                                                                                                                  
                                                                                                                                                        

                                                                                               
             

                                         
     

                             
                                                                                                                 

  ؛مسیح خارج از زندگی قرار دارد( † )روح(                     
                                    بدنبال آزاد کردن ما و  عطای

)                                محبت، بخشش و حیات جاودانی است
                                     

                                                خدا                                             

دایره زندگی شما را نشان می دھد و تخت، مرکز کنترل یا اراده شما را 
. بھ تصویر می کشد

 می  شیطان کنترلشیطان و ذات جسمانی تان کھ توسطشما تحت سلطھ 
. شد، زندگی می کردید

مسیح در خارج از زندگی شما . جسم شما بر تخت سلطنت قرار داشت
قرار داشت، در را می کوبید و می خواست کھ شما را بھ وسیلھ محبت، 
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انسان نفسانی امور . ز سلطھ شیطان رھا کندبخشش و زندگی جاوید ا
روح خدا را نمی پذیرد، زیرا برای او حماقت است و نمی تواند آنھا را 

اما " ):١۴: ٢اول قرنتیان . (درک کند، چون کھ آنھا روحانی ھستند
انسان نفسانی امور روح خدا را نمی پذیرد زیرا کھ نزد او جھالت است 

."زیرا حکم آنھا از روح می شودو آنھا را نمی تواند فھمید 
: پس شما زندگی تان را بھ مسیح تسلیم نمودید

 سان روحانیان
                         

                             )ما را در تملک داردحاال (                                                 خدا
                                                                                  

                                                                                                                           
      

                               )می گرددتوسط خدا ھدایت ()روح(                              

                                              
  جسم؛جسم بر تخت قرار ندارد(

                                                   از راهولی بدنبال این است کھ 
                                                   )گناه و خودخواھی بر ما اثر بگذارد

                                                                          
                    

)بھ دنبال کنترل ما از طریق جسم است(شیطان                                     

                      
                                                 

در پی دعوت شما مسیح وارد زندگی تان شد و بر تخت قرار گرفت کھ 
 ر این زماند. شما را ھدایت نماید وقدرت بخشد تا برای او زندگی کنید

روح  قدوس او در شما ساکن شد، تولد تازه بھ شما داد، شما را برای 



۴١                           راز                                                     

بر روی ) روح(با مسیح . آسمان مھر نمود و در بدن ایمانداران تعمید داد
. شدید) اداره شدن و نیرو گرفتن" (پر"تخت، شما از روح القدس 

لکن شخص روحانی در ھمھ چیز حکم می کند و کسی را در او حکم "
 یعنی آگاھانھ ،اندنعمل پر از روح م). ١۵: ٢اول قرنتیان " (نیست

او ھیچوقت بر خالف . مسیح را بر تخت زندگی تان نگھ داشتن است
اگر بر خالف ھدایت و اخطارھای او، بخواھید . اراده شما عمل نمی کند

کھ بھ تحریکات جسم جواب دھید و برای مدت زمانی، علنا یا پنھانی گناه 
ا حزن واندوه از کنید و کنترل زندگی را از دست او خارج نمایید، او ب

وقتی در این حالت گناه اعتراف نشده قرار دارید، . تخت پایین می آید
:دکن می صیفاینگونھ تو" جسمانی"وان انسان کالم خدا شما را بھ عن

                   

انسان جسمانی

، ولی ما را در تملک دارد(      خدا                                         
                                           )                               بھ کنترل او توکل نمی کنیم                       

                                                                                  
                                                                                                                           

      
)کنترل می شودتوسط شیطان ( جسم                                  

                                                                                                          
                                         
† )روح( روح ھنوز در ما سکونت(

دارد، ولی بر تخت قرار 
 بدنبال این است                                                     او؛دارد

                                                   )اثر بگذارد کھ از راه ھای خدا بر ما
                                                                          
                                                                          

) دنبال کنترل ما از طریق جسم استبھ(شیطان                                  
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با گناه کردن مسیحی جسمانی کسی است کھ مسیح را پذیرفتھ است، اما 
 عمال بر تخت سلطنت د اجازه داده است کھبھ ذات طبیعی و جسمانی خو

خدا ھنوز این شخص را در اختیار دارد و مسیح ھنوز در . قرار گیرد
در عوض شیطان . ، ولی این شخص بر خدا توکل نمی کندزندگی اوست

. موفق شده است تا کنترل این فرد را توسط جسم او در دست بگیرد
و من ای برادران نتوانستم بھ شما سخن گویم چون روحانیان، بلکھ "

و شما را بھ شیر خوراک دادم . چون جسمانیان و چون اطفال در مسیح
تطاعت آنرا نداشتید، بلکھ الحال نیز نھ بھ گوشت زیرا کھ ھنوز اس

ندارید، زیرا کھ تا بھ حال  جسمانی ھستید، چون در میان شما حسد و 
آیا جسمانی نیستید و بھ طریق انسان رفتار نمی . نزاع و جدایی ھا است

).٣ -١: ٣اول قرنتیان " (نمایید؟
مثل .  یک زندگی فالکت بار است،حالت جسمانی یا گناه اعتراف نشده

سالی بیچاره کھ توسط آن ھمھ ثروت جھت خوشی او احاطھ شده بود، 
ولی نتوانستھ بود پوشھ ای را کھ حاوی آن کلید صندوق بانکی بود، پیدا 

مسیحی جسمانی، مشارکت با خدا را قطع نموده و مانع برکات خدا  .کند
 -متاسفانھ این حالت میلیون ھا مسیحی است. در زندگی خود شده است

وقتی بر تخت . دشان بر تخت سلطنت زندگی شان نشستھ اندآنھا خو
سلطنت باقی می مانیم در حقیقت می گوییم کھ کامال بھ خدا اعتماد نمی 

.بھتر استاز راه ھای او کنیم و فکر می کنیم کھ راه ھای ما 
 ممکن است شامل تعدادی یا ھمھ مشخصات زیر  در این حالتزندگی ما

:باشد

بی ایمانی
یناباور

نااطاعتی
حسادت

کم شدن محبت نسبت بھ دیگران و خدا
دعای کم
ناامیدی

اشتیاق کم برای مطالعھ کتاب مقدس
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عملکرد شریعتی
گناھکاری

افکار ناپاک
بی حوصلگی و کسالت

نتقاد جوروحیھ منفی یا ا
خستگی

بی ھدفی
مادیگرایی

خود محوری 
بینی خود

 را بھ نمایش می گذارند؟ آیا بھ  پیروزنانسایا تمام اینھا کیفیت ھای یک آ
نظر می رسد کھ مسیحی جسمانی کسی است کھ دیگران را بھ سوی 
نجات دھنده جذب می کند و بھ آنھا کمک می کند کھ برای مسیح بر این 

ا شاید این مسالھ می تواند بھ نوعی توضیح دھد کھ چر ؟دنیا پیروز شوند
.  ناچیز و حتی گاھی منفی بوده استخودتاثیر مسیحیان بر روی جوامع 

ن پاره وقتمسیحیا                                  
، شادی مسیحی را ھد کھ چگونھ این حالت جسمانیتوضیح می ددواین 

:از او گرفتھ بود
 یا ٢از زمان کودکی مسیحی بوده ام و ھفتھ ای  "، آورداو بھ خاطر می

بھ خاطر ھمھ آن کالس ھای یکشنبھ و آن .  بار بھ کلیسا می رفتم٣
ھمانطور کھ بزرگ . موعظھ ھا، کتاب مقدس را تقریبا خوب می دانستم

می شدم، اگر کسی از من می پرسید می گفتم کھ مسیح را دوست دارم و 
در خالل سال  .اما واقعیت این نبود. ستمھمترین شخص زندگی من ا

ھا، اشخاص و چیزھای دیگر از راه ھای ظریفی برای من مھم تر از 
. رابطھ با عیسای مسیح شد

 بھ تدریج. آه کھ مسیحیت ھمیشھ قسمتی از من بود، ولی نھ ھمھ آن
. تحصیل، زن، مقام، پول و فعالیت ھای دیگر را در الویت قرار دادم

." بود کھ بھ آنھا فکر می کردم و برایشان وقت می گذاشتماینھا چیزھایی
 در دوران بزرگسالی، یک حالت خودخوری مداوم کھ مربوط بھ دواین
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ظاھرا . اشتممی دانستم کھ واقعا زندگی سرشاری ند. "گذشتھ بود، داشت
خانواده ام را بھ کلیسا .  ولی شادی درونی ام خیلی ناچیز بود،شاد بودم

می بردم و در دعا آنھا را رھبری می کردم و سعی می نمودم تا زندگی 
ام را بر خدا متمرکز کنم، اما احساس می کردم کھ ھمھ اینھا را از روی 

."  انجام می دادمماحساسات
بھ یکی  راب. ا برای نھار دعوت کرد راو ،دوایندوست راب یک روز 

از کنفرانس ھای آموزشی ما می آمد و در مورد موضوعی کھ بھ تازگی 
. یاد گرفتھ بود، ھیجان زده بود

یک دستمال برداشت و سھ شکل کشید کھ انسان  راب" ،می گوید دواین
وقتی او عالئم انسان . نفسانی، جسمانی و روحانی را نمایش می داد

کامال وضعیت مرا توضیح می  کھ فھمیدم را توضیح می داد، یجسمان
گام ھایی را کھ باید برمی داشت تا از  راببا کمک دوستانھ  دواین. "داد

آن شب در راه  او. این حالت ناآرامی جسمانی رھا شود، فرا گرفت
گشت بھ منزل، در یک پارکینگ توقف کرد و برای بخشش خدا و باز

. ه بر تخت سلطنت قلبش قرار گیرد، دعا نموددعوت از او کھ دوبار
ھنوز ھم گاھی در گیر عادت ھای گذشتھ و  "،می گوید دواین

موضوعات گناه آلود می شوم، ولی برای مدت طوالنی در این حالت 
حاال می دانم کھ مجبور نیستم بھ شیطان اجازه دھم کھ . باقی نمی مانم

یح را بر تخت نگھ دارم تا رمز موفقیت این است کھ مس. مرا شکست دھد
مجبور . ھمیشھ بھ وسیلھ روح القدس بھ من نیرو دھد و مرا ھدایت نماید

فقط پشیمانم از اینکھ . نیستم کھ یک مسیحی غیر متعھد و پاره وقت باشم
."مھم دست پیدا کنمزمان طوالنی را از دست دادم تا بھ این کشف 

کجای کار ھستی؟
گی روحانی شما را نشان می دھد؟زندوضعیت  باال، آیا لیست

زندگی شما وجود دارد،  در  عالیماگر تشخیص می دھید کھ بعضی از آن
 بھ علت گناه اعتراف نشده، مشارکت شما با خدا قطع شده ممکن است

اما خبر خوش . است و خودتان بر تخت سلطنت زندگی تان قرار دارید
خداوند ! دن ادامھ دھیداین است کھ مجبور نیستید بھ این شیوه زندگی کر

ما آماده و راغب است تا موقعیت صحیح قدرت خود بر تخت را در 
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در فصل بعدی می بینیم کھ این . دست بگیرد، اگر شما بھ او اجازه دھید
. استامر چگونھ امکان پذیر 

برای پاسخ، بحث و عمل

 نسبت بھ احکامی کھ سعی در اطاعت از آنھا دارید، بھ طور آیا مایلید. ١
انتخابی عمل کنید؟  
. یک یا دو مثال بزنید

" از روح پر شوید"چرا برای مسیحیان بسیار مھم است کھ از فرمان . ٢
.اطاعت کنند

رای تان انجام داد را  ب مسیحشدس در موقع پذیرآنچھ کھ روح الق. ٣
. مرور کنید

با کلمات خودتان توضیح دھید کھ چرا ساکن شدن روح، تولد دوباره، 
. گرفتن توسط روح برای شما قابل توجھ است مھر شدن و تعمید 

بھ طور مداوم و ثابت پر : را بھ خاطر بسپارید" پر شدن"تعریف . ۴
ظھ بھ لحظھ و ھر از روح القدس لح شدن، کنترل شدن و قدرت گرفتن

.روز
این تعریف چھ معنایی برای شما دارد؟

چرا در حالیکھ یک ساکن شدن، یک تولد، یک مھر شدن و یک . ۵
تعمید توسط روح وجود دارد، اما پرشدن بھ دفعات متعدد می تواند 

صورت گیرد؟

موقعیت ) روحانی، جسمانی و نفسانی( نوع انسان ٣کدام یک از . ۶
 بھتر توصیف می کند؟ چرا؟روحانی شما را



                                             ۴۶

چرا غیر ممکن است کھ عیسای مسیح و نفس انسانی            
در یک زمان بر تخت سلطنت قرار گیرند؟                

           

                                            ۵ 

ونھ از روح القدس پر شویم؟چگ         

، منظورمان این "من بھ روح القدس ایمان دارم"ھر زمان کھ می گوییم 
است کھ ما ایمان داریم کھ یک خدای زنده وجود دارد کھ قادر است و 

 .ه و آنرا تغییر دھداراده دارد کھ وارد شخصیت انسان شد
                جی بی فیلیپس                                                        

در فصل قبلی دیدیم کھ خدا بھ ھر مسیحی یک فرمان واضح داده است 
اگر روح او زندگی . کھ بھ وسیلھ روح القدس ھدایت شود و نیرو بگیرد

ما را کنترل نمی کند، پس ما در یک وضعیت گناه آلود و جسمانی 
با ند . و و فالکت ما می گرددقرارداریم کھ ھردو اینھا باعث ناخشنودی ا

بھ نظر می . تصمیم خودش، برای ماه ھا جسمانی زندگی کرده است
از نظر روحانی تنبل شده "او اقرار کرد کھ . رسید خدا دور از اوست

بھ ندرت کالم را . میل کمی بھ مشارکت با خداوند و دیگران داشتم. بودم
ظاھرم خوب بود ولی در . افکارم شھوانی و ناپاک بود. مطالعھ می کردم

. "باطن، از نظر روحانی بال استفاده بودم
. تا اینکھ جلساتی در مورد اھمیت احیای روحانی در کلیسا برگزار شد

اگر دور : " آنرا قبال بر روی پوستری دیده بودندسخنران سوالی کرد کھ 
"از خدا ھستید، حدس بزنید چھ کسی دور شده است؟

مرا میخکوب کرد، احساس کردم دور از خدا آن سوال  "،ی گویدم ند
در  ."ایی روحانی ام تقصیر خود من بودھستم و دریافتم کھ بی اعتن

حالیکھ سخنران جلسھ مردم را بھ جلو دعوت می کرد و از آنھا می 
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بھ نیاز برقراری مجدد رابطھ  ند خود را دوباره متھعد نمایند، خواست کھ
اما نمی دانستم چھ کار کنم و  "،می گوید ند. اش با عیسای مسیح ملزم شد

من جلو رفتم و ھمراه بقیھ در . کسی نمی توانست راه را بھ من نشان دھد
. جلوی محراب زانو زدم، گریھ کردم و دعا کردم و منتظر ماندم

حدس می زنم منتظر یک . یگری  آمدند و با من دعا کردنداشخاص د
واقعھ بزرگ احساسی یا صدای رعد و برقی از طرف خداوند بودم، اما 

. ھیچ اتفاقی نیفتاد
در حالیکھ سخنران صحبت می . شب بعد دوباره ھمان کارھا را کردم

 کرد، احساس کردم گناھکارم، زانو زدم و منتظر بودم چیزی اتفاق بیفتد،
چیزی از آسمان کھ بھ طرفم بیاید و بھ من بگوید کھ ھمھ چیز درست 

احساس می کرد کھ کمی آزاد شده   ندوقتی جلسات پایان یافت، ."است
است، ولی ھنوز دلسرد و پکر بود کھ چرا معجزه خاصی یا گروه 

. فرشتگانی کھ از آسمان سرود می خوانند، اتفاق نیفتاد
د، بھ یک آموزشگاه عمومی بشارت کھ توسط چند ماه بع "،او ادامھ داد

آنجا در مورد خدمت . چند کلیسا در شھرمان حمایت می شد، رفتم
شخصی روح القدس و اینکھ چگونھ رابطھ مان را با خدا بھبود ببخشیم 

آموختم کھ من بھ دنبال یک تجربھ احساسی بودم، در . چیزھایی یاد گرفتم
یک عمل آگاھانھ و منطقی تسلیم حالیکھ پر شدن از روح القدس واقعا 

پر شدن، خیلی ساده یعنی . شدن بھ خداوندی مسیح در زندگی مان است
اینکھ مسیح را بر تخت زندگی مان نگھ داریم و از فرمان او در افسسیان 

و مست شراب مشوید کھ در آن فجور است، ":  اطاعت نماییم١٨: ۵
ن اصل مھم را فرا خدا را شکر گفتم کھ ای ."بلکھ از روح پر شوید

. "این اصل زندگی ام را عوض کرده است. گرفتم
خیلی از مسیحیان مانند ند وقتی کھ دوباره با عیسای مسیح عھد می 

چیزی کھ آنھا در .  بھ دنبال تجارب احساسی نامفھوم و مبھم ھستند،بندند
) کاملیت(نمی یابند این است کھ خدا مترصد و خواھان این است کھ پری 

را از طریق روح القدس در ما مجددا بر قرار نماید، اگر فقط بھ او خود 
مجبور نیستیم دعا کنیم، روزه بگیریم و منتظر چیزھای . اجازه دھیم

مجبور نیستیم بھ خدا التماس کنیم، یا از او . مرموز و یا احساساتی باشیم
بھ با توجھ بھ کالم خدا، ما . استدعا نماییم کھ ما را با روح پر سازد
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سادگی و بھ طور معجزه آسایی با ایمان و فقط با ایمان بھ دستور و وعده 
. او از روح پر می شویم

ما با ایمان پر می شویم                             
یک دعا و نھ با یک  بھ وسیلھ از بر خواندن چطور مسیحی شدید؟ نھ

 بھ وسیلھ اعتماد ،بھ وسیلھ ایمان مسیحی شدید، بلکھ تجربھ احساسی
)٩ و ٨: ٢افسسیان : (کردن بھ عیسای مسیح

زیرا کھ محض فیض نجات یافتھ اید، بھ وسیلھ ایمان و این از شما "
."دو نھ از اعمال تا ھیچ کس فخر نکن. نیست بلکھ بخشش خداست

دعا آن اگر در تجربھ بازگشت شما بھ سوی خدا، دعا ھم وجود داشت، 
 بلکھ ،وسیلھ آن مسیح وارد زندگی شما شدموضوع اصلی نبود کھ بھ 

ابراز ایمان شما بود و ھمچنین بھ زبان آوردن دعوتی آگاھانھ از مسیح 
                                                  .      برای وارد شدن بھ زندگی شما بھ عنوان خداوند و نجات دھنده تان

چگونھ می توانید از روح القدس پر شوید؟ رسالھ پولس بھ مسیحیان 
 -کولسی بھ ما می گوید کھ بھ ھمان نحوی کھ مسیح را دریافت کردیم

پس چنانکھ مسیح عیسی خداوند ) "۶: ٢کولسیان . (یعنی بھ وسیلھ ایمان
."فتار نماییدرا پذیرفتید، در وی ر

تخت سلطنت را آماده کنید                              
از آنجا کھ ایمان راھی است کھ بھ وسیلھ آن می توانیم پری روح القدس 

 باشد، یعنی واقعیس ضروری است کھ ایمان مان را داشتھ باشیم، پ
 پر کھ از روح(برآمده از قلبی باشد کھ مخلصانھ آماده شده، اراده کرده 

 گام ۴من عقیده دارم کھ یک مسیحی باید . و بھ خدا تسلیم شده باشد) شود
بردارد تا تخت سلطنت زندگی خود را برای کنترل روح القدس آماده 

: سازد

. مطمئن شوید کھ بھ راستی عضوی از خانواده ھستید. ١
 آیا حقیقتا بھ وسیلھ پذیرفتن عیسای مسیح بھ عنوان خداوند و نجات دھنده

اگر اینکار را کرده اید، الزم  شخصی تان، بھ خانواده الھی پیوستھ اید؟
. نیست کھ دوباره آنرا انجام دھید، زیرا او شما را ترک نکرده است
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 عنوان مرد یا زن جسمانی ممکن است شما بھ وضعیتی کھ پیش تر بھ
 یعنی مسیح در زندگی تان است، ولی ؛توضیح داده شد، افت کرده باشید

. بر تخت سلطنت قرار ندارد
شاید شما بھ وجود خدا و پسرش معتقد ھستید و سعی کرده اید تا زندگی 
درستی داشتھ باشید، ولی ھرگز زندگی تان را آگاھانھ وقف او نکرده اید 

بدون این قدم ایمان، . نکرده اید کھ در شما ساکن گرددو از او دعوت 
قبل از اینکھ بتوانید از روح پر شوید و .  ھستید" نفسانی"شما مرد یا زن 

. از برکت ھای عجیب او لذت ببرید، باید بھ مسیح ایمان بیاورید
واھم اگر مطمئن نیستید کھ اگر امروز بمیرید بھ بھشت می روید، می خ

آیا می خواھید خدا را حقیقتا "، یککنم کھ ضمیمھ شما را تشویق 
این موضوع بھ شما کمک می کند کھ مھمترین  .را بخوانید "بشناسید؟

.  تصمیم زندگی تان را بفھمید و سپس دست بھ عمل بزنید

شما باید مخلصانھ در طلب ھدایت شدن و نیرو گرفتن از روح القدس . ٢
. باشید

 بھ راه ھای خودتان بروید، خدا خودش را بھ  اگر دوباره مصمم باشید کھ
داشتھ ای اما اگر بخواھید از صمیم قلب زندگی . شما تحمیل نمی کند

باشید کھ توام با احترام بھ او باشد، او بھ شما قدرت انجام این کار را 
خوشا بھ حال گرسنگان : "عیسی قول داد) ۶: ۵متی (در. عطا می نماید

." ان سیر خواھند شدو تشنگان عدالت زیرا ایش

.  باید اراده نمایید ھمھ قسمت ھای زندگی تان را بھ خدا واگذار کنید.٣
لھذا ای برادران شما را بھ رحمت ھای خدا استدعا می کنم کھ بدن ھای "

خود را قربانی مقدس پسندیده خدا بگذرانید کھ عبادت معقول شما است و 
ن خود صورت خود را تبدیل ھمشکل این جھان مشوید بلکھ بھ تازگی ذھ

 "اده نیکوی پسندیده کامل خدا چیستدھید تا شما دریافت کنید کھ ار
.)٢ و ١:  ١٢رومیان (

، شاید در سال ھا خدمت من، مشاھده نموده ام کھ این تسلیم ھمھ جانبھ
بزرگترین مانع برای مسیحیانی است کھ سعی می نمایند یک زندگی پر 
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ما اراده می کنیم کھ ھر چھ بیشتر خود را بھ خدا . ثمر داشتھ باشند
تمایل دارد قسمتی  بسپاریم، اما طبیعت جسمانی ما بھ نظر می رسد کھ

: از آن را نگھ دارد

اما کنترل (ی سپارم عیسای خداوند، تمامی زندگی خود را بھ تو م"
)."قسمت مالی را خودم بھ عھده می گیرم، متشکرم

اما ممکن است موقعیت (عیسای خداوند، من را از روح خودت پر کن "
)."کاری من را نفھمی، پس بھ انتقاد جویی از رییسم ادامھ می دھم

اما (عیسای خداوند، کنترل تخت سلطنت زندگی ام را بھ تو می دھم "
در مورد جنس مخالف خیالپردازی می کنم، لطفا دخالت لطفا وقتی 

)."نکن
ولی در مورد شغلم بھ تو (عیسای خداوند، زندگی ام را بھ تو می دھم "

)."اعتماد ندارم

دعا می " عیسای خداوند"اشتباه این طرز فکر را می بینید؟ ما بھ آیا 
 او . اصال خداوند نیستگر او خداوند ھمھ چیزمان نیست،، پس اکنیم

در تمام مدت زندگی ام، از کالج .  یا ھیچ چیز است چیزداوند ھمھخ
من خدای . گرفتھ تا کار در ھالی وود، یک زندگی خود محور داشتم

 خدا، راه بھتری ری نادیده انگا دوراندر آن. ملکوت شخصی خودم بودم
تصمیم گرفتم تا خالق بزرگ و  وقتی .برای زندگی کردن نمی دانستم

ده مان را بشناسم، یاد گرفتم کھ در ھر قسمتی از زندگی ام بھ نجات دھن
غیر ممکن است کھ شادی، ھیجان و ماجرا جویی زندگی . او اعتماد کنم

پر از روح را درک کنیم، مگر اینکھ تمام جنبھ ھای زندگی خود را تماما 
اگر اراده نکرده ایم تا ھمھ قسمت ھای . بھ خداوندی مسیح تسلیم نماییم

ینگونھ بھ ما جواب ی خود را در کنترل او قرار دھیم، پس او باید ازندگ
تو . من نمی توانم تخت سلطنت را با تو تقسیم کنم. ممنونم، ولی نھ "،دھد

."آماده نیستی کھ از روح من پر شوی

.ت مشخص کنی اباید تکلیف ھر گناه اعتراف نشده را در زندگی. ۴
 دل خود منظور می داشتم ، اگر  بدی را در: "مزمور نویس نوشت
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این یک قانون اساسی در  ).١٨ : ۶۶مزمور " (خداوند مرا نمی شنید
وقتی گناه می کنیم، کھ ھمھ این کار را می کنیم، . رابطھ انسان با خداست

، تھ ایم و بھ خداوند مان گفتھ ایماره بر تخت سلطنت نشسدر حقیقت دوب
."برو کنار، مدتی من مسئولیت را بھ عھده می گیرم"

او دعای . این نافرمانی است و ما را از مشارکت با خدا جدا می سازد
یوحنای . یک قلب گناھکار را نمی شنود، مگراینکھ دعای اعتراف باشد

نداریم خود را گمراه می کنیم و اگر گوییم کھ گناه : "رسول نوشت
اگر بھ گناھان خود اعتراف کنیم، او امین و عادل . راستی در ما نیست

اول " (است تا گناھان ما را بیامرزد و ما را از ھر ناراستی پاک سازد
).٩ و ٨: ١یوحنا 

پس آخرین و شاید مھمترین گام در آماده سازی تخت سلطنت برای 
الھ ھایی را کھ در موقع اشغال تخت سلطنت خداوندمان این است کھ زب

 یعنی اعتراف کنیم و از گناه مان ؛یمتمیز کنز خود بھ جا گذاشتھ ایم، ا
این امر لزوما گیرافتادن در یک دوره طوالنی اضطراب، . پاک گردیم

 انجام ند احساسی مثل آنچھ کھ گری ناسالم یا بھ دنبال یک تجربھدرون ن
 او بخواه کھ  سکوت در برابر خدا بایست، از در سادهخیلی. داد، نیست

قسمت ھایی را کھ در رابطھ صحیحی با او قرار  از طریق روح القدس
. بر تو آشکار نماید، ندارد

آیا باعث رنجش دوستی شده و از او طلب بخشش نکرده ای؟. 
؟دییطلببخشش نرا زیر پا گذاشتھ و از خدا آیا فرمانی از کالم خدا . 
 انتقادجو یا ایراد گیر اضطراب و نگرانی زندگی کرده ای؟ آیا در. 

ھستی؟ نگرش منفی داری؟
آیا نسبت بھ دیگران در محیط خانھ، کار، کلیسا یا جاھای دیگر . 

نامھربان بوده ای؟
آیا در مسائل مالی یا شغلی ناراستی داشتھ ای؟ یا نسبت بھ کارگرانت . 

خیانت کرده ای؟
ه ای؟ ھدایای خود بھ خدا، امین نبود و یک-آیا نسبت بھ ده. 
آیا افکار شھوانی در سر داری؟. 
آیا وقتی کھ روح القدس تو را تشویق نمود کھ در مورد مسیح با . 
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شخصی صحبت کنی، قصور ورزیدی؟
در نحوه تفکر و زندگی ...) کار، پول، لذت و (ت ھای موقتی آیا فعالب. 

شما نقش اصلی را دارد؟

پس وقتی روح .  می باشد" موافق بودن با"،  معنی اصلی لغت اعتراف
القدس گناھان خاصی را بھ یاد شما می آورد و شما آنھا را بھ خدا 

: اعتراف می کنید، در حقیقت اعالم می کنید

آنھا (ا تو موافق ھستم کھ این کارھایی کھ انجام می دھم یا من بخدا "-١
."گناه آلودند) را بھ نام مشخص کنید

من با تو موافق ھستم کھ مسیح بھ خاطر این گناھان بر روی صلیب  "-٢
."مرد

 من آگاھانھ فکر و قلبم را از گناھانم برمی گردانم و بھ .توبھ می کنم "-٣
."سوی اطاعت از تو باز می آیم

 بخشش او را ٩: ١حاال می توانید با توجھ بھ وعده او در اول یوحنا 
اگر گناه شما باعث رنجش و ناراحتی شخص دیگری شده . داشتھ باشید

است، الزم است کھ نزد آن شخص رفتھ، اشتباه خود را بھ او اعتراف 
.نموده و جبران خسارت نمایید

کشف نمایید              پری روح القدس را             
از آنجایی کھ خدا بھ ما فرمان داده است کھ از روح القدس پر شویم، می 

بیش از آن، او  .دانیم کھ اراده او برای ما این است کھ از روح پر شویم
 وعده داده است کھ اگر طبق اراده او دعا ١۵ -١۴: ۵در اول یوحنا 

ن حاال با ایمان بھ ھمی .کنیم، او ما را می شنود و بھ ما پاسخ خواھد داد
 می توانید پری او را بطلبید و او ،اینکھ خدا بھ وعده ھایش امین است

بیاد داشتھ باشید کھ از طریق . شما را از روح خودش پر خواھد نمود
شما بھ وسیلھ ایمان و فقط ایمان از روح . دعا و یا اعتراف پر نمی شوید

. خدا پر می شوید
اسی جھت پاکسازی تخت سلطنت برای بھ ھر حال اعتراف یک قدم اس
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دعا راھی است کھ بھ وسیلھ آن ایمان . کنترل و ھدایت روح القدس است
بگذارید دعایی را . خود و تسلیم تخت سلطنت بھ او را بیان می نمایید

 کنم کھ ممکن است بھ شما کمک کند کھ این تعھد را در غالب پیشنھاد
:کلمات بیان نمایید

می دانم کھ کنترل زندگی را خود بھ دست . پدر عزیز، بھ تو محتاجم
از تو برای بخشش . گرفتھ ام و در نتیجھ نسبت بھ تو گناه ورزیده ام

 از مسیح دعوت. گناھانم از طریق مرگ مسیح بر روی صلیب متشکرم
. می کنم کھ قدرت خود بر تخت سلطنت زندگیم را دوباره در دست گیرد

ھمانطور کھ بھ من فرمان داده ای کھ از روح پر شوم، مرا از روح 
قدوس خودت پر کن و یقین دارم ھمانطور کھ در کالمت وعده داده ای 

در نام عیسی مسیح دعا . اگر از روی ایمان بطلبم، آنرا انجام خواھی داد
. ممی کن

بھ عنوان اظھار ایمانم ، حاال بھ خاطر ھدایت زندگیم و پری روح القدس 
. از تو تشکر می کنم

اگر این دعای پیشنھادی، اشتیاق قلبی شما را بیان می نماید، شما را 
تشویق می کنم کھ ھمین حاال دعا کنید و دعا را با کلمات خودتان بھ زبان 

. ا را با روح قدوسش پر نمایدبیاورید، بھ خدا اعتماد کنید کھ شم

بازگشت شادی                                       
در یکی از کنفرانس ھای آموزشی ما شرکت کرد و در جانیسوقتی 

مورد خدمت شخصی روح القدس چیزھایی آموخت، برای اولین بار 
آزادی و خوشی کھ با رعایت این اصل می توانست نصیبش گردد را 

می .  بودم شکست روحانیماه ھا درگیر "،او می گوید. ددرک نمو
دانستم کھ باید برای دعا و مطالعھ کالم خدا وقت بگذارم، ولی اھمیت 

 کلیسا یک بھ نظر می آمد. بھ نظر می رسید خدا دور از من است. ندادم
حتی نسبت بھ دوستان مسیحی ام ایرادگیر .  استمحل فورمالیتھ نمایشی

."و شادی و موفقیت آنھا مرا زجر می دادو انتقادجو شدم 
 مثبت اندیشی، شنیدن قطعات موسیقی، لبخند زدن روبروی آینھ و جانیس
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راھکارھای دیگری را نیز امتحان کرده بود تا از این حالت افسردگی 
 و آن غبار کسالت .یی یابد، ولی ھیچکدام از اینھا سودی نبخشیده بودرھا

سپس در کنفرانس یاد گرفت کھ مشکل . ایراد گیری ھنوز درون او بود
. او نتیجھ قطع شدن مشارکت او با خدا بھ علت گناه اعتراف نشده بود

سخنران از ما دعوت کرد کھ در حالیکھ یک قلم و  "،او ادامھ می دھد
کاغذ در دست داریم، لحظاتی وقت صرف کنیم و از خدا بخواھیم برگھ 

او بھ ما  .زندگی مان را بر ما آشکار نمایدکھ ھر گناه اعتراف نشده در 
سعی نکنید بھ . منظورم درون نگری عمیق و ناسالم نیست "،اخطار داد

فقط اجازه دھید روح القدس ھر چیزی کھ او را  .دنبال گناه بگردید
."ند و بھ رابطھ شما با او آسیب می رساند را آشکار نمایدمحزون می ک

 مورد بھ ذھنش دبرای ھدایت شدن دعا می کرد، چندر حالیکھ جانیس 
:آنھا را روی کاغذ نوشت. خطور کرد

روحیھ ایراد گیر و انتقاد جو
تنفر و تلخی نسبت بھ دوستانم

"مھم نیست"طرز فکر 
فقدان دعا و مطالعھ کالم

سخنران بھ ما گفت کھ با خدا موافق باشیم کھ این موارد  "،ھ داداو ادام
گناه است، سپس از او بخواھیم تا ما را ببخشد و از این گناھان پاک سازد 

. و تخت سلطنت زندگی ما را پس بگیرد
وقتی ھمھ این کارھا را انجام دادم، احساس کردم کھ یک فشار و سنگینی 

. ام آن ماه ھا، یک مسیحی جسمانی بودمتم. وحشتناک از من برداشتھ شد
در گناه اعتراف نشده زندگی می کردم و تالش می نمودم کھ یک مسیحی 

 در حالیکھ ھمھ آن چیزی کھ نیاز داشتم این بود کھ با گناه در -مثبت باشم
بھ عنوان آخرین قسمت این ماجرا، سخنران از ما . زندگیم برخورد کنم

:ا باالی کاغذ بنویسیم ر٩ : ١خواست کھ اول یوحنا 
اگر بھ گناھان خود اعتراف کنیم، او امین و عادل است تا گناھان ما را "

 ."و ما را از ھر ناراستی پاک سازدبیامرزد 
بھ عبارت دیگر چون صادقانھ گناھم را اعتراف کرده بودم، می توانستم 
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سخنران از ما . بھ خدا اعتماد کنم کھ مرا بخشیده و پاک نموده است
را پاره کنیم، بھ معنای تاکید بر این ) لیست گناھان(خواست کھ کاغذ 

 و ما ھم می -حقیقت کھ خدا گناھان ما را بخشیده و فراموش کرده است
."راموش کنیمتوانیم آنھا را ف

دی فرو ازه داده بود تا گناه اعتراف نشده او را بھ قعر ناامیاج جانیس
ھ ام کھ این حالت در میان مسیحیان خیلی شایع می متاسفانھ دریافت. ببرد
خیل عظیمی پذیرفتھ اند کھ زندگی شان از شادی، آزادی، قدرت و . باشد

. ھدفی کھ خدا در کالمش وعده داده است، نشانی ندارد
از ما اجازه می دھیم کھ گناھان مان برای ھفتھ ھا، مثل جانیس بسیاری 

اما اصال الزم نیست بھ این شیوه . ماه ھا و حتی سال ھا باقی بماند
عیسی زندگی سرشار و ابدی را بھ ما وعده داد، اگر فقط ! زندگی کنیم

.از او اطاعت کنیم و بھ او اعتماد نماییم
او فرمان می دھد . د کنیمخدا می خواھد کھ لحظھ بھ لحظھ با گناه برخور
او وعده می دھد کھ اگر . کھ از روح پر شویم و احکام او انتخابی نیست

قلب ھای مان را آماده سازیم و صادقانھ بھ او اعتماد کنیم، ما را از روح 
پس وقتی با تمام وجود قلب خود را کامال بھ خداوند تسلیم . پر می سازد

 او باقی نمی گذارید، او بھ وعده می کنید و چیزی را خارج از اختیار
مشارکت با او . اش وفا می کند و دوباره بر تخت سلطنت قرار می گیرد

مجددا بر قرار شده است و شما برای زندگی بر طبق روش او، نیرو می 
 ؛زندگی شما طعم تازه ای از محبت، خوشی و آرامش می گیرد. گیرید

د پر می سازد، ھمینطور  را با محبت، شادی و آرامش خوازیرا او شم
 با بردباری، مھربانی، نیکوکاری، ایمان، تواضع و پرھیزگاری

).٢٣-٢٢: ۵غالطیان (
 راز یک زندگی ھدفمند و پر قدرت -شما کلید صندوق را پیدا کرده اید

!مسیحی
." خوشا بھ حال تشنگان و گرسنگان عدالت، زیرا کھ سیر خواھند شد"
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برای پاسخ و بحث و عمل 

قبل از مطالعھ این فصل، عمل پر شدن از روح را چگونھ توصیف . ١
می کردید؟

چگونھ می توانم از روح  "، یک مسیحی نزد شما بیاید و بپرسداگر. ٢
ید؟شما چھ پاسخی می دھ" القدس پر شوم؟

معنی این حقیقت کھ ما توسط ایمان از روح القدس پر می شویم را . ٣
. توضیح دھید

آیا فقط قسمتی از زندگی خود را بھ خداوندی مسیح سپرده اید؟. ۴
اگر جواب مثبت است، دلیلش را توضیح دھید؟ چرا ضروری است کھ 

ترل نماید؟کنآنھا را تمام جنبھ ھای زندگی مان را بھ دست او بسپاریم تا 

با کلمات خودتان توضیح دھید کھ چرا گناه اعتراف نشده با یک . ۵
زندگی پر از روح، مغایرت دارد؟

ھمانطور کھ جانیس عمل نمود، لحظاتی را در تنھایی با یک برگھ . ۶
کاغذ و قلمی در دست، تامل نمایید و از خدا بخواھید کھ از طریق روح 

 روح آنچھ.  زندگی شما را آشکار نمایدالقدس ھر گناه اعتراف نشده در
.  را بر روی کاغذ بنویسیدبھ یادتان می آوردالقدس 

سپس با خدا موافقت کنید کھ این موارد گناه ھستند و شما از صمیم قلب 
از او بخواھید . می خواھید بھ نحوی زندگی کنید کھ او را خشنود سازد

.  ببخشد و پاک سازد شما را٩: ١کھ طبق وعده مکتوب در اول یوحنا 
.)دعای پیشنھادی در این فصل را ببینید(

اگر بھ گناھان خود اعتراف : " را باالی برگھ ای بنویسید٩: ١اول یوحنا 
کنیم او امین وعادل است تا گناھان ما را بیامرزد و ما را از ھر ناراستی 

."پاک سازد
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نھایتا با پاره کردن یا  .چند لحظھ بھ معنای این آیھ برای شما فکر کنید
سوزاندن برگھ، اعالم کنید کھ خدا گناھان شما را بخشیده  و فراموش 

. کرده است

حاال مسیح در کجا قرار . شکل فصل قبلی را در ذھن تان تصور کنید. ٧
از روح القدس ھستید؟ توضیح دھید کھ چگونھ این موضوع دارد؟ آیا پر 
. را می دانید



                                            ۵٨

.چگونھ رابطھ با خدا را حفظ کنیمکھ یم بیاموز             

             

                                          ۶

وقتی گناه می کنم  چھ اتفاقی می افتد؟    

 چون شیطان .مشکل دارد، این کار روح می باشداگر انسانی با گناھانش 
. ھیچوقت بھ او نگفتھ است کھ یک گناھکار است

 دوایت ال مودی                                                              

. بود کھ ذھنم را خستھ می کرداین فکری . "در عصبانیت عمل کردی"
بھ او صدمھ . برای شنیدن عالئق او وقت نگذاشتی و بی حوصلھ بودی

من دوست دارم تا آنجایی کھ ممکن است از قبل برای اتفاقات مھم . زدی
اما بعضی وقت ھا با جزئیات خدمت جھانی ام چنان . برنامھ ریزی کنم

 این یکی از  و کنمھ یک موضوع مھم را فراموش میسر گرم می شوم ک
زمان  تا یک کنفرانس کلیدی بین المللی فقط دو ھفتھ. ت  بود اوقاھمان 

باقی مانده بود کھ متوجھ شدم بھ یک دستھ مقاالت چاپی نیاز دارم کھ 
. برای ارایھ در آن کنفرانس خیلی ارزشمند بود

 در میان می ھمانطور کھ فوریت این مسئلھ را با مسئول قسمت مربوطھ
دو ھفتھ وقت اصال . خیلی مشغول ھستم بیل، "،اشتم، او جواب دادگذ

آیا ھمکارم نمی توانست ببیند کھ ما . من بی صبر شدم ."کافی نیست
برای روح انسان ھا می جنگیم و وقتی فرصتی بدست می آید، باید آنرا 
غنیمت بشماریم و نباید تالش خود را فقط بھ چند روز کار محدود کنیم؟ 

ولی  "،و اعتراض کردمنظورم را خیلی واضح بھ او گفتم، اما ا بنابرین
اصال راھی نیست کھ بتوان کار بھ این  ...اگر بیشتر توجھ کرده بودیم 

اول آنھا را بنویسیم، سپس باید . بزرگی را در این مدت کوتاه انجام داد
..." ادیت و بعد چاپ و ، تایپ،طراحی
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بھ نظر واضح می رسید کھ اومثل من برای فرصتی کھ در راه بود، 
ببین این یک  "، من مقصودم را دوباره تصریح کردم.قلبش نمی تپید

و نباید  "،صدای بلند گفتم بعد قاطعانھ با ."کنفرانس مھم بین المللی است
لطفا راھی پیدا کن کھ این کار را بھ موقع برای . کار کردمانند ھمیشھ 

می توانم بگویم کھ  ."دھی، حتی اگر شبانھ روز کار کنیکنفرانس انجام ب
من بھ این مقالھ ھا  "، اما گفتم،ناامید و مایوس شده بودکامال کارمندم 
."بھر قیمتی شده آنھا را می خواھم. نیاز دارم

بلھ، . ا، من الزام روح القدس را حس کردمچند لحظھ بعد از گفتگوی م
حتی در خالل خدمت توام با حسن نیت ما برای خداوند نیز می توانیم 

 و بھ نام دینداری سبب رنجش یک برادر عزیز در مسیح -خطا کنیم
ش شکست خورده  گروھمن در بی گناه شمردن او و کارمندان. شویم
 روزانھ کھ آنھا ھر روز من در بھ حساب آوردن آن ھمھ کار سخت. بودم

بھ جای اینکھ از او بخواھم کھ . واجھ بودند، قصور ورزیده بودمبا آن م
ھمراه من بھ راه ھای ممکنھ فکر کند و بھ او کمک کنم کھ برای تسھیل 
در انجام وظیفھ جدید، اولویت ھای کاری خود را دوباره برنامھ ریزی 

را انجام جدید پروژه کھ شده ھر طوری  عمال بھ او دستور دادم کھ ؛نماید
دانی الزم را بھ عمل رای آن ھمھ اضافھ کاری آنھا، قدربدھد و ب

بت و درک متقابل و ھمکاری در عوض اینکھ در روح  مح. نیاوردم
.  نمایم، با بی صبری عمل کردمحرکتتیمی 

انتخاب                                          
از طرفی می توانستم از . یش رو داشتمدر این مرحلھ یک انتخاب پ

بھ ھر حال، آیا رییس یک سازمان بزرگ حق نداشت . مسئلھ بگذرم
آیا نتیجھ  وقتی کھ الزم بود روی انجام پروژه ای کمی سخت بگیرد؟

را توجیھ نمی ) بھ ھر قیمتی کھ شده(، وسیلھ )کنفرانس مھم بین المللی(
 شد کھ یک مجادلھ سخت در کرد؟ و آیا روحیھ مردد ھمکارم باعث نمی

طبق تمام استانداردھای بشری،  مورد اورژانسی بودن زمان پیش آید؟
اما در عمق وجودم، ھمچنان کھ . می توانستم این مسئلھ را توجیھ کنم

روح القدس گناه را بھ من نشان می داد، آرام و قرار نداشتم و در ضمن 
 فعالیت ھای آتی مرا تا زمانی کھ گناه اعتراف نشده وجود داشت، خدا
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عالوه بر آن، در نتیجھ آن روحیھ سنگدل من، چند . نیز برکت نمی داد
. تن از ھمکاران عزیزم رنجیده خاطر بودند

. خدا در رفع مشکل برآیماز طرف دیگر می توانستم با استفاده از کالم 
 در حالیکھ من سعی می ؛وجدان بی قرارم، نتیجھ کار روح القدس بود

کردم روحیھ و رفتارم را توجیھ کنم، او مرا مورد باز جویی قرار می 
او آن گناه را بھ . رھبری زورگویانھ، چیزی بود کھ یاد گرفتھ بودم. داد

می دانستم . ایی کرد شناس،عنوان گناه بی صبری و عصبانیت بی مورد
کھ تنھا راھی کھ می توانست خداوندم را خشنود کند، عمل کردن بھ کالم 

بعد . گناھم را بھ او اعتراف نمودم و از بخشش او تشکر کردم.  او بود
. نوبت قسمت مشکل بود

با ھم . بھ طرف محل کار ھمکارانم رفتم و از آنھا معذرت خواھی کردم
عا کردیم و گرمای محبت خدا را دوباره در گریھ کردیم، خندیدیم و د

سپس در مورد نیاز ھای مشترک مان صحبت . میان مان حس کردیم
کردیم و بھ عنوان ھمکار بھ این راه حل رسیدیم کھ دوباره الویت ھا را 

. برنامھ ریزی کنیم و ھر کاری را بھ موقع بھ اتمام برسانیم

تنھا راه                                         
  راهچنینخطا می کند و گناه می ورزد، با ھر زمان کھ یک مسیحی 

می تواند از کنار آن بگذرد، کھ اگر اینکار .  مشابھ مواجھ می گرددھای
 غیر مفید بودن، در  احساسرا بکند بھ خاطر وجود ناآرامی روحانی و

 دیگران  یا اینکھ مسائل را در رابطھ با خدا و؛مشکل باقی خواھد ماند
.تصحیح می کند و بھ اصطالح حساب را پاک می کند

 من می توانم نتیجھ این راه را با تجربھ ای دست اول تایید کنم، در 
 کردن می تواند با عث فروتنی حالیکھ حساب را با خدا و دیگران درست

 این تنھا راه موجود برای کسانی است کھ می خواھند در پوشش ؛شود
. کنندبرکات الھی زندگی

گناه اعتراف نشده، مشارکت با نجات دھنده را قطع می کند و باعث 
 ۵١ و ٣٢داوود در مزمورھای . ناراحتی و ناتوانی روحانی می گردد

اشاره می کند کھ گناه اعتراف نشده حتی ممکن است سبب بیماری 
 قدرت جسمانی و ، زیرا کھ گناه؛شوددیگری عدیده جسمی و مشکالت 
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البتھ اینطور . ( بدن است را کاھش می دھدیروحانی کھ سبب سالمت
نیست کھ ھر بار یک مسیحی گناه می کند بھ علت اعتراف نکردن آن 

.)مریض می شود
 با خدا، ما  اعتراف، بخشش و برقراری مجدد مشارکتاز طرف دیگر

را از گناھان مان پاک می سازد و بار دیگر راه را برای روح القدس 
.   می نامم"تنفس روحانی"من این را . مھیا می کند کھ بھ ما قدرت دھد

این اصطالح را در کتاب مقدس پیدا نمی کنید، بلکھ تنفس روحانی 
اصطالحی است کھ بھ ما کمک می کند بیاد آوریم کھ چطور موقعیت 

.خود با خدا را بھبود بخشیم
 بھ وسیلھ ، یعنی مسیح را بر تخت سلطنت زندگی تان نگھداشتناین عمل

و بھ ) ھر وقت کھ روح القدس شما را ملزم می کند(اعتراف فوری گناه 
طلب ھدایت و کنترل روح القدس برای (وسیلھ ایمان آن را طلب کردن 

 می رسد، ولی تنفس گر چھ ساده بھ نظر. صورت می گیرد) زندگی شما
یل امتتنفس روحانی عملی است کھ بھ . روحانی را نباید دست کم گرفت

من عقیده دارم کھ این . صادقانھ برای زندگی طبق کالم خدا نیاز دارد
مسئلھ مھم ترین اصلی است کھ می توانم با دیگر مسیحیان در میان 

خیلی حیاتی در حقیقت وجود آن برای یک زندگی شاد و پر ثمر . بگذارم
است و بھ نوعی بھ یکی از موارد اصلی مورد تاکید در خدمت ما تبدیل 

. شده است
ھزاران مسیحی کھ این اصل را در نظر گرفتھ اند، اذعان می دارند کھ 
این اصل، زندگی آنھا را کامال عوض کرد و بھ آنھا کمک نمود کھ 

.را دریابند" قدم زدن در روح"معنای حقیقی 
عروف کھ برای چند دھھ در کلیسای موفقی خدمت می کرد یک خادم م

 در مورد تنفس روحانی ی سمینار ھفتھ بعد از اینکھ شنید من درچند
برای اولین بار  "،او اینگونھ تاکید کرد. تعلیم می دادم، بھ من تلفن کرد

در طول خدمتم می توانم بھ ایمانداران کلیسا کمک نمایم تا بفھمند کھ 
ونھ در ما کار می کند و چگونھ می توانند با گناه روح القدس چگ

." از اینکھ موضوع را برایم روشن کردی از تو ممنونم. برخورد نمایند
اخیرا یک رھبر مسیحی شدیدا قابل احترام در مقابل  گروھی از 

کلید زندگی : روح القدس"مسیحیان برجستھ ایستاد و کتاب من بھ عنوان 
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اصول مشروح در  "، را در دست گرفت و توضیح داد"مافوق طبیعی
باالخره فھمیدم پر شدن از روح القدس . این کتاب، زندگی مرا تغییر داد

."یعنی چھ
 ی فقط اینکھ اصطالح تنفس روحاننمی توانم بھ خودم ببالم، بھ خاطر

تصویر مدرنی است کھ می تواند بھ ما کمک کند آنچھ کھ قبال در کالم 
اما ھر وقت کھ یک مسیحی . خدا موجود بوده است را درک نماییم

متوسل بھ این اصل می شود و از آن استفاده می کند تا مسیح بر تخت 
ھمچنانکھ تنفس روحانی را . سلطنت زندگی او بماند، من لذت می برم

بھ شما قول می دھم موافق ید، ی روزانھ خود بھ کار می بردر زندگ
تنفس روحانی مھمترین درسی است کھ در مورد زندگی  کھ خواھید بود

. موفق روحانی فرا گرفتھ اید

تنفس روحانی چگونھ عمل می کند                         
ا از ر) کربن دی اکساید(برای داشتن سالمتی جسمانی باید ھوای ناسالم 

را وارد سیستم ) اکسیژن( و ھوای سالم بازدم  =سیستم تنفسی خارج کنیم
.دم  =نماییم

بھ ھمین منوال، الزم است کھ مسیحیان برای برخورداری از سالمت 
در لحظھ ای کھ روح القدس ما را . روحانی، تنفس روحانی داشتھ باشند

بھ خدا، عمل بازدم محکوم بھ گناه می کند، باید بھ وسیلھ اعتراف آن گناه 
بت بھ شخص دیگری فرض کنید یک فکر ھوس آلود نس. را انجام دھید

: دعای مناسب در این مورد چنین است،در سر داشتھ ایم
تو مرا بھ گونھ ای آفریدی کھ از . عیسای خداوند، علیھ تو گناه ورزیده ام

رابطھ جنسی سالم و عالی با ھمسرم لذت ببرم، ولی من نسبت بھ کس 
می دانم کھ این کار اشتباه است و تو را ناخشنود . یگری ھوس داشتھ امد

از این گناه توبھ می کنم و می طلبم کھ بھ من قدرت  دھی تا . می سازد
. تو را اطاعت نمایم و در این مورد در مقابل شیطان مقاومت کنم

 دو این مسئلھ. بعد از خارج کردن ناپاکی، می توانیم پاکی را داخل نماییم
:چیز را در بر می گیرد

. ما بخشش و عمل پاک سازی خدا را دریافت می کنیم. ١
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.پری روح القدس را بھ خود اختصاص می دھیم. ٢
ا را ترک  بھ یاد داشتھ باشید کھ اگر چھ گناه می کنید، روح القدس شم

نمی کند و نجات خود را از دست نمی دھید، بلکھ مشارکت با خدا را از 
. دست می دھید

چطور می فھمیم کھ خدا ما را می بخشد، پاک می کند و از روح پر می 
چون . اول اینکھ، می دانیم پر شدن از روح القدس، اراده اوست سازد؟

.  این را حکم کرده است١٨: ۵در افسسیان 
 قول داده است کھ وقتی طبق ١۵ -١۴: ۵ینکھ، او در اول یوحنا دوم ا

سوم اینکھ، او در . اراده او دعا می کنیم، او دعای ما را پاسخ می دھد
 تعھد نموده کھ اگر بھ گناھان مان اعتراف کنیم، او ٩: ١اول یوحنا 

.گناھان ما را می بخشد و از ھر ناراستی پاک می سازد
نت زندگی مان را بھ او باز می گردانیم، با وقتی خالصانھ تخت سلط

ایمان بھ عھد ھای او در کالمش می توانیم بدانیم کھ او جایگاه حقیقی 
دعای ما می تواند اینگونھ . خود بر آن تخت را دوباره بھ دست می گیرد

:ادامھ یابد

برای بخشش گناھانم و پاک کردن من از گناه توسط مرگ خود بر روی 
دوباره کنترل سلطنت زندگی خود را بھ تو می  .ممنونمصلیب، از تو 

سپارم و از تو می طلبم کھ مرا از تمام چیزھایی کھ تو را ناخشنود می 
ھدایت قدرت و پری روح قدوس تو را با ایمان می . کند، دور سازی

.طلبم

تنفس روحانی تنھا کاری است کھ اگر با تصمیم قلبی جھت خشنودی 
بھ پیروزی در این قسمت از زندگی صورت گیرد، خداوند و دست یابی 

می تواند رابطھ شما با پدر آسمانی تان را تصحیح نماید و در پی آن شما 
. می توانید یکبار دیگر از روح پر شوید

را با اعتراف و توبھ از گناھان ) ٩: ١(موارد مورد نیاز در اول یوحنا
رد بخشیدن، پاک نمودن و خدا نیز بھ عھد خود در مو: تان انجام داده اید

.پر کردن شما با روح القدس وفا نموده است
مشارکت با ! نیاز بھ چیز دیگری نیست، حساب شما پرداختھ شده است
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و شده است و گناه بیش خدا دوباره برقرار شده است و گناھکاری شما مح
شما آزاد . از این سبب حرکت شما بھ طرف جسمانی شدن نمی شود

. ھستید کھ در قدم زدن با عیسای مسیح پیش بروید

ھر از چند گاه باید اعتراف نمود؟                         
در حالیکھ مسیحیان این اصل مھم را فرا می گیرند، بعضی از آنھا می 

 داشتھ ر چند وقت یکبار الزم است کھ تنفس روحانیھ "،پرسند کھ
!"ھر وقت کھ گناه می کنید "،پاسخ این است کھ"  باشیم؟

 در موقعیت ھای متفاوت ممکن است الزم باشد کھ چند بار در طول یک 
در مواقع دیگر بھ خصوص وقتی کھ . روز تنفس روحانی داشتھ باشید

کن است بھ مدت چند روز، چند خیلی نزدیک با خدا گام بر می دارید، مم
نکتھ مھم این است کھ وقتی روح القدس شما . ھفتھ و یا چند ماه گناه نکنید

را در مورد گناھی ملزم می سازد، بھ او گوش فرا دھید و با ایمان از 
طریق اعتراف، پذیرش بخشش او و دریافت قدرت روح القدس، در 

. یدمورد بر قراری مجدد مشارکت با خدا عمل نمای
مزیت مھم جلوگیری از انباشتھ شدن گناھان این است کھ بھ خدا اجازه 
می دھیم قبل از این کھ گناه، شما را نسبت بھ ھدایت او غیر حساس 

در حالیکھ صادقانھ با گناه . بکند، شما را از ناپاکی گناه پاک می سازد
برخورد می کنید، می آموزید کھ چگونھ از آن وسوسھ ھایی کھ سنگ 

و تدریجا بھ گسترش توانایی و اراده . غزش شماست، پیشگیری نماییدل
انجام واکنش ھایی مشابھ عیسی مسیح در مقابل وسوسھ ھای آینده می 

. پردازید

مجوزی برای گناه                                  
بعضی از مسیحیان نابالغ . یک خطر جدی در این مسئلھ وجود دارد

 و تنفس روحانی نگاه کرده و با خود ٩: ١ یوحنا ممکن است بھ اول
  پس می توانم گناه کنمبیاندیشند کھ اگر بخشش گناھان تضمین شده است،

یک چنین اعتقادی و عمل کردن بر . بعدا حسابم را با خدا پاک کنمو 
 استفاده کردن از فیض خدا و کم ارزش بھ حساب ءاساس آن یعنی سو

فرستادن پسرش برای اینکھ بھ جای ما بر آوردن فدیھ نھایی او توسط 
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. روی صلیب بمیرد
خدا توقع دارد کھ از او اطاعت کنیم، نھ فقط در اعمال بلکھ در طرز 

) ۶ -٣: ٢(ل یوحنای رسول این موضوع را در نامھ او .فکر قلبی مان
واز این می دانیم کھ او را می شناسیم، اگر : "خود چنین تشریح می کند

کسی کھ می گوید او را می شناسم و احکام او را . احکام او را نگاه داریم
لکن کسی کھ کالم او . نگاه ندارد، دروغگوست و در وی راستی نیست

 و از این می را نگاه دارد، فی الواقع محبت خدا در وی کامل شده است
ھر کھ می گوید کھ در وی می مانم، بھ ھمین . دانیم کھ در وی ھستیم

."طریقی کھ او سلوک می نمود، او نیز باید سلوک کند
پیام چشمگیر کالم خدا این است کھ اگر کسی اشتیاق قلبی و صمیمانھ 
برای خشنودی خدا در تمام چیزھا ندارد، ممکن است کھ ھرگز تولد 

ھد مخلصانھ نسبت بھ خدا نداشتھ و بنابرین نمی تواند خود را دوباره و تع
 این سخن گران است، اما توقع خدا از اطاعت ما را. مسیحی بخواند

وقتی کاتبان و فریسیان یک زن زناکار را نزد .  روشن می سازدبخوبی
 ،وح آن زن دید و گناه او را بخشیدمسیح آوردند، او حالت توبھ را در ر

).١١: ٨یوحنا " (برو و دیگر گناه نکن: " گفتبھ او ولی ھمچنین
. بخشش او مھیا بود، اما فیض او مجوزی برای ادامھ زناکاری زن نبود

استاندارد خدا، . او از آن زن تعھدی جدی برای عوض شدن می خواست
گرچھ فقط یک نفر یعنی خداوند ما عیسای مسیح آن . یعنی گناه نکردن

، ولی خواست قلبی و ھدف ما باید این باشد کھ استاندارد را رعایت نمود
 کھ یھمانطور .خدا را خشنود سازیم و در ھمھ امور از او اطاعت نماییم

در عمل و خواست قلبی (مشاھده نمودیم، اطاعت ما  ١۵: ١۴در یوحنا 
بنابرین قدم زدن . نشانھ مھمی از محبت ما نسبت بھ خداست) مان

دھد کھ فیض خدا مجوزی برای گناه مسیحی مجالی بھ این تئوری نمی 
بھ عالوه باید بھ یاد داشتتھ باشیم کھ گرچھ وقتی گناه می . کردن است

.  اما او ھمیشھ نامطیعان را تنبیھ می کند؛کنیم، خدا ما را می بخشد
وقتی صادقانھ توبھ می کنیم، او گناه را می شوید، اما اجازه می دھد کھ 

خدا، داود توبھ کار را بخشید، اما .  شویمبا پیامدھای گناھان مان روبرو
داود برای باقی عمرش بھای زنا و قتلی را کھ مرتکب شده بود، 

مجالت یا اگر واقعا از ناپرھیزگاری کھ در مورد فیلم ھا و . پرداخت
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 اما تصاویر ؛ خدا ما را می بخشد،مرتکب شده ایم، توبھ نماییمسکسی 
. چیزھایی کھ دید ه ایم برای سال ھا، ذھن ما را مغشوش می سازد

 اما ؛ی توھین کرده ایم، ما را می بخشداز اینکھ نسبت بھ شخص دیگر
رابطھ ای کھ بھ آن آسیب رسانده ایم را بھ شکل جادویی بھبود نمی 

. رای برقراری مجدد آن رابطھ، خودمان وارد عمل شویمما باید ب. بخشد
او می داند گرچھ شاید ما تصمیم بگیریم . خوشبختانھ خدا واقع بین است

کھ گناه نکنیم، اما جنگ بین جسم و روح ھمچنان ادامھ دارد و ما بھ 
زیرا ھمھ گناه کرده اند و از جالل خدا . "احتمال زیاد گناه خواھیم کرد

).٢٣: ٣رومیان " (دقاصر می باشن
بھ ھمین دلیل او عیسای مسیح را فرستاد تا بھای گناھان ما را بپردازد و 
بھ بخشش و پاکسازی ما ادامھ می دھد، اگر فقط از آن گناھی کھ نسبت 

بھ ھمین دلیل می توانیم . بھ او مرتکب می شویم، اعتراف و توبھ نماییم
ح القدس در گوش مان داشتھ باشیم و ھر وقت کھ رو" تنفس روحانی"

زمزمھ می کند کھ خدا را ناخشنود کرده ایم، در عرض چند لحظھ می 
. توانیم رابطھ مان با خدا را تصحیح نماییم

 موقع جسمانی می شویمچھ                           
مھم است توجھ داشتھ باشیم مسیحی کھ گناه می کند لزوما در ھمان لحظھ 

).  این کتاب۴ و فصل ٣ -١: ٣ول قرنتیان ا(نمی شود " جسمانی"
ھمینطور اگر یک مسیحی بھ دنبال ملزم شدن از گناه، تنفس روحانی 
انجام می دھد، لزوما در فاصلھ زمانی بین گناه کردن و اعتراف نمودن، 

وقتی پولس در مورد انسان جسمانی نوشت، دو نفر . جسمانی نشده است
ھ طور مداوم با یکدیگر منازعھ می از مسیحیان مورد خطاب او بود کھ ب

. نمودند
زیرا کھ تا بھ حال جسمانی ھستید، چون در میان شما حسد و نزاع و "

" آیا جسمانی نیستید و بھ طریق انسان رفتار نمی نمایید؟. جدایی ھا است
).٣: ٣اول قرنتیان (

بھ عبارت دیگر آنھا بھ گناه اجازه داده بودند کھ یک مشکل ھمیشگی در 
آنھا بھ جسم خود اجازه داده بودند کھ کنترل تخت . ندگی شان باشدز

 و دریافت بخشش خدا و  بگیرد و بدون اعتراف بھ گناهسلطنت را بدست
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 بھ راه گناه آلود خود بی آنکھ با ھمدیگر در ھماھنگی زندگی نمایند،
وقتی او . این زمانی است کھ ایماندار، جسمانی می شود. ادامھ داده بودند

. از باور و عمل توام با ایمان بر اساس عھدھا و احکام خدا باز می ایستد
وقتی روح القدس انجام تنفس روحانی را بھ او یادآوری کرد، در انجام 

 کھ اگر کارھای خوب انجام دھد او امیدوار است. آن غفلت ورزیده است
و " زمان، ھمھ زخم ھا را شفا می بخشد"و خطایش را نادیده انگارد، 

را ثابت می  خالف این ، نتیجھ معمولبھ ھر حال. ش محو خواھد شدگناھ
 یک گناه بر روی گناه دیگر انباشتھ می گردد و بھ تدریج بھ یک .کند

سپس این . تبدیل می گرددتوده آشغال بدبختی و فالکت روحی و روانی 
 روحی کھ –توده گناه اعتراف نشده، حتی بھ سمت یک روح سرکش تر 

 پیش می رود و -نسبت بھ درخواست ھای روح القدس غیرحساس است
یرونی فرد مسیحی را از باعث می شود کھ خوشی درونی و شھادت ب

جای تعجب نیست کھ پولس این افراد را  .باطل سازدو بین ببرد 
. می نامد" اداننوز"

راز                                           
این موضوع ما را بر می گرداند بھ کلید یک زندگی مسیحی با ثبات، 

راز خیلی ساده این است کھ بھ وسیلھ حفظ رابطھ صحیح . شاد و موفق
. با خدا، مسیح را بر تخت سلطنت زندگی تان نگھدارید

ا درست و صحیح حفظ می کنیم؟ بھ وسیلھ تنفس چگونھ رابطھ با خدا ر
در لحظھ ای کھ روح القدس سبب عذاب وجدان شما می شود، . روحانی

بھ وسیلھ اعتراف و توبھ صادقانھ گناه تان بھ خدا، ھوای آلوده را بازدم 
 مبنی بر بخشش و ٩: ١با ایمان بھ عھد او در اول یوحنا (سپس  .کنید

ی بخشش، پاکسازی و پری ھنسیم صبحگا) پاکسازی شما از ھر ناراستی
. روح را تنفس نمایید

بر اساس دعوت شما، او دوباره ! شما را می بخشد و پاک می سازداو
کنترل تخت سلطنت زندگی شما را بھ دست می گیرد و شما را از قدرت 

. و ھدف روح القدس پر می سازد
ران را دوست شما آزاد خواھید بود کھ از زندگی تان لذت ببرید، دیگ

. بدارید و او را با تمامی وجود خود خدمت نمایید
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اھمیت جبران خسارت                             
ی مسیح را مجددا در حالیکھ تنفس روحانی مشارکت ما با خداوند عیسا

بر قرار می کند، مھم است تاکید شود کھ اگر گناه ما بھ کس دیگری 
آسیب و صدمھ رسانده است، مسئلھ ھنوز ناتمام باقی مانده تا اینکھ بھ آن 

. شخص آسیب دیده نیز اعتراف کنیم و از او طلب بخشش نماییم
 می طبق تجربھ شخصی دریافتھ ام کھ این کار، سخت ترین قسمت کار

 برای جان سی و چند سالھ ای بنام خیلی وقت نیست کھ جوان. باشد
او گفت کھ چطور چند ماه پیش چند تا کاالی تجاری . مشاوره بھ نزدم آمد

او می دانست کھ اشتباه کرده . متعلق بھ کار فرمایش را بھ خانھ برده بود
این حال ولی با . است  و از آن موقع دست بھ ھیچ کدام از آنھا نزده بود

ھر وقت جان در دعا بھ حضور خدا می رفت، فکرش با اجناسی کھ 
می خواھم واقعا یک مرد خدا  "،جان بھ من گفت. شد دزدیده بود، پر می

گناھم را اعتراف کرده ام، ولی ھنوز بھ خاطر کاری کھ انجام داده . باشم
." ام احساس گناه می کنم

 را باز کردم و با ٢٣: ۵تی من از روی میز یک کتاب مقدس برداشتم، م
پس ھر گاه ھدیھ خود را " :صدای بلند کلمات خداوندمان را قرائت کردیم

..."بھ قربانگاه ببری و آنجا بھ خاطرت آید کھ برادرت بر تو حقی دارد، 
 یک "عیسی می گوید کھ چھ کاری باید انجام دھی؟ "،وقتی از او پرسیدم

برای او سوال، واضح پاسخ . دحالت محکومیتی در صورت جان پدید آم
اما اگر بھ کار فرمایم بگویم کھ چھ کاری  "،او گفت. دردناک بودواقعا 

."اده ام، می تواند مرا اخراج کندانجام د
اما اگر می خواھی کھ مرد خدا باشی، طبق . بلھ ممکن است "،من گفتم

ایت د را با کار فرمتو باید وضعیت خو. کالم خدا ھیچ راه دیگری نداری
دھد و چھ ب چھ کاری انجام باید ه بود فھمید در حالیکھ."تصحیح نمایی

اما " ، با صدایی کھ رو بھ خاموشی بود گفت،داتفاقی ممکن است رخ دھ
..."     وام بانکی دارم-من خانواده دارم

 کار فرمایش را مالقات کرد، او دزدی خود را بھ او روز بعد جان
شش نمود و پیشنھاد کرد کھ تا مدتی کھ اعتراف کرد و از او طلب بخ

.جبران خسارت نماید، برای او مجانی کار کند
 در موقع اعتراف، کار فرما .عد عقب نشست و نفسش را حبس نمودب



۶٩راز                                                                                  

 سخت و نفسگیر، او از صداقت جان بعد از چند لحظھ. شوکھ شده بود
قدردانی کرد و قرار شد کھ ھر ماه مقداری از حقوق جان را جھت 

جان بھ من اینگونھ . بدھکاریش نگھ دارد تا حساب او تسویھ شود
. م انجام دادمتمام عمرخت ترین کاری بود کھ در این س "،گزارش داد

 الزم بود ٢٣: ۵ھ متی گناھم را بھ خدا اعتراف کرده بودم، اما با توجھ ب
و اینکار صورت نگرفت، تا . ع را با رییسم نیز تصحیح نمایماوضاکھ 

پس او مرا . اینکھ از کالم خدا اطاعت نمودم و خسارت را جبران نمودم
."ی کھ انجام داده بودم، رھا نموداز بدبختی آن کار

 قلبش را منعکس میدرون قیافھ درخشان و ھیجانزده او شادی و محبت 
ھیچ شادی مثل شادی حاصل از تصحیح رابطھ با خدا و دیگران . نمود

مانند این است کھ بعد از کار پر مشقت روزانھ، یک حمام . وجود ندارد
 حال  عرق و درد و سرگیجھ از بین می رود و احساس سر؛گرم بگیرید

. شما را دربر می گیردبودن، راحتی و آرامش 
را ین شما و خدا قرار گرفتھ است تنفس روحانی، ِجرم و چرکی کھ ب

 درونی حاصل از دانستن این موضوع شادیپاک می سازد و بھ جای آن 
.کھ ھمھ چیز در ارتباط با خدا درست است را قرار می دھد

!"این راه کارساز است"                             
ھ این راه  آنھا را دیدید، می توانند تایید کنند ک٢کھ در فصل کارل و جین 

. چقدر عالی است
ھمانطور کھ بھ یاد می آورید، کارل یک روحیھ انتقادگر داشت و ھمسر 
زیبای او، جین از فشار بی عاطفگی و بی توجھی شوھرش خستھ شده 

ھنوز گاھگاھی اشتباه می "جین گزارش می دھد در حالیکھ کارل، . بود
در کنار او باعث در حقیقت بودن . کند، ولی خیلی خیلی بھتر شده است

!"خوشحالی است
می دانم کھ روحیھ انتقادجویی گناه است و آسیب زدن  "،کارل ادامھ داد

از آن جایی کھ  .بھ فرد دیگری بھ وسیلھ درشت گویی نیز گناه است
صادقانھ می خواھم خدا را خشنود سازم، ھر وقت با جین ناعادالنھ سخن 

بھ وسیلھ یادآوری روح (می گویم، او اجازه می دھد کھ خطایم را 
ست کھ تنفس روحانی باعث این یی او این ھمان جا. متوجھ شوم) القدس
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من در . بازدم ھوای بد و دم ھوای مرغوب. ھمھ تفاوت در دنیا شده است
موافق ھستم و میل باطنی بھ تغییر را دوباره عنوان می مورد گناه با خدا 

اما تنفس . کنم، سپس از عمل  بخشش و پاکسازی او قدر دانی می کنم
من رابطھ ام را با .  کندروحانی یک چیز دیگر را برای من آشکار می

یستی رابطھ ام را با زنی کھ دوست  کرده ام، اما ھنوز بادرستخدا 
زم است کھ بھ جین بگویم کھ اشتباه کردم و از او ال. دارم، تصحیح نمایم

. با جین داشتھ باشم" تنفس ارتباطی"بخواھم کھ مرا ببخشد و بدین ترتیب 
 این مسئلھ بیشتر باعث فروتنی من می شود تا اینکھ فقط بھ خدا بھ دالیلی

اعتراف نمایم، ولی می دانم کھ برای برقراری مجدد رابطھ با ھمسر 
نتیجھ؟ بھ جای  . مجبور ھستم کھ این کار را انجام دھمزجر کشیده ام،

جنگ درونی بھ مدت چند روز یا چند ھفتھ، در عرض چند دقیقھ مسئلھ 
از . من رابطھ ام را با خدا و جین صحیح نگھ داشتھ ام. را حل کردیم

رابطھ ام با خدا خوشحال تر ھستم و در مورد ازدواجمان، موضوع 
."ر شده است درجھ فرق کرده و بھت١٨٠

در حالیکھ کارل مشغول صحبت بود، لبخندی بر چھره جین نمایان شد 
با ھیجان بھ من  جین. کھ نشان می داد حرف ھای کارل را تایید می کند

تنفس . تنفس روحانی ادامھ بدهبھ صحبت با دیگران در مورد  "،می گوید
!"استمسالھ  واقعا راه حل روحانی

 و شما می توانید درست ھمین - حل استدر حقیقت تنفس روحانی راه
اجازه دھید شما را تشویق . اآلن در زندگی خودتان آن را بھ کار ببرید

کنم یک تعھد جدی بھ خداوند مان بدھید مبنی بر اینکھ از این لحظھ بھ 
بعد، در پی آن ھستید کھ توسط تصحیح لحظھ بھ لحظھ رابطھ با خدا، 

بھ او تعھد بدھید کھ ھر .  نگھداریدمسیح را بر تخت سلطنت زندگی خود
، تنفس روحانی گناھی در زندگی شما اشاره می کندگاه روح القدس بھ 

کنید، بوسیلھ اطاعت از  ھمچنانکھ با این تعھد زندگی می. انجام بدھید
نی بر دائما پر شدن، کنترل شدن و قدرت گرفتن از روح تفرمان او مب

از حس گناھکار بودن و فالکت . اشتالقدس در اراده خدا گام خواھید برد
گناه رھا خواھید شد و از آرامش حاصلھ از صحت رابطھ خود با پدر 

. آسمانی تان لذت خواھید برد
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روح را بھ شما  اختصاصی زندگی پر از زیت م٩م خدا، در واقع کال
ین کتاب ادامھ می دھیم، این در حینی کھ بھ سفرمان در ا. وعده می دھد

.  را مشخص کرده و خواھیم دید کھ برای شما چھ معنایی دارندمزایا

برای پاسخ، بحث و عمل

نوشت کھ ) در آغاز این فصل (دوایت ال مودیبھ نظر شما چرا . ١
؟"ناھکار استزیرا شیطان ھیچوقت بھ او نگفت کھ گ"

ھر  زمان کھ روح القدس شما را نسبت بھ گناھی ملزم می سازد، شما . ٢
بھ آن اھمیت نده، یا ھمھ چیز را در رابطھ با : داریدپیش رو یک انتخاب 

. خدا و دیگران تصحیح کن
از نظر انسانی، کدام راه ساده تر است؟ چرا؟

ر لحظھ رابطھ مان چند دلیل عنوان کنید کھ چرا ضروری است کھ ھ. ٣
سپس چند دلیل ذکر کنید کھ چرا وقتی بھ . با خدا را صحیح نگھداریم

.دیگران آسیب می رسانیم، باید از آنھا نیز طلب بخشش کنیم

راز یک زندگی  "،وست صمیمی نزد شما بیاید و بپرسداگر یک د. ۴
" موفق مسیحی چیست؟

برای کمک بھ او چھ جوابی می دھید؟

 علی رغم فیض عظیمش، بر اطاعت قلبی و اطاعت عملی چرا خدا. ۵
ما قویا تاکید می نماید؟) ظاھری(

از نوشتھ ھای داود چھ درس و .  را مطالعھ نمایید۵١ و ٣٢مزامیر . ۶
کاربردی برای زندگی امروزی می توان استنتاج نمود؟

تنفس روحانی را جزیی از زندگی روزمره خود قرار دھید و بدین . ٧
. ب رابطھ خود با خدا را ھر چھ بیشتر صحیح نگھداریدترتی



                                              ٧٢

 عملی گام برداشتن در قدرت روح القدس تکیفی ٩              
 

                                              ٧

خوشی روحانی زندگی پر از روح        

من آمدم تا ایشان . ید مگر آنکھ بدزدد و بکشد و ھالک کنددزد نمی آ
.حیات یابند و آن را زیادتر حاصل کنند

)١٠: ١٠یوحنا  (                          عیسی مسیح                        

، تا حاال چیزی بیلتو خیلی عجیب ھستی  "،یکبار دوستی بھ من گفت
من ھم . معروف بھ خوش بینی ھستممن  "باعث ناراحتی تو شده است؟

مثل بقیھ وسوسھ و دلسرد می شوم، ولی یکی از بزرگترین درس ھایی 
کھ در طی سالیان دراز آموختھ ام این است کھ خداوند و نجات دھنده ام 

من نیز سختی . را در ھمھ چیز، در سختی ھا و پیروزی ھا ستایش کنم
 جسم من دلسرد می شود، دوستانھ بگویم،. را دارمخودم ھا و مشکالت 

. بعضی وقت ھا ھم عصبانی می شود
بدون مسیح بر روی تخت سلطنت زندگیم، ظاھر و طرز برخورد من ھر 

ولی کشف کرده . چیزی ممکن است باشد، بھ جز ظاھری شاد و خوشرو
ام کھ ھر چھ بیشتر پدر آسمانی را ستایش می کنم، در کالم عجیب او 

وح القدس گام برمی دارم و در مورد عیسی تفکر می نمایم، در قدرت ر
. با دیگران صحبت می نمایم، قسمت نفسانی من کمتر ظاھر می شود

روح القدس بر تمایالت نفسانی من حکمفرمایی می کند و مرا با خوش 
یکبار یکی از دستیارانم بھ من خبر . بینی، شادی و آرامش پر می سازد

مکاری ھزاران کلیسا و سازمان داد کھ در یک کار بشارتی جھانی با ھ
ھر تعھدی بھ این بزرگی با موانع . ھای مسیحی دچار مشکل شده ایم

ولی . مواجھ می شود و این مشکل بھ خصوص، اولین و آخرین مانع نبود
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دم، اولین عکس العمل من ستایش خدا بود و اینکھ او از وقتی خبر را شنی
خداوند در . (ھر مشکلی کھ ممکن بود با آن مواجھ شوم، بزرگتر است

مگر ھیچ امری نزد خداوند : " از ابراھیم سوال کرد١۴: ١٨پیدایش 
مشکل است؟ در وقت موعود، موافق زمان حیات، نزد تو خواھم 

").برگشت و ساره را پسری خواھد شد
 سال خدمتم بھ دعاھای ما پاسخ داده و نیازھای ۵٠خدا در خالل بیش از 

ما را برآورده کرده است و من آموختھ ام کھ تمام اعتمادم را بر او 
.  حتی وقتی کھ از نظر انسانی ھیچ راه حلی وجود ندارد-استوار سازم

در این موقعیت دشوار، عمل ستودن نام پر جالل او، تمرکز ما را از 
مشکل برداشت و بھ نجات دھنده پر قدر ت مان، کسی کھ حالل 

پس حکمت و ھدایت روح القدس را در . مشکالت است، معطوف داشت
ھمانطوری کھ در  .طی بررسی راه حل ھای ممکن از او طلب نمودیم

 -ابتدای فصل قبلی اعتراف نمودم، من ھمیشھ اینگونھ عمل نمی کنم
. تواند مشکل ساز باشدطبیعت گناه آلودم ھنوز ھم می 

اما در حالیکھ در خداوند رشد کرده ام و بھ او اجازه داده ام تا از طریق 
روحش مرا ھدایت نماید، آرامش و شادی ما فوق طبیعی او، بیشتر 

الزم نیست کھ با قوت خودم تالش . وبیشتر جزئی از وجود من شده است
 خوش بینی یار زیادکنم تا خوشحال و شاد باشم، بلکھ روح خدا یک مقد

را از درون من جاری می سازد کھ سبب می شود عموما عکس العمل 
. من نسبت بھ یک مصیبت،  شادی و آرامشی اصیل باشد

. طبیعت کھنھ گناه آلود ما، بھ ضد خداست"ھمیشھ بھ یاد داشتھ باشید کھ 
" این طبیعت ھرگز احکام خدا را اطاعت ننمود و اطاعت نخواھد کرد

).٨ و ٧: ٨ن رومیا(
امید ما برای پیروزی بر . کھنھ استبیل برایت دشمن شماره یک من، 

. دنیا، جسم و شیطان، فقط روح القدس و قدرت اوست

  ثمره روح                                     
خوشی، تنھا یکی از الطاف الھی زندگی با ھدایت روح است، زیرا در 

نت نگھ می داریم، مزایای خدای قادر حالیکھ مسیح را بر تخت سلط
مطلق و دلسوزی کھ در حال شکل دادن ما بھ صورت عیسای مسیح
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. است را تحصیل خواھیم نمود
ھ وقتی از  ویژه کتکیفی ٩ پولس رسول فھرست ٢٣-٢٢: ۵در غالطیان 

او . روح پر می شویم در ما رشد و توسعھ می یابد، را ثبت نموده است
 صمیمیت  بھ معنای اینکھ آنھا ثمره طبیعیمی نامد،" ثمره روح"آنھا را 

ھمچنانکھ در او گام برمی . و نزدیکی ما با خداوند عیسای مسیح است
. ندداریم و رشد می کنیم، او این خصوصیات را در ما تولید می ک

، )وفاداری(محبت، خوشی،سالمتی، حلم، مھربانی، نیکویی، ایمان 
.تواضع و پرھیزگاری
در کتابش با عنوان دن بن سون دوست خوب من ! شبیھ یک لیست است

می " پاسخ نھایی سال نو" بھ طور زیرکانھ ای این لیست را مرد کامل،
 ابتدای ازنامد، چون اینھا ویژگی ھای درونی است کھ مردان و زنان 

چھ کسی نمی خواھد .  برای داشتن آنھا جنگیده اند و تالش کرده اندعالم
 زندگی  یک فوائد–ثمره روح فقط  باشد؟... بیشتر با محبت، آرام، شاد و 

. پر از روح نیست، بلکھ لذات حاصل از زندگی پر از روح نیز ھستند
ان می ثمره روح برای شما، دیگران و خدا خوشنودی و شادی بھ ارمغ

ثمره روح  .آورد، وقتی کھ مخلصانھ او و دیگران را محبت می کنید
برای شما، دیگران و خدا خوشنودی و شادی بھ ارمغان می آورد، وقتی 

. کھ خوشی از چھره شما می درخشد
 زندگی پر از روح باعث بدبختی و فالکت غیر ممکن استبھ ھمین دلیل 

 جاری می سازد، پس شاید خدا صفات شادی بخش خود را در ما. شود
 چون ما بطور واقع گرایانھ .ما منعکس گردند آنھا در طرز فکر و رفتار

 کیفیت، کامال عالی و ٩ھنوز انسان ھستیم، بھ سرعت نمی توانیم در این 
نیاز بھ زمان ھست و برای رشد آن مثل ھر میوه دیگری، . کارآمد شویم

. رددر ضمن بستگی بھ ماھیت درونی درخت نیز دا
جسمانی بودن می تواند مثل خشکسالی، میوه را خشک یا چروکیده 

بھ زودی . بنماید و با طراوت روح، میوه می تواند رشد کند و ترقی نماید
 خواھیم داشت و اینکھ ھر کدام از آنھا در کیفیاتنگاھی دقیق تر بھ این 

.مسائل زندگی روزمره چھ معنایی برای ما دارند
 است کھ بدانیم چرا پولس در مورد ثمره روح دست بھ اما در ابتدا مھم

ھمھ چیز زمانی شروع شد کھ پولس در مورد گروھی از . نوشتن زد
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 بھ مسیحیان کھ یک راه مطمئن برای بدبختی پیدا کرده بودند، چیزھایی
. گوشش رسید

شریعت و آزادی                                    
پولس نامھ را در پاسخ بھ تعلیم غلطی کھ توسط گروه خاصی از 

 تیھودی. مسیحیان یھودی نژاد شایع شده بود، برای غالطیان نوشت
طلبان، بھ قوانین موسی محکم چسبیده بودند و تعلیم می دادند کھ فیض 

 پس الزم بود کھ ھمھ مردان و زنان ؛جات بشر کافی نبودخدا برای ن
تمامی قوانین و احکام عھد عتیق را نیز بھ جا بیاورند تا بتوانند بھ بھشت 

. بحث و جدل بین نظریھ  شریعت و نظریھ آزادی باال گرفت .بروند
یھودیت طلبان، مجادلھ می نمودند کھ اعمال نیک و بجا آوردن تمام 

از طرفی پولس از طریق . نجر بھ نجات ابدی می شدقوانین بود کھ م
: ھدایت روح القدس، تعلیم داد

زیرا کھ محض فیض نجات یافتھ اید، بھ وسیلھ ایمان و این از شما "
" نیست بلکھ بخشش خداست و نھ  از اعمال تا ھیچ کس فخر نکند

). ٩ و ٨: ٢افسسیان (

شروع کردند بھ ایما و خالصھ آنقدر موقعیت وخیم شد کھ یھودیت طلبان 
پس پولس با . اشاره بھ پولس و اینکھ مسیحیان بھ سخنان او اعتنا نکنند

 .پرداخت" نجات فقط توسط فیض"این نامھ قوی بھ دفاع از نظریھ 
:  مقایسھ منطقی او

 بھ مسیح برساند تا از ایمان عادل  ما راپس شریعت الالی ما شد تا"
زیرا . د، دیگر زیر دست الال نیستیملیکن چون ایمان آم. شمرده شویم

" ر مسیح عیسی، پسران خدا می باشیدھمگی شما بھ وسیلھ ایمان د
.)٢۶-٢۴: ٣غالطیان (

ھمچنین پولس اشاره می کند کھ زندگی مسیحی تحت شریعت حقیقتا 
 بھ جای تمرکز بر تمرکز بر نگھداشتن قوانین.  نبودزندگی خیلی شادی

آنھا . ح، خوشی را از آنھا سلب نموده بودشناخت شخصی از عیسای مسی
: محبت اولیھ خود را از دست داده بودند
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اما الحال کھ خدا را می شناسید بلکھ خدا شما را می شناسد، چگونھ باز "
ضعیف و فقیر کھ دیگر می خواھید از سر می گردید بھ سوی آن اصول 

نو آنھا را بندگی کنید؟ پس کجا است آن مبارک بادی شما؟ زیرا بھ شما 
ا بیرون آورده، بھ من می شاھدم کھ اگر ممکن بودی، چشمان خود ر

.)١۵ و٩: ۴غالطیان  ( "ددادی

. یکی از بزرگترین بدعت ھای تمام دوران ھا، شریعت گرایی می باشد
. نھ بسیاری از مسیحیان امروز نیز از این نظریھ پیروی می کنندمتاسفا

آنھا عقیده دارند کھ عالوه بر ایمان بھ عیسای مسیح بھ عنوان خداوند و 
نجات دھنده، لطف خدا و نجات نھایی بستھ بھ لیست بلند باالی، انجام 

ا ھ ج مسیحیت، بکانونپولس تاکید می کند کھ  .می باشدھا  انجام نده -بده
 فقط شخص عیسای مسیح کانون بلکھ ؛آوردن این استانداردھا نیست

.خداوند است
 آیا آن عت گرایی موافق است را دیده اید؟آیا تا بھ حال مسیحی کھ با شری

برای مسیحی کھ بھ این روش زندگی می  شخص واقعا خوشحال بود؟
 بھ جای .شادی مسیح را در قلبش داشتھ باشدکھ کند، غیر ممکن است 

عادل پنداری در او جای گرفتھ و بھ صورت طرز فکر -ثمره روح، خود
حقیقتا کھ . منفی، شکست خورده  و قضاوت کننده از او جاری می گردد

! بودن در کنار چنین مسیحی جالب نیست
        
                               روح القدس: راز آزادی                              

اما می گویم بھ روح رفتار : "ھ ایمانداران غالطیھ تاکید می کندپولس ب
پولس . )١۶: ۵غالطیان " (س شھوات جسم را بجا نخواھید آوردکنید، پ

بھ عنوان کسی کھ خودش قبال یک یھودی دیندار بود، از راه تجربھ می 
پس او کامال . دانست کھ شریعت فقط بھ دلسردی و غم منجر می شود

اما اگر از روح "،  در مرکز نامھ مقتدرانھ اش نوشتوقتیآگاه بود کھ 
، در مورد چھ )١٨: ۵غالطیان " (ھدایت شدید، زیر شریعت نیستید

.چیزی صحبت می کرد
اینجا دوباره راز آزادی، شادی و ثمر دھی در مسیح را می بینیم، یعنی 

با مسیح بر تخت سلطنت زندگی مان، نیازی نیست کھ بر . روح القدس
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.  انجام نده ھای مذھبی تمرکز کنیم-انجام بده
در عوض می توانیم بر شناخت خدا، لذت بردن از حضور او و محبتش 

انیم ھمراه می تو. را با دنیای اطراف در میان گذاشتن، تمرکز نماییم
."مسیح ما را آزاد نمود " کھولس رسول اعالم کنیمپ

 آماده نمود، ٢٢: ۵سپس پولس صحنھ را کامال استادانھ برای غالطیان 
ھمان لیست شادی آفرین کیفیت ھای شخصیتی کھ وقتی در آزادی و 

او . مان شکوفا می گردندقدرت روح القدس گام بر می داریم، در زندگی 
محبت و خوشی و سالمتی و حلم و لیکن ثمره روح  "،می نویسد

."مھربانی و نیکویی و ایمان و تواضع و پرھیزگاری است

محبت                                           
آیا کسی در محیط کار، ھمسایگی یا کلیسای شما وجود دارد کھ در 

 باالترین  مسیحخداوند ما عیسی محبت نمودن بھ او مشکل دارید؟
 بھ شاگردانش ٣۴: ١٣او در یوحنا . بھ محبت اختصاص داداولویت را 

بھ شما حکمی تازه می دھم کھ یکدیگر را محبت کنید، : "تعلیم داد
."چنانکھ من شما را محبت نمودم تا شما نیز یکدیگر را محبت نمایید

زیرا کھ تمامی شریعت : "پولس رسول با توسل بھ تعلیم استاد می نویسد
 شود یعنی در اینکھ ھمسایھ خود را چون خویشتن در یک کلمھ کامل می

).١۴: ۵غالطیان " (محبت نما
 اروس:  لغت یونانی برای محبت وجود داشت٣در زمان عیسی و پولس 

.آگاپھ و فیلوس، 

 کھ تحریک یا ھیجان جنسی را پیشنھاد می کند و یک چنین ایده اروس
ئق جنسی مرا من تو را دوست دارم، چون عال: "ای را بیان می کند

 نیز از این لغت یونانی برگرفتھ اروتیککلمھ مدرن ." تحریک می کنی
. شده است

، برای بھ تصویر کشیدن محبت بین دوستان و یا اقوام بھ کار می فیلوس
من تو را دوست دارم، چون : "می کنداین چنین فیلوس پیشنھاد . رود

ا شایستھ می کند کھ دوستی بین ما یا رابطھ خویشاوندی کھ داریم، تو ر
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."محبت شوی

محبتی کھ .  خدا می باشدھحبت بی قید و شرط و مافوق طبیع، مآگاپھ
وقتی پسرش را فرستاد تا برای گناھان ما بر روی صلیب بمیرد، نسبت 

. شایستھ از خود نشان دادبھ دنیای نا
آگاپھ، محبتی است ناشی از شخصیت درونی کسی کھ محبت می کند و 

می " علی رغم"آگاپھ محبت . بھ خاطر شایستگی طرف مقابل نیست
من تو را بی قید و شرط : "آگاپھ می گوید". بھ خاطر"باشد، نھ محبت 

اینکھ تو علی رغم گناھان و طرز فکر تو و بدون توجھ بھ . دوست دارم
."مرا دوست داری یا نھ، من تو را دوست دارم

این ھمان محبتی است کھ وقتی خداوند ما عیسای مسیح و پولس بھ 
مسیحیان دستور دادند کھ ھمدیگر را محبت کنید، در مورد آن صحبت 

پولس تشخیص داد کھ محبت بی قید و شرط، یک نشانھ مھم . می کردند
از ) ١٣باب (ن دلیل یک باب کامل از زندگی مسیحی است و بھ ھمی

او دراین شاھکار ادبی و . رسالھ اول قرنتیان را بھ آن اختصاص داد
کالسیک بر این حقیقت تاکید نمود کھ آگاپھ باید بزرگترین ھدف مان 

مھم نیست کھ چھ کارھای دیگری برای خدا و دیگران انجام می . باشد
کھ آنھا را برای جاری  نخواھد داشت مگر اینیدھیم، اعمال ما ارزش

.ساختن محبت خدا بھ جا آوریم
اگر بھ زبان ھای مردم و فرشتگان سخن گویم و محبت نداشتھ باشم، "

و اگر نبوت داشتھ باشم . مثل نحاس صدا دھنده و سنج فغان کننده شده ام
و جمیع اسرار و ھمھ علم را بدانم و ایمان کامل داشتھ باشم بھ حدی کھ 

و اگر جمیع اموال . کنم و محبت نداشتھ باشم، ھیچ ھستمکوه ھا را نقل 
خود را صدقھ دھم و بدن خود را بسپارم تا سوختھ شود و محبت نداشتھ 

).٣ -١: ١٣اول قرنتیان " (باشم، ھیچ سود نمی برم

اما خدا ما را بھ حال خودمان رھا نمی کند تا بھ قدرت خود، آگاپھ تولید 
پولس در . رط، ھمانا روح القدس استمنبع محبت بی قید و ش. کنیم

و امید باعث شرمساری نمی شود زیرا کھ : " می گوید۵: ۵رومیان 
د، ریختھ شده محبت خدا در دل ھای ما بھ روح القدس کھ بھ ما عطا ش
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 ."است
زندگی درونی یک " کالسیک خود بنام اثردر الیوت ویرتا شروود 
، منطقی ساده اما جذاب در مورد نقش روح القدس در کمک بھ "ایماندار

:  می نمایدبیانست داشتن دیگران را اینگونھ ما در امر دو

. خدا محبت است
. روح القدس خداست

 .بنابرین روح القدس محبت است

محبت است، تا زمانی کھ بھ او اجازه می دھیم از آنجایی کھ روح القدس 
کھ بر تخت سلطنت زندگی ما باشد، ما نیز شخصیت و کانالی خواھیم 

می توانیم انتخاب کنیم . بود برای محبت بی قید و شرط نسبت بھ دیگران
کھ یکی از اعضای خانواده را کھ رفتار بدی داشتھ است، دوست داشتھ 

م کھ یک ھمکار را علی رغم مشکالت می توانیم انتخاب کنی .باشیم
می توانیم انتخاب کنیم کھ یک ایماندار کلیسای . کاری دوست داشتھ باشیم

 .مان را وقتی کھ در مورد ما شایعھ پراکنی می کند، دوست داشتھ باشیم
می توانیم انتخاب کنیم کھ یک ھمسایھ را وقتی کھ موتور سیکلتش را 

. اشتھ باشیم صبح روشن می کند، دوست د۶ساعت 

:ارزیابی 
آیا امروز خالصانھ دیگران را علی رغم طرز رفتارشان نسبت بھ من، 
دوست دارم؟ اگر اینطور است، این موضوع نشانھ خوبی است کھ 

اگر لذت محبت بی قید و شرط نسبت  .خداوندم بر تخت سلطنت می باشد
 کھ الزم بھ دیگران را تجربھ نمی کنم، ممکن است نشانھ این امر باشد

. است با گناھان اعتراف نشده خودم، برخورد نمایم

خوشی                                         
خوشی یک موضوع جدی در آسمان "نوشتھ است کھ سی اس لوییس 

و آیا این واقعا ھمان موضوع اصلی مسیحیت نیست، یعنی ". است
خوشی را برای دنیای مان بھ ارمغان آوردن؟



٨٠                                                                                  راز

خوشی یک شادی . فراتر و عمیق تر از شادی سطحی استبسی خوشی 
درونی است کھ حتی در مواقع بد بھ اندازه اوقات خوب، در قلب مان 

 خوشی، ناشی از وجد و شعف. می نوازدروح انگیز یک موسیقی 
. شناخت شخصی خدا و درک نقشھ او برای زمان حاضر و ابدیت ماست

بنابرین بھ اتفاقات یا وقایع دردناک بشری کھ ما را عاجز می سازد، 
وقتی تنھا  گلن و مریلین ھی ویلینچند سال پیش دوستانم . بستگی ندارد

، توسط یک راننده مست کشتھ شد، دچار ماتم و ناتان سالھ شان ١٧پسر 
دو پسر نوزاد ھی ویلین سال ھا پیش خانواده . ی جانگداز شدنداندوھ

 شد کھ حادثھ اخیر ھمین امر باعث می. دیگر ھم از دست داده بودند
از غم و دلتنگی مرگ  گلن و مریلیندر حالیکھ . تر جلوه نمایدویرانگر

ناتان رنج می بردند، اشک ماتم و ناراحتی فقدان آن پسر از چشم آنھا و 
. ان جاری بوددوستان ش

اما با وجود درد و غصھ حاصل از آن حادثھ، دوستان آنھا متوجھ یک 
شدند کھ بھ نوعی بھ آنھا کمک می  ھی ویلینحالت درونی در خانواده 

آن . کرد یک قدرت و امید قلبی در آن موقعیت غم انگیز داشتھ باشند
 البتھ .حالت درونی، ھمان خوشی بود کھ توسط روح القدس مھیا شده بود

این زوج فوق العاده نمی توانند در مرگ پسر عزیزشان شاد باشند، اما با 
وجود کابوس ھای شبانھ و خواب ھای آشفتھ و از میان اشک ھا و دل 

را ، توانستند حضور ناتان در دست ھای خداوند مھربان  شانشکستھ
ا در این ند کھ ھر چند اختیار و توانایی خدعالن کنتوانستند ا. اقرار نمایند

. موقعیت را درک نمی کردند، اما او واقعا ھمھ چیز را کنترل می کرد
تا در آن . روح القدس آمد تا در آن ھنگامھ غم و درد، ستایش بیاورد

در خالل سال ھا گلن و مریلین از . زمان ناراحتی، خوشی بیافریند
  درگل ھای سرخ"طریق دو کتاب تحسین برانگیز مریلین با عناوین، 

، تجربھ خود را با ھزاران خواننده در میان "ترانھ دسامبر"و " دسامبر
مریلین از طریق گفتگو با دیگران بھ اندازه کتاب ھایش، بھ . گذاشتند

کسانی کھ سوگوارند، تسلی می دھد و آنھا را بھ طرف عیسای مسیح 
. راھنمایی می کند

ی، خوشی اگر روح القدس می تواند در عمیق ترین مصیبت ھای زندگ
 ھمچنین می تواند در موفقیت ھا و اتفاقات مسرت بخش دیگر ؛بیاورد
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. زندگی مان نیز خوشی را مھیا نماید
 در خداوند دائما شاد باشید و" : سلول زندان نوشت یکرونپولس از د

).۴: ۴فیلیپیان " (باز می گویم شاد باشید

ارزیابی
آیا بھ جای این  آیا امروز خوشی واقعی را در زندگی ام تجربھ می کنم؟

 در ستایش خداوند بر یسرودوال کھ در اطراف من چھ می گذرد، س
زبان مان جاری است؟  آیا با چھره سرشار از شادی و خوشی بھ خدا 

 ایجاد شادی در کارطور است، روح القدس در اگر این احترام می گذارم؟
اگر اینگونھ نیست، من با بد اخالقی و بی حوصلگی ام . درون من است

ممکن است مقداری تنفس روحانی الزم . بھ خداوند احترام نمی گذارم
.باشد 

)صلح(آرامش                                    
 را می گیرد  شکستھ زندگیخدا قطعات "،گفتھ است ویلبرت دونالد گوو

صلح یک حس درونی آرامش و  ."و آرامش غیرشکستنی بھ ما می دھد
صلح یک قوت قلب . امنیت در میان طوفان حوادث اطراف ما می باشد

است بدین معنا کھ از آنجایی کھ خدا ھمھ چیز را در کنترل خود دارد، از 
. ھیچ چیز نمی ترسیم

او . سیحی بود، کمی اضطراب داشت دھھ م٣کھ تقریبا بھ مدت جورج 
برای  جورج.  فکر می کرد کھ ھمھ چیز بد از آب در می آمد

او در . صورتحساب ھای موجود و صورت حساب ھای آینده نگران بود
مورد اتفاقاتی کھ امروز در محل کارش می افتاد و آنھایی کھ ممکن بود 

نیمھ یک ھر وقت کسی خوشحال بود کھ . دھد، نگران بودبفردا رخ 
لیوان پر بود، او بھ صورت دیگر قضیھ اشاره می کرد کھ نصف لیوان 

!خالی است
ھا را در زندگی ام  نوشت کھ خیلی از سختی ھا و بالمارک تواینوقتی  

تحمل کردم، ولی خیلی از آنھا ھرگز اتفاق نیفتاد، شاید جورج را در 
. نظر داشت
بھ عنوان  .آرامش می باردصلح و ) یک ایماندار دیگر (شیالاز چھره  
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بھ جز (مشکل و مسالھ دارد  جورج، بھ ھمان اندازه پرتالشیک کارمند 
، اما معموال او را با لبخندی گیرا )در مورد نیمھ خالی لیوان جورجنظر 

 در چشم و طرز فکری می بینید کھ بھ نظر می رسد بر لب، درخششی
ھمھ چیز امن و . می گوید، بھترین تالش خود را بکن و سپس آرام بگیر

. مطمئن است، چون اینجا خدا ھمھ کاره است
را می شناسید؟ فکر می کنید کدام یک  آیا مسیحیانی مثل  جورج و شیال

کردن با کدام یک بیشتر از زندگی لذت می برند؟ فکر می کنید کار 
کدام شیوه زندگی بھ نظر شما بھترین شھادت مسیحی بیشتر مزه دارد؟ 

در عین حالیکھ ورزش، استراحت و  را برای دنیا بھ نمایش می گذارد؟
تمدد اعصاب می تواند سبب یک حس آرامش درونی در روح ما شود، 

منبع . دولی فعالیت ھایی از این قبیل حداکثر یک آرام کننده موقتی ھستن
کھ کالم خدا بھ ما معرفی می کند، روح ) آرامش(حقیقی و نھایی صلحی 

سالمتی برای شما می گذارم، سالمتی : "عیسی وعده داد. القدس است
دل . نھ چنانکھ جھان می دھد، من بھ شما می دھم. خودرا بھ شما می دھم

).٢٧: ١۴یوحنا " (شما مضطرب و ھراسان نباشد

ارزیابی
 صلح دارم؟ آیا از یک رابطھ، مشکل مالی، یا یک موقعیت آیا احساس

کاری مضطرب ھستم؟ آیا در مورد چیزھایی کھ در کنترل من نیست، 
نگرانی دارم؟ اگر در صلح بسر می برم، نشانھ خوبی است کھ در پری 

. ولی اگر مضطربم، خدا را جالل نمی دھم. روح القدس گام برمی دارم
سیح بر تخت سلطنت زندگیم قرار دارد، و الزم است مطمئن شوم کھ م

. م کنسپس نگرانی ھا را بھ او واگذار

صبر                                           
مندی ھای دیگران در مرتبھ ای ، توانایی قرار دادن حقوق و نیازصبر

صبر، توانایی انتظار در حال . جلوتر از نیازھای شخصی می باشد
. است کھ منتظرش ھستیمآرامش برای چیزی

بدون صبر می توانیم با گستاخانھ عمل کردن، مانع اجرای اراده خدا 
بی صبری می تواند رابطھ ھا را از بین ببرد، زیرا با بی صبری . گردیم
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. م تر از دیگران قرار می دھیمھمیشھ خود را مقد
شوھر محبوبش، بھ خاطر فرد وقتی . نمونھ عملی صبر استدنیس 

بھ مدت چندین ماه . سرطان معده بستری شد، روز وشب در کنار او بود
فوت کرد، لباس ھای چرکی او را عوض کرد، با قاشق  فردتا زمانی کھ 

عی کرد درد عذاب بھ او غذا داد، برایش کتاب خواند، سرود خواند و س
ھرگز شکایت نکرد کھ بیماری شوھرش، عمال . آور او را تسکین دھد

با صبری کھ زاییده محبت بود، بھ  دنیس. زندگی او را متوقف کرده بود
را مقدم بر احتیاجات خود  شوھرش خدمت می کرد و کامال نیازھای او

ه بود، در در حالیکھ روح القدس با شادی او را پر نمود .قرار داده بود
. عوض او نیز روزھای پایانی زندگی شوھرش را از محبت لبریز نمود

دنیس می پذیرد کھ میل طبیعی او می خواست در مورد موقعیتش لب بھ 
شکایت باز کند و سعی نماید از مواجھ شدن با نابودی زندگی شوھرش 

بھ اما خداوند بھ من اشتیاق و قدرت داد تا  "،دنیس می گوید. فرار کند
گر چھ او چیزی نداشت کھ بھ من بدھد، اما روح القدس . فرد خدمت کنم

."تا ھنگام مرگش، مجھز نمودمن را با صبر برای مواظبت از فرد 
صبر یک . زندگیدر بسیاری از زمینھ ھای دیگر صبر، لذتی است 
مثال ھرگاه آرزو می کنید کار مھمی را انجام دھید و . قانون زندگی است

ا پیش از شما می خواھند ھمان کار ریا چھار نفر دیگر نیز حداقل سھ 
انجام دھند، ممکنھ داد و قال راه بیاندازید و بیچاره شوید، یا می توانید 

 استفاده  خودانتظارزمان صبر کنید و راه خوشایندی پیدا کنید تا از مدت 
.نمایید

ممکن . دبچھ ھا راه ھایی دارند کھ حقیقی بودن صبر ما را آزمایش کنن
است تابلوھای شما را با لجبازی بھ این طرف و آنطرف پرت کنند، 
نوشابھ روی فرش بریزند و دست بھ آن نزنند تا شما آنجا را تمیز نمایید، 

 شب منتظر بمانند و بعد بھ شما بگویند کھ برای ٩: ٣٠یا تا ساعت 
.نمایش فکاھی مدرسھ بھ یک لباس زرافھ نیاز دارند

االن خدای صبر و : "ن نوشت کھ خدا منبع صبر استپولس بھ رومیا
مسیح عیسی با یکدیگر یکرای تسلی شما را فیض عطا کناد تا موافق 

).۵: ١۵رومیان ( "باشید
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ارزیابی 
ی کھ نیازھای دیگران را بر خود مقدم آیا فرد صبوری ھستم؟  آیا وقت

قرار می دھم، آزاد ھستم کھ آرام باشم؟ اگر می بینم کھ در مسائل 
چک کردن تخت "کوچک و بزرگ زندگی بی صبر می شوم، شاید وقت 

ھمین حاال از خدا می طلبم کھ ھر گونھ بی صبری را در . است" سلطنت
. زندگی ام آشکار نماید

مھربانی                                         
یک کلمھ مھربان می تواند سھ ماه  "،ویدیک ضرب المثل ژاپنی می گ

."زمستان را گرم نماید
مھربانی از نظر لغوی . کلمات مھربان حقیقتا روح انسان را گرم می کند

یعنی محبت در عمل، یعنی نشان دادن دوستی صمیمی بھ دیگران با این 
نظر خدا مھم ھستند و شایستھ احترام  و ارزش از منظور کھ آنھا در 
مھربانی شامل برخورد مودبانھ، تشویق و پیشنھاد . طرف ما می باشند

کمک بھ دیگران از طریق شما یا منابعی کھ در اختیار دارید می باشد، 
. آنھم بدون قید و شرط

در ھیچ چیز لغزش نمی : " نوشت٣: ۶پولس رسول در دوم قرنتیان 
در امثال می خوانیم کھ . "ھ مبادا خدمت ما مالمت کرده شودکدھیم 

دھان خود را بھ حکمت ": مھربانی یک ویژگی اصلی، زن پسندیده است
).٢۶: ٣١ ("تعلیم محبت آمیز بر زبان وی است، و می گشاید

لذت جیم !  مردھا توجھ نمایند کھ این محسنات برای ما نیز ھست
الش عجیبی می کند تا با یک کلمھ یا او ت. مھربانی را کشف کرده است

 یاو بھ گارسن .ژست محبت آمیز غیر منتظره، یک نفر را شادمان سازد
ما وقت ش. از لبخند شما ممنونم "،کھ حسابی مشغول کار است، می گوید

در محل کارش مرتبا از کاری کھ دیگران . "ناھار مرا دلچسب تر کردید
ی کمک بھ ھمسایھ ھا یا تشویق آنھا برا. انجام می دھند، قدردانی می کند

تصور کنید اگر ھمھ کارھایی کھ انجام می . ھمیشھ سریع عمل می کند
. دھیم با مھربانی توام بود، مسیحیت چھ تاثیری بر دنیا می گذاشت
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ارزیابی
یا مھربان ھستم؟ آیا با دیگران، مخصوصا افراد خانواده محترمانھ و آ

مودبانھ رفتار می کنم؟ آیا در تشویق و محبت آمیز سخن گفتن، یا کمک 
 بھ صورت طبیعی از اگر مھربانی. بھ افراد نیازمند، سریع عمل می کنم

ا من سر نمی زند، شاید اشاره بھ این دارد کھ الزم است رابطھ خود با خد
. و دیگران را تصحیح نماییم

نیکویی                                         
چھ شخصی گفتھ است کھ نیکویی بیشتر بھ این نکتھ کھ ما کی ھستیم و 

.  اینکھ چھ کارھایی انجام می دھیم اشاره می کند تا،شخصیتی داریم
ی، و یک ی و وجداننیکویی پر شدن از باالترین استانداردھای اخالق

 برای زندگی کردن بھ طریقھ ای است کھ خدا از ما می اشتیاق صمیمانھ
".خدابودن شبیھ"نسبتا ادبی بگویم، نیکویی یعنی . خواھد

ارزش نیکویی بزرگترین محسنات  و  "،گفتھ استسر فرانسین با کون 
 یعنی شخصیت الھی یافتن و بدون آن، بشر تبدیل ؛ھای معنوی می باشد

." درگم، ناموفق و بیچاره می گرددسربھ موجودی 
ھمانطور کھ قبال دیدیم، انسان نفسانی یک طبیعت . موافقم این گفتھ من با

) اول خودم(شیطانی دارد و بدون خدا، او ھمیشھ بھ طرف خود محوری 
بر خالف تعالیم آزاد اندیشان مدرن، کالم خدا . در زندگی می رود

ی تواند با کارھای خودش شبیھ خدا آشکارا بھ ما می گوید کھ انسان نم
چند . نیکویی فقط بھ دلیل سکونت روح القدس، پدیدار می گردد. گردد

سال پیش مرد باھوشی را مالقات کردم کھ تمام عمر منکر وجود خدا 
خود را وقف این موضوع کرده بود کھ مسیحیت  ھارولد در حقیقت. بود

استان تخیلی بزرگی بیش را زیر سوال ببرد و ثابت کند کھ ایمان ما د
سپس چیز . دشمنی می کردبا مسیحیت بھ قول خودش تا حد تنفر، . نیست

قدرت کالم خدا در او  !بھ مسیح ایمان آورد ھارولدعجیبی اتفاق افتاد، 
او با ھیجان بیاد . نفوذ نمود و او زندگی خود را وقف عیسای مسیح نمود

خدا محبت را . ین رفتدشمنی و عدم اطمینان من از ب: "می آورد کھ
 تبدیل ؛این قدرت روح القدس است . "جایگزین تنفر و عصبانیت نمود

 و اندیشیدن طبق  یک اشتیاق قلبی بھ زندگیھارولد حاال. بدی بھ نیکویی
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. داردخواست و اراده خدا 

ارزیابی
 عیسی انند نمایم؟ آیا صمیمانھ می خواھم مآیا امروز با نیکویی عمل می

در مسیح رشد می کنم و در  ھباشم؟ ھمچنانک عمل کنم، فکر کنم و مثل او
. عادی می شود روح او قدم می زنم، نیکویی کردن بیشتر و بیشتر برایم

ره ای است بھ اینکھ اگر برای شبیھ مسیح شدن اشتیاق قلبی ندارم، اشا
حاال زمان توکل بھ روح . اجازه داده ام طبیعت نفسانی ام مرا کنترل کند

.است

)وفاداری ( ایمان                                 
ایمان یعنی وفادار و ثابت قدم بودن در تعھد بھ یک شخص یا یک 
موضوع، و تالش در جھت رویایی کھ آن شخص یا موضوع در پی 

ایمان یعنی در تمام اوقات خوب و بدی کھ در آن  .یابی بھ آن استدست
.راه وجود دارد، صحنھ را ترک نکنیم

 می گوییم کھ ھمھ کس را رھا می وفاداردر مقولھ ازدواج، بھ ھمسری 
 احساسی را بھ طور انحصاری فقط با ھمسرش بر –کند و رابطھ جنسی 

ی نامیم، کھ وقتی نیاز بھ در دوستی، کسی را وفادار م. قرار می نماید
در روابط انسانی ما، . درد دل کردن و کمک داریم، در کنارمان باشیم

یکی از مھترین  ثمرات لذت بخشی است کھ روح ) وفاداری(ایمان 
روی دیگر سکھ، ایمان در رابطھ ما با خدا  .القدس در ما تولید می نماید

ندگی ما قرار گیرد، اگر او را دعوت کردیم کھ بر تخت سلطنت  ز. است
. روح قدوس او نیز ما را ھدایت می کند تا بھ او وفادار باشیم

اگر انتخاب کنیم کھ ھدایت او را رد نماییم و بھ راه خود برویم، جسمانی 
 را لحن بھ یوحنای رسول، شدید ترین عیسی از طریق الھام. خواھیم شد

:دبرمی بکار ) غیر وفادار( مسیحیان بی ایمان رایب
کاشکھ سرد بودی یا . اعمال تو را می دانم کھ نھ سرد  و نھ گرم ھستی"

یعنی نھ گرم و نھ سرد، تو را از دھان خود  لھذا چون فاتر ھستی. گرم
اندوختھ ام و بھ  زیرا می گویی دولتمند ھستم و دولت. قی خواھم کرد
ر  و مسکین ھستی و فقیدج  نیستم و نمی دانی کھ تو مستمنھیچ چیز محتا
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).١٧ -١٥: ٣مکاشفھ " (و کور و عریان

ر باشیم کھ یخطوضعیت می ترسم کھ امروز ما مسیحیان در این 
بسیاری از ما . داشتھ باشد خداوندمان یک چنین قضاوتی نسبت بھ ما

 وفاداری مان نسبت بھ عیسای مسیح خداوند را از دست - اولیھمحبت
دیگر عیسای مسیح . داده ایم و فقط با زبان مان مسیح را خدمت می کنیم 

 در عوض سعی می کنیم او ؛در باالترین اولویت زندگی مان قرار ندارد
را در اختیار خود ھفتھ ای یکبار در کلیسا نمایش دھیم یا در مواقع 

نھ سرد (ممکن نیست با ایمان ولرم .  از او استفاده کنیم"نیازھای اساسی"
ھمچنین نمی توانیم  برای . خود، بھ خداوندمان احترام بگذاریم) و نھ گرم

ثمر دھی و . مسیح ولرم بوده و زندگی پر ثمر و شادی داشتھ باشیم
خوشی شخصی ما مستقیما بھ وفاداری ما بھ او و اطاعت از دستورات 

در حالیکھ بھ ھدایت روح القدس متوسل می شویم، بھ ما . او بستگی دارد
. قدرت و لذت وفاداری را عطا می نماید

ارزیابی 
آیا وفاداری من بھ ھمسر و دوستانم از صمیم قلب بوده است؟  آیا صد در 

صد متعھد خدمت بھ 
خداوندم ھستم؟ اگر جواب صادقانھ ام مثبت است، روح القدس مرا با 

اما اگر جواب صادقانھ ام منفی است، نیاز بھ .  می کندلذت وفاداری پر
. تنفس روحانی دارم و ھر جا کھ الزم است جبران خسارت نیز نمایم

اولین سپس با ھدایت روح القدس، اولویت ھایم را تغییر می دھم تا 
.خدا بدھم ھاولویت زندگی ام را ب

    
تواضع                                         

تواضع، قدرت ). اعتماد(تواضع، فروتنی است زاییده قدرت و قوت قلب 
این ھمان چیزی است کھ خداوند ما . است" کنترل نمودن "آرام و فعال 

را قادر می ساخت کھ اینگونھ عمل نماید، آنقدر قدرتمند ھستم کھ غالب 
من انتخاب می کنم کھ متواضع . آیم و آنقدر قدرتمندم کھ متواضع باشم

. تواضع او دنیا را تغییر داد .شمبا
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. قدرت عظیمی می تواند در تواضع وجود داشتھ باشدحقیقتا 
سال ھا پیش وقتی کھ یک تاجر جوان بودم، شانس این را پیدا نمودم کھ 

او بھ ھزاران کارمند دستور می داد و میلیون ھا . ناسمرا بشجی سی پنی 
یکی  پنیخیلی تعجب کردم کھ  .دالر در سراسر کشور در اختیار او بود

. از متواضع ترین و فروتن ترین اشخاصی بود کھ تا بھ حال دیده بودم
را جی سی پنی او یک مسیحی متعھد بود کھ فروشگاه ھای زنجیره ای 

گونھ کھ می خواھی با تو رفتار شود، بھ  آن"ی بر اساس قانون طالی
. ، بنیان نھاده بود"ھمان گونھ با دیگران رفتار نما

ھمانطور  .او قدرت عظیم تواضع را در روابط انسانی بھ من نشان داد
کھ بزرگتر می شدم، درک نمودم کھ گستاخی و تکبر ویژگی مردان و 

ی جایی در زندگی گستاخ. زنان خودخواه  و غیر قابل اعتماد است
خوشا بھ حال حلیمان، زیرا ایشان : "مسیحی ندارد، زیرا خداوند ما گفت

.)۵: ۵متی " (وارث زمین خواھند شد
او در مورد تواضعی سخن می گفت کھ ھنگامی کھ از روح القدس پر 

یعنی تواضع یک شخص . می شویم،  جزئی از وجود ما می شود
. مسیح منبع قدرت اوستقدرتمند و مطمئن کھ می داند عیسی 

ارزیابی
آیا امروز در زندگی ام تواضع ندارم؟ آیا تمایل بھ سلطھ جویی، الف 

اگر اینطور است، با ایمان بھ وسیلھ اعتراف بھ  زنی و گستاخی دارم؟
عتماد بھ خدا ا. گناھم و دریافت بخشش خدا، شخص متواضعی خواھم شد

.  پر سازدفروتنیخواھم کرد کھ مرا از  

پرھیزگاری                                        
بیش از ھر   دوایت ال مودیمن با "یکبار گفت کھ دوایت ال مودی 

انسان دیگری کھ تا بھ حال
صراحت او باعث می شود کھ ھمھ ما . "برخورد داشتھ ام، مشکل دارم

 شتھ وحالاحساس بھتری داشتھ باشیم، زیرا کھ بزرگ مردان روحانی گذ
یکی از سخت ترین موانع زندگی "  باط شخصیضان"نیز پذیرفتھ اند کھ 

:آیا با موارد زیر در کشمکش ھستید. مسیحی است
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پرخوری؟
تماشای بیش از حد تلویزیون؟

سیگار و مشروب؟
ی و ولخرجی؟خرید اجبار
عصبانیت؟

خودخواھی؟
ترس یا اضطراب؟

زبان تھمت زن یا غیبت گو؟
افکار آلوده و ناپاک؟
تسلیم وسوسھ شدن؟

فقدان مطالعھ منظم کتاب مقدس؟
فقدان ساعات منظم دعا و راز و نیاز با خدا؟

در مورد مسیح با دیگران صحبت کردن؟
فقدان تمرکز بر روی کارتان؟

 شخصی در ھر یک از این موارد خوشی زندگی را از کم بودن انضباط
 سبب بدبختی و ھرز رفتن پتانسیل می گردد  زبان عملی،بھ. ما می گیرد

نی کھ ما را زیر نظر دارند تا او یک شھادت منفی و دافع برای ایماندار
مطمئنا وقتی . میزان اعتبار ایمان ما بھ مسیح را محک بزنند، می باشد

بطی داشتھ ضوح القدس مھیا نموده تا زندگی منھ ر و قوتی کاز قدرت
این موضوعی .  سواستفاده می نماییم، او را محزون می سازیمباشیم

: است کھ پولس را بھ نگارش برای رومیان وا داشت
لھذا ای برادران، شما را بھ رحمت ھای خدا استدعا می کنم کھ بدن "

رانید کھ عبادت معقول ھای خود را قربانی زنده مقدس پسندیده خدا بگذ
و ھمشکل این جھان مشوید بلکھ بھ تازگی ذھن خود صورت . شما است

خود را تبدیل دھید تا شما دریافت کنید کھ اراده نیکوی پسندیده کامل خدا 
). ٢ -١: ١٢رومیان " (چیست

خدا می خواھد بھ شما کمک کند تا زندگی پرھیزگارانھ ای داشتھ باشید، 
ولی فقط با پری . و ھم برای پر ثمر بودن خود شماھم برای جالل او 

روح القدس می توانید چنان انضباط شخصی مافوق طبیعی داشتھ باشید 
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. کھ اینکار را انجام دھید

ارزیابی
م بھ کار می بندم؟  آیا با  ام جنبھ ھای زندگیآیا پرھیزکاری را در تما

نحوه خوردن و پول خرج کردن خود خدا را خشنود می سازم؟ با افکارم 
چطور؟ طرز عبادتم چطور؟ اگر بھ ھر کدام از این سواالت جواب منفی 
داده ام، الزم است کھ بھ وسیلھ تنفس روحانی خود را کامال بھ خدا تسلیم 

ح القدس گناھی را در زندگی ام آشکار می سازد، نمایم و ھر گاه کھ رو
بھ او  .ابطھ خود را با خدا تصحیح نمایمفورا آن را اعتراف نموده و ر

اعتماد می کنم کھ بھ من کمک نماید تا روز بھ روز در این مسیر 
. پیشرفت کنم

دست در دست                                      
 یکسری  قواعد و قوانین رو رفتن در خلسھ پیروز مندانھ، فراز زندگی

در حالیکھ .  بلکھ دست در دست روح قدوس خدا قدم زدن است؛نیست
خدا را می شناسید و دوست می دارید، اطاعت شما از او توسط آزادی 

از صمیم قلب مشتاقید،  شما. شما فعال می گردد، نھ توسط شریعت
ما را با ویژگی ھای مسیح او ش. آنگونھ کھ او می خواھد، زندگی نمایید

. گونھ پر می سازد کھ حقیقتا خوشی وافر است

برای پاسخ ، بحث و عمل 

مده ام تا شما حیات یابید و آنرا زیادتر حاصل آمن : "عیسی گفت. ١
" .نمایید

 برای شما چھ معنایی دارد؟  آیا شما آنرا ،حیات را زیادتر حاصل نمودن
تجربھ می کنید؟ چرا؟

 مسیحی ای را می شناسید کھ تحت اعتقاد بھ شریعت زندگی می  آیا.٢
کند؟ آیا آن شخص واقعا شاد است؟ چرا ؟
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کدام یک از قسمت ھای ثمره روح را اخیرا در یکی از افراد . ٣
ا اعضای گروه مطالعھ کتاب مقدس مشاھده نموده خانواده،  دوستان ی

اید؟ موضوع را تشریح کنید، بعد چند لحظھ بھ تعریف و تشکر از آن 
.شخص یا اشخاص بپردازید کھ نمونھ چنین خصوصیاتی ھستند

کدام یک از قسمت ھای ثمره روح در زندگی شما ضعیف بوده است؟ . ٤
 ھایی الزم است تا تشویقی فکر می کنید چرا اینطور بوده است؟ چھ گام

. باشد برای رشد و ترقی این قسمت ھا

:ن تفکر نماییدآ را حفظ کنید و در مورد ٢٢: ۵غالطیان . ۵
لیکن ثمره روح، محبت، خوشی و سالمتی و حلم و مھربانی و نیکویی "

."و ایمان و تواضع و پرھیزکاری است
 ،وقف می نمایید ھمانطور کھ روزتان را بھ عیسی مسیح ھر روز صبح

از او بخواھید کھ این ویژگی ھای شادی بخش را در زندگی شما واقعی 
. و آشکار سازد



                                           ٩٢

. چگونھ زندگی تحت ھدایت روح باعث ایجاد تفاوت می گردد      

                       

                                           ٨
 

" زندگی واقعی"گام زدن در             

لیکن ثمره روح، محبت، خوشی و سالمتی و حلم و مھربانی و نیکویی و 
  .گاری استایمان و تواضع و پرھیز

)٢٢: ۵غالطیان (پولس رسول                                                

دکتر برایت، می توانم با شما در خلوت  "،ردخانمی از من سوال ک
او در کنار جمعیتی کھ مرا احاطھ کرده بودند تا در مورد " صحبت کنم؟

سخنرانی من در ارتباط با خدمت روح القدس 
در طول سخنرانی ھر بار کھ بھ او نگاه می . سوال نمایند، ایستاده بود

ره جمعیت متفرق باالخ. کردم، نگاھش را بھ طرف دیگری برمی گرداند
در حالیکھ کتاب مقدس و دفترچھ یادداشت خود را محکم در دست . شد

ایی در سالن پیدا ج. گرفتھ بود، جلو آمد و خواست با من صحبت کند
در حالیکھ تالش می کرد شروع بھ .  بودشاروناسم او .  نشستیمکردیم و

تھ صحبت نماید، چشم ھایش ترس و عدم اعتمادی کھ درون او را آشف
. کرده بود، فاش می ساخت

 بعد از کمی گفتگو، روشن شد کھ ."عصبی ھستم... متاسفم  "،او گفت
مادرش چند بار بھ او . شارون احساس می کرد خیلی بی ارزش است

او احساس می کرد کھ ھر . گفتھ بود کھ ھیچ وقت بزرگ نخواھد شد
ذیرش وقت می خواست دوستی نزدیکی با کسی برقرار نماید، مورد پ

او . او خودش را زشت و چاق بھ حساب می آورد. قرار نمی گرفت
در طی صحبت با . مسیحی بود، اما خوشی در زندگی او وجود نداشت

این خانم جوان متوجھ شدم کھ شخص بسیار باھوش و بااستعدادی بود کھ 
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شارون درگیر این موضوع  بود کھ . می توانست انجام دھد خیلی کارھا
خودش را دست کم می گرفت و بھ خاطر اینکھ ھمھ فکرھای بد و 
مخرب را در مورد خودش باور داشت، موارد مثبت و نیکوی خود را 
خنثی می نمود و ھیچوقت بھ آنھا اجازه نمی داد کھ بھ منصھ ظھور 

 بھ ٢یک برگھ کاغذ برداشتم و شکل جسم  و روح کھ در فصل . نددرآی
: شما توضیح دادم را بر روی آن کشیدم

آزادی انتخاب   

                                                 خدا
                                                                                  

                                                                                                                           
†) روح(                                            

                                                                                  
                                                       

                                                                                               
             

                                         

سم ج                                              

شیطان                                            

بطور خالصھ توضیح دادم کھ کالم خدا چگونھ بھ ما تعلیم می دھد کھ 
 طبیعت دارند، جسم و روح کھ در حال منازعھ می باشند تا ٢مسیحیان 

وقتی افکاری . شارون "، پرسیدماواز . مرکز زندگی ما را کنترل نمایند
 آیند و بھ تو می گویند کھ بی ارزش ھستی، بھ نظر تو بھ سراغت می

 "این افکار از کجا منبع می گیرند، جسم یا روح؟
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سپس  "از جسم؟ "،او یک لحظھ  مکث کرد و بصورت سوالی پاسخ داد
 " فکر ھایی کھ از جسم می آیند، منبع اصلی شان کجاست؟و "،پرسیدم

".از شیطان "،یش بر روی دیاگرام بود، پاسخ داددر حالیکھ چشم ھا
 "چرا فکر نمی کنی کھ آنھا از خدا سرچشمھ می گیرند؟ "،من ادامھ دادم

او بھ باالی شکل، جایی کھ نشان می داد فکرھا چگونھ از طرف خدا بھ 
چون خدا چنین  "،می آیند، اشاره کرد و با جرات گفتوسیلھ روح القدس 

 ".چیزھایی در مورد من نمی گوید
تو در نظر خدا شخص باارزش و عزیزی . درست است "،من گفتم

تو بھ گونھ ای مھیب و . پیام او بھ تو این است کھ تو باارزشی. ھستی
پس برای این کھ مطمئن شویم کھ درست فھمیده . عجیب ساختھ شده ای

ایم، اگر فکرھای منفی در مورد خودت داری، یعنی اینکھ بھ چھ کسی 
 می کرد، چشم ھایش ھمانطور کھ موضوع را درک "گوش می دھی؟
.  دارم بھ شیطان گوش می دھم"، درخشید و گفت

دارم بھ طبیعت جسمانی خودم اجازه می دھم کھ مرا متقاعد سازد کھ من 
 خدا گوش دھی، خدا بھ تو چھ می و اگر بھ "،بعد پرسیدم ."ھیچی نیستم

 من ".ی گوید کھ من برای او عزیز ھستماو م "، پاسخ دادنورا ش"گوید؟
بھ وسیلھ روح "، او گفت "و خدا چطور با تو صحبت می کند؟ "،گفتم

 ".القدسش در درون من
جواب " ترجیح می دھی بھ کدام صدا گوش بدھی؟ "،بعد من سوال کردم

 گوش دادن بھ افکار تحقیر کننده در مورد او فھمید کھ. واضح بود
خودش چقدر می تواند ویرانگر و مخرب باشد، چون این افکار از کسی 

بودن او را خنثی سرچشمھ می گیرد کھ فقط می خواھد خوشی و موثر 
او اجازه داده بود کھ افکارش بجای بنا شدن بر پیام ھای خدا، بر . سازد

. پیام ھای دشمن پایھ ریزی گردد

ساده کشیدم کھ نشان دھم " موج رادیو"یک برگھ کاغذ برداشتم و یک 
: چقدر مھم است کھ آگاھانھ تصمیم بگیریم کھ بھ کدام ملکوت گوش بدھیم
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انتخاب درست          
                                                                                                              

خدا                                                
                                                                           

                                                                                                                           
__                                

†) روح           (__                                 
                                                                                  

                                                       
                                                                     "موج را بچرخان"

                               __   
                                                                     

                                                          جسم                                                 
 

شیطان                                          
 

 بھ سراغش می آید، یرآمیز تحقھاد کردم کھ وقتی افکارون پیشنبھ شار
 -آگاھانھ تصمیم بگیرد کھ موج را بھ طرف یک برنامھ بھتر بچرخاند

برای اولین بار چشم ھایش برق زد و لبخندی صورتش  !یعنی برنامھ خدا
من این "شارون برگھ را از من گرفت و تاکید نمود کھ . را شکوفا کرد

 نم مجسم خواھم نمود و می گویم بھ برنامھ ھای ملکوتشکل را در ذھ
 ."م و موج را ھمین حاال عوض می کنمشیطان گوش نمی دھ

با ھم دعا کردیم کھ ھر وقت احساس می کند خودش را دست کم می 
او یک عمر با شک در  .گیرد، روح القدس این ایده را بھ یادش بیاورد

ل ساده ابزاری بود کھ بھ او مورد خودش زندگی کرده بود، ولی این شک
در مدت چند ماه، . کمک کرد کھ بھ تدریج بر این شک پیروز شود

شارون از یک گل شب بوی ترسو و کم رو بھ گل سرخ زیبایی تبدیل 
در چشمانش دیده میشد، کم کم جایش را بھ یک حس  ترسی کھ. شد
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صورت خندانش بھ دنیا می گفت کھ او حقیقتا در نظر خدا . اعتماد داد
. عزیز بود

                           

وسوسھ را در نطفھ خفھ کردن                           
 در ھتلی عامل یک کمپانی، در اتاق خود مدیر  چھل و چند سالھویدی 
 و حاال ھم د کھ دور از ھمسر و فرزندانش بود روزی می ش٦. بودتنھا 

 افکاری در ذھنش . را بھ تنھایی پشت سر می گذاشتیک غروب دیگر
در راھرو ھتل متوجھ زن فوق العاده زیبایی . او را تحریک می نمود

شده بود کھ بھ طرز وسوسھ انگیزی لباس پوشیده بود و بازو بھ بازوی 
بعد ھمانطور .  رفت کھ شبی را در شھر بگذراندمرد خوش شانسی می

کھ قسمت مجالت ھتل را مرور می کرد، چشمش بھ تصویر لباس ھای 
. زیر زنانھ کھ روی جلد مجالت بود، افتاد

 با طوفانی از تنھایی، ھیجان و ضعفی کھ ؛ اتاقش بوددرو یو حاال دی 
ایھ ای ھتل در حالیکھ لیست فیلم ھای کر .درونش را ملتھب ساختھ بود

را کھ می توانست از روی تلویزیون اجاره نماید، مرور می کرد، متوجھ 
و شش ی ھیچ کس متوجھ نخواھد شد، از طرفی دی . تا فیلم سکسی شد٢

تصویر . آمد فکری بھ سراغشناگھان  اما ؛روز از زنش دور شده بود
ان یک دیاگرام ساده کھ در یکی از سمینارھای بشارتی  ما در کلیسای ش

. یاد گرفتھ بود
و یدی . این ھمان شکل جسم و روح بود کھ برای شارون کشیده بودم 

جسم و روح در ذھن خود تصور تخت سلطنت زندگی اش را با نفوذ 
بالفاصلھ این فکر بھ  "،ح می دھد کھ بعد چھ اتفاقی افتاداو توضی. نمود

م صادق سراغم آمد کھ من بھ چھ کسی گوش می دھم؟ و وقتی کھ با خود
من بھ . بودم، ھیچ راھی وجود نداشت کھ بگویم بھ خدا گوش می دھم

شیطان گوش می دادم، کھ با نھایت تالش خود سعی می کرد بر طبیعت 
کافی بود " بھ چھ کسی گوش می دھم؟"آن فکر . جسمانی من تسلط یابد

من خالصانھ می خواستم برای خدا . کھ حرکت من را متوقف نماید
ھم زندگی خصوصی ام را و ھم زندگی در معرض دید زندگی کنم، 

.عموم را



٩٧راز                                                                                  

وقتی فھمیدم کھ صدای خدا را نادیده می گیرم و بھ ندای دشمن گوش می 
را " موج رادیو"و کنم، می دانستم کھ باید ھمان جا جلوی کار را بگیرم 

عوض کنم، چون نمی خواستم ذھنم را با تصویری آلوده کنم کھ تا سال 
خدا را شکر کردم کھ بھ واسطھ روح قدوسش آن . ھا در آنجا ماندگار بود

خدایا حاال موج را عوض می "دعا کردم . شکل را بھ ذھن من آورده بود
رل تخت سلطنت کنت. من انتخاب می کنم کھ بھ افکار تو گوش دھم. کنم

." زندگی ام را بھ تو می سپارم
 ساعت تمام رسالھ بھ رومیان باب ھای ٢بعد کتاب مقدسم را برداشتم و 

بعد از خواندن کالم خدا و  دی یو . را چند بار مطالعھ کردم٨  تا٦
تماشای یک برنامھ مخصوص فوتبال از تلویزیون در حالیکھ آرامش 

ی کھ ھمھ ما می توانیم وقتی کھ عمیقی داشت بھ خواب رفت، آرامش
جلوی گناه کردن را می گیریم و مسیح را بر تخت سلطنت زندگی مان 

. نگھ می داریم، تجربھ نماییم

برخورد با یک عادت بد                               
بدون اینکھ متوجھ باشد، افکار انتقادی در دیان تقریبا دو ھفتھ بود کھ 

. اشتمورد کار فرمایش د
آیا نمی داند چھ کار می کند؟ مرتب کار  "،او با خودش غرغر می کرد

ی برای این کار بھ من نمی بیشتری بر دوش من می گذارد و مزد کاف
 کاھش شطولی نکشید کھ افکار او باعث شد کھ بازدھی کار. "پردازد

ھمانطور کھ پشت میز کارش نشستھ بود، آرزو کرد کھ ایکاش جای . یابد
او حرف ھای نیشداری را در مورد نحوه مدیریت و میزان .  بوددیگری

در مورد طرز  "،می گویددیان . حقوق با ھمکارش در میان گذاشت
 نمی کردم، تا اینکھ دوست نزدیکم از من پرسید کھ آیا فکراصال رفتارم 

در حقیقت مسالھ از آنجا شروع شد کھ روسای من . مشکلی دارم
بھ جای اینکھ بھ شیوه رھبری .  آن موافق نبودمتصمیمی گرفتند کھ من با

آنھا احترام بگذارم و از آن اطاعت نمایم، تصمیم آنھا را یک توھین 
در  .برای مدت چند روز کج خلق و خشمگین بودم. شخصی تلقی نمودم

دل خودم می دانستم کھ این راھی نیست کھ خداوند از من می خواھد 
زه می دھی گرفتار دلسوزی برای طبق آن عمل نمایم، ولی وقتی اجا



٩٨راز                                                                                  

 قبل از اینکھ ؛خودت بشوی، مثل این است کھ در باتالق گیر کرده ای
وقتی فھمیدم کھ چھ کاری . بفھمی چھ اتفاقی افتاده، در آن فرو می روی

ه ام، از دوستم معذرت خواھی کردم، بھ او اعتراف کردم کھ انجام داد
بعد بالفاصلھ کھ تنھا . رفتارم اشتباه بوده و از او طلب بخشش نمودم

 ."رابطھ ام را با خدا  تصحیح نمودمشدم، 
دیان قبال یکی از کتاب ھای من کھ حاوی مطلب تنفس روحانی بود را 

بود کھ بر تخت قرار گرفتھ و در ذھنش جسم را تصور کرده . خوانده بود
. متوجھ شد کھ این موضوع دلیل بدبختی و تلخی او بود

انتخاب نادرست                                                           
                                                                                                         

 ولی ما تسلیم،ما را در تملک دارد( خدا                         
)             کنترل او نشده ایم                             

                                                                                  
                                                                                                                           

)  ھدایت می شودتوسط شیطان(جسم                               
                                                                                   

                                                       
                                                                                                

                                    روح ھنوز در ما(
†) روح(        ساکن است، اما بر
 بدنبال تخت فرار ندارد،

 از راه ھای این است کھ
                             )خدا بر ما تاثیر بگذارد

                                                                                     
) دنبال کنترل ما از طریق جسم استبھ(شیطان                                    

 با خداوند موافقت نمودم کھ -ازدم کردماول ب"، ددیان اذعان می دار
بعد دم را انجام . م عوض شومرفتار تلخ من گناه بود و واقعا می خواست

 بھ او اعتماد نمودم کھ مرا می بخشد، پاک می سازد و از روح پر -دادم
  کھ بھ خودم اجازه داه ام کھ ھنوز بدجوری حس می کردم. می کند
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مجبور شدم از چند نفر .  اینگونھ فکر کنم و عمل نمایمی متمادیروزھا
ی دیگر ھم کھ از روحیھ انتقادگر من آسیب دیده بودند، معذرت خواھ

" ....متعلق بھ او بود بازگشت، جایی کھ اما مسیح بھ تخت زندگی ام. کنم

تخاب صحیح  ان

                                           )ما را در تملک داردحاال (                                        خدا
                                                                                  

                                                                                                                           
                                  

)                               می گرددتوسط خدا ھدایت ( )روح(                                 

                                           
جسمسم بر تخت نیست،      ج(

ازولی بدنبال این است کھ 
ودخواھی بر ما گناه و خ راه

                                                   )اثر بگذارد
                                                                          

)دنبال کنترل ما از طریق جسم استبھ (شیطان                                

                      

الیل و می دانید چی شد؟ بھ د. مو دوباره از حضور او لذت می بر. .."
 و احترام بیشتری برای کارمندم -رفتعجیبی بازدھی کاری من باال 

نچھ روح القدس می گوید گوش آبھ نظر می رسد وقتی کھ بھ .  شدمقائل
شکل حقیقی تری بھ ، ی کھ فکر می کردم چندان مھم نبودلفرا دادم، مشک

 ."خود گرفت
 مسیحی پر از روح کجود باور دارم غیر ممکن است کھ یبا تمام و

بدبخت باشد، چون وقتی بھ کنترل روح القدس گردن می نھیم، شادی 
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 شادی کھ می تواند ماورای مشکالت -مافوق طبیعی در ما پدید می آورد
ت بالعکس غیر ممکن اس. قرار گیرد و جلوی شکست روحانی را بگیرد

چون فقدان . ، پر از روح القدس باشدکھ یک فرد افسرده با روحیھ تلخ
ھ شادی و آرامش در زندگی یک نفر بھ این مطلب اشاره می نماید ک

دیان یاد گرفت کھ . شخص نادرستی بر تخت سلطنت قرار گرفتھ است
 شد کھ تلخی و پر از روح بودن، در کنار ھم نخواھند بود و وقتی متوجھ

شادی را برگزیده است، بر این شد کھ دوباره از روح چھ موقعیت نا
. القدس پر شود

غلبھ بر عصبانیت                                 
 "!، بی شعوراحمق "،ده ای کھ جلوی او پیچید فریاد زدر سر رانن بتونی

 نھ بھ -در عرض چند لحظھ تونی با ناباوری سرش را تکان می داد
خاطر کاری کھ آن راننده کرده بود، بلکھ بھ خاطر اینکھ چقدر زود 

تونی امیداوار بود کھ آن راننده، بر ن آعالوه بر (. عصبانی شده بود
 را کھ بھ شیشھ ماشینش "ین ماشین حضور داردعیسی در ا"چسب 

.)چسبانده بود را ندیده باشد
در . صبر کن تونی "، داشتم، روح القدس بود کھ می گفتاضطرابی کھ"
  برای من کسب نکردی، اینطور نیست؟ تو درین صحنھ تو احترامآ

. "رد شدی پرھیزگاریامتحان 
: وع کرد بھ تنفس روحانیدر حالیکھ تونی بھ رانندگی ادامھ می داد، شر

عصبانیتش را اعتراف نمود، سپس از خدا بھ خاطر وعده بخشش و 
. پاکسازی از گناه، تشکر نمود

 و تصحیح  لحظھ بود ولی بھ ھر حال زشت بود،فقط یکتونی این کار 
گناه "ن در یک آبھ اندازه انجام " گناه کوچک" رابطھ با خدا در این

. اھمیت داشت" بزرگ
این واقعھ مرا تکان داد تا ببینم . "چیزھایی فرا گرفتن تجربھ آز تونی ا

پس از خدا خواستھ ام . کھ عصبانیت جزئی از طبیعت جسمانی من است
تا مرا از چنین واکنش ھایی حفظ نماید و یاری ام کند تا حتی چنین 

 در بھ عنوان مثال. و خدا کمکم می کند. نی نیز نکنمفکرھای عصبا
اما یکی از . ھای ول شده داریم یک قانون در مورد سگ ھمسایگی مان،



١٠١راز                                                                                

اینطرف و  یش مھم نیست کھ سگ کریھ المنظرشھمسایھ ھا اصال برا
د بود اکنش طبیعی من این خواھو. دکنر حیاط من کثافت دنطرف بدود و آ

اما می . ن کثافات را با دستکش بردارم و داخل حیاط او بیاندازمآکھ 
این . آرام باش. بخند: توانم صدای روح القدس را بشنوم کھ می گوید

این طور نیست؟. مسالھ آنقدر ھم مھم نیست
او بھ من !  در بدترین شرایط زندگی-این یعنی روح القدس در عمل

ام را با خدا تصحیح نمایم و کمک می کمک می کند کھ ھمیشھ رابطھ 
 پر روئی نسبت بھ من عمل می کنند، من با کند کھ حتی وقتی مردم با

. نھا پاسخ دھمآثمره روح بھ 

"بھ چھ کسی گوش می دھم؟"                           
و، دیان و تونی می توانید از مزایای قدرت یشما نیز مثل شارون، دی 

 رد با تمام مشکالت گوناگونی کھ زندگی بر سر راهالقدس در برخو روح
 ھم مرور  موردی کھ در این بخش بادو. تان قرار می دھد، استفاده نمایید

 و تنفس روحانی بھ شما در زندگی حقیقی ،حوکردیم، دیاگرام جسم و ر
و یھمانطور کھ در مورد دی . کمک می کند کھ پر از روح گام بردارید

عامل روح می تواند حتی بھ عنوان یک دیدید، موضوع جسم و 
 در ھتلش  یووقتی دی. عمل نمایدشما پیشگیری کننده از منحرف شدن 

در حال کشمکش با وسوسھ بود، روح القدس بھ او کمک نمود کھ دست 
نگھ دارد و از خودش بپرسد کھ بھ چھ کسی گوش می دھد؟

ز ھمین اجازه دھید شما را تشویق کنم کھ در زندگی روزانھ خود ا
امروز تعھد بدھید کھ ھر وقت وسوسھ می . استراتژی استفاده نمایید

جواب  بھ چھ کسی گوش می دھم؟: شوید، این سوال را از خود بپرسید
الزام روح القدس حاضر خواھد  چون ؛سوال، سریع و واضح خواھد بود

 وقتی روح القدس بر شما آشکار می سازد کھ در حال شنیدن پیام .بود
و بھ برنامھ خدا گوش فرا "  موج را بچرخانید"تید، آگاھانھ جسم ھس

در حالیکھ این دیاگرام ساده می تواند بھ شما کمک نماید کھ از گناه  .دھید
کردن بپرھیزید، بھ بسیاری از مسیحیان نیز کمک نموده است کھ الزام 

. ا نیز تشخیص دھند رروح القدس نسبت بھ یک گناه و ضعف آشکار
ھای  کھ تصویر منفی کھ از خود داشت نتیجھ شنیدن دروغشارون دید 
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دیان بعد از دو ھفتھ عصبانیت و تلخی، . شیطان بھ جای محبت خدا بود
می داده  نادرست گوش ی از منبعغلط یسرانجام متوجھ شد کھ بھ پیام

و بھ حقیقت خدا " دموج را بچرخانن"ھر دو آنھا تصمیم گرفتند کھ . است
. گوش بدھند

 دم–دم باز                                        
، دیان و تونی کمک کرد کھ ع دوم یعنی تنفس روحانی بھ شارونموضو

ار شان را اعتراف نموده و مشارکت خود را با خدا مجددا بر قر گناه
نھا دوباره بر آتصور نمودند کھ مسیح در پی دعوت در حالیکھ . نمایند

، با ایمان می دانستند کھ خداوند بھ وعده خود مبنی بر ھتخت نشست
نھا را با روح آ عمل نموده و ،بخشش و پاک نمودن آنھا از بی عدالتی

. القدس پر می سازد
حانی را در زندگی  شما را تشویق می کنم کھ اصل تنفس رودوباره قویا

ید کھ ھر گاه روح القدس شما شوتعھد مامروز . واقعی خود بھ کار ببندید
سپس از تجربیات . را ملزم می سازد بالفاصلھ با گناه برخورد نمایید

ی طبیعی خود را در نظر داشتھ باشید و از خدا اھ  ضعف-خود بیاموزید
. ییدآربلند بیرون زمایش بعدی سآاھید کھ بھ شما قدرت بدھد کھ از بخو
!و شما نیز می توانید...  وردآنرا بھ جا خواھد آاو 

خرج کردن یا خرج نکردن                            
ضیح می دھند کھ چگونھ این دو موضوع کمک کرد کھ و تنآ و جف

در یک روز پاییزی در حالیکھ . وضعیت مالی شان زیرو رو گردد
ھای اسکی نظرشان را جلب  ی کردند، چوبویترین مغازه ھا را تماشا م

 مان یل اسکی کردن لذت می بریم و وسایما از اسک "،ن می گویدآ. کرد
دیم، مخصوصا کفش  را دیی اسکوسایل پس وقتی آن .کھنھ شده بود

 کھ عالمت حراج داشت، احساس کردیم کھ حتما باید تھ و توی یاسک
."قضیھ را در بیاوریم

 حتی ل مربوطھیچوب و کفش اسکی و بقیھ وساو جفت د"، جف می گوید
 بھ مغزمان یفکر ھای ھمیشگ.  دالر می شد١۵٠٠پس از حراج، 

نمی توانیم با . تما باید ھر از چند گاھی بھ خودمان برسیمح ،خطور کرد
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 با کارت اعتباری  آنھا رامی توانیم. ھنھ بھ خوبی اسکی کنیمل کیوسا
بھ . نھا خیلی مقروض بودندآ ،ن یک مشکل داشتندآولی جف و  ."بخریم
دت انھا عآلھ برای ا، این مس" خودشان رسیدنبھھر از چند گاھی "جای 

 پس از دیگری، وضعیت مالی آنھا را وخیم یک حراج ویژه. شده بود
 در صد ٣٠تقریبا ) بدھی بھ عالوه وام خانھ(نھا آکلی بدھی  .کرده بود

 ! جدییک اعالم خطر . نھا را بھ خود اختصاص می دادآمد آدر
 کارت ۵ھر ماه آنھا بھ سختی می توانستند حداقل سود مربوط بھ وام 

اعتباری شان را بپردازند و بدین ترتیب از بدھی اصلی چیزی کم نمی 
 بھ من و جف اجازه دادیم کھ میل "،دھدآن داستان را ادامھ می . شد

 سیستم ارزشی مان را مورد زودگذر،ت اداشتن چیزھای مختلف و لذ
ھدیھ دادن . در نتیجھ وضعیت مالی مان خراب شد. تاخت و تاز قرار دھد

 حتی در  و ھیچ برنامھ پس اندازی نداشتیم،بھ کلیسا را متوقف کردیم
مد اضافی آھر در. ر پیدا کردیمم اختالف نظمورد خرید لوازم خوراکی ھ

."ھای اعتباری صرف می شد و احتیاطی نیز برای بدھی کارت
می دانستم کھ با این نحوه خرج کرد، خدا را جالل  "،جف اضافھ کرد

نکردیم و کاری اما ھیچ وقت واقعا در مورد آن با ھم صحبت . نمی دادیم
.ن فروشگاهآ نروز درآ تا -انجام ندادیم

اینقدر " ،شتش را بھ ھم نزدیک کرده بود گفت کھ دو انگآن در حالی
می توانم .  را با کارت اعتباری مان بخریمیل اسکینزدیک بود کھ وسا

ورد، در آ کارت اعتباری را از کیفش در می بگویم کھ جف در حالیکھ
من بازویش را گرفتم و گفتم آیا بھ ھمان چیزی کھ من . حال کشمکش بود

فکر می کنی؟ و او بھ من لبخند زد و کارت را داخل فکر می کنم تو ھم 
."بیا در موردش صحبت کنیم. نمی دانم: کیفش گذاشت و پاسخ داد

جف و آن فروشگاه را ترک کردند و روی یک نیمکت نشستند و در 
، چند ھفتھ پیش تر.  صحبت نمودند با ھممورد آن موضوع فکر کردند و

 چیزھاییدیاگرام جسم و روح  در موردشان  نھا از یکی از دوستانآ
و حاال جف نمی توانست این موضوع را از فکرش خارج . شنیده بودند

. کند
کھ   بھ چھ کسی گوش می دھم؟ در حالی کھاین فکر مدام در سرم بود"

آرامی نام ل اسکی را بخرم، در درونیوساآن ماده می کردم کھ آخودم را 
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بعد از اینکھ موضوع دیاگرام جسم و . فزاینده ای را احساس می کردم
ن سوال را بھ آنع شدم کھ این روح القدس بود کھ روح را فرا گرفتم، قا

 مدعطوری ھم بھ خاطر مادیگرایی و ھمین. ذھن من تداعی می کرد
ن روی آدر حالیکھ من و .  مالی شده بودیمگاری دچار مشکلپرھیز

نیمکت نشستھ بودیم، پذیرفتیم کھ دوباره بھ امیال جسمانی مان گوش می 
 کھ داشتیم باید مشکل درونی. ل را بخریمیاصال الزم نبود آن وسا. دھیم

."را قبول می کردیم و سپس موقعیت مالی مان را تصحیح می نمودیم
موج "دند کھ الزم بود کر تو و جف موافقآن بیاد می اورد کھ چگونھ ا

 می گوید، حکیمانھمالی ورد مدیریت نچھ خدا در مآو بھ " را بچرخانند
ھای باز بر  سپس آنھا دعا کردند و در حالیکھ با چشم. گوش فرا دھند

ودند، نظارت مالی ضعیف و فروشگاه نشستھ بآن  در ی نیمکتروی
از بخشش تشکر  ضمندر . دی شان را بھ خدا اعتراف نمودنیمادیگرا

باطی ضنھا نظم و انآ کردند بھ ، از خدا تقاضاخدا و پری روح القدس
شان را  ند، بدھی ھایبدھ" منفی"جواب عطا نماید کھ بھ وسوسھ 

. پرداخت نمایند و دوباره بھ کلیسا ھدیھ بدھند
 حاال از گرایش. و روح القدس بھ ما کمک می کند "،آن اقرار می کند

اگر مسیح بر تخت زندگی ما . میانی مان در این قسمت آگاھھای جسم
یم، او نشستھ است، ھر وقت وسوسھ می شویم کھ احمقانھ ولخرجی کن

گیریم، با ھم ھر بار کھ باید تصمیمی ب. وردآتعھدمان را بھ یادمان می 
بتوانیم  بھ ما پرھیزگاری عطا می کند کھ )خدا(دعا می کنیم و او 

."ریممتشک" نھ "،بگوییم
. ل اسکی بخریمیھنوز ھم می خواھیم یک روزی وسا"، جف اضافھ کرد

ن یبدھی سنگ. پس انداز می کنیمخرید آنرا پول پیشاپیش   دفعھاما این
اما می دانید اسکی کردن مان اصال تغییری . داشتنخواھد وجود  یدیگر

در . ذت می بریمل قدیمی مان لیاز اسکی کردن با وسا. نکرده است
 برای  احتماال نمی توانستیم،ل اسکی را خریده بودیمی اگر آن وساحقیقت
"!بگذاریمکردن وقت اسکی 

اتحاد مجدد                                     
 سال زندگی مشترک و ١١بعد از . ستانھ طالق بودندآ در جنیفر و پائول
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دیگر  .  آنھا بی روح و شکننده شده بود اتحاد و یگانگی، فرزند٣داشتن 
نھا از یک آرابطھ . ، اثری نبودھای اول زندگی شان عشق سالآن از 

خصوصیات .  بھ تبادالت پوچ و بی معنی مبدل شده بوداگفتگوی پر معن
بھ دنبال منفی اال تشنج و واکنش  باعث خنده می شد، حیلاوه ای کھ اویژ

ی بود کھ در شکست پائول و جنیفر ھر دو مسیحی بودند، ولی مدت. داشت
 یکشنبھ ھا مثل ھمیشھ بھ عنوان یک زوج خوشحال بھ ،زندگی می کردند

اما بھ محض اینکھ بھ خانھ بر می گشتند، تلویزیون را . کلیسا می رفتند
 !ندروشن و خوشحالی شان را خاموش می کرد

بد پشت سرھم بھ خاطر مسائل کوچک بگو مگو می کردند و روزھا 
چرا  ه بود کھجنیفرچند بار با خودش فکر کرد .اخالق باقی می ماندند

 طالق نگیریم؟
زندگی باید بھتر پائول در حالی کھ جلوی تلویزیون نشستھ بود فکر کرد، 

 را اذیت می او من .اینجوری ھمھ چیز را از دست می دھم. از این باشد
 اما مطمئنم نمی توانم از ... شاید باید از اول شروع کنیم. کند و من او را

...و خرجی بچھ ھا بر بیایماو عھده نفقھ 
ور خواھد آاما طالق خیلی انزجار  ،کردمی جنیفر با کالفگی مخالفت 

چطور این . مان مان در کلیسا و بچھ ھای مان، دوستان خانواده ھای. بود
را بھ آنھا توضیح بدھیم؟مسالھ 

 آنھا بھ طرف سقوط ادامھ پیدا کرد تا اینکھ  و آشفتھو زندگی ناجور
جنیفر در یکی از جلسات تعلیمی در مورد اھمیت پر شدن از روح 

 آندستھ ءاو خیلی سریع متوجھ شد کھ او و پائول جز. القدس شرکت کرد
اول قرنتیان (مد می نا" جسمانی"تاب مقدس آنھا را از مردم ھستند کھ ک

شان اجازه داده بودند کھ بر  او و پائول بھ طبیعت خودخواه. )٣-١: ٣
شان قرار بگیرد و در نتیجھ آنھا از جسم خودخواه  تخت سلطنت زندگی

. خداخود فرمان می گرفتند، نھ از روح محبت
آیا  "،در حالیکھ معلم جلسھ را بھ پایان می برد، جنیفر در تعجب بود

واقعا  آیا ممکن است علت این ھمھ مشکالت  باشد؟ چنیناینممکن است 
"؟این موضوع باشد

 او از :نچھ را کھ معلم جلسھ پیشنھاد کرد، انجام دادھمان شب جنیفر آ
 در حالی. خدا تقاضا نمود کھ ھر گناه اعتراف نشده را بر او اشکار نماید
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، او آنھا را وردآا بھ ذھنش می کھ روح القدس گناھان مخصوص  ر
. اعتراف نموده و بھ خدا اعتماد کرد کھ او را می بخشد و پاک می سازد

 ،او اضافھ کرد
کمکم کن کھ ھمسر . عیسی مسیح، کنترل زندگیم را بھ تو می سپارم

گونھ کھ تو می خواھی بھ ما کمک کن تا آن. خوبی برای پائول باشم
.زندگی کنیم

پائول در ابتدا این . روز بعد بھ پائول گفت کھ چھ اتفاقی افتاده بود
 در عرض یکھفتھ او نیز لی و،را خیلی واضح درک نمی کردموضوع 

 ،پائول می گوید. متوجھ شد کھ بھ پر شدن از روح  محتاج بود
موج را "یگر را تصحیح نمودیم و سپس  یکدھر دو رابطھ با خدا و با

. ھای جسم گوش نمی دھیم تا مطمئن شویم کھ دیگر بھ پیام" چرخاندیم
چند تا عادت بد داشتیم کھ باید در موردش کار می کردیم، اما می دانستیم 

، زندگی کھ ھر وقت بھ روح القدس اجازه دھیم کارش را انجام دھد
.مشترک ما درست خواھد شد

نھا آارتباط بین .  دوباره شعلھ ور شد عشق پائول و جنیفربھ تدریج
 منظم با یکدیگر دعا ونھا بھ طور مستمر آ. ه تر و بناکننده تر شدسازند

می کنند و سعی می کنند خصوصیات شان را با استاندارد کالم خدا 
 آنھا بھ وسیلھ نگھداشتن روح القدس بر تخت. محک زده و اداره نمایند

 او دسترسی پیدا کرده و مخلصانھ می ھع آگاپھ مافوق طبیعسلطنت بھ منب
.  بھترین است از آنھاتوانند در پی آن چیزی باشند کھ برای ھر کدام

نگذارید کھ ھیچ وقت . براستی کھ خداوند بھ زندگی واقعی نظر دارد
کسی بھ شما بگوید کھ مشکل شما برای خدا خیلی بزرگ یا خیلی کوچک 

  اقتصادیوضعیتن کمک می کند کھ آاو بھ جف و  .یا خیلی دنیوی است
 او بھ پائول و جنیفر کمک می کند زندگی مشترک. شان را بھبود بخشند

 ھمھ اینکارھا از طریق قدرت روح القدس –شان را بازسازی کنند 
. صورت می گیرد
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 راز                                 بھره برداری از
 ھربار کھ با وسوسھ، دلسردی، آشفتگی بھ چھ کسی گوش می دھید؟

ری یا ھر موقعیتی کھ ممکن است درونی، ناسازگاری با شخص دیگ
از این سوال را ،  نمودید شما بگیرد برخوردرا از) خداوند( استاد یشخو

 بھ یاد داشتھ باشید کھ بھ .دھید ن پاسخآسپس صادقانھ بھ  .بپرسیدخود 
کھ می خواھد شما شخص بدبخت و بی کسی ھمان یعنی دشمن روح خود 

و بھ خدای " ا بچرخانیدموج ر"آگاھانھ  .ثمری باشید، گوش می داده اید
 فرزند یگانھ خود را  کسی کھ آنقدر شما را دوست دارد کھ،عظیم خالق

.برای شما قربانی نمود، گوش دھید
خوشی . "رست است و ھمیشھ بھ نفع شماستمشورت او حکیمانھ و د

داشتن او بر تخت سلطنت زندگی را بھ وسیلھ نگھ" گام زدن در روح
ھر گاه روح القدس بھ شما می گوید کھ چیزی . ، تجربھ نماییدتان

 .طھ خود با خدا را تصحیح نماییدنادرست است، با تنفس روحانی راب
مطمین باشید کھ . راز بھره برداری نماییداین اینکار را انجام دھید و از 

. زندگی شما ھرگز مثل سابق نخواھد بود

عمل، بحث و پاسخبرای 
 
، بیشتر موقعیت شما را نشان می دھد؟   داستان این بخش۶کدامیک از . ١

چرا؟
. نھا را نیز ذکر نماییدآوه پاسخ خود بھ مشکالت را توضیح دھید و نح

موختید یا مرور کردید کھ بھ شما در آدر این بخش چھ چیزی را . ٢
برخورد دوباره با آن مشکالت کمک خواھند نمود؟

من واقعا با وسوسھ  " کھ از شما بپرسدحیسیمفرض کنید دوست . ٣
" باید انجام دھم؟یچھ کار. مشکل دارم
بھ  چھ چیزی بھ او خواھید گفت کھ ،"ما دعا می کنمبرای ش"عالوه بر 

او کمک نماید؟
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سبب کھ بھ تازگی در زندگی تان رخ داده و را توضیح دھید واقعھ ای . ۴
. داییتصحیح نما ر تنفس روحانی رابطھ خود با خداشد کھ با 

امروز متعھد شوید کھ ھر وقت با وسوسھ یا فکر ھای منفی و انتقادی . ۵
بھ چھ کسی گوش می " در گیر بودید، این سوال را از خود بپرسید،

"دھم؟



                                           ١٠٩

مورد روح القدس نمی دانید اجازه ندھید چیزھایی کھ در           
.جلوی شما در مورد آنچھ کھ می دانید را بگیرد              

             

                                            ٩

ردم در مورد روح القدس سواالتی کھ م     
می پرسند                      

ن ھستی و من در تو، تا تا ھمھ یک گردند چنانکھ تو ای پدر، در م
. ایشان نیز در ما یک باشند تا جھان ایمان آرد کھ تو مرا فرستادی

) ٢١: ١٧انجیل یوحنا (                                     عیسی مسیح 

بیش از چھار ھزار مرد و زن از سیاتل واشنگتن آمده . جلسھ تمام شد
 ای ما در مورد بشارت بودند تا در یکی از انستیتوھای غیر حرفھ

آموزش ببینند و من تازه سخنرانی خود در مورد چگونھ از روح القدس 
 سالھ با دست ھایی باز و ۶٠آقایی حدودا . پر شوید را تمام کرده بودم

در حالیکھ دست یکدیگر را می . لبخندی بزرگ بر لب بھ طرفم آمد
ل میسیونری در  سا٢٠دکتر برایت من بعد از " بھ من گفت، لنفشردیم،  

امروز در حالیکھ شما صحبت می کردید، .افریقا تازه بازنشستھ شدم
 ٢٠برای . رابطھ ام را با خدا تصحیح کردم و از روح القدس پر شدم

سال سعی کردم کھ خداوند را در محل ماموریتم خدمت نمایم، اما نتیجھ 
جسمانی ام حاال فھمیدم کھ در تمام این مدت او را با نیروی . کمی گرفتم

". خدمت می کردم
من مثل شاگردان مسیح قبل "چشمان لن برق زد و بھ صحبت ادامھ داد، 

از پنطیکاست بودم کھ بھ جای توکل بھ قدرت خدا بھ توانایی ھای خودم 
پیامی کھ شما ارایھ دادید . اغلب ناامید و دلسرد بودم. تکیھ می کردم

. چیزی است کھ ھر خادم مسیحی باید بشنود
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خدمت خود برگردم و این پیام را بھ بقیھ  من می خواھم بھ منطقھ
می دانم کھ خیلی از آنھا ھنوز بھ دنبال چیزی ھستند کھ . مسیونرھا بدھم

می خواھم آنچھ .  پیدا کردممن نیز سال ھا بھ دنبالش بودم و امروز آن را
را کھ تو بھ من یاد دادی بھ آنھا تعلیم دھم، آنوقت آنھا می توانند بھ طور 
موثرتری خدمت نمایند و بھ دیگران نیز آموزش دھند کھ چگونھ می 

".توانند از روح القدس پر شوند
لن نمونھ تعداد بسیار زیادی از مسیحیان است کھ می خواھند خداوندمان 

 کھ خدمت آنھا را پر ثمر مت نمایند، اما در دستیابی بھ منبع قدرتیرا خد
او بھ دلیل اینکھ . و قابل ستایش می گرداند، دچار شکست می شوند

د نقشی نفھمیده بود، بھ نوعی انتخاب نموخدمت روح القدس را درست 
رساند را نادیده برا کھ روح القدس می خواست در زندگی او بھ انجام 

. ایج این کار شکست روحانی و یک خدمت غیر موثر بودنت. بگیرد
آن چیزھایی کھ  اجازه داده بود کھ ی است کھ سھوا دیگر ایماندارساندرا

مسیحی بود،  سال ۴مدت او کھ . دانگردب خنثی را نمی فھمید، خوشی او
اما .  ما در مورد زندگی پر از روح بھره مند شده بودیموزشاز برنامھ آ

شنایان مسیحی او در محل کارش بھ او  شد، چون یکی از آکمی گیجبعدا 
 نشود،  عطیھ روحانی ویژه ای در او ظاھرگفتھ بود کھ تا وقتی کھ یک

ین پر از روح نخواھد قدس را دریافت نکرده است و بنابرتعمید روح ال
. بود

 دوستم نیت. د کھ سقوط کرده بودممثل این بو"ساندرا بیاد می آورد، 
چند ماه با این موضوع .  ولی من گیج و بھت زده شدم،خوبی داشت
نرا از دست داده اگر تجربھ مرموزی وجود داشت من آ. مشکل داشتم

. "بودم، چرا؟ حتی داشتم شک می کردم کھ آیا واقعا یک مسیحی بودم
 در مورد روح القدس می  کھ مردم اغلبلن و ساندرا اھمیت سواالتی

مکن است این سواالت را شنیده باشید، یا  م.پرسند را آشکار می نمایند
نھا پاسخ بعضی از آ. حتی خودتان یک چنین سواالتی را پرسیده باشید

 اسرار الھی ھستند ءواضح و روشنی دارند، در حالیکھ بعضی ھا ھم جز
قبل از . کھ خدا تصمیم گرفتھ است کھ آنھا را کامال برای ما توضیح ندھد

بپردازیم، بھتر است کھ فصول این سواالت اینکھ بھ چند نمونھ شایع از 
 را خوانده و قسمت ھای اساسی در مورد شخصیت روح القدس و ۴ و ٣
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م خیلی از سواالتی کھ مرد. کار او در زندگی ایمانداران را مرور نمایید
. ده می شود پرسند، در این فصول پاسخ دامی

: مکررا می پرسند می پردازیم مردم بھ سواالت دیگری کھحال

یید در مورد  بیا در مورد روح القدس صحبت می شود؟چرا اینقدر"
".عیسی مسیح صحبت کنیم

 چنین جملھ ای را از یکبار این جملھ را بھ من گفت ووست خادم دیک 
ھدف و اولویت اول ما ستایش و جالل . شنیده امدیگران نیز چند بار 

دادن عیسی مسیح است و خیلی مھم است کھ ھرگز این موضوع را 
بھ ھر حال باید بھ یاد داشتھ باشیم کھ ستایش و جالل . فراموش نکنیم

جھت زندگی کھ برای . دادن خداوند با قدرت جسم مان غیر ممکن است
خود عیسی مسیح . نیاز داریمورد، بھ روح القدس مسیح احترام می آ

 بھ ٨: ١او در اعمال . ید احترام بھ اوستفرمود کھ روح القدس کل
: شاگردانش فرمود

ید، قوت خواھید یافت و شاھدان لیکن چون روح القدس بر شما می آ" 
در اورشلیم و تمامی یھودیھ وسامره و تا اقصای  من خواھید بود،

".جھان
اھد گرفت و نچھ آن من است خورا کھ از آل خواھد داد، زیاو مرا جال"

.)١۴: ١۶یوحنا " (بھ شما خبر خواھد داد
 کار نماید، غیر ی ضمن بدون اینکھ روح القدس در درون شخصدر

. ممکن است کھ عیسی مسیح را بھ عنوان نجات دھنده و خداوند بشناسد
وقتی نیقودیموس از عیسی پرسید کھ چگونھ می توان از نو متولد شد، 

: داوند مان پاسخ دادخ
ممکن  ،ب و روح مولود نگردد آمین بھ تو می گویم اگر کسی از آآمین"

.)۵: ٣ یوحنا" (نیست کھ داخل ملکوت خدا شود
روح القدس ما را قادر می سازد کھ مسیحی شویم، کالم خدا را بفھمیم، 
 .زندگی مقدسی داشتھ باشیم، دعا کنیم و بھ طور موثر شھادت بدھیم

 پس . در خدمت بھ خداوند عیسی مسیح، بال استفاده خواھیم بوداوبدون 
در حالیکھ اشتباه است کھ ھمھ تمرکزمان بر روی روح القدس باشد، کھ 

 این موضوع ھم اشتباه است کھ روح القدس ؛گروھی اینکار را می کنند
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.را نادیده بگیریم
 اگر لیث، کلید زندگی مافوق طبیعھ است، شخص سوم تث-در حالیکھ او

قدرت او را بھ وسیلھ ایمان بھ خود اختصاص دھیم و بھ دیگران نشان 
، از مزایای کار مسیح نیز دھیم کھ چگونھ می توانند اینکار را انجام دھند

. بھره مند خواھیم شد

ھا  بعضی وقت. در مورد ایمان شان احساساتی ھستنداز مردم بعضی "
 ولی ھمیشھ مثل آنھا یک چنین احساسی ،من ھم اینطوری می شوم

"آیا مشکلی دارم؟. ندارم
 یک تجربھ احساسی داشتھ مکن استوقتی مسیح را دریافت می کنید، م

، کالم خدا می ات نیستند کھ ما را نجات می دھنداحساسولی . باشید
ھمچنین خدا ما . )٨،٩: ٢افسسیان (رماید کھ ما با ایمان نجات می یابیم ف

پس " روز بھ ھمین ترتیب زندگی نماییم، را ھدایت می کند کھ ھر
کولسیان " (چنانکھ مسیح عیسی خداوند را پذیرفتید، در وی رفتار نمایید

٢ :۶(.
ن ار بودن ممکدر بعضی موارد مثال خوشحالی یا دلشکستگی یا گناھک

 است احساساتی بشویم،
وجد را آن شور و ولی بیشتر مواقع ممکن است احساسات عمیق یا 

 شکل ساده کھ نشان می دھد وقتی اینبسیاری از مسیحیان . نداشتھ باشیم
این موضوع را  ان وابستھ باشیم را مرور می کنند،نباید بھ احساسات م
:بھتر درک کرده اند

                     
  احساسات       ایمان                  حقیقت             

 قدرت  ما، نھ احساسات-نشان می دھد کھ وعده کالم خدا) حقیقت(موتور 
مینان ما بھ وسیلھ ایمان در اط. حی استو راھنمای ما برای زندگی مسی

احساسات ما باید نتیجھ ایمان ما باشد، . بھ خدا و کالمش زندگی می کنیم
.  کارگران قطار حرکت می کندواگن یا بدون ،قطار با. عث ایمان مانھ با
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 کارگران، ر جھت حرکت دادن قطار بھ وسیلھ واگنبھر حال تالش د
 بھ احساسات حی،بھ ھمین طریق ما بھ عنوان مسی. پوچ و بی معنی است

بھ خدا و وعده باید  تکیھ و اعتمادمان بلکھ در عوض ؛مان وابستھ نیستیم
. ھای او باشد

 ثابت و بدون ،احساسات متنوع ھستند، اما حقیقت قابل اطمینان بودن خدا
 از خدا بلکھ بایستی  مان بترسیم،نباید از احساسات. تغییر باقی می ماند

اسات را برای نفع ما خلق او احس.  کنیمبرای وجود این احساسات تشکر
از طرفی اگر بھ دنبال تجربیات احساساتی باشیم روح القدس ما نمود، ا

 زیرا این تجربیات می تواند ما را از کاری کھ روح محزون خواھد شد،
. القدس حقیقتا می خواھد در ما انجام دھد، منحرف سازد

تان بھ روح القدس بھ  نبرای تایید تسلیم شدکھ اگر احساس می کنید 
بسیار  در این مورد من شما را تشویق می کنم چنین تجربیاتی نیاز دارید،

کلید زندگی مافوق : روح القدس در کتاب قبلی با عنوان. ھوشیار باشید
ال  مسیحیانی کھ بھ دنب، مسایل مھمی در مورد ذھن و روانطبیعھ

:شنویم کھمی  اکرار م.ماحساسات گرایی ھستند را بیان نمود
 اغلب بھ جایی ،مردمی کھ در جلسات احساساتی حضور پیدا می کنند 

شاط تر نیاز پیدا می کنند تا می رسند کھ بھ چیزی دراماتیک تر و پر ن
 در طول این جریان، بعضی ھا آنقدر پیش می روند کھ.  شوندارضا

 حفظ برایدارند کھ می بقیھ اذعان . تجربیات جعلی اختراع می کنند
 داشتند،) احساسی(اشخاصی کھ تجربھ شخصی دراماتیک بطھ با را

 بھ ما گفتھ اند کھ وقتی متخصصین علم طب. نندز ریاکاری می دست بھ
ده مقاوم می  معتاد می شود، بدنش نسبت بھ آن مایک نفر بھ مواد مخدر

وقتی این اتفاق می افتد، آن . شود و میزان در خواستش افزایش می یابد
 یا از یک ماده مخدر قوی تر استفاده ، مصرفی را بیشتر نمایدفرد باید دز

. نماید
در ارتباط با تجربیات احساساتی ھم ھمینطور است، تجربیاتی کھ از 

 با ، در نھایت"معتاد بھ تجربھ" یک فرد .جسم ھستند و نھ از روح
او باید تمایل و در خواستش را . افسردگی و عدم اطمینان روبرو می شود

 . ارضا نمایدی و قوی تر قوی ربیاتبا تج
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بھ ھمین دلیل است کھ کالم خدا تاکید می کند کھ باید با ایمان گام برداریم 
یچ اما واضح است کھ ھ: "دھد می تعلیم ١١: ٣غالطیان . و نھ با احساس

کس در حضور خدا از شریعت عادل شمرده نمی شود، زیرا کھ عادل بھ 
." ایمان زیست خواھد نمود

زندگی .  مھربان می خواھد کھ ما فقط بر او و کالمش تمرکز نماییمخدای
امش در خداوند است کھ در موفق مسیحی با اطمینان درونی توام با آر

خوشی، سالمتی،  نگرفتھ است، بلکھ در محبت،  شکلاحساسگرایی
.، مھربانی، نیکوکاری، ایمان، تواضع و پرھیزگاریصبر

این عطایا . بعضی از دوستانم خیلی بر عطایای روحانی تاکید می کنند"
"کدامند و چھ معنایی برای من دارند؟

کھ مسیحیان بھ یکدیگر ھای اصلی پولس رسول این بود  یکی از پیام
کمک نماییم، تشویق کنیم و برای م، ما باید محست کنی. نیاز دارند

در انجام حکم عیسی   مان سبب تسریعیکدیگر دعا نماییم کھ کارھای
، پولس تعلیم می دھد کھ عمل صورت بگیردبرای اینکھ این . مسیح گردد

عطایای "ایی ویژه بھ نام روح القدس بھ ھریک از ما یک یا چند توان
از روح القدس  ھھر مسیحی حداقل یک عطی. بخشیده است" روحانی

.  دریافت می کند

ھا انواع است اما  و خدمت. ھا انواع است ولی روح ھمان و نعمت"
ھا انواع است لکن ھمان خدا ھمھ را در ھمھ عمل  و عمل. خداوند ھمان

 " ھور روح بھ جھت منفعت عطا می شود ولی ھر کس را ظ،می کند
    .)٧-۴: ١٢اول قرنتیان (

. رایھ داده است عطایا انی از ایدید، پولس لیستدر سھ رسالھ عھد ج
ضمیمھ بھ برای شناسایی عطایای روحانی کھ در این قسمت اشاره شده، (

.) مراجعھ نمایید"عطایای روحانی معین"سھ
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 ١٢اول قرنتیان 
متحک
علم

ایمان
شفا

معجزات 
نبوت 
ص ارواح تشخی

ھا  ترجمھ زبان
تدبیر 

رسالت
تعلیم 

خدمت 
ھا  زبان

١٢رومیان 
رھبری

وعظ 
بخشش 
رحمت 

 ۴افسسیان 
رسول 

نبی 
مبشر 
شبان

معلم  

مھم است توجھ نماییم کھ ھر عطیھ روحانی برای منفعت دیگران و جالل 
جالل چکس نباید برای منفعت شخصی براییھ. خدا جھت داده شده است
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 این ٢۴-١۴: ٨در داستان شمعون اعمال (دادن خود از آنھا استفاده نماید 
.)تشریح شده استبخوبی موضوع 

خواھی با یکدیگر خوداھد کھ بدون ما بھ یکدیگر نیاز داریم و خدا می خو
پولس در . کار کنیم تا ھمدیگر را بنا نموده و کالم خدا را منتشر نماییم

 :تشریح می نمایداین چنین  را  این حقیقت١٣-١٢ :۴افسسیان 

برای تکمیل مقدسین برای کار خدمت برای بنای جسدمسیح، تا ھمگی "
ھ انسان کامل بھ اندازه قامت بھ یگانگی ایمان و معرفت تام پسر خدا  و ب

."پری مسیح برسیم

 وظیفھ داریم کھ ما آشکارا!  خیلی مھم ھستند-این آیات را دوباره بخوانید
 خود جھت کمک بھ تجھیز دیگران استفاده نماییم تا از عطایای روحانی

تری وجود داشتھ باشد کھ کلیسا را بنا نماید و سبب خدمت مسیحایی موثر
. دمان گردما در بلوغ مسیحی قوت ھر یک از 

نجا جلسھ کتاب مقدس را رھبری می  کھ در آتامیک نگاه سریع بھ اتاق 
تام عالقھ و توانایی خاضی در تعلیم دارد و بھ وسیلھ کمک . کند بیاندازید

بھ دیگران در یادگیری و عمل بھ کالم خدا از عطیھ اش استفاده می 
  دیده اند و در کسانی کھ آزار است کھ برایاوریانسمت چپ او . نماید

عطیھ رحمتی .  احساس می کندناراحتی بسر می برند، مسئولیت شدیدی
بھ عملی کھ او دارد سبب می شود کھ در تشویق کالمی و مددرسانی 

. دیگران سریع عمل نماید
 مھدر سازماندھی وقایع کلیدی و مرتب کردن ھ است کھ جوبعدی نفر 

شاید عطیھ جو نوعی تدبیر باشد و . داردوجھی توانایی قابل تا ھبرنامھ 
ن استفاده می کند کھ گروه بشارت را سازماندھی کند و برای او از آ

.  یک مشوق استدنیس. وقایع اجتماعی سال آینده برنامھ ریزی کند
 کھ هخیلی از موارد بھ دیگران کمک نموداو  .نشاط او مسری است

 دون توجھ بھ اتفاقات و موقعیت و دلسردی را کنار گذاشتھ و بدرگمیسر
.  خداوند را ستایش نمایندی گوناگونھا

شان را  استفاده می کند دیگران چشم) تشویق(وقتی دنیس از عطیھ وعظ 
 ھمیشھ برای جورجیا. از خود برداشتھ بھ سوی مسیح بر می گردند
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 مکررا. او عاشق کمک بھ دیگران است. کمک کردن پیش قدم می شود
 ،د می کند کھ سواالت درسی را کپی کنداو بھ تام تلفن می زند و پیشنھا

 مورد نیاز را از کلیسا بیاورد کھ تام فرصت کافی برای مطالعھ یا وسائل
عطیھ کمک او یک . را داشتھ باشدکتاب مقدس  برای جلسھ گیمادو آ

از نمونھ این گروه خیلی شاده . می باشدگروه آن خدمت ضروری برای 
از عطایای بدون خودخواھی  انکوچک می توانیم ببینیم کھ وقتی ایماندار

روحانی برای جالل خدا استفاده می کنند، روح القدس می تواند مردم را 
. انجام دھدیبھ سوی یکدیگر جلب نماید و از طریق آنھا کارھای بزرگ

ی، بعضی از افراد را در بدن مسیح مھمتر از آیا عطایای روحان"
"دیگران می نماید؟

پولس کلیسا را با بدن انسانی مقایسھ می کند، شرح می دھد کھ وقتی  .نھ
. چگونھ ھر عضو کلیسا بھ اندازه دیگران مھم است

ونکھ دست اگر پا گوید چ.  بلکھ بسیار است،زیرا بدن یک عضو نیست"
نیستم از بدن نمی باشم، آیا بدین سبب از بدن نیست؟ و اگر گوش گوید 
چونکھ چشم نیم از بدن نیستم، آیا بدین سبب از بدن نیست؟ اگر تمام بدن 

 کجا می بود ،چشم بودی، کجا می بود شنیدن و اگر ھمھ شنیدن بودی
ب اراده بوییدن؟ لکن الحال خدا ھر یک از اعضا را در بدن نھاد بر حس

ن اعضا بسیار عضو بودی بدن کجا می بود؟ اما اآلخود و اگر ھمھ یک 
و چشم دست را نمی تواند گفت کھ محتاج تو نیستم .  لیکن بدن یک،است

 " را نیز کھ احتیاج بھ شما ندارمھا یا سر پای
 .)٢١-١۴: ١٢اول قرنتیان (

 فردی کھ .شندبیشتر از بقیھ قابل مشاھده باممکن است بعضی از عطایا 
 تا شاید بیشتر مورد توجھ قرار گیرد ،از عطیھ تعلیم استفاده می کند
اما بھ دلیل اینکھ بعضی عطایا بیشتر . شخصی کھ عطیھ رحمت دارد

قابل مشاھده ھستند، باید ھوشیار باشیم کھ دچار این توھم نشویم کھ یک 
.  استشخص یا عطیھ در بدن مسیح، مھم تر از شخص یا عطیھ دیگری 
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 ھمانطور کھ پولس در ادامھ شرح می دھد، یک مسیحی بھ عبارت دیگر
 یا بی ارزش تر از دیگری محسوب خود را بی اھمیتھرگز نباید عطیھ 

.نماید
 

در زندگی مسیحی وجود  روحانی چھ نوع تاکیدی باید بر عطایای"
"داشتھ باشد؟

 کھ استفاده از عطایای ما دیده ایم کھ چگونھ کالم خدا تعلیم می دھد
اما .  در حقیقت این یک حکم است- برای جالل خدا مھم استروحانی ما

 روی عطایا تمرکز نکنیم کھ در ھمان زمان باید مراقب باشیم کھ آنقدر
 .ھا را از یاد ببریمھدف آن

تمرکز می کنند کھ بھ خاطر " کشف عطیھ شان"بعضی ھا آنقدر روی 
بطرز صحیحی نھا در نھایت از آآن عطیھ، دچار غرور می شوند و 

آمد کھ می حتی در مواردی کھ فرصتی بھ وجود  .استفاده نمی کنند
یگران کمک کنند، من شنیده ام کھ مسیحیان می توانستند بھ کلیسا یا د

 کار را بکنم، این عطیھ من  من نمی توانم این،هآ"گفتھ شده است، 
"!نیست

مشغول شدن و گرفتار شدن با عطایای روحانی اشتباھی است کھ 
نھا را با ھشداری پولس نامھ خود بھ آ. مسیحیان قرنتس مرتکب شدند

بھ حدی کھ در ھیچ بخشش ناقص نیستید و منتظر مکاشفھ "نی بر تمب
. آغاز می نماید، )٧: ١اول قرنتیان  ("خداوند ما عیسی مسیح می باشید

، از عطیھ شان استفاده می  آنھا بجای جالل دادن خدا و بنای یکدیگراما
بھ قوت جسم پیش می نھا کارھای آ. ندبدھ جلوه خود را نیکوکردند کھ 

طایا تاکید می کردند کھ ھدف اصلی آن  بر عآنھا بقدری. رفت، نھ روح
کالسیک آن  در این نامھ و اوج پولس .را فراموش نموده بودندعطایا 

تاکید می کند کھ استفاده از عطایای زوحانی بی  "باب محبت"یعنی
. گاپھ خدا ھدایت شده باشد، مگر اینکھ توسط محبت آارزش است

ھای مردم و فرشتگان سخن گویم و محبت نداشتھ باشم،  اگر بھ زبان" 
و اگر نبوت داشتھ باشم و مثل نحاس صدا دھنده و سنج فغان کننده شده ام 
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جمیع اسرار و ھمھ علم ھا را بدانم و ایمان کامل داشتھ باشم بھ حدی کھ 
ھا را نقل کنم و محبت نداشتھ باشم، ھیچ ھستم و اگر جمیع اموال  کوه

 دھم و بدن خود را بسپارم تا سوختھ شود و محبت نداشتھ خود را صدقھ
.)٣-١: ١٣اول قرنتیان ( "باشم ھیچ ھستم

در پی محبت بکوشید و "خود نوشت کھ باید پولس در باب بعدی نامھ 
اول " (ت بطلبید، خصوصا اینکھ نبوت کنیدعطایای روحانی را بھ غیر

.)١: ١۴قرنتیان 
بعبارتی اگر ما واقعا . معنی استبی بدون محبت، عطایا و اعمال ما 

اما . نھا استفاده می کنیم، از عطایا برای تقویت آت نماییمدیگران را محب
. اضع و فروتنی انجام دھیمستی اینکار را در روح توبای

  
"تعمید با روح القدس چیست؟"

از بعضی  .بر سر معنای دقیق این عبارت وجود داردبسیاری اختالفات 
دادی از متون عھد کھ در تع" تعمید با روح القدس"عقیده دارند  مسیحیان 

 می بینیم، در حقیقت یک تجربھ ۵: ١ و اعمال ٨: ١جدید مثل مرقس 
باورند بر این ی از این مسیحیان  بسیار.ثانویھ بعد از ایمان آوردن است

 با یک کھ روح القدس مسیحیان را در این زمان پر می کند و معموال
. ھا ھمراه است سی قوی و یا صحبت کردن بھ زبان احساحالت

دیگران مدعی ھستند کھ این تعمید در ھمان زمانی کھ شخص مسیح را 
بھ عنوان نجات دھنده و خداوند می پذیرد، صورت می گیرد و بیشتر 

. یک حالت درونی است تا یک تجربھ بیرونی
ت می حبی روحانی صدر قسمتی کھ در مورد عطایادیدیم پولس  پیشتر

د، ھر کدام از ما را بھ یک عضو مھم و حیاتی یک بدن تشبیھ می کن ،کند
ا تشویق نماید کھ بدون خودخواھی از عطایای خود جھت بنای تا مار

برای بھ عنوان ابزاری  نھ دیگران و جالل دادن خدا استفاده نماییم،
.ھای دیگرانمقایسھ با توانایی 

ھای اساسی و   کند کھ ھمھ ما قسمتاستعاره استفاده میاین پس او از 
 و، مسیحیان کشور   اعضای کلیسای محلی-وری بدن مسیح ھستیمضر
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.ھمھ مسیحیان جھانباالخره 

 اعضای بدن زیرا چنانکھ بدن یک است و اعضای متعدد دارد و تمامی"
را کھ زی. ، ھمچنین مسیح نیز می باشداگر چھ بسیار است یکتن می باشد

 ، خواه یونانی،جمیع ما بھ یک روح در یک بدن تعمید یافتیم، خواه یھود
"د و ھمھ از یک روح نوشانیده شدیم خواه آزا،خواه غالم

.)١٣-١٢: ١٢اول قرنتیان (

 مقایسھ با یک جالباسی نوا را زندگی تازه مدر رسالھ بھ غالطیان پولس 
.می کند

" زیرا ھمھ شما کھ در مسیح تعمید یافتید، مسیح را در بر گرفتید"
.)٢٧: ٣ غالطیان(

کھ ما بر این حقیقت ب، یک شھادت عمومی است عمل فیزیکی تعمید بھ آ
 .زندگی کھنھ را کنار گذاشتھ و زندگی جدید در مسیح را در بر می کنیم

نچھ کھ روح القدس در درون  را بھ عنوان یک قیاس از آاین عملپولس 
ز رسالھ اول ا. ما در ھنگام پذیرفتن مسیح انجام داد، استفاده کرده است

قدس ما را تعمید داد، ما را از یم کھ وقتی روح القرنتیان می توانیم دریاب
 پولس .مسیح نمود" بدن"ن خارج نمود و قسمت زنده ای از شیطا" بدن"

 گناه ی تعلیم می دھد کھ روح القدس سیستم ارزش بھ غالطیاندر نامھ
 عدالت ی سیستم ارزشرون انداخت و دفن نمود و ما را بھآلود ما را بی

این ھمان چیزی است کھ تعمید روح القدس در . عیسی مسیح ملبس نمود
او زندگی کھنھ را مدفون می نماید و ما را در . درون ما انجام می دھد

.بنا می نمایدزندگی تازه 
در خانواده یم، پذیرفتوقتی مسیح را بھ عنوان نجات دھنده و خداوند 

: ۴ و ١٣: ١ و در ھمان زمان با توجھ بھ افسسیان .خداوند تعمید گرفتیم
ھ گیج نشویم، بیاد بیاورید کھ این برای اینک. ( در او مھر زده شدیم٣٠

 اعالن عمومی از عمل تعمید بھ آب نیست، تعمید بھ آب بعدا بھ عنوان
).اتفاق افتاده است، صورت می گیردنچھ کھ قبال در درون ما آ
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 بھ نقطھ نظر ما در مورد تعمید روح ھم است تاکید نماییم کھ نجات مام
تحاد ما و موثر بودن ما بھ عنوان یک ندارد و ھمینطور ابستگی القدس 
بیشتر مسیحیان . دا اختالف نظرھای ما خنثی نخواھد گردی ب،ایماندار

یات باال مید واضحا در موارد مطرح شده در آموافق ھستند کھ تع
، ما در زمان و معانی تعمیدنظر بھ ھر حال اختالف . صورت می گیرد

مشترک ما دن بھ ھدف  در رسینبایستی مانعی برای محبت و ھمکاری
. ، باشدکھ معرفی مسیح بھ جھانیان است

،  پر شده امو از روح القدسیافتھ ام  نجات آیا برای اینکھ بدانم"
"ھا صحبت کنم؟ بھ زبانضروری است کھ 

 این سوالی است کھ باعث شده بود ساندرا نسبت بھ نجاتش شک داشتھ 
در . یحیان دنیا شده است بسیاری از مس متاسفانھ سبب سردرگمیباشد و
 ھا و صحبت با خدا یا دیگران بھ وسیلھ زبان( ھا  عطیھ زبانحقیقت

در ایمان تفرقھ ایجاد یکی از موارد ) ی کھ شخص یاد نگرفتھ استکلمات
ھا قلب من شکستھ شده و دوباره  در طی سال . زمان ما می باشدمسیحی

 عدم توافق بر مسالھ  ھا بھ خاطرشکستھ شده کھ دیده ام کلیساھا و خدمت
. ھا از ھم پاشیده اند بت بھ زبانصح

چند پیش زمینھ                                  

ھا در کلیسای اولیھ  نزبا
بھ رسوالن بھ ) ٢اعمال (ھا اساسا در روز پنطیکاست  عطیھ زبان

. عنوان عالمتی برای یھودیانی کھ در اورشلیم جمع شده بودند، داده شد
و مردم یھود دین دار از ھر طایفھ زیر فلک در  "۵یھ توجھ بھ آبا 

 روح القدس پر شدند، خدا در حالیکھ رسوالن از ،"اورشلیم منزل داشتند
حضور نجا  بھ آنھا داد کھ با یھودیانی کھ آیھ اتوانایی ما فوق طبیع

لھ توجھ یھودیان را بھ این مسا. صحبت نمایندداشتند بھ زبان محلی آنھا 
!د جلب کردخو

و ھمھ مبھوت و متعجب شده : " چنین می گوید٨ -٧: ٢ اعمال رسوالن 
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 د  مگر ھمھ اینھا کھ حرف می زنند، جلیلی نیستند؟بھ یکدیگر می گفتن
 خود را کھ در آن تولد یافتھ ایم می  ھر یکی از ما لغتپس چون است کھ

".شنویم
ھودیان را دید و با دلسوزی ھ با روح خدا، تعجب یپطرس، قوت یافت

در مورد شده نبوت وعده نھا شرح داد کھ عیسی مسیح چگونھ برای آ
، تی پطرس سخنش را بھ پایان رسانیدوق. ماشیح را بھ انجام رسانید

.نجات دھنده و خداوند پذیرفتندھزاران مرد و زن عیسی را بھ عنوان 
ھای خارجی یک آیت از طرف خدا بھ یھودیان و یک  صحبت بھ زبان

بھ . ابزار عملی برای رساندن خبر خوش بھ شنونده ھای گوناگون بود
باب در .  اعمال نیز اشاره شده استی دیگری ازھاھا در جا عطیھ زبان

: پطرس با جمعیت دیگری صحبت می کرد١٠
نانی کھ  بود کھ روح القدس بر ھمھ آن ھنوز بر زبان پطرساین سخنا"

منان از اھل ختنھ کھ ھمراه پطرس آمده کالم را شنیدند نازل شد و مو
نکھ بر امت ھا نیز عطایای روح القدس بودند، در حیرت افتادند از آ

متکلم شده خدا را ھا  زیرا کھ ایشان را شنیدند کھ بھ زبان، افاضھ شد
.)۴۶ -۴۴: ١٠اعمال " (دتمجید می کردن

ند  جایی کھ پولس رسول با شاگردان مسیحی برخورد می ک١٩در باب 
و چون پولس دست بر ایشان نھاد، : "کھ از روح القدس  خبر نداشتند

" ، نبوت کردند ھا متکلم گشتھروح القدس بر ایشان نازل شد و بھ زبان
.)۶: ١٩اعمال (

ای است ھا اشاره  ی صحبت بھ زبان گروه معین، توانایسھحداقل در این 
نمود یت او آنھا را تقو. بر اینکھ روح القدس بھ زندگی آنھا وارد شده بود

 جالل دادن خدا و ھدایت دیگران بھ سوی خداتا بھ این طریق برای 
. صحبت نمایند

ھا ممکن است شدیدا بھ   مفسرین عقیده دارند کھ عطیھ زبان ازیبسیار
بقیھ .  ذکر شده اند٢ر اعمال د کھ د شده باشد ھای خارجی محدوزبان

 حرف: ھا سرانجام  بھ شکل دیگری در آمد عقیده دارند کھ عطیھ زبان
ھای شناختھ شده انسانی   کھ شبیھ ھیچیک از زبانآلودیھای خلسھ 

. نیست
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 القدس از طریق نھا عقیده دارند کھ این سخنان در حقیقت دعای روحآ
می باشد و پولس این دو زبان دعا  یا ،دار در یک گفتگوی آسمانیایمان

صحبت بھ زبان انسان " بھ عنوان ١: ١٣نوع مختلف را در اول قرنتیان 
زبان " بان فرشتگانز"در زمان حاضر  ذکر می کند، کھ" یا فرشتگان

. ھا صحبت می کنندزبانب برای کسانی است کھ بھ غال

. دیگر وجود ندارندزبان ھا: یک نظر
مثل بعضی عطایای ( ھا بعضی ھا عموما تعلیم می دھند کھ عطیھ زبان

ط بھ کلیسای اولیھ بودند، کھ فقط مربو) از قبیل معجزات و شفاشخص م
ای مختلف ھ نھا کمک نمود کھ انجیل را بھ سراسر جھان بھ زبانبھ آ

سخنان ( ھا این گروه اظھار می کنند کھ شکل دوم زبان. اشاعھ نماید
 نیز بھ عنوان یک نشانھ کار روح القدس برای غیر )خلسھ مانند

ھا  عطایای معجزات، شفا و زبان. ایمانداران بھ کلیسای اولیھ داده شد
 دار را بھ رسوالن بود کھ ھزاران غیر ایمانخدمات اولیھظواھر کلیدی 

. دسوی عیسی مسیح جلب نمو
، ھای عھد جدید  کتاببھ ھر حال بعد از نوشتھ شدن و تدوین کامل

لیل رفت، در حالیکھ نشر پیام انجیل بھ شکل تحایا رو بھ اھمیت این عط
 فا و زبان از زمانی کھ ھدف اساسی معجزات، ش. ادامھ یافتمکتوب آن

بھ وسیلھ کلیسای ) نی گوناگوھا انتشار سریع انجیل در میان ملت(ھا 
ایا دیگر بسیاری از مسیحیان عقیده دارند کھ این عطسید، اولیھ بھ انجام ر

. وجود ندارند
حتی بعضی ھا اظھار می دارند کھ امروزه صحبت کردن بھ ھر نوعی، 

 بلکھ شاید شیطانی ،غیر کتاب مقدسی است و نھ تنھا از طرف خدا نیست
. نیز باشد

.وز وجود دارندھا ھن زبان: نظر دیگر
تھ ھای خارجی حقیقی ممکن است از بین رف  در حالیکھ زبانبقیھ معتقدند

ھای دعا نشانھ   یا زبان،)شاطدر حال ن(باشد، اما سخنان خلسھ مانند 
. مخصوص پری روح القدس است

بیشتر کسانی کھ این عقیده را دارند بھ تجربھ اولیھ خودشان در مورد 
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برای  کھ ،اشاره می کنند" القدسروح ) در(تعمید با "زبان ھا بھ عنوان 
. دمی باش روح پر شدن ازنشانھ آنھا 

" نشانھ اولیھ" ھا صحبت بھ زبانکھ بعضی ھا در این گروه می گویند 
 با روح القدس تعمید نیافتھ قیده دارند کسیپر شدن از روح می باشد و ع

.ھا صحبت کرده باشد  مگر اینکھ بھ زبان،است
 دارند کھ نظریھ قابل تحمل و د در ھر دو گروه فکری، کسانی وجو

ھا دیگر  در میان مسیحیانی کھ عقیده دارند زبان. خفیفتری دارند
 ند عطیھ زبانضروری نیستند، می توانید کسانی را پیدا کنید کھ باور دار

در میان مسیحیانی کھ عقیده . ز وجود دارد و لی نھ برای ھمگانھا ھنو
، کسانی را پیدا می کنید کھ باور دارند  ھا ھنوز وجود دارنددارند زبان

"  اساسینشانھ"، ولی ضرورتا این عطیھ در دسترس ھمگان قرار دارد
ر روحانی نمی  غی، ه اندکسانی کھ این عطیھ را تجربھ نکردنھا آ .نیست
. نامند

 
نکتھ بحرانی

 امروز عطیھ  را پیدا کنم کھ می گوید من نمی توانم در کالم خدا جایی
تعلیم م کھ مینطور جایی ھم نمی توانم بیابھ.  ھا دیگر وجود نداردزبان

ھا  د برای این کھ بدانیم از روح پر شده ایم، صحبت بھ زبانمی دھ
. ضروری است

  است کھ اگر مسیحیان درگیرشکار است اینآم خدا نچھ کھ از کالاما آ
 تفرقھ بھ وجود بیاید، کامال اشتباه آن یا بھ خاطر ،این موضوع باشند

اینک چھ خوش  و چھ دلپسند است کھ برادران بھ یکدلی با ھم ". کرده اند
.)١: ١٣٣مزمور " (ساکن شوند

 
 ھماھنگی در  بر میل او برای١٧دعای دراماتیک خداوندمان در یوحنا 

: بین ایمانداران تاکید می نماید
 کالم نھا نیز کھ بھ وسیلھنھا فقط سوال می کنم، بلکھ برای آو نھ برای ای"

تا ھمھ یک گردند چنانکھ تو ای پدر، .،وردایشان بھ من ایمان خواھند آ
در من ھستی و من در تو، تا ایشان نیز در ما یک باشند تا جھان ایمان 

.)٢١ و٢٠: ١٧یوحنا " (ا فرستادیآرد کھ تو مر
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موارد مسیحیان را تشویق می کند کھ اجازه از ی پولس رسول در بسیار
یکی از سفارشات . نھا گردددر بین آافق سبب ایجاد شقاق وندھند عدم ت
:، بھ کلیسای قرنتس بودپولس رسولخیلی فوری 

لکن ای برادران از شما استدعا دارم بھ نام خداوند ما عیسی مسیح کھ "
کھ در یک فکر و ھمھ یک سخن گویید و شقاق در میان شما نباشد، بل

.)١٠: ١اول قرنتیان " (یک رای کامل شوید

 کھ او اعالم نمود.  را قرار داد١٣در ھمان نامھ پولس اول قرنتیان 
ھا و ھمھ عطایای دیگر در مقابل اھمیت ویژگی اولیھ  صحبت بھ زبان

بنابراین اگر موضوع . زندگی پر از روح یعنی محبت، رنگی ندارند
ھا سبب می شود کھ محبت بین یکدیگر از بین برود،  صحبت بھ زبان

 ما باید علی رغم  اینھاو باالتر از ھمھ. پس زیادی بھ آن اھمیت داده ایم
نھ  ؛تحادی کھ نشات گرفتھ از محبت است ا متحد باشیم،مان ھای تتفاو

. با نظر ما موافق باشدھمھ اینکھ بخواھیم
:  چنین می خوانیم١١ -١: ٢در فیلیپیان 

بنابراین اگر نصیحتی در مسیح، یا تسلی محبت، یا شراکت در روح، یا "
فکر شفقت و رحمت ھست، پس خوشی مرا کامل گردانید تا با ھم یک 

و ھیچ . کنید و ھمان محبت نموده ، یک دل بشوید و یک فکر داشتھ باشید
چیز را از راه تعصب و عجب مکنید، بلکھ با فروتنی دیگران را از خود 
بھتر بدانید و ھر یک از شما مالحظھ کارھای خود را نکند، بلکھ ھر 

. کدام کارھای دیگران را نیز
ح عیسی نیز بود کھ چون در پس ھمین فکر در شما باشد کھ در مسی

، با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد لیکن خود را خالی دا بودصورت خ
کرده، صورت غالم را پذیرفت و در شباھت مرمان شد و چون در شکل 
انسان یافت شد خویشتن را فروتن ساخت و تا بھ موت بلکھ تا بھ موت 

ایت سرافراز نمود و از این جھت خدا نیز او را بھ غ. صلیب مطیع گردید
تا بھ نام عیسی ھر . ، بدو بخشید ھا استنامی را کھ فوق از جمیع نام

سمان و بر زمین و زیر زمین است خم شود و ھر زانویی از آنچھ در آ
." زبانی اقرار کند کھ عیسی مسیح خداوند است برای تمجید خدای پدر
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                   نشانھ ھای حقیقی زندگی در پری روح  
کھ گروھی از ایمانداران اولیھ کھ از روح پر شده بودند بھ با وجود این

ھای ناشناختھ صحبت می کردند، احکام خدا بھ ما دستور نداده  زبان
 دستور داده کھ از روح پر ھ مااما ب ھا صحبت کنیم، است کھ بھ زبان

.)١٨: ۵افسسیان (شویم 
پر شدن از ) نتیجھ(قدس آشکارا مشخص می کند کھ ثمر ھمچنین کتاب م

، ایمان، خوشی، سالمتی، حلم، مھربانی، نیکوکاری، محبت"روح 
."پرھیزگاری و تواضع می باشد

بھ ھا صحبت نمی کنم، اما دوستان مسیحی عزیزی دارم کھ   من بھ زبان
کھ این مردان و من بدون ھیچ شکی می دانم . ھا حرف می زنند زبان

ر موث، برادران و خواھران الھی در مسیح کھ زندگی زنان وقف شده اند
نھا را الیکھ این زاویھ از زندگی مسیحی آپس در ح. و نمونھ ای دارند

 ھا در این دوره کامال درک نمی کنم، نمی توانم بگویم کھ دعای بھ زبان
ن و زنان خدا احترام می من عمیقا بھ این مردا.  از خدا نیستگارروزو 

. نھا نیز من را محبت می کنند و بھ من احترام می گذارندگذارم و آ
دیگر مھبھ دیگری فشار بیاوریم کھ نظر ھیچکدام از ما سعی نمی کنیم 

، ما تصمیم گرفتیم کھ اجازه ندھیم موضوعی از این قبیل. را قبول نماییم
:از بین ببردرا  برای آن دعا نمود ١٧کھ خداوندمان در یوحنا ھماھنگی 

 کالم نھا نیز کھ بھ وسیلھنھا فقط سوال می کنم، بلکھ برای آو نھ برای ای"
و تا ھمھ یک گردند چنانکھ تو ای پدر  وردایشان بھ من ایمان خواھند آ

 جھان ایمان در من ھستی و من در تو تا ایشان نیز در ما یک باشند تا
آرد کھ تو مرا فرستادی  و من جاللی را کھ بھ من دادی بھ ایشان دادم تا 

من در ایشان  و تو در من، تا در یکی  . یک باشند چنانکھ ما یک ھستیم
 فرستادی  و ایشان را محبت کامل گردند و تا جھان بداند کھ تو مرا

ی کھ بھ من داده ای پدر می خواھم آنان. چنانکھ مرا محبت نمودینمودی 
ای با من باشند در جایی کھ من می باشم تا جالل مرا کھ بھ من داده ای 

، ای پدر عادل.  نمودیببینند، زیرا کھ مرا پیش از بنای جھان محبت
جھان تو را نشناخت اما من تو را شناختم و اینھا شناختھ اند کھ تو مرا 

ن محبتی ھم شناسانید تا آن شناسانیدم و خواو اسم تو را بھ ایشا. فرستادی
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" شان باشد و من نیز در ایشان باشمکھ بھ من نموده ای در ای
.)٢۶ - ٢٠: ١٧ یوحنا(                                                             

                        
                                    زندگی در ھماھنگی 

ھا  زبانموضوع  شاید ما ھرگز در طول این زندگی جواب قاطعی برای 
ھ  اما اجازه دھید چھار اصل مھم را بھ شما پیشنھاد کنم ک،نداشتھ باشیم

نطور کھ ھما" در دل و فکر یکی باشیم"می تواند بھ ما کمک نماید 
. ان می خواھدخداوندم

 توضیح ١۴یشھ طبق آنچھ کھ در اول قرنتیان ھا باید ھم اول، عطیھ زبان
 ھا صحبت می کنید،  بھ زباناگر. داده شده، مورد استفاده قرار گیرد

 مطالعھ ١٣ و ١٢ا بھ شما پیشنھاد می کنم کھ این باب را پس از باب قوی
. نمایید

 باید آنرا در محبت و فروتنی استفاده ، دارند ھادوم کسانی کھ عطیھ زبان
ھا   بھ زبانستیبایآنھا نیز نمایند، نھ اینکھ بھ دیگران فشار بیاورند کھ 

ھا صحبت نمی کند،  اگر کسی بھ زبانتعلیم دھند کھ  یا ،صحبت نمایند
. غیر روحانی است

 را  کسانی ھا را ندارند، بایستینھایی کھ عطیھ صحبت بھ زبانسوم، آ
.  با محبت بپذیرندادعا می کنند این عطیھ را دارندکھ 

ھا فقط یکی از  چھارم، ھمھ ما باید بھ یاد داشتھ باشیم کھ صحبت بھ زبان
نباید مثل  . نھ نقطھ مرکزی زندگی مسیحی،عطایای روحانی است

ا بھ سوی نھا راشیم کھ اجازه دادند این مباحثھ آمسیحیان قرنتس ب
 در عوض ھمانطوری کھ پولس.  بکشاند ستیزه جومسیحیان جسمانی

 نوشت، ما باید یکدیگر را محبت نماییم و با یکدیگر کار کنیم تا مقتدرانھ
. بھ وسیلھ رساندن پیام او بھ ھمھ دنیا، جالل دھیم راخدا
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، بحث و عمل  برای پاسخ

چرا احساس می کنید مھم است کھ نقش روح القدس در دنیا و در . ١
زندگی خود را درک نمایید؟

من تمام گناھانی را کھ می "وید، ید و می گدوستی پیش شما می آ. ٢
 شور اما ھنوز ھیچ. دانستم اعتراف کردم و خود را متعھد بھ خدا نمودم

"! کنمو ھیجانی را احساس نمی
را در چگونھ بھ او کمک خواھید نمود کھ جایگاه صحیح احساسات 

 درک نماید؟زندگی مسیحی اش

" عطایای روحانی"بھ ھر مسیحی ) فیاھدا(خدا برای چھ ھدف . ٣
ھایی می توانند مورد  معینی عطا می نماید؟ عطایای روحانی از چھ راه

 استفاده قرار بگیرند؟ءسو

مریم بھ من گفت "سا نزد شما می آید و می گوید،  یکی از اعضای کلی.۴
."ھا صحبت نکنم، از روح پر نشده ام کھ اگر بھ زبان

تان کمک می کنید کھ درک صحیحی از این قضیھ پیدا  چگونھ بھ دوست
کند؟

، چگونھ باید برخورد نظر داریمف  مان کھ اختالبا ایمانداران کلیسای. ۵
مالحظھ می نماید کھ این طرز برخورد کنیم؟ چرا فکر می کنید کھ خدا 

خیلی مھم است؟
بھ نظر شما . ن نظر بدھید را بخوانید و در مورد آ١١ -١: ٢فیلیپیان 

موضوع اصلی و مرکزی این قسمت مھم چیست؟ کاربرد این قسمت 
برای شما چیست؟



                                          ١٢٩

 مزیت اساسی قدرت روحانی٨                          

                         ١٠
                

نظم وترتیب شادی بخش زندگی روحانی   

 دنیا است کھ ارزش  کلبھ شباھت مسیح در آمدن تنھا چیز در      
معطوف داریم، زیرا باقین دارد تمامی توجھ خود را بھ آ        

 ی کمھا ی است و تمام موفقیتداننا آرزوھای انسان            
.  بیھوده است، واقعاتراھمیت                           

ھنری درومند                                                                        

ت  بود کھ فرصاو در طول روز آنقدر مشغول. ھ بود بسیار گرسنماس
 ی بھ نام وقتی کارش تمام شد بھ رستورانپس. نیافتھ بود چیزی بخورد

خوردن آماده بود و برای حسابی او . رفت" سمورگامبوردمرد گرسنھ ا"
در مقابل تمام غذاھا مانند دستھ گلی سلطنتی !  در راه بود مھمانیعجب

، ژامبون پختھ، جوجھ شپزھا گوشت دنده درجھ یکآ. او چیده شده بود
. غذای خوشمزه دریایی آماده کرده بودند شده در عسل و چندینخوابانیده

ا، کیک ذرت با گوشت، شیرینی و گوشت ترش یناو می توانست از الزا
 .سبزیجات خرد شده و ساالد میوه نیز وجود داشت. لذت ببردنیز خوک 

ھای گرانقیمت، کلوچھ  کیک. بودھم آماده شده  سوپ خانگی  نوعچند
 بانیز می توانست دن غذا پس از خور. بودھای مختلف و بستنی نیز 

 .  پذیرایی کندششیر، قھوه، چای، نوشابھ و حتی آب معدنی از خود
 و چنگال را کھ میان یک دستمال کتان م یک سینی برداشت، کارداس

ساالد خوشمزه بھ . پیچیده شده بود بھ آن اضافھ کرد و در صف ایستاد
مشکلی بود کھ گیر  اما وقتی بھ آن نزدیک شد ذھنش در ،نظر می رسید

 از ام بھ خودش بیاید،نکھ سپیش از آ. آن روز صبح با آن روبرو شده بود
اما . کنار ساالد رد شده بود و در مقابل غذاھای گوشتی ایستاده بود
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کھ او با خود اندیشید . اھا را انتخاب کندن غذنتوانست ھیچ کدام از آ
 افرادی کھ پشت سر چشمانش را ببندد و بھ یکی از غذاھا اشاره کند، اما

 .نجا نیز گذشتاز آ پس .وصلھ نداشتند آنقدر حایستاده بودنددر صف او 
 چون از کنار غذاھای ایتالیایی، ،او بسیار عجول بھ نظر می رسید

 بستھ نان بیسکویت نمکدار  یکپسس .مکزیکی و چینی نیز گذشت
 چون بھ سریال تلویزیونی کھ عصر ، اما سوپ را از دست داد؛برداشت

. ھمان روز پخش می شد فکر می کرد
این باید .  دید را کارش بودمحل کھ شبیھ یکی از مشتریان بعد او شخصی

حاال بھ قسمت  .ھمان زمانی بوده باشد کھ او از کنار دسرھا عبور کرد
رد  برداگیج شده بود کھ نتوانست لیوانیسیده بود، اما آنقدر دنی ھا رنوشی

. ب برداشتفقط یک بطری آ پس تا از دستگاه نوشیدنی بگیرد،
آیا این تمام چیزی است کھ  "وق دار با تجب بھ او نگاه کرد و گفت،صند

"می خواھید بخورید؟
".عجلھ دارم .بلھ، این کافیھ "،ام پاسخ دادس
  !آب جشن گرفتمقداری بیسکویت نمکدار و نان چند ردن م با خواس

 بھ سوی ماشینش در راه بود با وقتی. بعد برخاست تا آنجا را ترک کند
. نمی دانم چرا ھنوز گرسنھ ام کھخود اندیشید

 فکر کرد کھ چرا وقتی بھ تماشای تلویزیون نشستھ بودعصر ھمان روز 
... احساس ضعف می کند؟ 

. ھ مشکلی وجود دارددست می دادم توانستم حدس بزنم ک داگھمینکھ با 
 سال با سخت کوشی ٣ بیش از ، سالھ بود٣۵ کھ حدودا این مرد باھوش

لبخند  ھر گاه او را می دیدیم. بھ عنوان یکی از کارمندان ما کار می کرد
 و چشمان نافذش باعث دلگرمی من می شد، اما امروز لبخند داگ گیرا

. مثل ھمیشھ نبود
خواستم ! بیل "، او سریع بھ اصل مطلب پرداخت،ترم نشستیموقتی در دف

."  چون در کشمکش ھستم،با تو مالقات کنم
سرباز یک شتھ احساس کرده بھ عنوان کھ در ھفتھ ھای گذاو بھ من گفت 

ھیجان و خوشی روحانی کھ تمام زندگی . ذخیره بھ خدمت پرداختھ است
 ، و گفتآھی کشید. بر باد رفتھ بود ،روزانھ اش را در بر گرفتھ بود

یک روز در کنار چند مسیحی شاد بودم و عکس العمل من این بود کھ"
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ھ شدم کھ نسبت متوج .باالخره بھ پایان خواھد رسیدنھا شادی آ" بگویم، 
بھ محض اینکھ روح القدس مرا ملزم . گمان شده ام دیگران بدبھ خوشی
ھای منفی خود را اعتراف می کنم و تصمیم می ، طرز فکرمی سازد

اما ھمچنان  .گیرم دوباره تخت سلطنت زندگی خود را بھ خداوند بسپارم
مسالھ توجھی این  مثل اینکھ دیگر بھ - شده امی کنم کھ سرداحساس م

".ندارم
 وقتی حرف.  نشانھ دیگر از کشمکش خود پرداختیح چندداگ بھ تشر
تو "  تشکر کردم و تاکید نمودم، از او بھ خاطر صداقتش،دشھایش تمام 

لب  و این اغیک برادر مسیحی آمده ای تا کمک دریافت کنی بھ نزد
شدیدا اعتقاد دارم من ، ھمانطوری کھ می دانی داگ .م استقدسختترین 

 باشد و ھمچنین غیر بدبخت ،حی پر از روحکھ غیر ممکن است یک مسی
 ،ه روح چون ثمر؛ از روح پر باشدبیچارهممکن است کھ یک مسیحی 

"آیا با من موافق ھستی؟. می گیردآرامش را نیز در برخوشی و 
 این موضوع را در ،بیل "برای یک لحظھ بھ سوال من فکر کرد،او 

کنم کھ بھ می فکر . ا آن را در قلبم احساس نمی کنمام. فکرم می دانم
القدس کنترل می شوم، و از خدا خواستھ ام گناھان پنھان  وسیلھ روح

 نوزما ھا. زندگی مرا اشکار سازد تا بتوانم تنفس روحانی انجام دھم
چیزی باعث می شود تا یک .  ارزش ھستماحساس می کنم ضعیف و بی

 ".خوشی و قدرت روح القدس در زندگی من بھ پایان برسد
وباره بھ د. وانم بگویم کھ اعتراف این چیزھا برای او دشوار بودمی ت

 نھ اینکھ ،کھ بھ عنوان برادر می خواھم بھ او کمک کنمداگ تاکید کردم 
آیا اجازه میدھی چند " بعد از او پرسیدم،. او را مورد قضاوت قرار دھم

" می توانم مشکل را بیابم؟ال شخصی از تو بپرسم تا ببینمسو
 نکتھ کھ ، بھ چندوقتی صحبت ما بھ پایان رسید. قانھ پذیرفتداگ مشتا

را درباره او ھمھ چیز .  دست یافتیم،داگ شده بوددرونی باعث کشمکش 
بھ چند در طول خدمت خود این حقایق را و زندگی در روح می دانست 

اما بدون اینکھ خودش متوجھ شود اجازه . ده بودعلیم داصد نفر مسیحی ت
ندین مزیتی کھ خدا برای تمام او از چ. گیج و مشوش شود کھ ه بودداد

. دور شده بودعمال یان مھیا کرده است مسیح
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 نظم و ترتیب برای قوت روحانی                       
ن را لذت بخش ساختھ تا ھر روز با غذا ھمانطوری کھ خدا خورد

تیب روحانی نظم و ترنمونھ  چندخوردن در دفعات متعدد نیرومند بمانیم، 
 از نظر روحانی قوی و ثمر بخش با انجام آنھارا نیز مقرر کرده است تا 

اگر بخواھیم این کارھا را برای جالل دادن خداوند مان انجام  .باشیم
 برای اعضای بخشی می شوند کھ فقطتجارب لذت دھیم، در واقع 

اصول این روی اما اگر تمرکز از  .خانواده او مزیت محسوب می شوند
، می کنیم ی یا تنبل شویم یا بھ این مزایا بی توجھ، برداشتھ شودیباطانض

توانیم بھ آسانی مانع کاری شویم کھ روح القدس می خواھد بھ وسیلھ ما 
. انجام دھد

 داگ ، یعنیواقعی زندگی منو دوست م ا س یعنیمانند شخصیت قصھ ما،
ن فصل و در ای.  ضعف و شکست سقوط کنیمطرفما نیز می توانیم بھ 

 زندگی "نظم و ترتیب لذت بخش" مورد ی می خواھم چندفصل بعد
با مرور سواالتی کھ از داگ پرسیدم . مسیحی را با شما در میان بگذارم

ا داگ خوشی زندگی پر از روح بھ این کار می پردازیم و می بینیم چر
در درک این فکر می کنم این سواالت برای شما نیز . را تجربھ نمی کرد

. دواقع خواھد شمشکل مفید 

" تان را بھ خدا اعتراف می کنید؟ گناھانآیا"                 
خدایا، دل مرا تفتیش کن و افکارم را بیازما، ببین "ویس نوشتھ، مزمور ن

را بھ راه حیات جاوید ھدایت تو م نادرستی در من ھست؟آیا فساد و 
.)٢۴-٢٣: ١٣٩مزمور " (فرما

 .ن اعتقاد دارم کھ دعا مھمترین مسالھ در زندگی روحانی مسیحی استم
ھای ما شود   راه،ھای خدا دعا تمایل ما بھ پاکی و اشتیاق ما بھ اینکھ راه

ن اعتراف نشده ما را وقتی از خدا می خواھیم تا گناھا .درا ابراز می کن
 ما را قادر خواھد ساخت تا تنفس روحانی انجام دھیم و ،بھ ما نشان دھد

 فکر کنید کھ چھ مزیتی است بھ این. رابطھ مان را با خدا تصحیح نماییم
می طلب  از او کمک شخصی ،برای زندگی کھ باعث خشنودی خدا است

 !کنیم
بھ  در این جا  ایم، پسنفس روحانی صحبت کردهیات تباره جزیقبال در
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اجازه بدھید بھ شما پیشنھاد کنم کھ ھر روزتان را با  .نمی پردازیمآن 
دعای مزمور نویس بھ پایان برسانید و بدین ترتیب این عادت را در خود 

اگر روح القدس گناه اعتراف نشده ای را آشکار . ھیدتوسعھ دبیشتر 
 و با این آرامش درونی بھ خواب بروید کھ کنید عتراف اکرد، فورا آن را

. ھمھ چیز در رابطھ تان با خداوند درست است

"آیا از نظر جسمانی از خود بھ خوبی مواظبت می نمایید؟"       
غیر قابل و کسالت دلیل این کھ یک مسیحی دچار بی حالی شاید 

 . مشکل جسمانی رنج می برد یک از این باشد کھ شده استیتوضیح
و اگر اجازه ) ١٩: ۶ قرنتیان اول (ھای ما ھیکل روح القدس است بدن

، روانی و روحانی ما نھد، زندگی احساسیبھ زوال رو دھیم این ھیکل 
 دن خوددر حالی کھ نباید تمام توجھ مان را بھ ب. نیز رنج خواھد کشید

ال روشن است کھ باید بھ خوبی از  اما از کالم خدا کام،اختصاص دھیم
. ن مواظبت کنیمآ

ی اغلب وقتی می بینیم یک برادر یا خواھر مسیحی دچار مشکل شده، م
 توانیم این مشکل را در خواب نامنظم و کم، غذاھای پر از شکر و ھلھ

یعتر ن و گردش سر ھایی کھ باعث تحرک بدفعالیتانجام  و عدم ،ھولھ
ھر کدام از این عادت ھای بد می تواند انرژی .  بیابیمون می شود،خ

الزم برای سرحال بودن و موثر عمل کردن را از بین ببرد و ھمچنین 
 اگر.  منجر شودیمی تواند بھ طرز فکر ھای منفی، خستگی و بی حال

این ، شما را تشویق می کنم کھ چک آپ بدنی نکرده اید مدت ھاست کھ
تان مشکالتی مانند فشار  ممکن است پزشک. کار را سریعا انجام دھید

 شما پیدا کند کھ ول باال درکمبود آھن یا کلسترپایین، خون باال، قند خون 
. می تواند با راھنمایی ھای او بر طرف شود

 ساعت در شب می ۵این سواالت را از داگ پرسیدم گفت کھ فقط وقتی 
دو ماه از آخرین . ساعت خواب نیاز دارد٧بھ  در صورتی کھ ،خوابد

اینھا دلیل اصلی در پایان متوجھ شدم کھ . ، می گذشت بودهباری کھ دوید
اما مطمئن ھستم کھ خستگی جسمانی داگ یکی از مشکل داگ نبودند، 

.  مشکل او بودعلل
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" کھ مسیح، خداوند زندگی شما است؟آیا کامال متعھد ھستید"       
متاسفانھ .  بسیار صحبت شده است"ایمان آسان"در دھھ ھای اخیر از 

 کھ مسیح را مسیحیان پاره وقتست کھ گروه بزرگی از این بدین معنا ا
بھ عنوان خداوند بھ عنوان نجات دھنده خود پذیرفتھ اند، در عمل او را 

.خود نمی شناسند
 مسیح را پذیرفتھ اند تا روزی بھ بھشت بروند یا بھ نظر می آید کھ آنھا
شان کمک دریافت کنند، اما ھرگز کامال متعھد  اینکھ برای مشکالت

 جالل او شوند  باعث،نشده اند کھ بھ او اعتماد کنند، از او اطاعت نمایند
 فقطخداوند ما ھرگز قصد نداشت کھ ما . خدمت نمایند او و در زندگی بھ

ما شاگردانش باشیم و کھ او می خواھد . او باشیمو عادی  معمولیآشنایان 
.و متعال ساختن نام مقدسش در دنیا کامال متعھد باشیمبھ پیروی از او 

د مان تعھد متوسط را رد کرده یم کھ خداون دید١٧: ٣قبال در مکاشفھ 
اره و بینوا بخت و بیچ کھ از لحاظ روحانی بد غافل ھستی اما..." .است

. بود کلیسای الئودیکیھ ی سخن اوو، اینجا ر"و کور و عریان ھستی
ت کامل برای او بسیار مھم عکھ چرا اطا عیسی توضیح داد ١۴در یوحنا 

 و چون مرا نچھ می گویم اطاعت کندوست دارد کھ آکسی مرا د". است
دوست خواھد داشت و من نیز او را ، پدرم خدا نیز او را دوست دارد

من خود را فقط  ... . و خود را بھ او نشان خواھم داددوست خواھم داشت
 و ھر چھ می گویم بھ کسانی نشان می دھم کھ مرا دوست می دارند

باشد، کالم مرا اطاعت اگر کسی مرا دوست نداشتھ ...  اطاعت می کنند
.)٢٣،٢۴، ٢١: ١۴یوحنا ( "نخواھد کرد

بھ " خداوندی وبستر بھ ما می گوید کھ کلمھ لغت بین المللفرھنگ  ینسوم
حاکمی کھ ...  شخصی اتالق می شود کھ بر دیگران قدرت و تسلط دارد

 ،از حق و برتری موروثی بر کسی کھ وظیفھ اطاعت و خدمت دارد
. "برخوردار است

 او  مسیح را بھ عنوان خداوند مان می پذیریم، تاکید می کنیم کھوقتی
سرور زندگی ما است و ما خود را وقف خدمت و جالل دادن او خواھیم 

 این است کھ آنچھ االترین ھدفدر تمام کارھای کوچک و بزرگ ب. کرد
. انجام دھیمرا خداوند مان از ما می خواھد 
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 بلکھ ، خودمانمنفعت نھ برای ؛از او می خواھیم تا ما را ھدایت کند
، خود را ندر خواندن کالمش و اطاعت از آ. برای جالل یافتن او

.  اعالم می کنیمبط می کنیم و محبت او را بھ دنیای اطراف خودمنض
 صحبت کنیم و عمل نماییم کھ ،سعی می کنیم تا بھ گونھ ای فکر کنیم

کسی کھ بھ درستی ھدایت نشده و . ھ سوی او ھدایت کنیمدیگران را ب
 بسیار دشوار است و یا بھ ھم ربطی تمام این کارھاکھ فکر می کند 

گی مسیحی خیلی بیشتر از زند. استشده  غافل از اصلدر حقیقت ، ندارد
تش جھنم است، زندگی مسیحی زندگی تسلیم و اطاعت است کھ فرار از آ

چقدر عالی است کھ تسلیم و مطیع . می گردد منجر بھ خوشی و پیروزی
! خداوند و نجات دھنده عالم شویم

 او پیشاپیش ما راه .او ھمھ چیز اعم از گذشتھ، حال و آینده را می داند
چطور می کھ رفت و اکنون در کنار ما راه می رود، تا بھ ما نشان دھد 

. میداشتھ باشبا اھمیت ابدی و ثمره حقیقی را  توانیم زندگی
 پرسیدم آیا تعھد خود را بھ خداوندی مسیح کامال حفظ کرده وقتی از داگ

اما .  داده امبالیقینا این تعھد را ق"د، یاست، او در میان مبل بھ خود پیچ
این . جای اول را بھ مسیح نداده امباید اعتراف کنم  کھ اخیرا گاھی 

 ھا و ضرب خود را بھ پروژه مشغول بوده ام و تمام وقت اواخر خیلی
شاید بیشتر برای خودم زندگی کردم تا . دادماختصاص نھا آبودن العجل 

."برای جالل او
 می ا مسیحیان خوش نیتاست کھ گاھی ماین  اما حقیقیطعنھ آمیز نکتھ 

مسیح شویم کھ در جریان خدمت اصال با او بھ نقدرمشغول خدمت توانیم آ
 از کنار خوشی ھای با عجلھ ای کھ داریم بی توجھ. یمنکنمشورت 

و بھ افرادی گرفتار،  عبور می کنیم ،زندگی کھ او برای ما در نظر دارد
جای  بھ ی ممکن استواقعا در چنین مواقع. یمگردل می خستھ و سرد مبد

در این   ھا ممکن است بعضی.ملکوت او آسیب برسانیم سودآوری، بھ
 کھ می ترسند  می کنندآنھا بھ نوعی زندگی. کامال مصمم نباشندمورد 

 شود از چیز نیکویی بی بھره سبب ،نھا بھ خداوندی مسیحتعھد کامل آ
و امیدوارند خوشی و رضایت را در  این افراد عقب می نشینند. بمانند

 نھ سرد و نھ ، بیابند و فراموش می کنند کھ خود مسیحیچیزھای دیگر
 داده د وسط بودن را برابر با بدبختی و فقر قرار، یعنی حگرم بودن
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حالیکھ در  ؛ بدبختی است،در زندگی واقعی مسیحی حد وسط بودن. است
.  کمال است،تعھد

، پیام نجاتبخش انجیلھر کھ بھ خاطر من و بھ خاطر  ":عیسی گفت
.)٣۵: ٨د مرقس " (د، آن را نجات خواھد دا فدا کنحاضر باشد جانش را

او بھ یکی از . ، بعد دیگر مشکل را مشخص کردیم من و داگسپس
 تعھد زندگی پر از روح یعنی )ایایمزو ( یباطنضصول ااساسی ترین ا

مسیح، سرور و .  بودل و مداوم بھ خداوندی مسیح بی توجھی کردهکام
را وقف شناخت او، محبت د آقا است و ما نیز خادمین او ھستیم کھ خو

، اگر قبال این کار را نکرده اید.  او نموده ایم بھ و خدمتکردن بھ او
نمایید کھ لحظھ بھ لحظھ و   خود را وقفاجازه دھید شما را تشویق کنم

. پیروی نماییداو را ھر روز 
 یاد نمایید او بھ عنوان خداوند خود  ازدر دعاو شب  ھمواره روزسپس 

بیاد داشتھ . ید کھ برای جاللش از او اطاعت خواھید کردو متعھد شو
.  بھ شما کمک خواھد کرد کارروح القدس در انجام اینباشید کھ 

"؟ھنوز محبت اول خود را داریدآیا "                       
نیم کھ بھ سختی تالش می کند کھ مسیحیان بیا می ردر مکاشفھ، کلیسایی 

 می ٢ باب ! در کلیسای افسس یافت نمی شدلرمیھیچ و. مطیعی باشند
سخت و صبر آنھا مطلع است، اینکھ آنھا گناه را د کھ عیسی از کار گوی

. رسوالن دروغین را آزمایش می کنندتحمل نمی کنند و
 صبورانھ رنج می کشیدند بدون عیسی آنھا را تحسین می کرد، چون

ئی در بین ز جتاما ھمچنان مشکال. اینکھ از اطاعت او دست بردارند
تو مرا مثل اول ": عیسی بھ ایشان گفت. وجود داشتاین گروه ایماندار 

.)۴: ٢!" (دوست نداری
اولین نسل کلیسای افسس بھ خاطر محبتش بھ خدا و دیگران مورد  

 راما حاال نسل دوم آنقد ،)١۵: ١افسسیان (تحسین قرار گرفتھ بود 
کھ صمیمیت با او را مشغول انجام کارھای مختلف برای خدا بود 

 این ." اول خود را ترک کرده بودندمحبت" نھاآ. فراموش کرده بود
با ھمسرتان کھ ی ھنگام. بطھ ازدواج نیستبی شباھت بھ رامسالھ 

 می گذاشتید وقت ھر چقدر با ھم. یدبوداو ، عمیقا عاشق ازدواج کردید
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.  با ھم بودن سیر نمی شدید یا از لذت؛دنبوکافی 
خشنود را  کھ دوستش داشتید د ھر کاری انجام دھید تا ھمسرییمایل بود

 گرفتار  در پایان آنقدر برای خشنودی اوبگوییم کھفرض کنید  اما .سازید
ھمچنان شعلھ ور  تان را  و عشقیدباشتنھا بودید کھ وقت نداشتید با او 

یھ  ولی کیفیت عشق اول، ھمسرتان را دوست داریدھنوزالبتھ . نگاه دارید
 .ه است کمرنگ شدشما

ھم شما " یا ھنوز مثل اول مرا دوست داری؟آ "ھمسرتان می پرسد،
دوست قبال .  است کھ اینگونھ نیست اما واضح؛"بلھ"ید، جواب می دھ

 خاطر عشق عمیق تان انجام دھید، اما حاالبھ  تمام این کارھا را داشتید
 کسانی کھ ازدواج  ھمھکھانجام می دھید بھ خاطر این این کارھا را تمام 

باعث رنجش ھمسرتان می کار این با آیا  .اینگونھ عمل می کنندکرده اند 
. د؟ البتھیشو
ی است کھ عیسی در میان کلیسای نسل دوم افسس مشاھده  ھمان نقصاین
 ٣٨، ٣٧: ٢٢را در متی " عشق اول"خالصھ  عیسی بھ طور قبال. کرد

 جان  و عقل خداوند را کھ خدای توست، با تمام قلب و"توضیح داده بود، 
ند  در مکاشفھ تشریح می شوی کھ افسسیان".خود دوست داشتھ باش

 تنھا شریعانجام می داد، اما انگیزه بیشتر آی کارھای نیکوی زیاد
. دا و دیگرانمحبت بھ خگرایی بود تا 
گیر فعالیت ھای ممکن است بسادگی درنیز  یتھ مدرناندر این دور

 شویم و بدین ترتیب از محبت کردن با تمام دل و جان و  مسیحییخدمات
کارھای نیکوی ما اگر با . منحرف شویمبھ خداوند خدای مان  فکر خود

.ت بی ارزش اس،انگیزه محبت عمیق و صادقانھ مان نسبت بھ او نباشد
وقتی این سواالت را از داگ پرسیدم، او مایل نبود قبول کند کھ محبت 

 فکر می کنم این بلھ،"باالخره قبول کرد،  .اول خود را ترک کرده است
باید بگویم انگیزه من این بود  اگر صادق باشم. اواخر در سرازیری بودم

نھا آجام دلیل انبھ خداوند  محبتم ھنھ اینک ،انجام دھمفقط کھ کارھا را 
."انگیزه ھای خود را تصحیح کنمالزم است کھ . باشد

" است؟طور چ رازگاھان تانوضع                       "
ھستی را کل ی مستقیم با خدای قادر متعال ما مزیت شگفت انگیز گفتگو



١٣٨  راز                                                                              

. او بیش از ھر دکتر یا دندانپزشک دیگری در دسترس ما ھست. داریم
 وقت قبلی جلوترسھ ھفتھ الزم نیست برای مالقات پنج دقیقھ ای با او 

او ھمیشھ . بگیریم، ھمچنین ھیچ محدودیتی در مکالمات خود با او نداریم
. حاظر است و ھمیشھ آماده گوش دادن بھ ما است

 تا فکر او را هھایی  است کھ خدا برای ما فراھم کرد دعا یکی از راه
مسیحی کھ " دوایت ال مودی گفت، .جستجو کنیم و اراده اش را بفھمیم

 انگشتان پای خود کزانو زده است بیشتر از فیلسوفی کھ بر روی نو
 کلیدی برای یباطضنااصل ین دعا یک بنابر." ، می بیندایستاده است

. ا ھدف و قوت زندگی کندمسیحی است کھ می خواھد ب
و با خدا بھ ی صمیمانھ اھ شد کھ در ھفتھ ھای اخیر گفتگوداگ متوج

"  ھای آسمانیتلگراف"
سپاسگزارم، امروز ما را برای این غذا ". تبدیل شده استالسیر سریع 

خداوندا ".  او این دعا را پیش از خوردن صبحانھ انجام داد."برکت ده
ی خارج از  بزرگوقتی قبض ،"ھ ما عطا کن را کھ نیاز داریم بپولی

. را در صندوق پستی خود دریافت می کرد اینگونھ دعا می کردانتظار
 وقتی پاسی از نیمھ شب " عطا کن،امشب خواب شیرینیخداوندا، "

، اینطوری گذشتھ با خستگی زیاد بر روی تخت خواب خود می افتاد
. التماس می کرد

ا عجلھ از موقعی کھ بفقط فرزندانت اگر . یداگ تو سھ فرزند دار"، گفتم
 چھ ،" دالر بھ من بده١٠بابا  "،د بھ تو می گفتنددر خانھ بیرون می رفتن

احساسی بھ تو دست می داد؟
 احساس می کردم کھ آنھا از من .منظورت را می فھمم "داگ لبخند زد،

 من فکر می کردم کھ آنھا مرا دوست ندارند و بھ. استفاده می کنند ءسو
فکر می کنم دعاھای اخیر . بھ عنوان منبع دریافت پول نگاه می کنندفقط 

. "من نیز در نظر خدا ھمینگونھ بود
 انتظار داردا  اممان را بھ او بگوییم، یقینا خدا می خواھد کھ نیازھای

تر و صمیمی تر از دریافت لیست آرزوھا  ، نزدیکمکالمھ ای عمیق تر
. ود داشتھ باشد خ ھا با فرزندانو نیازمندی

نھا خدا مورد ستایش و شکر  در آ-دعاھایی کھ با عجلھ ھمراه نیستند
 محبت ما نسبت -نیز دعا می شودمی گیرد و برای دیگران گزاری قرار 
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.  در جستجوی فکر او ھستیم را نشان می دھدبھ او و اینکھ در ھمھ چیز
 او پسر .روزانھ با پدر آسمانی را تمرین می کردمنظم  مکالمھ عیسی

دعا قوت او را !  اما ھمچنان دعا را اولویت اول خود قرار داد،خدا بود
دعا می تواند این . د دا میپرورش   راتازه می کرد و صمیمیت او با پدر

ای خود بھ مسیحیان اولیھ پولس در نامھ ھ .جام دھدکار را برای ما نیز ان
:دراینگونھ بر اھمیت دعا تاکید می ک

در دعا از خدا آن چیزھایی را بخواھید کھ مطابق ! ھمیشھ دعا کنید"
.)١٨: ۶افسسیان " (خواست روح القدس است

ھمیشھ در حال دعا و راز و . در دعا جدیت و پشتکار را فراموش نکنید"
تان بمانید و فراموش نکنید کھ  منتظر جواب دعای. خدا باشیدنیاز با 

.)٢: ۴کولسیان " ( تان مستجاب شد، از خدا تشکر کنیدوقتی دعای

.)١٧: ۵اول تسالونیکیان " (پیوستھ دعا کنید"

 مسیحی خود اصل من خود را خوشبخت می نامم کھ درابتدای زندگی
 کھ آخرین چیزی کھ  دادمخودم را تربیت. م دعا را فراگرفتانضباطی
پیش از خوابیدن و اولین چیزی کھ پس از بیدار شدن در صبح شب ھا 

بدین شکل اولین و .  زانو زدن برای دعا کردن است،باید انجام دھم
. یزم است نجات دھنده و خداوند شگفت انگ،ر ھر روز منآخرین فک

و می ھای خود را بھ ا ا پر می سازد و تمامی نگرانیآرامش او مر
.غوش محبت و نیکویی او جا می گیرمآسپارم و در 

من و . ر مالقاتی را با دعا شروع کنمدر طول روز سعی می کنم ھ
 پشت تلفن یا قبل و ،با ھم در دفتر کارمان، در راھرواغلب ھمکارانم 

ه ای را بھ  چند بار سوال یا پروژھر روز. بعد از ھر جلسھ دعا می کنیم
چون می دانم اگر تسلیم اراده او نباشم، تمام تالش  ؛دستان خدا می دھم

. ھای من بیھوده است
 یک مزیت غیر قابل مقایسھ نیز می  است، امایباطضاناصل دعا یک 

مھ چیز با او صحبت  ھ خدا می خواھد درباره۶: ۴مطابق فیلیپیان ! باشد
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ھمانطور کھ یک . باط  و مزیت دعا را دست کم نگیریدلطفا انض. کنیم
نزدیکتر می کند،   ھمسر یا دوستی را بھ ما ،مکالمھ بدون عجلھ و عمیق

. مکالمھ بدون عجلھ و صادقانھ با خدا ما را بھ او نزدیک تر می سازد

"م خدا اختصاص می دھید؟آیا وقت کافی برای مطالعھ کال"        
 کالم مکتوبش ی کھ خدا برای ما فراھم ساختھ،لذت شادی بخش دیگر

ی توضیح داده است کھ کتاب مقدس شخصی بھ درست. کتاب مقدس است
یم تاریخ می باشد و ما می توان" امھ ھای عاشقانھ خدا بھ فرزندانشن"

را کھ ھمھ ھای اجمالی خدا  قابل اعتماد، راھنمایی ھای عملی و نگاه
بر روی صلیب توسط داستان نجات ما از طریق خداوندمان عیسی مسیح 

 . پیدا کنیمدر آن را  ه شده استتنیدھم در  بھ خاطر گناھان مان
وقتی بھ گنجینھ ھای این کتاب فکر می کنم، از اینکھ وقت بیشتری در 

م  غ واقعا.، شرمنده می شومطالعھ و حفظ آیات آن صرف نمی کنمم
ز است کھ بسیاری از مسیحیان آنقدر از کتاب مقدس غافل می شوند انگی

 کتاب ،کھ حتی صبح یکشنبھ زمانی کھ کشیش آن را قرائت می کند
اگر کتاب  .می نمایندنمقدس خود را باز نمی کنند و کشیش را ھمراھی 

.شماست گنجینھ عظیمی در اختیار ،مقدس دارید
 

:فتھ انددیگران در اینباره گآنچھ نگاھی بھ 
از .  باشدانھیدان، کتاب دانشمندان و الھرگز قرار نبود کھ کتاب مقدس

ھمان ابتدا قرار بود کھ ھمھ قادر بھ مطالعھ این کتاب باشند و این حقیقت 
. ھمچنان ادامھ دارد

بروس . اف. اف                          

 کتاب خالفت انسان ھا بای کسی است کھ با وجود ممرد حکیم واقع
اگر کتاب مقدس یک چیز بگوید و ھر انسان . ن ایمان دارد بھ آ،مقدس

این کتاب کالم خدایی " دیگری چیز متفاوتی بگوید، مرد حکیم می گوید،
. "کھ نمی تواند دروغ بگویداست 

 توری- ای-آر                                           
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 این  نیکو بھ جھان داد از طریقتمام چیزھای نیکویی کھ نجات دھنده
تمام چیزھایی کھ برای آسایش انسان در اینجا و در آخرت . کتاب است
. ر کشیده شده استی در این کتاب بھ تصو،وجود دارد

آبراھام کینکلن                                                                    

وجود کتاب مقدس . کتاب مقدس فواره خاموشی ناپذیر تمامی حقایق است
بزرگترین برکتی است کھ نسل بشر در تمامی دوران تاریخ تجربھ کرده 

. است
عمانوییل کانت       

 بلکھ ،ور کنمن عبمطالعھ کتاب مقدس از میان صفحات آمن نتوانستم با 
.ب مقدس بود کھ از درون من می گذشتاین کتا

 توزر دابلیو- ای                                                             

، و شما موجودی  استیواقعنیز یقت است، و روح اگر خدا یک حق
تان کھ بستھ است چھ می کنید؟  ناپذیر ھستید، با کتاب مقدسفنا

ھریک جانسون                                                                       

 کھ نامھ ھای عاشقانھ خدا یکتاب مقدسبر روی کھ  چقدر غم انگیز است
 در طول قرن!  اغلب گرد و غبار خانھ ھای ما نشستھ است،بھ ما است

 دست  برای حفظ این کتاب جان خود را ازیھای متمادی مردان و زنان
. داده اند
 کشورھای دیکتاتوری آرزوی  ھای اخیر، مسیحیان و در سالهامروز

داشتن یک کتاب مقدس کامل را برای خود داشتند و برای دریافت آن 
زاد اما بسیاری از ما کھ در کشورھای آ . خطر انداختندجان خود را بھ

افکار و ، ولی در پر کردن زندگی می کنیم کالم خدا را دریافت کرده ایم
ق عمل  ھای کاربردی و بسیار مناسب آن موفمان با راھنماییقلوب 

.منکرده ای
 است کھ در میان اغلب  منفعت پریباطانض اصلخواندن کالم خدا یک 

 در نتیجھ سپرده شده است و  فراموشی دستداران امروزی بھایمان
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 بھای این بی توجھی را خواھیم ، کھ در پیش گرفتھ ایمراحت طلبی
 بھ سازش با دنیا منجر می شود، کھھی بھ حقایق خدا بھ توجبی  .پرداخت

نیت بھ سستی روحانی و اغلب جسمانیت منجر شده و جسمانوبھ خود بھ 
. دگرد می گناه فاحش منتھیبھ 

بھ وسیلھ د زندگی خود را پاک نگاه دارد؟ گونھ می توانمرد جوان چ"
خداوندا با تمام وجود تو را ! خواندن کالم خدا و اطاعت از دستورات آن

کالم تو را در دل خود . می جویم، پس نگذار از راه تو منحرف شوم
! حفظ می نمایم و بھ خاطر می سپارم تا مبادا بھ تو گناه ورزم

.)١١، ٩: ١١٩مزمور (

 ، او با کالم خدا در ھفتھ ھای گذشتھداگ و من متوجھ شدیم کھ تنھا وقت
ما بھ توافق رسیدیم کھ او ھر . کلیسا بوده استمحل صبح یکشنبھ در 

  دقیقھ بھ مطالعھ و تفکر در قسمتی از ٣٠ تا ٢٠روز پیش از صبحانھ 
ھر کھ  شدصمم م و  ای در نظر گرفتهاو ھدف تاز. کالم خدا بپردازد

ھفتھ یک آیھ از کتاب مقدس را حفظ کند و بھ طور مرتب آنھا را دو 
. مرور نماید

 کالم  زمان مناسب بھ مطالعھ گنجینھاگر شما نیز بھ طور مرتب و در
خدا نمی پردازید، شما را تشویق می کنم کھ از امروز این کار را شروع 

می . از یکی از ترجمھ ھا یا تفسیرھای امروزی استفاده کنید !نمایید
 یا کتاب ھای پرستشی مانند "تاب مقدس برای یک سالک"توانید از 

 . استفاده کنید"راھنمای روزانھ برای زندگی ماورای طبیعی: عده ھاو"
. بھ حفظ کردن آیات کلیدی کھ مفھوم خاصی برای شما داردکنید شروع 

عده ھایش ر می کنید خدا را بھ خاطر کثرت واین آیات فکوقتی بھ 
مواجھ می ھا  وسوسھ یا سختیبا وقتی .  سپاسگزاری نماییدستایش و

 هدی می آورد تا بھ شما قوت بخشبھ یادتان، روح القدس این آیات را شوید
. تان دھدی و یار

. ھای یک ھواپیما ھستند کالم خدا و کار روح القدس مانند بال
 ما ،واز کندھواپیما نمی تواند بدون دو بال پرھمانطوری کھ یک 

حیان نیز نمی توانیم بدون تکیھ بر این دو اصل زندگی مسیحی خود مسی
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 اولین مزمور نقاشی زیبایی از اینکھ چطور نویسنده. را بھ پیش ببریم
 منجر می شود را بھ تفکر در کالم خدا بھ یک زندگی آرام و پر ثمر

:تصور کشید

و روز در بلکھ مشتاقانھ از دستورات خداوند پیروی می کند  و شب "
ب ون درختی است کھ در کنار نھرھای آاو ھمچ. نھا تفکر می نمایدآ

ھایش ھرگز پژمرده نمی   و بھ موقع میوه می دھد و برگهکاشتھ شد
 .)٣، ٢: ١مزامیر " (ود، کارھای او ھمیشھ ثمر بخش استش

"آیا بھ ایمان زندگی می کنید؟"                       
اما خشنود ساختن خدا بدون ایمان و توکل "نویسنده عبرانیان می گوید، 

 بابی ھمان  این نویسنده جلوتر در ابتدا .)۶: ١١ (" او محال استبھ
:دمی دھعالی از ایمان ارائھ بسیار یک تعریف عملی 

ایمان یعنی اطمینان داشتن بھ اینکھ آنچھ امید .  چیستحال ببینیم ایمان"
 ایمان یعنی یقین داشتن بھ آنچھ اعتقاد داریم، ھر .داریم، واقع خواھد شد

.)١: ١١عبرانیان  ("ر بھ دیدنش نمی باشیمچند قاد

او توقع دارد بھ او اعتماد کنیم تا . بدون ایمان خشنودی خدا محال است
ما بھ پیش ببرد، ھر چند نتوانیم تصور کنیم ھمھ چیز را برای خیریت 

او می خواھد ! ی تواند بھ خیریت ما بھ پیش رودمان م چطور شرایط
ا ایمان دوست بداریم، با علم بھ اینکھ او ما را از محبت دیگران را ب

او می خواھد با ایمان . ط خود پر می سازد طبیعی و بی قید و شرماورا
قدس در پشت صحنھ کار می کند تا شنونده بھ دیگران بگوییم کھ روح ال

. دماین کامل خود بھ سوی ملکوت خدا جذب را در زمان
ایمان ھرگز نمی داند بھ کجا کشیده " نوشت، اسوالد چامبرزھمانطور کھ 

." می شناسد ھدایت کننده را دوست داشتھ ومی شود، اما شخص
 ی می کنیم؟چطور این ایمان را گسترش می دھیم و بھ وسیلھ آن زندگ
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زندگی با ایمان را کشف  چطور اصول  کھددوایت ال مودی بیان می کن
:کرده است

برای داشتن ایمان دعا کردم و فکر کردم ایمان روزی  پایین خواھد آمد 
.  آمد کھ ایمان نیامداما بھ نظر.  برق خواھد زدرعد و و مرا مانند

ایمان بھ شنیدن است و شنیدن از " رومیان خواندم، ١٠ یکروز در باب
را بستھ بودم و برای ایمان دعا تا آن موقع کتاب مقدس خود ."  خداکالم 

طالعھ آن می بھ م اما اکنون کتاب مقدس خود را گشوده ام و. می کردم
. ن بھ بعد در من رشد کرده استآم و ایمان از پرداز

 شناخت محبت  درونی کھ ازایمان شما چطور است؟ آیا شما با آرامش
 اینکھ او حقیقتا بھترین ھا را ؛ زندگی می کنید،یدخدا نسبت بھ شما می آ
نچھ را کھ برای ینکھ او شما را تجھیز می کند تا آبرای شما می خواھد، ا
م دھید؟ انجا،انجام آن خوانده شده اید

"خود ستایش خدا را نگاه داشتھ اید؟ در دل و بر لب آیا"         
 بھ من کمک  خدا، ستایشدر مورد یفکرثبات  در فصل قبلی نوشتم کھ

 و بھ خداوند قادر رگرفتھکرد تا چشمانم را از قابلیت ھای محدود خود ب
این تمرین، تغییر شگفت انگیزی در زندگی من . منظر کنمطلق خود 

مانند بعضی از شکاکین این اشتباه را نکنید کھ پرستش راھی  !ایجاد کرد
 بلکھ برعکس پرستش روش  بینانھ برای فرار از واقعیت است،خوش

مزمور ما را تشویق می کند تا در ھمھ . برخورد ما با واقعیت می باشد
با زندگی پولس رسول می نویسد راه برخورد  .چیز خدا را ستایش نماییم

:ن است بر خورد مثبت با آواقعی
برای ھیچ چیز ...  !در خداوند دائما شاد باشید و باز می گویم شاد باشید"

غصھ نخورید، در عوض برای ھمھ چیز دعا کنید و ھر چھ الزم دارید 
بھ خداوند بگویید و فراموش نکنید کھ برای جواب  دعاھا از او تشکر 

ند خواھید شد، آرامشی کھ فکر رامش خدا بھره ماگر چنین کنید از آ. کنید
آرامش الھی بھ فکر و دل شما کھ بھ این . انسان قادر بھ درک آن نیست

 " اید، راحتی و آسایش خواھد بخشیدعیسی مسیح ایمان آورده
).۴،٨: ۴فیلیپیان (
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اعتبار دادن بھ  ستایش یعنی ،وستانم می گویددتایش چیست؟ یکی از س
در .  من این سخن را دوست دارم. استکھ شایستھ اعتباریا کسی ی چیز

کھ  کھ بھ خدا و دیگران نشان دھیم برخورداریماین مزیت طی روز از 
ھمواره نمودن  ستایش .خدای مھربان ما چقدر باشکوه و پر فیض است

. ن را تمرین کنیم آستی دلیل بایبھ ھمینآسان نیست، 
ثبات در ستایش نیاز بھ استقامت دارد، ما " می گوید کھ ھارولد نیدسل

باید خدا را بستاییم ھر چند ممکن است حال و حوصلھ این کار را نداشتھ 
د بھ ندوه را دور می سازد و سبب می گردستایش خدا حزن و ا. باشیم

."حالت طبیعی خود باز گردیم
 اجازه دھید چند پیشنھاد خش ثابتی از زندگی شما نیست،اگر ستایش ب

:لذت ببرید اصل انضباطیبدھم تا از برکات این 
کنید ھای ستایشی مزامیر تفکر  اول، بر روی کالم خدا مخصوصا بخش

د، از خدا تشکر کنید کنی می تمرکز این آیات وقتی بر. و آنھا را حفظ کنید
 است کھ در زمان نوشتن  ن واقعیو ھمانقدر اآل اتدارککھ وعده ھا و 

. ی بودآیات واقع
موسیقی . ن گوش دھیدھ بھ آی پرستشی تھیھ کنید و ھمیشدوم، موسیق

ات کلیدی پرستشی برای ساختن این آھنگ ھا استفاده دانان مسیحی از آی
ھنگ ھا را یاد می گیرید، آیات کتاب مقدس را نیز می وقتی آ. کرده اند
و می توانید آنھا را در سکوت یا با صدای بلند ھرجا کھ می روید آموزید 
می کھ نچھ آنھا را می خوانید، فکر خود را بر خداوند و آوقتی . بخوانید

.گوید متمرکز کنید
ید کھ این سوال را از خود  یاد بگیر،، خوب یا بدسوم، در ھر موقعیتی

  نمونھ بھ مثال است؟ برایقادر مطلق  چھ کسی در این جا بپرسید کھ
: توجھ کنیدزیر ھای

لذت می برید، خود ھای اطراف  در حال قدم زدن ھستید و از زیبایی
یم گرمی از میان درختان سی، نمان آبی با ابرھایی بھ شکل توپ پنبھ اآس

. یک غروب الھام بخشزمزمھ می شود،
ه یدفر آاینھا راھمھ  چھ کسی  چھ کسی در اینجا قادر مطلق است؟:دبپرسی
؟است
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زیبای  کسی است کھ این تابلو ،بعد اعتراف کنید کھ خدا آفریننده مھربان
. فرید تا شما از آن لذت ببریدنقاشی را آ

نش نزدیک پروژه کلیسایی کھ زمان بھ پایان رسانداز ی یکی بر رو
 کار می کنید و متوجھ می شوید شخصی مرتکب اشتباھی شده ،است

. پروژه را بھ خطر انداختھ استآن است کھ 
خدا ھمچنان ھمھ چیز را ید چھ کسی اینجا قادر مطلق است؟ از خود بپرس

 کھ بھ رغم ی می کندتحت کنترل خود دارد و این سوال بھ شما یاد آور
 روح ،ست کھ عمل ستایشنکتھ در اینجا. نیدتمام شرایط او را ستایش ک

گرفتھ و شما را آرام می سازد و چشمان شما را از منابع محدودتان بر 
. محدود خدا متمرکز می سازدبر منابع نا

ستایش ایمان شما را بھ تصویر می کشد، ایمانی کھ باعث خشنودی خدا 
ان منجر  قدرت او در زندگی تمی شود و بھ آزاد شدن حکمت، محبت و

. دمی گرد

تان  چھارم، ھر بار کھ بھ دعا می ایستید با ستایش خداوند پر جالل دعای
کھ نچھ ، بھ خاطر صفاتش و آ از او بھ خاطر آنچھ کھ ھست.را آغاز کنید

.  تشکر کنیده،برای زندگی تان انجام داد
است، اجازه  هستش بخش منظمی از زندگی تان نبوداگر ستایش  و پر

 کھ از ستایش  و آرامشیشویق کنم تا قوت ماورای طبیعھا را تشمدھید 
! کشف کنیدرا ناشی می شود 

 ستایش خدا را در ھر موقعیتی تمرین می کنید، یباطانض اصلوقتی 
 با قادر خواھید بودو . خوشی روح القدس شما را پر خواھد ساخت

مل فکری روشن و روحی مثبت از سفر پر ماجرای توکل بر خدا لذت کا
. ببریدرا 
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 و عمل بحث ،برای پاسخ

یا  آیا با او موفقید. گفتھ ھنری دراموند را در ابتدای این فصل بخوانید. ١
مخالفید؟ چرا؟

. د کنیدیات کتاب مقدس گفتھ خود را تاییاز روی آ

برای شما بھ کھ بزرگ ترین شادی را  انظباط زندگی درونی -مزیت. ٢
 چطور بطور اختصاصی بگویید کھ. نیدھ است را ذکر کھمراه داشت
.در زندگی شما مفید واقع شده اندرعایت آنھا 

ی روحانی نقطھ ضعف زندگی باطکدام یک از اصول انضانجام . ٣
ه است؟مسیحی شما بود

ببرید؟ این موضوع لذت از آن کامال  موفق نشدید  کھدی کنیچرا فکر م
برای مسیح تاثیر گذاشتھ  تان ل و موثر بودن، عمچطور بر طرز فکر

؟است؟ چرا

سبب خوشنودی شما گردیده است یا ھا باط  انض- مزیتدر گذشتھ این. ۴
سبب آزار شما؟

یی در بعد از مطالعھ این فصل چھ گام ھا. پاسخ خود را توضیح دھید
باطی برمی دارید؟ چرا؟ضاین اصول انرعایت جھت 

 این فصل را مرور کنید و صادقانھ ھر یباطضھر کدام از مزایای ان. ۵
بھ خدا متعھد شوید کھ ھر کدام از . کدام از سواالت را از خود بپرسید

. نماییدتبدیل  از زندگی خود یمھم قسمتبھ ی را باطضاناصول این 
وری نماید و قدرت این القدس توکل کنید تا بھ شما یاد آ با ایمان بھ روح

.کار را بھ شما عطا کند



                                           ١۴٨                 

 مزیت دیگر زندگی در پری روح ۶                        

              
                             ١١                              

                                           
اط شادی بخش زندگی بیرونیانضب        

یک  مسیحی دلسرد،  یکمسیحی مضطرب،یک یک مسیحی کج خلق، 
یک مسیحی  مسیحی غرغرو،  یک مسیحی شکاک، یکمسیحی افسرده،

 و مسیحی ظالمیک مسیحی خودخواه، یک  و موشکاف، سخت گیر
مسیحی با زبان گزنده یا مسیحی یک پسند، یک مسیحی خود ،سخت دل

 ھمھ این افراد ممکن است در کارشان بسیار جدی باشند و ممکن -تلخ
 د احترامی داشتھ باشند، اما مسیحیانی  شبیھھای مور است در کلیسا مقام

. مسیح نیستند
حانا ویتال اسمیت                  

 کھ صحبت ھمان شبی است. پراندسام  از سر رازنگ ساعت، خواب 
 خستھ اش را بدن وقتی.  و آب خورده بود نان بیسکویت نمکدارسام فقط

 توانم باور کنم نمی" غرغر کنان گفت، ،از رختخواب بیرون می کشید
بھ و خوران خود را بھ دستشویی رساند و تل تلو".کھ صبح شده است

. "ناک بھ نظر می رسیترس"، تصور درون آینھ غرغر کنان گفت
.  درست غذا نخورده بود، در ھفتھ ھای گذشتھاحساس خیلی بدی داشت

 ور این.حسابی بخوردی  وقت نکرده بود کھ بنشیند و غذایفبھ دالیل مختل
 زیاد بود و در کارش خیلی. لھ خورده بودھوآنور فقط چیپس و ھلھ و 

 را باید تعمیر می پایان روز نیز کارھای متفرقھ زیادی داشت، چیزھایی
ھایی را باید دنبال می کرد و یا برنامھ ھای تلویزیونی  کرد، سرگرمی

 . مورد عالقھ اش را تماشا می کرد
 رد شده گرسنھ مرددر طی ھفتھ ھای گذشتھ ھر شب از کنار رستوران 
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 آب و بیسکویت خورده فقط یا با عجلھ در صف آن ایستاده بود و ،بود
 و ، بھ سمت یخچال رفتدر حالیکھ می خواست از خانھ خارج شود .بود

.  روز مانده را برداشت۵نان شیرینی و کالباس، تخم مرغ، آب پرتقال 
اگر وقت می کرد امشب برای شام . روزش بودآن این صبحانھ و نھار 

. ھ رستوران مرد گرسنھ سری می زدب
گفت، جان . در اداره، ھمکاران سام درباره او صحبت می کردند

سارا ادامھ داد، " .او دوباره ترشرو است،   امروز بھ سام دقت کنید"
. سنگین بودامروز صبح با من سر. و استو اخم ا-حرف مرا باور کنید"

 برایش آماده کرده بودم کاتالوگی کھھای نیشداری نیز درباره  حتی حرف
دن در کنار سام مطمئنا این اواخر کسی از بو"باربارا اضافھ کرد،  ".زد

من می خواھم تا جایی کھ ممکن است از او فاصلھ  .ده استخوشحال نش
."بگیرم

 لذت درونی کھ یکبار چشیده بودن آاو . مگین است سام می دانست کھ غ
 دوست نداشت .نجام نمی دادادرست او کارش را . را احساس نمی کرد

در کنار دیگران باشد، وقتی ھم با دیگران بود برایش مھم نبود کھ چھ 
.  داشت خستگی و نفرتاو احساس .می گوید یا چھ کاری انجام می دھد

اما نمی توانست بفھمد چرا؟
ست، فکر می کنم پا بری آشوبدر دلم می دانی،"، دوستم داگ متوجھ شد

 می دانم کھ باید -من اینھا را می دانم. شف می کنم دلیلش را ک دارمکھ
مسیح را اول قرار بدھم، با او در دعا و مطالعھ کتاب مقدس وقت 

" . اما این کار را انجام نداده ام.بگذرانم و ھمواره او را ستایش کنم
 بھ مکالمھ مان ادامھ دادیم، متوجھ شدیم کھ دلیل بی وقتی من وداگ

نظم و  روح القدس بھ او اصرار می کرد تا بھ قراری  او این بود کھ
 زندگی پر از روح برگردد و داگ از گوش دادن بھ روح القدس باطانض

 او با صدایی کھ حاکی از ،"من از او پیروی نکردم" .امتناع می کرد
. د این را گفتبوکشف جدیدی 

خوشی و قوت این  را از م خود:پس من از دو طرف ضربھ خوردم"
 روحانی محروم کردم و گناه و نااطاعتی را نیز بھ آن یاطباصول انض

می کردم جای تعجب ندارد کھ چرا در ھفتھ ھای گذشتھ احساس . افزودم
"!ھستمبی ارزش 
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 یک دعای ساده بھ نااطاعتی دوستم با. یمداگ خواست کھ با ھم دعا کن
.  نمود را طلب بخشش و پاکی از گناھانخود اعتراف کرد و از خدا

سنگینی را از روی شانھ ھای مد کھ بار ، بھ نظر می آشدی دعا تمام وقت
خیلی "، او در کمال تعجب سر خود را تکان داد. داگ برداشتھ باشند

 رخ دادنتفاقی در حال نقدر مشغول بودم کھ نفھمیدم چھ امن آ. ساده بود
."است

می دانی در طی ". وقتی داگ صحبت می کرد متوجھ چیز دیگری شد
ھمسرم بھ من گفت کھ . این ھفتھ ھا شاھد خوبی برای مسیح نبوده ام

. لبخند نمی زنم، و با ھمکاران و فرزندانم بداخالق و بی صبر بودم
. عالقھ ای بھ کمک کردن بھ دیگران نداشتم

 بیرونی نیز وجود دارد کھ ھمبستگی یباط اصل انضآید چندبھ نظر می 
 درونی غافل چون از اصول. ی درونی داردباطاصول انضنزدیکی با 

 قادر نبودم کھ در  خوشی درونی خالی شدم و بدین ترتیب از قوت و،شدم
".یمرابطھ با دیگران مسیح گونھ رفتار نما

  بھ دیگرانشھادت آشکار ما                           
 درونی باطھمانطوری کھ مزایای انض. شاره کردنکتھ مھمی ا داگ بھ

 با صمیمیت خودزندگی پر از روح بھ ما کمک می کند تا در ایمان و 
 کھ بھ ما کمک دارد خارجی نیز وجود باطخدا رشد کنیم، مزایای انض

 اف خود شاھدی آشکار ورت ببریم و برای افراد اط زندگی لذمی کند از
اگر .  بھ ھم مربوط ھستنداین دو بھ نحو قریبی .مثبت برای مسیح باشیم

در این . بیند می ، زندگی خارجی آسیباز زندگی درونی غافل شویم
 موجود در طی ھفتھ ھای داستان، دوست ما سام نتوانست از غذاھای

او حتی قوت و میل لبخند زدن یا رد، و حاال را بب مناسب استفادهگذشتھ 
. لمھ ای محبت آمیز بھ دیگران را نداشتگفتن ک

العھ کتاب مقدس و ، مطگ موفق نشده بود تا بھ وسیلھ دعادوست من دا
د را تازه سازد و در نتیجھ  درونی قوت خویباطدیگر اصول انض

.نشان می دادخود   از ادب و فروتنی کمتری در رابطھ با دیگرانشادی،
 .اوندمان عیسی مسیح باشیمان خدیت را داریم کھ در دنیا سفیرزما این م

 ممکن است تنھا تصویری باشد کھ مردم از  مال عام ما در و رفتارگفتار



١۵١راز                                                                                

می کنیم کھ ، صحبت و عمل آیا ما آنگونھ زندگی .عیسی مسیح می بینند
یا اینکھ آنھا را از   خداوند ما را بشناسند؟کنندمی مایل پیدا ت دیگران

؟ا دیده نمی شود روح در ما آشکار چون ثمره،نجات دھنده دور می کنیم
باط نیز می سفیر مسیح بودن یک مزیت است، در عین حال یک انض

الزم است ھمواره بھ زندگی با کمک روح القدس در درون ما، . باشد
من و .  فکر کنیم،وند مان عیسی مسیح استخداده نمان کھ منعکس کن

 یباطاین اصول انضداگ دقایق دیگری را بھ تاکید درباره مزایای دیگر 
 کھ بھ ھر مسیحی کمک می ی بیرونی اختصاص دادیم، تمرین ھاییزندگ

کند تا از روابط خود با دیگران لذت ببرد و خدا را با کلمات و اعمالش 
. جالل دھد

"آیا مسیح در چھره شما انعکاس می یابد؟"               
ا تلخی دل روح را افسرده می  را شاداب می سازد، امهدل شاد چھر"

.)١٣: ١۵ امثال" (کند
 اشاره بدن و طرز فکر کلی شما ،قیافھ شما شامل حرکات صورت، زبان

 در آیا دیگران د؟داری دیگر آیا لبخند بزرگی بر چھرهبھ زبانی . می شود
بطور کلی حال و شما  راه رفتن  شما، طریقھ نشستن و، لبخند شماانچشم

می بینند؟خوشی و شادابی را  و روز شما،
 بھ اندازه ھزار یک تصویر"، ضرب المثل می گویدیک ھمانطوری کھ 

 صورت شاد گواھی می دھد کھ مسیح بر تخت ،"کلمھ ارزش دارد
ما در ھر مشکل ی شی تان نشستھ است و شریک و راھنماسلطنت زندگ

ن دھنده این است کھ چیزی یک چھره غمگین نشا. زندگی استو مسالھ 
 چھره شما می ھوقتی مردم ب. فرین شده استدر درون شما، مشکل آ

 چھ تصویری می بینید؟ چھره شما چگونگی برخوردتان را با ،نگرند
چھره شما چھ تصویری را در ذھن . می کندتداعی زندگی در ذھن ایشان 

د؟سازمی  ایجادان ایش
 ،حرکات صورت، زبانکھ  بھ ما می گویند ارتباطاتکارشناسان 

می گذرد او در درون کھ نچھ  بھ آ یک شخص،ی و طرز فکر بدنحرکات
 استفاده کنند تا  بھ نوعیممکن است افراد از کلمات. اشاره می کند

افھ مسیحیانی را می شناسم کھ با قی. احساسات واقعی شان را پنھان کنند
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لجوجانھ سعی در انجام این کار داشتھ اند و اگر این کار آنھا باعث 
.، خیلی بھ آنھا می خندیدمغمگین شدن من نمی شد

ممکن ، "م من است بسیار خوشحالاز اینکھ مسیح نجات دھنده و خداوند"
 کوچک این را  و حتی بدون یک لبخندبی روحشخصی با چشمانی است 
. بگوید

.... امش ، محبت و آری است کھ از روح پر ھستیم و شادی عالخیلی"
حزون در حالی کھ ، شخص دیگری با قیافھ م"خداوند را تجربھ می کنم

.  این جملھ را می گوید، خم شده استخوددر صندلی 
ای  این تصویر سریعا نتیجھ گیری می کنند، و اگر چھره افراد با دیدن

خستھ و متخاصم را در ما ببینند بھ احتمال زیاد نتیجھ می گیرند کھ ما 
. منبع و قوت درونی الزم برای زندگی را نداریم

. چھره شاد را تمرین کنیم مزیت-باط انضبنابرین ضروری است کھ
ادآوری کند کھ در شما یتوسط روح القدس بھ کھ از خدا بخواھید 

:، خوشی و شادابی جسمانی را منعکس نمایدرفتارتان انرژی

لبخندی با اطمینان. 
چھره ای شاد و مطمئن. 
 مناسب یطرز ایستادن. 
ھایی استوار قدم. 
 چشمان دیگرانبھسالم و نگاھی دوستانھ . 

"آیا کالم شما عیسی مسیح را جالل می دھد؟               "
با استعداد، پر انرژی و شخص ،  سال مسیحی بوده٢٠ کھ بیش از یجر

او . او بیاناتی سکسی دارد.  یک نقطھ ضعف دارداما . ی استشوخ طبع
ھای واقعا کثیف می گوید، اما بذلھ گویی او و بازی با  بھ ندرت جک

کلمات باعث ایجاد کنایھ ھای سکسی می شود کھ بعضی افراد را شیفتھ 
. خجالت زده می نمایدو دیگران را 

او .  نیز یک مسیحی است و می خواھد آنگونھ کھ باید زندگی کندژانت
زندگی پر از روح را می فھمد و می خواھد دیگران را بھ سوی مسیح 

 شایعھ کوچکی می شنود نمی وقتی او. اما او مشکلی دارد .ھدایت کند
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 گوشی تلفن را بر در یک چشم بھم زدن. ت نگھ داردن را مسکوتواند آ
می دارد و بھ دوستش زنگ می زند تا درباره آن شایعھ با او صحبت 

 مقدس جلوه  سعی می کند شایعھ راانھگاھاو اغلب بھ طور نیمھ آ. کند
ر خواست دعا این کار را انجام ن بھ صورت ددھد و با عنوان کردن آ

  کھ ممکن است ام من شنیده.  حتما دعا کنسوخانم  برای مری" :می دھد
".گی دارد ھم خواببا چند مرد

 .عیسی خداوند را جالل دھیم نین مزیت را داریم کھ با کلمات ماما ا
بھ ھمچنین .  نیکویی عیسی مسیح باشد حاکی ازدسخنان ما می توان

مانند .  او شویم بھ باعث بی احترامیخودیم با سخنان آسانی می توان
 می تواند باعث غمگین شدن خداوند، رنجیدن جری و ژانت سخنان ما

رای غیر شھادت ما بتاثیر ، یا از بین رفتن  ایمانیبرادر یا خواھر
. ھای بسیار محکمی برای سخنان ما دارد امم خدا پیکال. ایمانداران باشد

: ذکر می کنمرا اینجاچند نمونھ 

اگر کسی بتواند بر زبان خود مسلط شود، قادر خواھد بود در سایر "
زبان نیز در بدن، عضوی کوچک است، . موارد نیز بر خود مسلط باشد

یک جنگل عظیم را می . ولی چھ خسارات سنگینی می تواند بھ بار آرد
.)۵، ٢: ٣ عقوبی("  با یک جرقھ کوچک بھ آتش کشیدتوان

ند، ای پناھگاه و نجات دھنده من، سخنان و افکارم مورد پسند ای خداو"
.)١۴: ١٩مزامیر (" تو باشند

از سخنان انسان نیک می توان پی برد کھ در باطن او اندوختھ ای نیکو "
 انسان بد ذات نیز از اندوختھ بد دل او خبر وجود دارد، ھمچنین سخنان

ر سخن بیھوده، باید در روز این را نیز بھ شما بگویم کھ برای ھ. می دھد
.)٣۵،٣۶: ١٢ متی" (ی بھ خدا جواب بدھیدداور

او گفت،  . ھایی دست یافت کنترل زبانش بھ پیشرفتیکی از دوستانم در
ھم و ھر روز صبح تخت سلطنت زندگی ام را بھ عیسی خداوند می د"

زی را کردم کھ در نظر  گفتن چی خداوندا، اگر فکر؛اینگونھ دعا می کنم
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". مرا متوقف کنمد، لطفا پیش از گفتنتو ناپسند آ
بین فکر کردن تا گفتن فاصلھ دوستم گفت کھ روح القدس او را در 

ح  مسیانداد کھ آن سخنمی جمالت ناپسند متوقف می کرد و بھ او تذکر 
. گونھ نیست

آنوقت قدم بعدی این بود کھ در دعا ھر روز صبح اینگونھ با خداوند "
کر کردن بھ سخنانی صحبت کردم، خداوندا بھ من کمک کن تا حتی از ف

. دوری کنمودخشنودی تو می شکھ باعث نا
زمان زیادی طول کشید و من نیز چندین با در این مورد شکست خوردم، 

."دز درون تغییر می داو فکرھایم را ااما ا
باط فکر س کھ در دوستم زندگی می کند و انضبرانگیختن روح القد

 ،نھ تنھا سخنان دوستم تغییر کندکھ  کمک کرد ،کردن پیش از سخن گفتن
. بلکھ افکار او نیز پاک شود

 استفاده ء جالل دادن عیسی مسیح با سخنان مان سوبیایید تا از مزیت
 و ناپاک دوری نماییم و  بداز گفتن سخنانکھ نیم بیایید تمرین ک. کنیمن

.نچھ می گوییم دیگران را تشویق و در ایمان بنا نماییمآگاھانھ با آ

"تان مسیح گونھ است؟ آیا اعمال     "                  
 ھمسر و فرزندانش مسیح در نظردر این اواخر کھ متوجھ شد داگ وقتی 

او اعتراف کرد، .  خیلی ناراحت شدجالل نداده است،با اعمالش را 
،  از من خواست وقت بیشتری با او و فرزندان مان بگذرانمیلجووقتی "

کھ در انجام خواستند از من  وقتی بچھ ھا .صبورانھ برخورد نکردم با او
چند بار بی دلیل عصبانی شدم و سر .  گفتم نھ،نھا ھمراھی کنمکارھا با آ

 فکر کرد و سپس ادامھ داد،ظھ ای داگ برای لح." ا داد کشیدمآنھ
 زندگی شاد  کھ انجام دادم این بود کھ برای آنھا موضوعبدترین کاری"

د از یمن با.  ای نداشتم ولی خودم چنین زندگیموعظھ کردم،مسیحی را 
."آنھا معذرت خواھی کنم

مھم ھستند، اما اعمال ما خیلی سخنان ما بھ عنوان شھادت زندگی ما 
.مھمترندخیلی 

لب ، ھمیشھ لبخندی بھ  کلیسا و اعضای گروه کر یکی از شماسانجیم
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رد و ادارد و در موقع دست دادن، دست طرف مقابل را محکم می فش
 داستانی ،ناگونھای اجتماعی گو ھمواره در روزھای یکشنبھ و موقعیت

جیم . ش شخص دیگری بود در فروشگاه خوداما. ن داشتگفتجالب برای 
بیش از یک بار . دبا کارکنان خود بداخالق و بی صبر رفتار می کر

 ابزار کار را با عصبانیت  تعمیر نشده بود،وقتی وسیلھ ای بھ درستی
؟داشتجیم چگونھ شھادتی برای کارکنان خود . ه بودپرتاب کرد

بعد از قدرت خدا، "سکال پزشک معروف فرانسوی اینگونھ نوشت، پا
 بیشترین تاثیر را در جھان زیبایی ساکت و آرام یک زندگی مقدس

".دارد
سازیم تا ھمواره   بیایید خود را متعھدسیح گونھ است؟آیا اعمال شما م

نگونھ رفتار آه باید ھموار. مان باعث جالل خداوند عیسی شود اعمال
 چون چرا؟. مسیح در کنار ما است و بھ تماشای ما مشغول استکنیم کھ 

ھرگز ما را ترک نکند و ما را تنھا کھ ست و وعده داده او ھمواره با ما
مان او  او بھ ما اعتماد کرد و بھ ما این مزیت را داد تا با اعمال. نگذارد

 وابستگی یباطانض اصلموفقیت ما در این . را بھ دیگران بنمایانیم
...دی بھ پاسخ ما بھ سوال بعد دارد ازی

" ھستید؟ محور- دیگرآیا                 "            
 برای داشتن اعمال و سخنان مسیح گونھ یباطرعایت این اصل انض

پولس رسول روشن ساخت کھ خدا می خواھد ما . بسیار ضروری است
:عالقھ وافری بھ رفاه و آسایش دیگران داشتھ باشیم

فروتن باشید و دیگران . اه نباشید و برای خودنمایی زندگی نکنیدخودخو"
فقط بھ فکر خودتان نباشید، بلکھ بھ کار و مسایل . را از خود بھتر بدانید

.)٣،۴: ٢فیلیپیان (" دیگران ھم توجھ نمایید
درباره اھمیت محبت آگاپھ بھ ما آموزش نیز   دیگرینودر متکالم خدا 

محبت آگاپھ میوه . ن را در مرکز قرار می دھداین محبت دیگرا. ی دھدم
روح القدس در زندگی ھای ما می باشد، اما ما نیز باید ھر لحظھ تصمیم 

 . این محبت را در اعمال و سخنان مان ابراز نماییمکھآگاھانھ اتخاذ کنیم 
میت و توجھ ین ترتیب می توانیم تمرین کنیم تا دیگران را در مرکز اھبد

 .د قرار دھیمخو
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آنھا ھر روز .  را کشف کرده اندحور بودن م- لذت دیگرآلیس و کرت
 و روح القدس ھر  شان قرار می دھند، سلطنت زندگیمسیح را بر مسند 

 و محبت را در هدفاده کرمی کند تا از فرصت ھا استنھا را ھدایت آروزه 
. عمل نشان دھند

.  کارش را از دست داده استیمرھفتھ پیش فھمیدند کھ دوست آلیس، 
 بستھ بھ خانھ مری رفتند و یک پیتزا و دو  یک ساعتدر عرض

شان  کرت و آلیس تمام عصر را با دوست. خوراکی با خود بردند
آنھا بھ . دند دعا نمودند، تشویقش کردند و با ھمگذراندند، بھ او گوش دا

 زدند و کمک کردند تا چند قرار مصاحبھ خودشان تلفن شبکھ کاریابی
. کاری برای او تدارک دیده شود

 پشتی ط خانھ اش بھ حیایخاک حیاط جلوو نقل  در حال حمل تدھمسایھ 
ون بھ حیات پشتی حمل می او باید مقدار زیادی خاک را با فرغ. بود
 جورج قبل برنامھ ریزی کرده بود، اما وقتی دید  ازتد برای آنروز. کرد

 تد.  بھ او کمک کرد، با ھمسایھ اش ھمراه شده وبھ تنھایی کار می کند
ط را با بیل بیدار نشده بود کھ اگر خاک ھای حیابا این فکر صبح شنبھ 

 ، و در آنجا خالی کنمحمل کردهون بریزم و آن را بھ حیات پشتی در فرغ
!واھم داشتروز بسیار خوبی خ

 این محبت آگاپھ بود کھ روح القدس آن را ایجاد کرد و از طریق تصمیم 
در حالیکھ تد .  تا تد بھ ھمسایھ اش کمک کند،آگاھانھ تد بھ انجام رسانید

! ھمسایھ سالم " بھ سمت حیات جورج ھل می داد گفت،ونش رافرغ
"کمک می خواھی؟

. " و کثیف شویت بگیریدست بیل الزم نیست" البتھ جورج بھ تد گفت،
ید دو نفری می توانیم آن را بھ نظر می آ.  تمرین کنممی توانم"تد گفت، 

 خنک  یک پارچ لیمونادکتیقتی کارمان تمام شود و. زودتر تمام کنیم
. "دارد کھ منتظر ما است

 درباره کار، خانواده و در طی دو ساعتی کھ بیل می زدند با صحبت
لیموناد را برای وقتی کتی ھمسر تد پارچ . ا شدندفوتبال بیشتر با ھم آشن

برای شنبھ بعد بھ شام در منزل شان اورج و ھمسرش رورد، آنھا جآنھا آ
شروع یک دوستی طوالنی بود و چند ھفتھ بعد واقعھ این . دعوت کردند

کتی و تد ھمسایھ شان را بھ کلیسا بردند و در نھایت بھ آنھا کمک کردند
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. دھنده و خداوندشان بپذیرندرا بھ عنوان نجاتتا مسیح 
ھای کوچک و بزرگ باشید تا بتوانید محبت را در عمل منتظر فرصت

حقیقتا مقدم قرار دادن دیگران یک مزیت است و تمایل . ثابت کنید
باعث می شود تا از دیگران برای تشویق، کمک و مراقبت خالصانھ ما 

 ایجاد ،تصویر زنده ای از مسیح برای کسانی کھ با ما در ارتباط ھستند
.کنیم

                  "پس می دھید؟آیا از نظر روحانی بھ کسی جواب             "
ھای اخیر بسیار مورد توجھ قرار  باط در سالضاناصل اھمیت این 

و تعداد زیادی از فتھ است، چون چند تن از رھبران مسیحی مشھور گر
در نتیجھ باعث بی و مشروع شده گیر روابط جنسی ناکشیش ھا در

. ندشان شدزیان بھ خدمت خداوند ما، خفت خانواده شان  و بھ احترامی 
 جدی او را خدمت کرده مدت با مسیح راه رفتھ ایم یا چقدرمھم نیست چھ 

.  نیستیمدر امانچ کدام از ما از یورش شیطان ایم، زیرا ھی
،  کتاب دیدیم کھ مسیحیان چطور ھنوز دارای دو طبیعتدر فصول قبلی

ای ملکوت ھ امما ھر روز توسط پی. ون خود ھستندجسم و روح در در
  برای حوا باغ عدنیبس یی شبیھ وسوسھ ھا-شیطان بمباران می شویم
مان،  کمک عیسی مسیح در زندگی با. ندھستکھ فریبنده و اغواکننده 

ت داریم تا انتخاب  ما آزادیم و قو-ھای شیطان شویم  پیامنبایستی بنده
. خدا گوش دھیم ملکوتلما ھای حکیمانھ و سامکنیم کھ بھ پی

نکھ برای ای.  چون خدا بھ ما اراده آزاد داده است، انتخاب با ما استاما
 بھ ما آزادی خدااز طرفی و لود داریم ما طبیعتی سقوط کرده و گناه آ

 کھ قبول نمی  ایمسیحی .گناه کنیمکھ  مستعد ھستیم انتخاب داده است،
 ر معرض خود را گول می زند و د،چنین مستعد گناه کردن استاین کند 

طبیعت کھنھ ما "داشتھ باشید، بیاد  .سقوط ناشی از غرور می باشد
عت نکرد و این طبیعت ھرگز از شریعت خدا اطا. مخالف خداست

بھ این خاطر کسانی کھ ھنوز تحت کنترل طبیعت کھنھ . نخواھد کرد
خویش ھستند، تسلیم پیروی از تمایالت شیطانی کھنھ خود ھستند و 

.)٨ -٧: ٨رومیان ( "گز نمی توانند خدا را خشنود کنندھر
در مقابل این وسوسھ ھا، این است کھ  استقامت یک روش موثر برای
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یک یا چند ایماندار  :می توانید. پاسخگو باشیمدیگر  مسیحیان نسبت بھ
اگر شما مرد ھستید، آن ایماندار نیز باید مرد (مورد اطمینان از جنس 

ا مالقات کنید و تعھد بدھید تا بھ طور منظم ھمدیگر ر. خود بیابید) باشد
ھا ھمدیگر را تشویق کنید و برای ھم دعا کنید تا در رشد  در این مالقات

را در وسوسھ می اگر خود . ترقی کنیدمسیحی  و زندگی پاک روحانی
تلفن بزنید تا برای شما دعا شود یا در بینید، بھ شخصی از گروه خود 

نی و قابل البتھ صداقت، فروت. دمورد آن موضوع با او صحبت نمایی
. باشدبایستی از خصوصیات حیاتی این افراداعتماد بودن 

مند بھ یحی پاسخگو ھستید و او نیز عالقکھ نسبت بھ یک مساز این آگاھی
د تا ھدایت می کنشما را داده و  بھ شما قوت ،موفقیت روحانی شما است

. بایستیدبتوانید در مقابل یورش ھای شیطان 
ی گوید کھ چنین تعھدی برای او بسیار مھم  متد انگسترومت خوبم دوس
ری استدمن ھا پیش شنیدم کھ یکی از دوستانم بھ نام کشیش  سال :است

درباره گروه مخصوصی از مردان صحبت می کند کھ ھر ھفتھ او را 
ستان  دوی از کلیسای او نبودند، امااین مردان ھمگ .مالقات می کردند

و پاسخگبھ نوعی د بھ یکدیگر  بودند کھ در زندگی روحانی خونزدیکی
 ترین او گفت کھ تجربھ اش با آن گروه کوچک یکی از پر معنا. بودند

. زندگی اش بودروابط 
لھ فکر کردم و متوجھ شدم کھ بھ چنین پس از اینکھ درباره این مسا

 ریدکتر  .جوابگویی در زندگیم نیاز دارم، با کشیش خود صحبت کردم
  و احساسین نیازھماو نیز  و مند شد عالق نیز بھ این موضوعاورتلند

رباره این موضوع چند بار برای گفتگو د بنابرین .عمیق را بیان کرد
 از چند مرد دیگر نیز خواستیم تا با ما سپس. ھمدیگر را مالقات کردیم

د از گروه ما خارج شوند، اما بعدھا چند نفر تصمیم گرفتن .مالقات کنند
 سال ھمدیگر را در یک ١٠دت بیش از خر شش نفر از ما بھ مدر آ

 نامیدیم کھ  ٢/۴/۶ما این رستوران را . رستوران محلی مالقات کردیم
ین  و چھارمینصبح جمعھ دومنشان دھنده گروه شش نفره ما بود کھ 

. ھر ماه برای صرف صبحانھ ھمدیگر را مالقات می کردھفتھ
.  دعا می کردیماین گروه یک گروه دعا نبود، ھر چند کھ برای یکدیگر

 در مطالعھ کھ ھر چند ،این گروه یک گروه مطالعھ کتاب مقدس نبود
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یگر رشد می ھا با ھمد در این مالقات. کالم وقت صرف می کردیم
ا با یکدیگر خود رو سفر روحانی دانی می کردیم کردیم، از یکدیگر قدر
ھیچ رھبری برای گروه تعیین نشده بود و ھیچ  .در میان می گذاشتیم

ما جمع می شدیم تا . لیستی برای کارھایی کھ باید می کردیم نداشتیم
ما از .  با ھم بخندیم و با ھم گریھ کنیم،تجربیات مان را در میان بگذاریم

ھای خود را  ھا و ضعف کست ش،دیگر شاد می شدیم ھای یکموفقیت
اجازه دھید . ھا زندگی مرا عوض کرد این مالقات. نیز بیان می کردیم

ا چند نفر مسیحی مورد اطمینان شما را تشویق کنم تا نسبت بھ یک ی
متعھد شوید تا برای ھم دعا  .باره زندگی روحانی خود پاسخگو باشیددر

ح کنید و بھ ھمدیگر در دیگر را تصحیشویق نمایید، یککنید، ھمدیگر را ت
با روحیھ ای نرم و فروتنانھ  .داشتن یک زندگی پر از روح کمک کنید

این کار را انجام دھید، اما وقتی مشکالت خود را عنوان می کنید یا وقتی 
.  کامال راستگو باشید،یکدیگر را تصحیح می کنید

تنھا . یمدیگر نیاز دارما بھ کمک یک"انطور کھ تد انگستروم می گوید، ھم
کاری کھ می توانیم بھ تنھایی از پس انجام آن بھ خوبی بر آییم، شکست 

."خوردن است

"آیا درباره مسیح با دیگران صحبت می کنید؟"               
، ضعیف و  راھی است کھ ما را بھ سوی مضطربنانااطاعتی از خدا یقی

درک این حقیقت اما بسیاری از مسیحیان از . دن ھدایت می کندموثر بونا
  عیسی مسیح است، خداوند مانی دستور مشخصباطانضاصل کھ این 

ت کنیم  مسیح با دیگران صحبھر چند فکر اینکھ درباره. غافل می شوند
ا بھ لرزه می اندازد، اما باید بھ یاد داشتھ زانوی بسیاری از مسیحیان ر

 ،یح کمک بھ دیگران در پیدا کردن یک زندگی جدید در مس کھباشیم
. بدون شک بزرگترین مزیتی است کھ خدا بھ ما عطا کرده است

 داشتن ردن درباره مسیح با دیگران برایچون اعتقاد دارم صحبت ک
شادی مسیحی بسیار مھم است، تمامی آخرین فصل این کتاب را بھ این 

.موضوع اختصاص داده ام
ف کرد کھ ترامان را بھ پایان می بردیم، او اع وقتی داگ و من مالقات
 کھ بھ دیگران بگوید مسیح ه بود را از دست داداخیرا چند فرصت واضح
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چطور بھ نحو موثری ایمانش را با کھ او می دانست . برای او کیست
 یباط انض اصل چند اجرای دردیگران در میان بگذارد، اما شکست او

روحانی باعث شد تمایلش برای اطاعت از خدا در این زمینھ بسیار مھم 
. از بین برود

 داگ نسبت یھ محبت اولمجدداما دوباره دعا کردیم و از خدا خواستیم تا 
 از طریق پری روح  از خدا خواست تا او راداگ.  کنداحیا  رابھ خداوند

 زندگی پر از روح یباطانضاصول ی تمرین  برا قادر سازد کھالقدس
 بھ زندگی داگ  دوبارهشوق و ذوقکھ  بگویم خوشحالم. ی باشدجد

شاداب گشتھ و باعث شادی دیگران می شود و او دوباره  چھره .بازگشت
. بیش از ھمیشھ در خانواده و خدمت شخصی اش موثر است

 بخش خداوند باطی شادیانضاصول شما نیز می توانید از سفره مھمانی 
 با او ی خودرا در زندگالزم بھ طور مرتب بخورید تا انرژی و شادی 

 را در محبت خود برای ما یباطانضاصول او این . زنده نگھ دارید
 و ھدف نماییم و با قوتشد او رفراھم کرده تا از او لذت ببریم، در 

یده می توانیم آنھا را ناد: داریمپیش رو انتخاب روشنی  .زندگی کنیم
 خود خشنودی و شکست اجتناب ناپذیر رنج ببریم یا ،بگیریم و از ضعف

: شریک شویم٣١: ۴٠می توانیم در وعده اشعیا 

مانند عقاب  و اما آنانی کھ بھ خداوند امید بستھ اند نیروی تازه می یابند"
اه می روند و نا توان نمی ر پرواز می کنند، می دوند و خستھ نمی شوند،

".گردند

 و عمل رای پاسخ، بحثب

آیا با او موافقید یا . ال را در ابتدای این فصل بخوانیدگفتھ حنا ویت. ١
د را توضیح دھید و از مخالفید؟ چرا؟ از روی کتاب مقدس پاسخ خو

.ھایی بزنید ی مثالزندگی واقع
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 بیرونی برای شما بھ ھمراه  ھایباطانض -بزرگترین لذتی کھ مزیت. ٢
 ما کمک کرد تا محبت خدا بھ ش چیست؟ نمونھ ای را کھ این اواخرهآورد

.  عنوان کنید،ی نشان دھیدبھ فرد دیگررا 

زندگی بیرونی نقطھ ضعف تجربھ ی باطانضاصول  کدامیک از. ٣
نھا آاجرای ی کنید نتوانستید کامال از فکر م چرا مسیحی شما بوده است؟

لذت ببرید؟
 ،رافیان برای اط چطور این موضوع بر روی شھادت شمافکر می کنید

 است؟مسیح تاثیر گذاشتھخدمت بھ  برای یا موثر بودن شما

 ھای درونی بھ عنوان باط انض-آیا در گذشتھ عموما بھ این مزیت. ۴
.تان توضیح دھید رد پاسخ نگاه می کردید؟ در موبخش  لذتمسایل

اصول پس از مطالعھ این فصل، می خواھید چھ طرز فکری درباره  این 
باط بیرونی داشتھ باشید؟ چرا؟انض

باطی در این فصل را مرور کنید و ھر کدام ھر کدام از اصول انض. ۵
 بھ خودتان تعھد ،با کمک خدا. از سواالت را صادقانھ از خود بپرسید

.ھا را بھ بخش کاملی از زندگی خود تبدیل کنیدآنم از دھید کھ ھر کدا
را بھ شما یادآوری  انجام این کار دس اعتماد کنید تابا ایمان بھ روح الق

. نمایدزمجھکرده و شما را 

 



                                         ١۶٢

  لذت بخش ترین مھمانی خدا                         

               
                         ١٢ 
   

 مزیتبزرگترین                
 

 القدس بر شما نازل نچھ الزم است بدانید این است کھ وقتی روحآولی 
، قدرت خواھید یافت تا در اورشلیم، در سراسر یھودیھ، سامره و تا شود

.    دورترین نقطھ دنیا درباره من شھادت دھید
)٨: ١ اعمال رسوالن(عیسی مسیح                                               

ان  شوقتی اشخاص حکیم و خیر اندیش متوجھ می شوند کھ از عزیزان
ظھ آخر حفظ می  را برای لحجدا می شوند، اغلب مھمترین سخنان خود

 سخنانی کھ -شان بیاد بیاوریم  کھ می خواھند در غیاب سخنانی.کنند
دگان حکمت، آرامش و  را خالصھ می کند و برای باقی مانآنھاندگی ز

.  می گذاردراھنمایی بجا
.  این چنین می باشد نیزآخرین سخنان ثبت شده خداوند ما بر روی زمین

از تمام چیزھایی کھ می توانست پیش از صعودش بھ او تصمیم گرفت 
 را بر  شده است ثبت٨: ١سخنانی را کھ در اعمال آسمان بھ ما بگوید، 

. وعده، مزیت و اولویت بودیک سخنان آخر او . دزبان آور

 عیسی .وقتی روح القدس بر شما نازل شود، قدرت خواھید یافت :وعده
پذیریم ب می دھد کھ روح القدس خدا می آید تا وقتی او را بھ ما اطمینان

تھ  زندگی مسیحی داشد و ما را قوت بخشد تا بتوانیم در ما ساکن شو
.و محبت او را بھ دیگران نشان دھیمباشیم 
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 تا در اورشلیم، در سراسر یھودیھ، سامره و تا دورترین نقطھ دنیا :مزیت
داد  ما بھ این مزیت را خداوند ما عیسی مسیح .درباره من شھادت دھید

مھیا عمل تا درباره محبت و بخشش او و . شیمه او باتا شخصا نمایند
. نھا صحبت کنیما آسازی او برای ابدیت دیگران ب

پس از اینکھ عیسی این سخنان را بھ "،  نویسنده اعمال می گوید:اولویت
ان باال رفت و در پایان رساند، در مقابل چشمان ایشان، بھ سوی آسم

 عیسی این سخنان را بھ آخرین وقتی .)٩: ١اعمال " (گشتابری ناپدید 
د کھ رساندن خبر  تاکید نموبا این عمل ، برای ما تبدیل کردنصایح خود

. اولویت استیک خوش بھ دیگران 
 الھیدانان این متن را بھ ھمراه متی  بھ قسمی کھ!این دستور رژه ما است

 . میده اندنا" ماموریت بزرگ "١۵: ١۶ و مرقس ٢٠ – ١٨: ٢٨

مزیتی کھ مورد استفاده قرار نگرفت                       
 صحبت کردن با ،ی زندگی پر از روح ھاباطانض -از میان تمامی مزیت

 این مزیتبھ . می باشدآنھا دیگران درباره خداوند مان لذت بخش ترین 
 ه است کھ خبرعیسی مسیح خداوند بھ ما این افتخار را داد! فکر کنید

 کھ او را نمی شناسند در میان ی، زنان و کودکانخوش او را با مردان
ما این ! او ما را بھ عنوان نماینده ھای شخصی خود برگزید. بگذاریم

 مردان از ملکوت  ووردن زنانبازآفرصت بی ھمتا را داریم تا در 
.  داشتھ باشیمیشیطان بھ ملکوت خدا سھم

 ھمواره دو سوال ، سفر کرده امھا کھ بھ کشورھای مختلف  سالدر طی
مھمترین اتفاقی کھ برای شما افتاده "اول، . پرسیده اممختلف از افراد 

 بھ قبول کردن عیسی مسیح"، بوده استجواب ثابت این "  چیست؟،است
با توجھ بھ پاسخ سوال "بعد می پرسم، " .عنوان نجات دھنده و خداوندم

 "ت انجام دھی چیست؟ ایتوانی با زندگ، مھمترین کاری کھ می اول
گویم کھ چطور مسیح را بھ دیگران ب"، تقریبا پاسخ عمومی این بوده

"!قبول کنند
مان بھ مسیح بزرگترین   بگویم کھ احتماال شھادت ایمان بایدا متاسفانھام

. ن سرپیچی می کنیمباط زندگی مسیحی است کھ از آ انض-مزیت
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 چون این موضوع ، شاھد عیسی باشیم بایستیای دیگران برکھمی دانیم 
ھر کدام از .  در کتاب مقدس می خوانیم از منبر موعظھ می شنویم یارا

سپری می فامیل  دوست یا   یک ما می توانیم لحظاتی را بیاد آوریم کھ با
 با او درباره  مان زمزمھ می کرد کھی نجواکنان در قلبکردیم و صدای

!  بھ او بگو.عیسی صحبت کن
 .دیم، با کمرویی لبخندی زدیم و موضوع را عوض کردیماما ما یخ ز

ده رخ دا نترین اتفاقی کھ در زندگی مابسیاری از ما ھرگز درباره مھم
یز م درباره ھر چترجیح می دھی. یمه ااست با دیگران صحبت نکرد
یا   ن یا فیلم، ورزش، شغل، بچھوزیی تلودیگری صحبت کنیم، در مورد

 و صحبت بھ اطاعت از دستور خداوندماناما وقتی نوبت  ؛حتی سیاست
،  می رسد)١٠: ٢ لوقا(خش ترین خبری کھ اعالم شده است بلذتدرباره 

 کھ ایمانوجود دارد سھ دلیل  .بسیاری از ما ناگھان بستھ می شودزبان 
چرا ما مسیحیان می توانیم . را با دیگران در میان نمی گذاریممان 

 اما وقتی باید درباره ،درباره ھر چیزی بھ راحتی با دیگران صحبت کنیم
 ،زندگی جدیدی کھ دیگران می توانند در مسیح پیدا کنند صحبت کنیم

:لی برای این موضوع پیدا کرده اممن سھ دلیل اص عقب می کشیم؟
 بی عالقگی. ١
جرات نداشتن. ٢
نداشتن آموزش کافی برای انجام عملی این کار . ٣

 دلیل را می توانیم در ھدایت نشدن و قوت نگرفتن از روح ٣تمامی این 
.القدس ریشھ یابی کنیم

بی عالقگی
بھ نوعی مسیحیانی کھ عالقھ کمی بھ شھادت دادن برای مسیح دارند 

می شوند، چون ن قائل میتی اھنشان می دھند کھ برای آسایش دیگران
 تعلیم می دھد کسانی کھ مسیح را قبول نمی کنند از کالم خدا آشکارا

. لحاظ روحانی برای ھمیشھ از خدا جدا می شوند و بھ جھنم خواھند رفت
خدا کسانی را کھ بھ ": دھنده درباره عیسی اینگونھ گفتعمید یحیی ت

شان می  جاوید نصیبفرزند او ایمان آورند، نجات می دھد و زندگی 
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سازد، ولی کسانی کھ بھ او ایمان نیاورند و از او اطاعت نکنند، ھرگز 
" ت، بلکھ گرفتار خشم او خواھند شدبھ حضور خدا راه نخواھند یاف

.)٣۶: ٣ یوحنا(
و این اشخاص بھ کیفر ابدی می ":  این موضوع را تایید کردعیسی نیز

.)۴۶: ٢۵متی " (رسند، ولی نیکوکاران بھ زندگی جاوید خواھند پیوست
 اگر دیگران را خالصانھ دوست بداریم، این محبت ما را مجبور می

نھا کمک ما می خواھیم بھ آ.  بخواھیمنانسازد تا بھترین ھا را برای آ
 و ھدیھ حیات جاوید را قبول  بازگشتھ، شان و مرگانکنیم تا از گناھ

فقدان  بھ صحبت درباره مسیح با دیگران از  بنابرین بی عالقگی.کنند
 کنترل  پس ناشی می شود و اگر محبت در زندگی ما نمایان نیست محبت

 ، جسمانی بودنمسیحی. زندگی مان نیز در دستان روح القدس نمی باشد
ن برای نجات از غضب بھ دیگرامک ز خدا و کتمایل ما برای اطاعت ا

.  از بین برده است رایات جدیدخدا و یافتن ح
 تقریبا ھر روز با زنان و مردانی کھ مسیح را نمی شناختند روبرو چاک

 رغم اینکھ اما علی. این افراد دوستان خوب او شدندخیلی از . می شد
با ھیچ یک ، ھرگز می گذراندوقت  نھاآ با ھای زیادی چاک ساعت

نھا انجام سی مسیح می توانست در زندگی ھای آه کاری کھ عیدربار
نھا شود و بعالوه ث ناراحتی آاو نمی خواست باع.  صحبت نکرد،دھد

چاک  .واقعا مطمئن نبود کھ مسیح در زندگی خودش چھ معنایی داشت
فھمیدم وقتی متوجھ شدم بیشتر مسیحیان جسمانی ھستند، "بیاد می آورد، 

".رباره عیسی با دوستانم صحبت کنمچرا عالقھ ای ندارم کھ د کھ
در شھادت دادن برای مسیح، او در بسیاری از موارد مخصوصا 

د و در نتیجھ  گناھانش را بھ خدا اعتراف نمی نمواو.  کرد میاطاعتینا
حبت روح القدس کھ ماجازه نمی داد او . مسیح در قلبش سلطنت نمی کرد

یکی از اگر "چاک قبول کرد، . شکار گرددآ از درون می جوشد،
 این راه راه درمان او را می دانستم، حتمادوستانم سرطان داشت و من 

 بدترین نوع سرطان را اما ھمین دوستان. یافتن را بھ او می گفتمشفا 
  من چنین محبتی نداشتم کھ بھترینولی. داشتند، یعنی زندگی بدون خدا
."نھا بخواھمھا را از لحاظ روحانی برای آ

چاک تنفس روحانی انجام داد و بھ خدا توکل کرد تا او را از باالخره 
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 این کار مرا" او می گوید، .محبت آگاپھ نسبت بھ دوستانش پر سازد
 واقعا برای اوضاع روحانی دوستانم س،دبا کنترل روح الق. ادتغییر د

در ابتدا کمی عصبی بودم، اما برای قوت گرفتن دعا  .اھمیت قائل شدم
عیسی مسیح را مورد ھویت کردم و بھ نرمی دوستانم را تشویق کردم تا 

 بھ نظر می د،نھا مسیح را قبول کردنتعداد کمی از آ. بررسی قرار دھند
فکر نمی کنم . ی باشندمعالقمند  من گفتھ ھایبھ بررسی نفر ند چرسید 

دن درباره عیسی آنھا ارزش کمتری برای من قائل بھ خاطر صحبت کر
 .را داشتریسک شدند، حتی اگر اینطور ھم باشد کار من ارزش این 

وست دارم، ھمیشھ بھترین را برای آنھا  اگر دیگران را دخالصھ اینکھ
ت کھ می تواند برای  بھترین چیزی اسمی خواھم و شناخت عیسی مسیح

 ".دیگران اتفاق بیافتد
 کمی بھ صحبت درباره مسیح با دیگران ھآیا احساس کرده اید کھ عالق

! روح القدس می تواند شما را از محبت بھ دیگران پر سازد دارید؟
زیرا آن روحی کھ خدا بھ ما داده است، در ما ترس بھ وجود نمی آورد، "

 قدرت می سازد و ما را یاری می دھد تا بلکھ ما را سرشار از محبت و
.)٧: ١دوم تیموتائوس ( "باط قرار دھیمرا تحت انضبتوانیم خود 

جرات نداشتن 
دم و ھر بھانھ ای را شخصا ھر ترسی را احساس نمو: اعتراف می کنم

ھمیشھ صحبت کردن درباره . اختراع کردم تا درباره مسیح شھادت ندھم
. ن نبوده استخداوندمان عیسی برایم آسا

 . من می توانم با شما ھمدردی کنم،اگر ترس مانع شھادت شما بوده است
شھادت برای مسیح کمی کار  طبیعی است کھ در ابتدای  مسالھاین

ن تجربھ ھا  بسیاری از ای. ھمین احساس را داشتممن ھم ،عصبی شویم
 ملچگونھ با اطمینان کا: شھادت دادن بدون ترس"را در کتابی بھ نام 

.، بیان نموده ام" تان را با دیگران در میان بگذاریدایمان
، روح القدس مرا قادر ساختھ تا بدون  سال۶٠ بیش از اما حاال بھ مدت

 شھادت دادن برای یباطانضاصل خجالت و ترس ھر جا کھ می روم از 
! شما نیز خواھد کرد روح القدس این کار را در حق.مسیح لذت ببرم
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ی درباره  ھای قبلچند لحظھ بھ تصویر جسم در مقابل روح کھ در فصل
فکر می کنید  دریافت می کنید، ام ترساگر پی.  کردم فکر کنیدآن صحبت

ید؟از کجا می آام این پی
ھایی کھ گوشت و خون  نیست، انسانبدانید کھ جنگ ما با انسان ھا "

دارند، بلکھ ما با موجودات نامرئی می جنگیم کھ بر دنیای نامرئی 
و  حکومت می کنند، یعنی بر موجودات شیطانی و فرمانروایان شر

کھ در  از ارواح شرور ، جنگ ما با اینھاست، با لشکرھاییبلی. تاریکی
.)١٢: ۶افسسیان " (دنیای ارواح زندگی می کنند

شیطان می خواھد . یک جنگ آشکار روحانی بھ شدت در جریان است
شادی شھادت دادن برای مسیح را از شما  و شادی شناخت مسیح را از 

پس وقتی روح القدس شما را ھدایت می کند تا درباره . دیگران بدزدد
 خجالت و احساسمسیح با کسی صحبت کنید، نیروھای شیطان شما را با 

. دشکست پر می ساز
. ھیچ کس دوست ندارد شکست بخورد: ا بررسی کنیم ربیایید این حقیقت

با کسی اگر درباره انجیل .  را بھ خود اختصاص دھیمشکستشاید ما این 
 مستعد ھستیم کھ آنرا یک  کامالاز او بشنویم،صحبت کنیم و جواب منفی 

مان شکست   ما فکر می کنیم کھ در تالش؛کنیمقلمداد مسالھ شخصی 
کھ عیسی پیام ورید واقعا شکست خورده ایم؟ بیاد بیااما آیا . رده ایمخو

او . ن را نپذیرفتندران نفر در میان گذاشت و بسیاری آ را با ھزاخود
 آیا او شخص شکست خورده ای بود؟. شھادت داد و بسیاری گفتند نھ

. نھکھ  البتھ
بر "، کرداو در پایان خدمت زمینی خود نزد پدر آسمانی اینگونھ دعا 

رساندم تا انجام بھ ، چھ را کھ بھ من محول کرده بودینروی زمین آ
، چون  او موفق شده بود.)۴: ١٧یوحنا " (باعث بزرگی و جالل تو شوم

ز این حقایق خدمت ا. ، بھ انجام رسانیدنچھ را کھ بھ او محول شده بودآ
:چنین نتیجھ بگیریم برای شھادت بدون ترس مسیح می توانیم

بیشتر از این از ما انتظار ندارد، اینکھ از  دستور آسمانی ما چیزی پدر 
حکم او ." بروید و پیغام انجیل را بھ ھمھ موعظھ کنید "؛او اطاعت کنیم

 عیسی این کار را ؛" بھ سوی خدا باز گردندھمھ"این نیست کھ با کار ما 
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. نکرد، ما نیز قادر بھ انجام این کار نیستیم
را بھ انجیل ام  می توانیم پی خدا اطاعت کنیم، می توانیم از این فرماناام

بھ خدا کار نتیجھ برای گوش می دھند برسانیم و بھ آن تمام کسانی کھ 
ند مان پاسح منفی ام خداوکھ بسیاری از مردم بھ پیھر چند  .توکل کنیم

آن وفادارانھ  چون در انجام ؛ام انجیل موفق شد، اما او در رساندن پیندداد
 و بشارت می داد شور و اشتیاق یل را با محبت،ام انجاو پی. عمل نمود

حقیقت را بھ ما  دو عملکرد اونمونھ  .کردمی نتیجھ را بھ خدا واگذار 
. د می گردسبب آزادی ما از ترس شکست کھ تعلیم می دھد

، با صحبت درباره مسیح بھ قوت  دادن موفقیت در شھادتاول اینکھ
نچھ وقتی از آ. وح القدس و واگذار کردن نتیجھ بھ خدا آغاز می شودر

.  شکست نمی خوریم،خدا بھ ما فرمان داده است اطاعت می کنیم
 در  تنھا معیار موفقیت،اطاعتی کھ از محبت و دلسوزی ناشی می شود

. اشدنتیجھ بھ عھده خدا می بدر اینجا  .داست خنظر

ما در  .ت دادن مساوی است با شھادت ندادن شکست در شھاداینکھدوم 
در  ن شکست می خوریم کھ از شھادت دادنصورتی در شھادت داد

. اطاعتی کنیممحبت و قوت روح القدس نا

این حقایق بھ ھزاران مسیحی در سراسر جھان کمک کرد تا از ترس 
 درباره  بھ صحبت آغاز،ند و با انگیزه محبت و اطاعتکست آزاد شوش

من توصیھ می کنم ھر مسیحی کھ مایل است خدمت پر . مسیح نمودند
و ھر گاه فرصتی برای از بر نماید  را مولفھ این دو ،ثمرتری داشتھ باشد

روح القدس شما  .نھا را در فکر خود تکرار کند، آشھادت دادن ایجاد شد
! جرات پر می سازدرا از 

 ،ن روحی کھ خدا بھ ما داده است، در ما ترس بھ وجود نمی آوردزیرا آ"
بلکھ ما را سرشار از محبت و قدرت می سازد و ما را یاری می دھد تا 

.)٧: ١دوم تیموتائوس " (باط قرار دھیمضخود را تحت انبتوانیم 
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  انجام کار عملیناآگاھی از چگونگی
مسیحیان بیشماری مکررا می شنوند کھ باید مسیح را با دیگران در میان 

شان از بین برود و  بگذارند، اما ھرگز آموزش عملی نمی بینند تا ترس
:ان بگذارندران در می را با دیگ خودبا اطمینان ایمانکھ آماده شوند 

"چھ چیزی باید بگویم؟"
" صحبت درباره عیسی را شروع کنم؟بایستی گونھچ"
"د سواالت و بحث ھا را اداره کنم؟ بایچگونھ"
" شخص را تشویق کنم کھ تصمیم بگیرد؟چگونھ"

ھای   آموزش ھای اخیر شبانان زیادی اقرار نموده اند کھ بھدر سال
.  عالی برای این کار وجود دارد چندین برنامھ.نیاز دارندبشارتی 

شھادت دادن "ھای مطالعھ کتاب مقدس از کتاب  ھزاران کلیسا و گروه
 این کتاب ایماندار را قدم بھ قدم در مراحل.  استفاده کرده اند"بدون ترس

 :کند ھدایت می مختلف بشارت
ھ بر ترس، دعا برای دوست یا فامیل نجات نیافتھ، ھدایت مکالمھ بھ غلب

مکامات نچھ کھ باید گفتھ شود، مدیریت سواالت و مسیح، آسوی 
. نوایمانیک  و پیگیری  آمیز،خصومت

. دعملکرد می باش/مباحثھ سواالت  ھای واقعی وداستانشامل ھر فصل 
ھا  ھای بسیار خوبی از کشیشان و افرادی کھ در این کالس ما گزارش

تاب ندن این کشرکت کرده اند دریافت کردیم کھ نشان می دھد با خوا
بھ شکل  در مورد  شھادت دادن تاثیر گذاری آنھاو خاطر اطمینان 

. چشمگیری زیاد شده است
 رساندنموزشی ویدئویی بھ نام کروسید نیز شش درس آموسسھ کمپس 

این دوره در بر گیرنده تصاویر .  را تھیھ کرده استمژده بھ دنیا
ھنمای معلم می باشد  دانش آموز و کتاب راویدئویی، راھنمایی، کتاب

منابع از چگونگی دریافت این دوره آگاه شما می توانید در قسمت (
.)شوید

ھا مسیحی بود کھ می دانست باید درباره ایمانش  نویکی از میلیمارسی 
 چون نمی دانست ، اما مایل بھ انجام این کار نبود.با دیگران صحبت کند

موزشی بشارتی کھ انس آپس در یک کنفر. چطور این کار را انجام دھد
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در طی چند  . شرکت نمودتوسط چند کلیسا در شھرش حمایت شده بود
چطور مودبانھ و موثر از طریق یک جزوه بشارتی کھ  یاد گرفت ساعت
او می  .باره مسیح با دیگران صحبت کند در"چھار اصل روحانی"بھ نام 
ا ام م و اینکھ پیدر ابتدا فکر کردم کھ این جزوه بسیار ساده است"گوید، 

اما وقتی .  باشد،نچھ کھ در جزوه استباید بسیار عمیق و کامل تر از آ
کھ ولی  اصتمامم متوجھ شدم کھ آن جزوه را در کالس مطالعھ کرد

 .یح نیاز دارد را در بر می گیردشخص برای تصمیم گیری درباره مس
کمی  استفاده کردم آنچھ آموختھ بودمالبتھ وقتی برای دفعات اول از 

وری کرد کھ شھادت موفق با اما روح القدس بھ من یاد آ.  بودمعصبی
. صحبت درباره عیسی و واگذار کردن نتیجھ بھ خدا شروع می شود

ی دیگرفرد ی با آموزشی کھ دیدم بھ من کمک کرد تا بھ روشندوره 
بھ  نفر  برکت را دریافت کردم کھ دیده ام چند اینارتباط بر قرار کنم و
"!مسیح ایمان آورده اند

. کروسید تالیف کرده نیز استفاده کرد کمپس مارسی از جزوه دیگری کھ
اگر .  می باشد"آیا می خواھید شخصا خدا را بشناسید؟" نام این این جزوه

این جزوه راحتتر است بھ جای جزوه چھار او احساس کند شخصی با 
. اصل روحانی از این جزوه استفاده می کند

آیا " اما جزوه .ول اساسی مشترکی استھر دو این جزوات حاوی اص
تر برای شخصی کھ در تمام  بیش"می خواھید خدا را شخصا بشناسید؟

دتر م با خدا را داشتھ باشد کارآ احساس نیاز بھ داشتن رابطھزندگی خود
القدس نیز بھ شما  است و روح مھیاروش عملی شھادت دادن . است

!ن را بھ کار ببندیدکمک می کند تا آ

!                               کلید گمشده شادی
 ،خدا بھ انسان قوت روح القدس را نداد"،  نوشتجی استوارت ھولدن

سی عی. قممن نیز با او مواف" .ملکوت خودمگر برای پیشبرد اھداف 
مدن روح القدس بر ما دریافت می کنیم، وعده داد کھ ما قوت را پس از آ

تا شاھدان او : تچیسقدرت این  آشکار کرد کھ کاربرداما در ھمان جملھ 
. باشیم

ط شھادت دادن برای او موفق نباشیم، از انضبا -اگر در تمرین مزیت
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دستور او سرپیچی کرده ایم و قوت روح القدس را بھ نحو درستی بھ کار 
 حی من، ما می توانیم کتاب مقدسبرادران و خواھران مسی. نبرده ایم

فادارانھ بھ کلیسا زمانی کھ مسیح بر گردد، ورا مطالعھ کنیم تا  خود
مان سلطنت کند  ، بدانیم چگونھ مسیح در قلببرویم و با جدیت دعا کنیم

 لذت  انضباط ھای دیگر-مزیت وحانی انجام دھیم، از تمامیو تنفس ر
سرپیچی از او  او بی توجھی کنیم، خواستھ بھ این یم، اما اگر فقطببر
.ده ایمنمو

نمی توانیم از بین دستورات او فقط آنھایی را کھ می خواھیم اطاعت 
کسی مرا دوست دارد کھ ": امل تنھا معیار اوست چون اطاعت ک؛کنیم

.)٢١: ١۴یوحنا ..." (طاعت کند نچھ می گویم اآ
غیر ممکن : ن بسیار مھم استقبال این مسالھ را گفتھ ام، اما تکرار آ

اینھا یکدیگر را نقض .  باشید و ھم شاد باشیدمطیعاست کھ ھم مسیحی نا
 انتخاب  وقتی.ه می شویموقتی نااطاعتی می کنیم مرتکب گنا. می کنند
 دچار را غصب می کنیم و تخت قلب خودبر  سلطنت نیم،گناه کمی کنیم 
 از دستور  فعاالنھاما وقتی. می شویم، بدبختی و نقص ریقصاحساس ت

خدا اطاعت می کنیم و محبت او را با دیگران در میان می گذاریم، مسیح 
!مان سلطنت می کند بر تخت قلب

 نیکویی، وفاداری، ،، صبر، مھربانیآرامشراه محبت، خوشی، 
بنابرین  .استز رباآشکار و   روح القدس نرمخویی و خویشتنداری

 سیحیانی مطیع و در عین حال مال غیر ممکن است کھ مدرمی یابیم کھ کا
. باشیمبدبخت 

                                محصول آماده است
 آشکارا بھ دنبال  چنینھا این سانتاریخ این کره خاکی انطول  در ھرگز

زنان در آرزوی یافتن محبت، مردان و . بوده اندمفھوم واقعی زندگی ن
. ھدف و شناخت خدای واحد حقیقی ھستند

 ھای مختلفی مانند مادی  راهآنھا را بھ در حالی کھ آرزوی یافتن مراد
ن دین کاذب دیگر  یا ھزارانوین گرایی، نوع دوستی، جنبش دوران

: بشر را در دست داریمنمون می سازد، ما بزرگترین ھدیھرھ
 می توانند برای ھمیشھچگونھ کھ مردان و زنان خوش این خبر 
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ماده محصول آ: "عیسی دو ھزار سال پیش گفت. خانواده خدا بپیوندندبھ 
نمی . ماده تر استامروز از ھمیشھ رسیده تر و آ محصول آن ."است

کھ ممکن است از مردم توانیم خود خواه باشیم و انجیل را بھ بسیاری 
 ما را ،محبت ما نسبت بھ مسیح . مژده ندھیم،بدون شناخت او بمیرند

می دھد درباره محبت فرا وادار می سازد تا رفتھ و با ھرکسی کھ گوش 
.شش او صحبت کنیمو بخ

آیا  .آیا عیسی مسیح خداوند تان را دوست دارید؟ پس از او اطاعت کنید
 چطور می توانند عیسی  کھدیگران را دوست دارید؟ پس بھ آنھا بگویید

را از محبت، وقتی دائما از روح القدس پر ھستید، او شما . را بپذیرند
انجیل ام ست کھ پیکار شما این ا.  می سازددلسوزی و جرات خود لبریز

 او این است کھ در زمان کامل و عالی خود  کار؛را بھ دیگران برسانید
. شان سازد و بھ توبھ بکشاند نھا را متوجھ گناھانآ

                      

برای پاسخ، بحث و عمل 

 است کھ انتخاب کند از کدام دستور آیا این امتیاز شخص مسیحی. ١
 و ٨: ١خ خود را با توجھ بھ آیات اعمال   پاسد؟ماینخداوند اطاعت 

. توضیح دھید٢۴ -٢١: ١۴یوحنا 

 اید؟ دالیل این کار چھ بود؟ بوده آیا در شھادت دادن بھ دیگران مردد. ٢
. توضیح دھیدامشخص

 میان گذاشتن ایماناعت شما از دستورمسیح برای دربا توجھ بھ اط. ٣
ھ ھ نتیجش چبھ خودنسبت شما حبت از م با دیگران، فکر می کنید او خود
د؟ر می گیای

 موفقیت در شھادت دادن را چطور تعریف می کردید؟کنونتا . ۴
 از  کھ باعث شدت دادن را چطور؟ آیا تعاریف شماشکست در شھاد

شھادت دادن برای مسیح خودداری کنید؟ چرا؟
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 این فصل کتاب "شکست در شھادت دادن"و " موفقشھادت "تعریف . ۵
ھای   فرصتریف دراچطور این تعکھ توضیح دھید .  کنیدرا از بر

. می بخشدخاطر شھادت دادن بھ شما اطمینان 

می آیا می توانید دو نفر را نام ببرید کھ روح القدس شما را ھدایت . ۶
امروز برای از بدھید؟ شھادت تان بھ مسیح  ایماندر مورد نھا ا بھ آکند ت

عیسی مسیح کھ  بگویید آنھابھ  کنید و مترصد باشیددعا این اشخاص 
.برای شما کیست

 ، برای چگونگی شھادت دادن با اطمینانامروز متعھد شوید کھ. ٧
. این فصل مراجعھ کنیدیھ شده دربھ منابع توص. موزش ببینیدآ
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 ضمیمیھ یک                             
           

بشناسید؟شخصاخدا را آیا مایلید         

 خدا را شخصا بشناسید و  شما کمک می کند چگونھ بھچھار اصل زیر
. تجربھ نمایید،ندگی را بھ فراوانی ھمانطور کھ او وعده داده استز

آفریده است تا اورا شخصا  خدا شما را دوست دارد و شما را .١
 .بشناسید

محبت خدا 
زیرا خدا بھ قدری مردم جھان را دوست دارد کھ یگانھ فرزند خود را "

 زندگی جاوید فرستاده است تا ھر کھ بھ او ایمان آرد، ھالک نشود بلکھ
.)١۶: ٣یوحنا " (بیابد

نقشھ خدا 
و زندگی جاوید از این راه بدست می آید کھ تو را کھ خدای واقعی و بی "

" نظیر ھستی و عیسی مسیح را کھ بھ این جھان فرستاده ای ، بشناسند
.)٣: ١٧یوحنا (

د؟ چیزی مانع شناخت شخصی خدا می شوچھ

ین ما نمی توانیم  شده است، بنابرجدا است و از خدا گناھکار انسان .٢
.یا محبتش را تجربھ کنیم و او را شخصا بشناسیم 

انسان گناھکار است
 .)٢٣: ٣رومیان " (از جالل خدا قاصرندزیرا ھمھ گناه کرده اند و "
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اراده بھ خاطر ، اما ا مشارکت داشتھ باشدان آفریده شد تا با خدانس
در نتیجھ  برود و خودمستقل  خودش انتخاب کرد کھ بھ راه انھجلجو

. مشارکت او با خدا شکستھ شد
فاوتی غیر فعال کھ شاھدی  یا بی تنھفعاالطغیان این اراده نفس بھ وسیلھ 

.  توصیف می شود،دآنرا گناه می نامنچھ کتاب مقدس است بر آ

انسان از خدا جدا شده است
     .                                        )٢٣: ۶رومیان " (زیرا مزد گناه موت است"

خدای مقدس                                                                    

 است،کھ خدا مقدسدھد  ر نشان مییاین تصو
می ـ فاصلھ عظی و.می باشـد اھکارو انسان گن

شان ـھا ن لشـف. زداین دو را از ھم جدا می سا
با  ند تاـمواره سعی می کـد کھ انسان ھـمی دھ

دگی نیکو ـایی مانند زنـ کارھباو تالش خودش 
در  ولی ،دین بھ خدا برسدحتی ، فلسفھ یا داشتن
.شکست می خوردنھایت 

انسان گناھکار                                                                     

                  ... اصل سوم تنھا راه پل زدن بین این فاصلھ را توضیح می دھد

 تنھا از طریق او. اه انسان است تدارک خدا برای گنھاتنعیسی مسیح . ٣
.می توانیم خدا را شخصا بشناسیم  و محبتش را تجربھ کنیم

و بھ جای ما مردا
اما ببینید خدا چقدر ما را دوست داشت کھ با وجود اینکھ گناھکار "

.)٨: ۵رومیان " (را فرستاد تا در راه ما فدا شودبودیم، مسیح 

د او از مردگان قیام کر
ھ من رساندند، بھ من مھمترین حقایق انجیل را ھمانطور کھ دیگران ب"

ا کھ مسیح طبق نوشتھ ھای کتاب  یعنی این حقایق ر؛شما اعالم کردم
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 مرد، درقبر ،آسمانی، جان خود را در راه آمرزش گناھان ما فدا کرد
گذاشتھ شد و روز سوم زنده گردید و از قبر بیرون آمد، ھمانطور کھ 

پطرس او را زنده دید و بعد بقیھ ، پس از آن. رده بودندانبیا پیشگویی ک
پس او خود را بھ بیش از پانصد نفر از . ن دوازده رسول نیز او را دیدندآ

نده اند و بعضی نیز برادران ما ظاھر کرد، کھ بسیاری از ایشان ھنوز ز
.)۶ -٣: ١۵اول قرنتیان " (فوت شده اند

او تنھا راه رسیدن بھ خدا است
ھیچ کس نمی . راه منم، راستی منم، زندگی منم: سی بھ او فرمودعی"

    .)۶: ١۴یوحنا " ( بھ خدا برسد مگر بھ وسیلھ منتواند
                                     

خدا                                                                            
                                       خدا پسرش عیسیویر نشان می دھد کھ صاین ت

                                    ای ما ـلیب بھ جـمسیح را فرستاد تا بر روی ص
پردازد ـبمیرد و جریمھ مجازات گناھان ما را ب

دا و  ـخبـین فاصلھ عظیم بر  ترتیب پلیبدین   و
.انسان باشد

                                                                                                                  
انسان                                                                         

...                                        کافی نیست کھ فقط این حقایق را بدانیم 

نده و خداوندمان ن نجات دھ باید شخصا عیسی مسیح را بھ عنوا ما.۴
. تش را تجربھ کنیمتوانیم خدا را شخصا بشناسیم و محب می بپذیریم، آنگاه

ما باید مسیح را بپذیریم
 بھ تمام کسانی کھ بھ او ایمان آوردند این حق را داد کھ فرزندان اما"

" ایمان آورند تا نجات یابند، بلی فقط کافی بود بھ او خدا گردند
.)١٢: ١یوحنا (
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ما مسیح را بھ ایمان می پذیریم
تان بھ   و توسط ایمان خدای بخشش رایگان و مھربانبنابرین در اثر"

. ستاین کار شما نیست، بلکھ ھدیھ خدامسیح است کھ نجات یافتھ اید و 
یست، از این رو ھیچکس نمی تواند بھ خود نجات نتیجھ اعمال خوب ما ن

.)٩، ٨: ٢افسسیان " (ببالد

، تولد تازه را تجربھ می کنیمایمان می آوریمعیسی بھ وقتی 
).را بخوانید ٨ -١: ٣یوحنا (

ما با دعوت شخصی مسیح را می پذیریم
ھر کھ . ، در را می کوبماکنون در مقابل در ایستاده) "عیسی می فرماید(

برقرار بشنود و در را بگشاید، داخل شده با او دوستی دائمی  صدای مرا
.)٢٠ : ٣مکاشفھ (" خواھم کرد و او نیز با من

  و زگشت بھ سوی خدا،ایمان بھ عیسی شامل توبھ کردن از گناھان و با
 وارد زندگی ھای ما شود و ما را از  می باشد کھاعتماد کردن بھ مسیح

 اگر فقط. تبدیل نماید ،نچھ کھ می خواھد مان پاک کرده ما را بھ آگناھان
از لحاظ عقالنی موافق باشیم کھ عیسی مسیح پسر خداست و برای 

 یک تجربھ ر فقطھمچنین اگ.  کافی نیست،گناھان ما بر روی صلیب مرد
ما عیسی مسیح را با ایمان قبول . کافی نیستنیز احساسی داشتھ باشیم 

.نیم، بھ عنوان عملی از روی ارادهمی ک

      : این دو دایره دو نوع زندگی را نشان می دھد
                                                                                                              

                                                                    محور- مسیحزندگی 
                                                       و براست مسیح در زندگی  -†

 .بر تخت سلطنت قرار دارد
 -         †                                                 .است مسیح  تسلیمنفس -ن
                                             می شود،توسط مسیح ھدایت عالیق -●

                                               .و در ھماھنگی با نقشھ خداست
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 محور-زندگی خود 
.  نفس بر تخت نشستھ است-ن
. مسیح خارج از زندگی است-†
عالیق توسط نفس ھدایت می -●

 دلسردی و اغلب سبب احساسشود،
               †                                  .ناامیدی می گرددو 
 

کدامیک از این دایره ھا نشانگر زندگی شما است؟
دوست دارید کدامیک از این دایره ھا نمایانگر زندگی شما باشد؟

:چگونگی دریافت مسیح در ادامھ توضیح داده شده است

کنید شما می توانید ھمین االن مسیح را بھ ایمان در دعا دریافت 
)دعا گفتگو با خداست(

 زیرا ،ت شما چندان برای او مھم نیستندخدا دل شما را می شناسد و کلما
: یک دعای نمونھ استزیر یدعا. او طرز فکر دل شما را می داند

متشکرم کھ بھ خاطر .  شخصا بشناسمھم تو را خداوند، می خوایعیس
 گشایم و تو را در زندگی خود را می. گناھان من بر روی صلیب مردی

گناھانم را متشکرم کھ . بھ عنوان نجات دھنده و خداوندم می پذیرم
تخت سلطنت زندگیم را کنترل کن و .  ابدی دادیبخشیدی و بھ من حیات 

. مرا بھ شخصی کھ می خواھی تبدیل کن

اگر چنین است، از شما دعوت  ست؟ی شماآیا این دعا نشانگر تمایل قلب
ن دعا را انجام دھید، و مسیح ھمانگونھ کھ وعده داده می کنم ھم اکنون ای

. است وارد زندگی تان خواھد شد

تان شده است؟  مسیح وارد زندگیچگونھ بدانید
 مسیح ٢٠: ٣ کردید؟ مطابق مکاشفھ دعوتتان  آیا مسیح را بھ زندگی

 تان می  وارد زندگی اکنون چھ رابطھ ای با شما دارد؟ مسیح گفت کھھم
.  خواھد شد تا بتوانید او را شخصا بشناسیدوست شماشود  و د
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 بر پایھ چھ اقتداری باعث سر درگمی  و گمراھی شما شده است؟آیا او 
 بودن خدا و تمادقابل اع( خدا دعای شما را پاسخ داده است؟ می دانید کھ

)کالمش

 حیات جاودانی ،کتاب مقدس بھ تمام کسانی کھ مسیح را قبول می کنند
.می دھدرا وعده 

 شھادت خدا این است کھ او بھ ما وعده اما خدا چھ شھادتی داده است؟"
پس . حیات جاوید عطا کرده، و این حیات در فرزند او عیسی مسیح است

یات نیز دسترسی دارد، بھ این ح،  داردروشن است کھ ھر کس مسیح را
این نامھ را . اما ھر کھ مسیح را ندارد، از این حیات بی بھره خواھد ماند

نون از نوشتم تا شما کھ بھ فرزند خدا ایمان دارید، بدانید کھ از ھم اک
.)١٣ -١١: ۵اول یوحنا " (حیات جاوید برخوردارید

 شما را ترک شکر خدا را کھ مسیح در زندگی شما است و ھر گز"
انید شما می توانید براساس وعده او بد. )۵: ١٣عبرانیان " (نخواھد کرد

مان لحظھ ای د و حیات جاودانی را از ھکھ مسیح در شما زندگی می کن
.او شما را فریب نخواھد داد.  دریافت نموده اید،یدکھ او را دعوت کرد

... یک یاد آوری مھم

بر احساسات خود تکیھ نکنید
. مان  نھ بر پایھ احساسات-، کتاب مقدس استتدار ما بر پایھ کالم خدااق

بھ قابل اطمینان بودن خدا و کالمش زندگی ) اعتماد(مسیحیان بھ ایمان 
اعتماد (، ایمان ) و کالمشخدا(این تصویر قطار رابطھ حقیقت . می کنند

 می را نشان) ما نتیجھ ایمان و اطاعت(و احساسات ) ما بھ خدا و کالمش
.دھد

                    
           احساسات       ایمان                  حقیقت 
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 اما اگر بخواھیم با ھل دادن .قطار بدون واگن کارگران نیز کار می کند
، تالش ما بی نتیجھ خواھد  قطار را بھ حرکت در بیاوریم،واگن کارگران

 ما مسیحیان نیز بر احساسات و ھیجانات خود تکیھ بھ ھمین نسبت. بودد
اعتماد بودن خدا و وعده ھای کالم  را بر قابل  خودنمی کنیم، بلکھ ایمان

.  بنا می کنیماو

اکنون کھ وارد رابطھ شخصی با مسیح شده اید
مسیح را قبول بھ عنوان عملی ارادی،  ایمان بوسیلھبھ محض اینکھ 

:رخ  داده است زیادی اتفاقات ،کردید

.)٢٧: ١، کولسیان ٢٠: ٣مکاشفھ ( تان شد مسیح وارد زندگی. ١
.)١۴: ١ کولسیان(تان بخشیده شد گناھان. ٢
).١٢: ١یوحنا (فرزند خدا شدید . ٣
 .)٢۴: ۵یوحنا (زندگی ابدی را دریافت کردید . ۴
 آغاز می کنید ه است را کھ خدا برای شما آفریدزندگی پر ماجرایی. ۵
.)١٠: ١٠یوحنا (

 شخصی با چیز شگفت انگیزتری از داشتن یک رابطھآیا می توانید بھ 
عیسی مسیح فکر کنید؟ آیا می خواھید بھ خاطر آنچھ خدا برای شما انجام 

 ،ا شکر گزاری از خدااز او سپاسگزاری کنید؟  بین حاال در دعا  ھم،داد
.تان را نشان می دھید ایمان

...برای لذت بردن از رابطھ جدیدتان با خدا 

شد مسیحیپیشنھاداتی برای ر
عادل بھ . "گرددل می وحانی از اعتماد بھ عیسی مسیح حاصرشد ر

 ایمان باعث زندگی بر اساس. )١١: ٣ غالطیان" (ایمان زیست می کند
 نیز بھ او  خود حتی در جزئیات زندگی.ی گرددمبیشتر بھ خدا اعتماد 

: را انجام دھیدموارد پیشنھاد شدهاعتماد نمایید و 
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.)٧: ١۵یوحنا  ( در دعا بھ حضور خداوند برویدھر روز
، با خواندن انجیل یوحنا )١١: ١٧اعمال (د  کالم خدا را بخوانیھر روز

. شروع کنید
 .)٢١: ١۴یوحنا (ز خدا لحظھ بھ لحظھ اطاعت کنید ا

: ١۵ ، یوحنا١٩: ۴متی ( تان شاھد عیسی باشید بھ وسیلھ زندگی و کالم
٨.(

.)٧: ۵اول پطرس ( زندگی تان بھ خدا اعتماد کنید در تمامی جزئیات
د و در زندگی روزانھ و شھادت ا کنترل کناجازه دھید روح القدس شما ر

، اعمال ١٧ -١۶: ۵غالطیان  ( برای عیسی بھ شما قوت بخشددادن
 .)٨: ١رسوالن
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دوضمیمھ                              
                         

زندگی پر از روح                   

 برای مسیحیانی کھ حقیقت پر شدن از روح القدس را می دانند ھر روز
 یک  می تواندو لحظھ بھ لحظھ دائما تحت ھدایت سخاوتمندانھ او ھستند

. باشد زسفر پر ماجرا و ھیجان انگی
:کتاب مقدس بھ ما می گوید کھ سھ نوع انسان وجود دارد

.ده استایمان نیاورمسیح بھ  کسی کھ :انسان نفسانی.١

 محور-زندگی خود
بر تخت سلطنت قرار داردنفس  -ن
مسیح خارج از زندگی است -†
عالیق توسط نفس ھدایت می شود و ●

                                                                                           †                     شکست و ناامیدی می شود      اغلب منتج بھ 

ر خدا را کھ روح القدس اما شخص بی ایمان قادر نیست افکار و اسرا"
او پوچ و بی این امور بھ نظر . موزد ، درک کند و بپذیردبھ ما می آ
 می را فقط آنانی کھ روح خدا در وجودشان قرار دارد،یند، زیمعنی می آ

قادر نیستند این مطالب را  اما سایرین ؛توانند مقصود او را درک کنند
.)١۴: ٢اول قرنتیان  ("بفھمند

کسی کھ توسط روح القدس ھدایت می شود و قوت : انسان روحانی. ٢
.می یابد
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 محور- مسیحزندگی
 مسیح در زندگی است و بر تخت -†

سلطنت قرار دارد
 نفس تسلیم مسیح است-ن
عالیق توسط مسیح ھدایت می شود  -●

و منتج بھ ھماھنگی با نقشھ خدا می شود 

ھمین شخص روحانی ھر چیز را تشخیص می دھد و درک می کند و "
امر موجب تعجب و ناراحتی مردم دنیا می شود، مردمی کھ ھرگز نمی 

.)١۵: ٢اول قرنتیان " (توانند او را درک کنند
 

کسی کھ مسیح را قبول کرده است، اما در زندگی : انسان جسمانی. ٣
بھ تالش  چون برای داشتن یک زندگی مسیحی ؛شکست خورده است

.تکیھ می کندھای خودش 

 محور-ودزندگی خ
نفس بر تخت سلطنت نشستھ است -ن
مسیح از تخت بھ زیر کشیده شده است  -†
 اجازه ھدایت زندگی شخص را ندارد                                          و 
 † عالیق بھ واسطھ نفس ھدایت می شود،                         -●

                                                                        .       و اغلب باعث شکست و ناامیدی می شود
 
برادران عزیز، من تا بھ حال نتوانستھ ام با شما ھمچون افراد بالغ سخن "

کھ جسمانی، و ھنوز در مسیح رشد لبگویم، زیرا شما روحانی نیستید ب
 زیرا ؛ین، بھ شما شیر بدھمجای غذای سنگمجبور شدم بھ . نکرده اید

 زیرا ھنوز تی حاال نیز باید بھ شما شیر داد،ح. قادر بھ ھضم آن نبودید
کھ ھنوز است، طفل ھستید و اختیار زندگی تان در دست امیال و خواستھ 

.  نھ در دست خدا،تان می باشد ھای
تان دو دستگی و خصومت  شما بھ یکدیگر حسادت می ورزید و در میان

آیا این نشان نمی دھد کھ ھنوز طفل ھستید و در پی انجام . اردوجود د
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خدا در طوری رفتار می کنید کھ گویی خواستھ ھای خود می باشید؟ شما 
.)٣ -١: ٣اول قرنتیان " (زندگی شما ھیچ نقشی ندارد

: ھار اصل برای داشتن زندگی پر از روحچ

خدا برای ما یک زندگی مسیحی پر ثمر  و فراوان تدارک دیده  .١
.است

یات واقعی را بھ فراوانی عطا عیسی گفت، اما من آمده ام تا بھ شما ح"
 .)١٠: ١٠یوحنا ("کنم

ی ت را در زندگ، این ثمراه روح خدا زندگی ما را ھدایت کنداما ھرگا"
، ، شادی، آرامش، بردباری، مھربانیمحبت: وردما بھ وجود خواھد آ

ھیچیک از این صفات . نیکوکاری، وفاداری، فروتنی و خویشتنداری
: ۵ غالطیان" (، تضادی با احکام مذھبی و شریعت یھود ندارددیدهپسن
٢٣ -٢٢(.

. را بخوانید٨: ١  و اعمال ۵: ١۵یوحنا 
نی کھ در نتیجھ اعتماد بھ خدا چند خصوصیت شخصی انسان روحا

:حاصل می شود

                                              زندگی در مرکزیت مسیح است              -                                                 محبت-
ح آشنا می سازد                                                           دیگران را با مسی-                                               خوشی -
                       قوت یافتھ توسط روح القدس           -                                               آرامش- 
                                           گی دعایی او موثر است        زند-                                            مھربانی  -
 کالم خدا را می فھمد- صبر                                                 -
 بھ خدا توکل می کند- وفاداری                                             -
از خدا اطاعت می کند -                                  نیکویی             -
 

، بھ وسعت اعتماد شخص  آشکار شدن این خصوصیات در زندگیمقدار
 و ھمچنین بلوغ ،اشروزانھ  در جزئیات زندگی مسیحی بھ مسیح خداوند
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 بھ درک کسی کھ بھ تازگی شروع. او در مسیح بستگی داردروحانی 
 از اینکھ مانند ایمانداران با سابقھ کھ مدت خدمت روح القدس کرده، نباید

می زیادی خداوند را می شناسند و حقایق او را تجربھ کرده اند ثمر ن
.، دلسرد شودوردآ

جربھ نمی کنند؟مسیحیان زندگی را بھ فراوانی تچرا بیشر 

مسیحیان جسمانی نمی توانند زندگی مسیحی پر ثمر و فراوان را . ٢
. تجربھ کنند 

:مسیحی جسمانی بھ تالش خودش در زندگی مسیحی تکیھ می کند
نرا فراموش کرده  یا آ؛گاه نیست او یا از محبت، قدرت و بخشش خدا آ●

 اول  و١نا ، اول یوح٢۵ -١: ١٠، عبرانیان ١٠ -٨: ۵رومیان (است 
.)٩: ١، دوم پطرس ٣ -١: ٢ یوحنا

 . است تجربھ روحانی او  پر از فراز و نشیب●
. اما نمی تواند ،اھد کار درست را انجام دھد او می خو●
 او در قوت گرفتن از روح القدس برای داشتن یک زندگی مسیحی ●

 ،٧ :٨ ،٢۴ -١۵ :٧، رومیان٣ -١: ٣اول قرنتیان (شکست می خورد 
.)١٨ -١۶: ۵طیان غال

 می تواند در مسیحی جسمانی دیده بعضی یا تمامی خصوصیات زیر
.  مسیحی جسمانی یعنی مسیحی کھ کامال بھ خدا اعتماد نمی کند–شود 

 طرز فکر شریعتی-          بی ھدف                                                         -
 افکار ناپاک-                                                                      ترس -
 حسادت-بی خبر از ھویت                                                        -
 احساس تقصیر-ی                                                                 بی ایمان-
 نگرانی-                                                                  نااطاعتی-
 دلسردی-          دیکران                                 عدم محبت بھ خدا و-
 رازگاھان کم                                   -            †                                           روحیھ انتقادگر -
 ناامیدی-           قدس                       بی میلی برای مطالعھ کتاب م-
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ند کن اما ھمچنان گناه می ،اعتراف می کنند مسیحی ھستنداشخاصی کھ ( 
 و ٩ -۶: ٣، ٣: ٢ند کھ ممکن است مطابق آیات اول یوحنا بدانباید 

).اصال مسیحی نباشند ۵: ۵افسسیان 

... ما می دھدارایھ سومین حقیقت تنھا راه حل این مشکل را بھ 

) وت گرفتنھدایت شدن وق(ی وعده داد کھ در نتیجھ پر شدن عیس. ٣
.از روح القدس می توانیم یک زندگی پر ثمر و فراوان داشتھ باشیم

مسیح . زندگی پر از روح زندگی است کھ مسیح آن را ھدایت می کند
با قوت روح القدس زندگی می کند زندگی اش را در ما  و از طریق ما 

.)١۵یوحنا (
: ٣ یوحنا(کار و خدمت روح القدس مسیحی می شود انسان بھ وسیلھ  ●
میشھ در  روح القدس برای ھ،از ھمان لحظھ اول تولد روحانی. )٨ -١

، ١٠ -٩: ٢ ، کولسیان١٢: ١یوحنا (شخص مسیحی ساکن می شود 
.)١٧ -١۶: ١۴یوحنا 

روح القدس در ھمھ مسیحیان ساکن است، اما تمام مسیحیان بھ طور 
.نیستند) فتھکنترل شده، ھدایت یافتھ و قوت گر(مداوم پر از روح القدس 

.)٣٩ -٣٧: ٧ یوحنا(دس منبع جاری زندگی روحانی است الق روح ●
 بھ ما وعده ز صعودش بھ آسمان در آخرین فرمان خود،مسیح پیش ا ●

اعمال(دان او باشیم داد کھ روح القدس ما را قادر می سازد تا شاھ
 ٩ -١: ١(.

 می تواند از روح القدس پر شود؟چگونھ یک شخص

ت می شویم و قوت ھدای(ایمان از روح القدس پر می شویم ا ما ب. ۴
 کھ مسیح بھ ھر توانیم زندگی پر ثمر و فراوانی می ، سپس)می گیریم

. تجربھ کنیمه است رامسیحی وعده داد
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:اگر ،پر شوید از روح القدس ین حاالشما می توانید ھم
 بگیرید صادقانھ مایل باشید از روح القدس ھدایت شوید و از او قوت ●
.)٣٩ -٣٧: ٧یوحنا  ،۶: ۵متی (
 ایمان از خدا تشکر کنید کھ تمام گناھان با.  تان اعتراف کنیدبھ گناھان ●

د ما مر چون مسیح برای ش،گذشتھ، حال و آینده شما را بخشیده است
.)١۵ -١٣: ٢ کولسیان(
).٢، ١: ١٢رومیان (تقدیم نمایید تمامی زندگی خود را بھ خدا  ●
:با ایمان تقاضا کنید کھ از روح پر شوید مطابق● 

 زیرا مستی انسان را ،از مستی بپرھیزید. "از روح پر شوید: فرمان او
"  و در عوض از روح خدا پر شویدھای زشت می کشاند بھ راه

.)١٨: ۵ افسسیان(
 پاسخ می ،او ھمواره بھ دعای ما کھ بر طبق اراده اش است: ووعده ا

از این رو خاطر جمع ھستیم کھ ھرگاه از خدا چیزی مطابق . "ددھ
خواست او بطلبیم، دعای ما را خواھد شنید و اگر یقین داریم کھ دعای ما 

ز او را می شنود، می توانیم بھ این ھم اطمینان داشتھ باشیم کھ آنچھ ا
.)١۵، ١۴: ۵اول یوحنا " (بھ ما عطا خواھد کردبخواھیم، 

چطور با ایمان دعا کنیم کھ از روح القدس پر شویم؟
دعای حقیقی بھ ھرحال اما . ما تنھا با ایمان از روح القدس پر می شویم

:نمونھ یک دعا. ان را ابراز می کنیدت ھایی است کھ ایمان یکی از راه

قبول می کنم کھ زندگی خود را کنترل .  نیاز دارمخدای عزیز، بھ تو
از تو تشکر می کنم کھ از طریق  .کردم و در نتیجھ بھ تو گناه ورزیدم

.مرگ مسیح بر روی صلیب گناھانم را بخشیدی
. از مسیح دعوت می کنم تا دوباره سلطنت زندگی مرا بھ دست بگیرد

 .روح القدس پر کنمرا آنگونھ کھ دستور دادی تا از روحت پر شوم از 
ه دادی از م تا مرا ھمانطور کھ در کالمت وعداست می کنوبا ایمان درخ

. در نام عیسی دعا می کنم .روحت پر سازی
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 را ھدایت می کنی و شکر می کنم کھ زندگیمجھت ابراز ایمانم، از تو ت
.مرا از روح القدس پر می سازی

 فرود  راست؟ اگر این چنین است، سر خود شماا تمایل قلبیآیا این دع
 شما را از روح القدس مایید تا ھم اکنوننآورده، دعا کنید و بھ خدا توکل 

.پر سازد
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ضمیمھ سھ                           

 مشخص عطایای روحانی           

موارد زیر تشخیص عمومی عطایای روح القدس می باشد کھ در رسالھ 
 و رسالھ بھ ١٢، رسالھ بھ رومیان باب ١۴ و ١٢ھای  اول قرنتیان باب

.اره شده است بھ آن اش۴افسسیان باب 

)٨: ١٢اول قرنتیان (حکمت 
 زمان است کھ عموما در تمام مردم با گذرطبیعی  حکمت یک توانایی

در عین حالیکھ عطی. ی شودگسترش داده م
نی بالغ می  معموال برای ایمانداری کھ از نظر روحاه روحانی حکمت

ی تواند بھ صورت فوری در  ھمچنین مشود، یک ضرورت می باشد،
 کھ این عطیھ را دارد می تواند  ایمسیحی .ظاھر گرددیک ایماندار ت ذا

ی کھ در بدن مسیح مخصوصدر استفاده از علم و دانش ویژه در موارد 
. مورد نیاز است، فکر مسیح را تشخیص و تمییز دھد

)٨: ١٢اول قزنتیان (علم 
ر ھ. ز عطایای روحانی است کھ ھمتایی در استعداد ذاتی دارداعلم یکی 

کسی با این توانایی بھ دنیا می آید کھ می تواند اطالعات معینی را کشف 
 . را از آن اطالعات نتیجھ گیری نماید گوناگوننماید و ایده ھا و نظرات

، ، یک توانایی ما فوق طبیعھ در کشف، اندوختنی با عطیھ علماما مسیح
با رشد و آنالیز و تشریح اطالعات و ایده ھا یی را دارد کھ در رابطھ 

.  بدن مسیح می باشندپیشرفت

)٩: ١٢ اول قرنتیان(ایمان 
 معینی بھ تمام ایمانداران عطا یلایمان در اندازه ھای متفاوت و بھ دال

، ایمان عطا شده است کھ  بھ عنوان مثال بھ ھر ایمانداری.شده است
ا ایمان زندگی می ھر مسیحی نیز ب. برای نجاتش بھ مسیح ایمان بیاورد
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نرا گسترش یھ روحانی است کھ ایماندار باید آ عطبھ عالوه، ایمان،. کند
این عطیھ یک توانایی ویژه . داده و در ھر قسمت از زندگی بھ کار ببندد

 ھدف خدا در رابطھ یص اراده وھمراه با اعتماد خارق العاده برای تشخ
.  بدن مسیح می باشدبا رشد و پیشرفت

مدرک و گواھی است در زندگی خادمین و مردمانی کھ عطیھ این 
براستی باور دارند و نیز تضادی است با زندگی کسانی کھ فاقد این باور 

. می باشند

)٢٨ و ٩: ١2اول قرنتیان (شفا 
 بر بدن انسان و بیماری ھا ق طبیعھقدرت مافو دارد،عطیھ شفا کسی کھ 

داده شده است کھ چون بھ شخص این مزیت با این عطیھ بلکھ . داردن
. برای عمل شفابخش خدا عمل نمایدکانالی

بوطھ از این عطیھ در موارد مر. عجزه خداست، یک مشفا در نفس کالم
این موضوع در . طریق رھبران کلیسا در دسترس ھمھ مسیحیان است

.  تشریح شده است١۵ و ١۴: ۵یعقوب 
و ھر گاه کسی از شما بیمار باشد، کشیشان کلیسا را طلب کند تا برایش "

و دعای ایمان، . دعا نمایند و او را بھ نام خداوند بھ روغن تدھین کنند
مریض شما را شفا خواھد بخشید و خداوند او را خواھد بر خیزانید و 

" .واھد شده باشد، از او آمرزیده خاگر گناه کرد
 بھ یکسری ،اطبا و کسانی کھ در حرفھ پزشکی مشغولندممکن است 

ی در حیطھ طب نیاز  ھای طبیعی ویژه ا گسترش  توانایی وھا مھارت
اما شفا معجزه ای در جریان زندگی است کھ بھ طرز بی . داشتھ باشند

ی از اطبای مسیحی توانایی بسیار. ل می گرددرنظیری توسط خدا کنت
. تی و اکتسابی دارند کھ توسط عطیھ شفا تکمیل می شودھای ذا

)٢٨ و ١٠: ١٢اول قرنتیان (عجزات م
 بھ بعضی از مسیحیان  است کھعطیھ معجزات، توانایی مافوق طبیعھ ای

روح القدس از طریق آنھا خارج از قانون بھ این وسیلھ . عطا می گردد
. معمول طبیعت عمل می نماید
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کتاب مقدس بسیاری از معجزات را تشریح نموده است کھ اغلب توسط 
 در زمان  می خوانیم کھ١١در مکاشفھ . خود خداوند صورت گرفتھ است

ه آسا از طریق روح  بھ بعضی از ایمانداران این قدرت معجزآینده،
طای این عاھیچ جای کتاب مقدس نمی بینیم کھ . داده خواھد شدالقدس 

.  القدس موقتا متوقف شده باشدعطیھ بسیار مخصوص توسط روح
 

)٢٨ و ١٠: ١٢ اول قرنتیان(نبوت  
 تفاھم در مورد آن ءعطیھ نبوت یکی از عطایایی است کھ بیشترین سو

خود . ده می دانندی از مردم آنرا توانایی پیشگویی آینبسیار. وجود دارد
یک نبی از . ان استیا اعالن کالم خدا بھ دیگر" موعظھ"کلمھ بھ معنی، 

، یک قوم را بھ توبھ و بازگشت بھ سوی خدا فرا خوانده نظر کتاب مقدس
بیشتر ایماندارانی کھ این عطیھ را دارند متوجھ شده اند کھ زمان . است

ا تکیھ بھ کنترل روح رسائی الزم است تا بتوانند بزیاد و کار طاقت ف
.، این عطیھ را گسترش دھندالقدس

ھای متعددی از کتاب مقدس شامل مکاشفھ خدا در  از آنجایی کھ قسمت
مواقع در ارتباط با  بعضی  درمورد نقشھ آینده او می باشد، موعظھ کالم

. ینده رخ خواھد داداموری است کھ در آ
کتاب مقدس کامل (ده است  کانون کتاب مقدس بستھ شو با توجھ بھ اینکھ

یا کامل شده است، یک ) چیز دیگری بھ ان اضافھ نخواھد شداست و 
 فقط ،)آنھم در نتیجھ عطیھ واقعی(موعظھ ھایی در ارتباط با آینده چنین 

آنچھ کھ کتاب مقدس می گوید را تایید می نماید و ھیچ چیزی را بھ کالم 
. خدا نمی افزاید

)١٠: ١٢ن اول قرنتیا(تمییز ارواح 
 بعضی از ایمانداران برای میز ارواح یک توانایی مافوق طبیعھعطیھ ت

 و اینکھ آن گفتھ ،تشخیص صحت و سقم گفتھ ھا یا اعمال دیگران است
، از طرف روح القدس است یا داست یا شیطانھا یا اعمال از جانب خ

.جسم
بالغان است ن اما غذای قوی از آ: "نویسنده کتاب عبرانیان بھ ما می گوید

کھ حواس خود را موجب عادت، ریاضت داده اند تا تمییز نیک و بد را 
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این قسمت اشاره می کند کھ تمییز ارواح، ). ١۴: ۵عبرانیان (" بکنند
.گرفتھ می شودتوانایی است کھ در طول زمان فرا 

)٢٨ و ١٠: ١٢اول قرنتیان (ھا  زبان
 سخن گفتن بھ زبان یا لھجھ ای  ھا، توانایی مافوق طبیعھعطیھ زبان

مثل بقیھ . است کھ ھرگز توسط شخص سخنگو فرا گرفتھ نشده باشد
ھا نیزبھ کلیسا داده شده تا مسیح جالل  عطایای روح القدس، عطیھ زبان

.)٢۶: ١۴اول قرنتیان (دد مسیح بنا گریافتھ و بدن 
ھا اغلب سبب شقاق در میان بسیاری از مسیحیان  زبانمسالھ متاسفانھ 

ھا دست  در مورد زبان) جامع(خیلی ھا بھ طور مبسوط و . ھ استگشت
یزی اشاره  بھ چدر اینجا بتوانبھ نگارش زده اند و بھ نظر نمی رسد کھ 

. ن صحبت نشده استنمود کھ قبال در مورد آ
، عطیھ اول: اصل کتاب مقدسی تاکید نمایم دو ازه بدھید فقط بر روی اج

 مورد ١۴توجھ بھ اصول تعلیمی اول قرتیان ھا ھمیشھ باید با  زبان
.استفاده قرار گیرد

ا در محبت و فروتنی بھ رھ دارای این عطیھ ھستند باید آندوم، آنھایی ک
در محبت کسانی کھ  باید ، و آنھایی کھ این عطیھ را ندارندکار بندند

.  بپذیرند،ادعای داشتن چنین عطیھ ای را دارند
ید کنیم، نھ بر ی در میان اعضای بدن مسیح تاکما باید بر روی برابر

.)١۴: ٨دوم قرنتیان (روی تشابھ آنھا 
 اوال جالل مسیح و سپس بنای یکدیگر در ؛ باید بھ دنبالبھ ھمین سبب

 من پیشنھاد می کنم کھ .دس باشیمراستای اتحاد و یگانگی در روح الق
.  را بارھا و بارھا مطالعھ نمایید١٩ -٧: ۴اول پطرس 

)١٠: ١٢نتیان اول قر( ھا ترجمھ زبان
. ھا ھمراه باشد و شاید ھم نباشد ھا شاید با عطیھ ترجمھ زبان عطیھ زبان

مورد استفاده قرار گیرد، ھا در حضور دیگران  ھر زمان کھ عطیھ زبان
یا ) ٢٨ و ٢٧: ١۴اول قرنتیان (ی آنرا ترجمھ نماید  دیگرباید کس

دعا بکند تا ترجمھ "...  ھا صحبت می کند باید شخصی کھ بھ زبان
 .)١٣: ١۴اول قرنتیان " (نماید
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) ١١: ۴ افسسیان ،٢٨: ١٢اول قرنتیان (رسالت 
توانایی داده شده است کھ کارھای اجرایی بھ برخی از مسیحیان این 

این ھمان عطیھ رسالت . م دھند، انجاکلیسا را کھ رسالت نامیده می شود
یگران از جملھ و سپس بھ دن عطیھ در ابتدا بھ دوازده رسول ای. است

 و ٧: ١۶و  ١: ١، رومیان ١۴: ١۴ و ٢۶: ١اعمال (پولس اعطا گردید 
رچھ امروز کسانی کھ بتوانند ادعای رسولی بھ گ. )۶: ٢ل تسالونیکیان او

: ١اعمال رسوالن ( شاھد عینی رستاخیز مسیح –معنای اصلی کلمھ 
 ولی کسانی ھستند کھ ممکن است مثل یک ؛را بنمایند، نداریم) ٢۶ -٢١

، یک رسول کسی است کھ بھ وسیلھ روح پس در کل. رسول عمل نمایند
 کلیساھا و القدس دارای توانایی مخصوص ھدایت و رھبری تعدادی از

ن کلیساھا می واجد حکمت مافوق طبیعھ و قدرت روحانی در ارتباط با آ
. باشد

 و افسسیان٧: ١٢  و رومیان٢٨: ١٢ اول قرنتیان(تعلیم 
 ۴ :١١ (
 تشریح حقایق کتاب مقدس بھ اعضای ھطیھ تعلیم، توانایی مافوق طبیعع
ن مسیح بھ گونھ ای قابل فھم و ساده در بھ کار گیری آن حقایق در بد

اما .  می باشدلیم یک استعداد ذاتی کامال شایعتع. زندگی آنھا می باشد
.  سودمند باشند،یذاتنیست کھ تمامی تعالیم ھم اینطور 

در زندگی دیگران بھ را ند نتایج صحیح فقط عطیھ روحانی تعلیم می توا
: موضوع بھ دو دلیل حقیقت دارداین. بار آورد

 بھ طور مافوق طبیعی توسط روح ول، توانایی تعلیم یک مسیحی،ا
نجایی کھ خدا مقدس است، ھر عطیھ ای از از آ.  افاضھ می گرددالقدس

جانب او مقدس خواھد بود و اگر بھ طرز صحیحی در قدرت و کنترل 
ارد غیر مقدس بھ روح القدس مورد استفاده قرار گیرد، نمی تواند در مو

. کار گرفتھ شود
بیعی تعلیم حقایق عطیھ تعلیم برای مسیحیان، توانایی مافوق ط دوم،
نجایی کھ سرچشمھ تمام حقایق خداست، پس وقتی بھ راستی از آ. است

 می تواند تاثیر مثبت و سودمندی برمورد استفاده قرار می گیرد، فقط 
. زندگی شاگرد داشتھ باشد
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  و رومیان٢٨: ١٢ اول قرنتیان(اعانت، خدمت و رحمت 
)٨ و ٧: ١٢ 

ھر . ی جھات شبیھ ھم ھستندز بسیارعطایای اعانت، خدمت و بخشش ا
.  تفاوت نیز دارند، ولی کمیسھ برای بنای بدن مسیح داده شده اند

ر حالیکھ در د. در عطیھ اعانت موضوع بیشتر حول محور وظیفھ است
با عطیھ رحمت معموال . عطیھ خدمت موضوع اصلی مردم می باشند

 بھ طور کلی کسانی کھ نمی توانند کامال ناتوانان، افراد مسن یا بیمار و
.از خود مراقبت نمایند، مرتبط است

)٢٨: ١٢اول قرنتیان (تدبیر 
س بھ بعضی از توانایی مخصوصی از جانب روح القد عطیھ تدبیر

 منظور و ھدف یک گروه ایمانداران است کھ آنھا را قادر می سازد تا
ویژه در بدن مسیح را درک نموده و نقشھ و راھکارھای عملی برای 

. ھا را ایجاد و اجرا نمایند تشخیص و تفکیک آن ھدف
در حالیکھ . ی گیریم عطیھ را با عطیھ رھبری اشتباه مما گاھی این

 ولی ھمیشھ ،بیر را نیز داشتھ باشندعضی از رھبران می توانند عطیھ تدب
 لزوما دارای ،اینگونھ نیست و بالعکس کسانی کھ عطیھ تدابیر دارند

. عطیھ رھبری نیستند

)٨: ١٢رومیان (رھبری 
 است کھ توسط روح القدس ی، توانایی مخصوصعطیھ روحانی رھبری

ژه ای در بدن مسیح جھت ایجاد اھداف و بھ حرکت در  ویبھ اعضای
 کار گروھی بھ منظور دستیابی بھ آن وردن و ھدایت دیگران درآ

. ، اعطا می گردداھداف
 کسی کھ عطیھ رھبری دارد ولی فاقد عطیھ تدابیر است، وظیفھ خود را 
بھتر انجام خواھد داد اگر گروه پشتیبانی متشکل از کسانی کھ دارای 

.  تدابیر ھستند را در کنار خود داشتھ باشدعطیھ
ن ھستیم، رھبری کھ اھداف و رویاھا وگرنھ ھمانطوری کھ اغلب شاھد آ

 فاھدارا ایجاد می کند و بھ دیگران انگیزه می دھد کھ در کنار ھم بھ آن 
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، سازماندھی، ھدایت یابند، شکست خواھد خورد، آنھم بھ دلیل نقشھدست 
. و کنترل ضعیف

کھ فاقد رھبری است  یک کلیسای محلی خوب سازماندھی شده یاز طرف
پا بزند و اعضایش   و رکود دست و ضعیفھدایتحالت  ممکن است در

 و سرددل، رفت در زندگی یا فقدان رشد کلیسابھ دلیل عدم پیشنیز 
. ناراضی بشوند

)٨: ١٢رومیان ( وعظ
عطیھ وعظ توانایی ویژه ای است کھ توسط روح القدس بھ اعضای 
معینی از بدن مسیح اعطا می گردد تا کالم تسلی، تشویق و مشورت را 

. ھا یا افراد مھیا نماید برای گروه
 هیکدیگر در مسیح می باشد، چنانکھ آن گرو" بنای" چنین مشورتی نتیجھ

کلمھ دیگر برای  .ھا یا افراد احساس نمایند یاری شده اند و شفا یافتھ اند
 بھ ما فرمان می دھد کھ آنرا ١٣: ٣وعظ ، تشویق است کھ عبرانیان 

:انجام دھیم
 خوانده می امروزمدیگر را نصیحت کنید مادامی کھ بلکھ ھر روزه ھ"

". گرددشود، مبادا احدی از شما بھ فریب گناه سخت دل
بھ ھر کدام از ما حکم شده است کھ این توانایی مخصوص را تمرین 

پس بھ ھر کدام از ما بھ عنوان مسیحیان، اطمینان داده شده است . نماییم
قوت ھر چیز را : "ویت خواھد نمودکھ روح القدس ما را با این عطیھ تق

.)١٣: ۴فیلیپیان " (م در مسیح کھ مرا تقویت می بخشددار

)٨: ١٢یان روم(بخشندگی 
ھای خدمتم در کمپس کروسید فور کرایست، مکررا شاھد  در طول سال

این عطیھ توانایی مافوق طبیعھ تحصیل پول . امعطیھ بخشندگی بوده 
ن بھ دیگران در راستای تحقق تنھا یک ھدف کھ انجام جھت اعطای آ

کسانی کھ دارای این عطیھ ھستند، شادترین و . کار خداست، می باشد
این دلیل اثبات وعده .  تا بھ حال دیده املترین مردمی ھستند کھخوشحا

:)٣۵ : ٢٠اعمال (خداوند است 
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این ھمھ را بھ شما نمودم کھ می باید چنین مشقت کشیده، ضعفا را "
، الم خداوند عیسی را بھ خاطر دارید کھ او گفتدستگیری نمایید و ک

".دادن از گرفتن فرخنده تر است

)١١: ۴افسسیان (بشارت 
 بشارت را یک وطیفھ کلیسایی معرفی می کند، بھ ھر ١١: ۴افسسیان 

حال من عقیده دارم کھ بشارت ھمچنین یک توانایی ویژه عطا شده توسط 
. ای متفاوت و گوناگون می باشدروح القدس بھ افرادی معین در اندازه ھ

در حالیکھ بعضی ھا دارای این توانایی ویژه می باشند، کتاب مقدس 
ل را بھ تمام جھان تعلیم می دھد کھ بھ کلیسا حکم شده است کھ انجی

 و ھمچنین خداوند وعده داد کھ روح ،)٢٠ -١٩: ٢٨متی (موعظھ نماید 
دت دادن  شھاھدف ویژهنداران ساکن خواھد شد تا القدس در ھمھ ایما

سبت بھ بھ غیر از محبت ن. )٨: ١اعمال (برای خداوند حاصل گردد 
ایمانداران با طرز زندگی ھمھ بایستی کھ ، خداوند و اطاعت از حکم او

.  شاھدان او باشندخود
مافوق طبیعی بودن این عطیھ در انگیزه ما کھ توسط روح القدس فعال 

بت کھ در مورد مسیح با دیگران صحاھد د و می خونمایمی عمل  ،شده
 قدرت روح القدس  در حین بشارت انجیل با نیزنماید و افکار دیگران را

بھ ھمھ ایمانداران حکم شده است کھ درباره مسیح بشارت  . می نمایدلمس
ید زمان بیشتری را جھت صید آنھایی کھ بیشتر عطیھ دارند با. دھند

. دیگران برای مسیح وقف نمایند

)١١: ۴افسسیان (نی شبا
 ذکر شده است، ١١: ۴شبان ھمانگونھ کھ در افسسیان ) خدمت(وظیفھ 

د کھ بھ اعضای معینی از بدن مسیح بھ وسیلھ روح القدس کناشاره می 
این . نمایند" شبانی " کلیسا رابقیھتوانایی ویژه ای اعطا شده است تا 

اندارانی کھ یمعطیھ بھ شخص توانایی می دھد تا بھ مصلحت و نفع آن ا
بھ ھر حال عطیھ شبانی فقط محدود بھ  .، بپردازدخدا بھ او سپرده است

عضو . کسانی کھ در جایگاه شبانی کلیسا خدمت می کنند، نمی شود
معمولی کلیسا کھ اشتیاق شدید برای شاگرد سازی و شبانی یک گروه را 
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اکثرا کل مسئولیت شبانی . دارد نیز ممکن است دارای عطیھ شبانی باشد
پر تحرک ترین  . در یک کلیسای محلی محدود بھ خدمت شبان است

اعضای کلیساھایی کھ دیده ام ، آنھایی بودن کھ عطیھ شبانی در بین 
رد تشویق قرار گرفتھ و انجام آن نیز مومعمولی شناختھ  و کشف شده 

. بود

  بودن خداکامال در دسترس
ھمانطوری کھ در این ضمیمھ دیدیم، بسیاری از عطایای روحانی در 

 ،مانداران است ایذات شبیھ ھم می باشند و در بسیاری از مواقع ممکن
.  داشتھ باشند کھ ھمدیگر را تکمیل و بنا نمایندچند عطیھدو یا 

ناخت عطیھ روحانی مان خیلی کم اھمیت تر منظور من این است کھ ش
از این امر است کھ ھمیشھ در جھت بنای بدن مسیح در دسترس خدا 

. بیاد داشتھ باشید کھ عطایای روحانی، نشانھ روحانی بودن نیست. باشیم
واضح  این امر آشکار و ،در کلیسای قرنتس کھ جسمانی ترین کلیسا بود

طی بر روی عطایای روحانی وجود  غلبود کھ تاکید بیش از اندازه و
. داشت
کھ ( داریم کھ ثمره روح ی پر از روحوقتی می توانیم بدانیم زندگی انھایت

 ر زندگی ما مشھود باشد، بھ طرز فزاینده ای د)بزرگترینش محبت است
. ظھور برسدمنصھ نھ اینکھ عطایای روحانی از ما بھ 

دگی مان در مورد مسیح با کھ با نحوه زنپر از روح ھستیم ھمچنین وقتی 
. دیگران صحبت می کنیم

                                   


