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 اید؟ القدس را تجربه کرده  آیا پُر شدن از روح

 1صفحه 

هر روز براي شخص مسيحي، روز هيجان انگيزي خواهد بود بشرطي كه  پر شدن از روح القدس را 

گويد كه سه نوع  كتاب مقدس به ما مي. ر او بگذاردتجربه كند و هر لحظه از زندگي خود را در اختيا

 .انسان وجود دارد

  انيانسان نفس -1
 (كسي كه مسيح را نپذيرفته است)

 

 است لتپذيرد زيرا كه نزد او جها ا نميخدا ر ان نفساني امور روحاما انس"

 (11:  2اول قرنتيان . )"و آنها را نمي تواند فهميد زيرا كه حكم آنها از روح مي شود 

 .است زندگي تحت کنترل نفس
 .كند نفس اماره بر زندگي شخص حكومت مي –ن 

 .سيح از زندگي خارج استم -

 .انجامد اميدي مي د غالباً به اختالف و ناباشن اليقي كه تحت كنترل نفس اماره ميع - ●•●•

 

  انسان روحاني -2
 (شود سيله روح القدس كنترل و تقويت ميكسي كه بو)

 

 (11:  2اول قرنتيان )  "كن شخص روحاني در همه چيز حكم مي كنديل"

 .استح مسي لزندگي تحت کنتر

 .مسيح بر تخت زندگي شخص حكومت مي كند -

 .نفس اماره معزول شده است –ن 

 .محدود و با نقشه الهي هماهنگ مي باشندعاليقي كه تحت كنترل خداي نا -●●●

 

 2صفحه 

  شخص جسماني - 3

 چونكهاي ندارد  كرده است، اما زندگي پيروزمندانه لكسي كه مسيح را قبو)

 .(گي پيروزمندانه به كار و كوشش خود توكل داردبراي داشتن يك زند 

 .است زندگي تحت کنترل نفس
 .نفس اماره بر زندگي شخص حكومت مي كند –ن 

 .مسيح معزول شده است - 
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 .انجامد غالباً به اختالف و نا اميدي مي باشند عالئقي كه تحت فرمان نفس مي - ●•●• 

ون روحانيان بلكه چون جسمانيان و چون اطفال در و من اي برادران نتوانستم بشما سخن گويم چ"

حال جسماني هستيد چون در ميان   همسيح و شما را به شير خوراك دادم نه به گوشت زيرا كه تا ب

 "نمائيد؟ نيستيد و بطريق انسان رفتار نمي شما حسد و نزاع و جدائيها است آيا جسماني

 (3  - 1:  3اول قرنتيان )

 

 3صفحه 

 .ر ثمر تدارك ديده استپُما مسيحيان يك زندگي متبارك و  خدا براي -1

 (11:  11يوحنا )  ".تر حاصل كنيددمن آمدم تا شما حيات يابيد و آنرا زيا ": عيسي فرمود

زيرا . آورد ي ماند و من در او ميوه بسيار ميها؛ آنكه در من م من تاك حقيقي هستم و شما شاخه"

 (1:  11يوحنا )  ".توانيدكرد جدا از من هيچ نمي

و  فروتني و وفاداريو  كاريو مهرباني و نيكو بردباريو  آرامشو  شاديليكن ثمره روح، محبت و "

 (23و  22:  1غالطيان  ) ".است، كه هيچ شريعت مانع چنين كارها نيست داري خويشتن

م و يشلو شاهدان من خواهيد بود در اورليكن چون روح القدس بر شما آيد قوت خواهيد يافت "

 (8:  1اعمال )  ".تمامي يهوديه و سامره و تا اقصاي جهان

 

 1صفحه 

 قرار زير  هگردند ب يجه توكل بر خدا در شخص ايجاد ميبعضي صفات كه در نت –شخص روحاني 

 .باشند مي

 محبت.                                                              نمسيح را محور زندگي قرار داد

 خوشي                                                              .قوت یافتن بوسيله روح القدس

 آرامش                                                                  .آشنا ساختن دیگران با مسيح

 بردباري                                                                       . زندگي توام با دعاي موثر

 مهرباني                                                                                       .درك کالم خدا

 ينيکوی                                                                                         .توکل بر خدا

 وفاداري                                                                                       .اطاعت از خدا

 
ميزان آشكار شدن اين صفات، بستگي به اين دارد كه شخص تا چه حد در كليه موارد زندگي خود 

كه تازه با كار روح القدس  كسي .بر خدا توكل نمايد، و همچنين به رشد او در مسيح بستگي دارد

تواند مانند يك مسيحي مجرب كه ساليان متمادي در مسيحيت تعليم يافته و  شنا شده، اگر نميآ

 .حقايق الهي آن را تجربه نموده، زندگي پر ثمري داشته باشد، نبايد نگران و دلسرد شود
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 يابند؟ يان به اين زندگي پر ثمر دست نميچرا اكثر مسيح 

 

 1صفحه 

 .كنند ر ثمر مسيحايي را تجربه نميمسيحيان جسماني زندگي متبارك و پُ – 2

 .شخص جسماني براي داشتن يك زندگي مسيحايي به كوشش خود اعتماد دارد

. ا اينكه آنرا فراموش كرده استباره محبت و بخشش و قدرت خدا اطالع ندارد و ياو يا در –الف 

: 1؛ اعمال  9:  1؛ دوم پطرس  3:  2تا  1؛ اول يوحنا  21 – 1:  11؛ عبرانيان  11 – 8:  1روميان )

8) 

 .در تجربيات روحاني وي، فراز و نشيب وجود دارد –ب 

 .خواهد آنچه كه نيكوست انجام دهد، اما قادر نيست مي كند، او خود را درك نمي –ج 

 .ورزد يشتن يك زندگي مسيحائي، كوتاهي ماز توكل نمودن بر قدرت روح القدس براي دا –د 

 ( 18 – 11:  1؛ غالطيان  7:  8  ،21 – 11:  7؛ روميان  3 – 1:  3اول قرنتيان )

 

 1صفحه 

ماً بر خدا توكل ت زير در زندگي شخص مسيحي كه تمابعضي يا شايد همه صفا –شخص جسماني 

 .نمايد آشكار ميگردد نمي

 حسادت                                                                       مقدس رغبت نداشتن براي مطالعه کتاب

 نگراني                                                                                    عدم اطالع از ميراث روحاني خود

 دلسردي                                                                                     عدم محبت براي خود و دیگران 

 نااميدي                                                                                         کاهلي ورزیدن در دعا           

 هدفي بي                                                                                                           حس مجرميت 

 ناباوري                                                                                                          اتکا به شریعت 

 نافرماني                                                                                                               افکار ناپاك 

  

كه مسيحي  شخصي كه اعتراف مي نمايد  1:  1؛ افسسيان  9و  1:  3،  3:  2مطابق اول يوحنا )

 .(است ولي در گناه بسر مي برد ممكن است مسيحي نباشد

 .سومين حقيقت، جواب اين مسئله را مي دهد

 

 7صفحه 

دن از روح القدس، يك زندگي متبارك و پر ثمر خواهيم ر شمسيح وعده داد كه در اثر پُ يعيس – 3

 .داشت

اي است تحت اختيار مسيح، يعني او بوسيله قدرت روح القدس در  ر از روح القدس، زندگيزندگي پُ

 (11يوحنا .  )ما زندگي مي كند
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از همان لحظه . شود يشخص بوسيله كار روح القدس مسيحي م 8 – 1:  3مطابق يوحنا  –الف 

 9: 2؛ كولسيان  12:  1وحنا ي. )تولد تازه روح القدس همواره در شخص مسيحي ساكن است يافتن

 (17و  11:  11؛ يوحنا  11و 

عني ي)ر نيستند ه آنها از روح القدس پُهرچند روح القدس در همه مسيحيان ساكن است، ولي هم

 .(شود بوسيله او كنترل و تقويت نمي
 

 8صفحه 

 ( 39 – 37:  7يوحنا ) .باشد پر بركت مي القدس منبع حياتروح  –ب 

وقتيكه شخص ايماندار از روح (  11 – 1:  11يوحنا ) روح القدس آمد تا مسيح را جالل دهد  –ج 

 .القدس پر مي شود، او شاگرد واقعي مسيح است

ايد، وعده فرمود كه روح القدس مسيح در آخرين فرمان خود، قبل از انكه به آسمان صعود نم –د 

 ( 9 – 1:  1اعمال . ) نمايد ي شهادت دادن در نام او تقويت ميآيد و ما را برا مي

 تواند از روح القدس پر شود؟ پس چگونه كسي مي

 

 9صفحه 

توانيم حيات فراوان و  شويم؛ پس مي مي( كنترل و تقويت ) ح القدس پر ما بوسيله ايمان از رو - 1

 .وعده فرموده است تجربه نمائيمپر ثمري  را كه مسيح به هر يك از مسيحيان 

 :ر شويد؛ بشرط آنكهتوانيد از روح القدس پُ شما هم اكنون مي

 37:  7؛ يوحنا  1:  1متي ) از صميم قلب بخواهيد توسط روح القدس كنترل و تقويت شويد  –الف 

– 39 ) 

 .به گناهان خود اعتراف كنيد –ب 

يعني گناهان گذشته و حال و  –زيده است رشما را آم با ايمان خدا را شكر نمائيد كه او تمام گناهان

؛ عبرانيان  2:  2تا  1:  1اول يوحنا   11؛ – 13:  2كولسيان )  .چونكه مسيح براي شما مرد –آينده 

11  :1 – 17 ) 

 

 11صفحه 

 :ري روح القدس را از آن خود بدانيد مطابقپُ: بوسيله ايمان –ج 

 .از روح پر شويد: دستور مسيح – 1

 ( 18:  1افسسيان )  ".ر شويدجور است بلكه از روح پُمست شراب مشويد كه در آن فُ"

و اين است ": فرمايد دعا كنيم هميشه ما را مستجاب مي وقتيكه مطابق اراده او: وعده مسيح  – 2

م داني پس مي شنود مي آن دليري كه نزد وي داريم كه هر چه بر حسب اراده او سئوال كنيم، ما را

 ( 11و  11:  1اول يوحنا )  ".يابيم آنچه از او درخواست كنيم ميكه 

 . بايد با ايمان دعا كنيم براي پر شدن از روح القدس
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 11صفحه 
 ر شويم؟ُپ ايمان دعا كنيم تا از روح القدس چگونه با

 هي است برايرا ،قيقي شماهر حال، دعاي حه ب. ر مي شويمپُ ا فقط بوسيله ايمان از روح القدسم

 :توانيد به اين طريق دعا كنيد مي. نشان دادن ايمان

بر خالف خواست تو زندگي  كنم كه مطابق ميل خود و اعتراف مي. تو محتاجمه اي پدر آسماني، ب"

بر روي صليب  كنم كه بوسيله مرگ مسيح ام، ترا شكر مي اين بر عليه تو گناه ورزيده بر بنا ؛ام كرده

كنم كه بر تخت زندگي من بنشيند و آن را  بار ديگر از مسيح دعوت ميحال . يأ گناهانم را آمرزيده

ر شويم، و در پُ ي كه از روحا ر ساز چنانكه امر فرمودهلقدس پُمرا از روح ا. در اختيار خود بگيرد

بمنظور . طلبم مي ياين را در نام عيس. فتواهم ياي كه اگر با ايمان بطلبم خا كالمت وعده داده

كنم براي اينكه زندگي مرا در اختيار خود گرفته و آن را با  شكر مي ايمانم، اكنون ترا ابرازاظهار و 

 ".اي ر ساختهروح القدس پُ

 باشد؟ اگر چنين است دعا كنيد و بر خدا توكل نمائيد ا بازگو كننده آرزوي قلبي شما ميآيا اين دع

 .سازد رم اكنون شما را از روح القدس  پُتا ه

 

 12صفحه 
 شده ايد؟(  كنترل و تقويت) ر ُپكه از روح القدس مي دانيد چگونه 

ر از دانيد كه هم اكنون پُ ر سازد؟ آيا ميآيا از خدا درخواست نموده ايد كه شما را از روح القدس  پُ

؛  1:  11عبرانيان )به دليل وفاداري خدا و اعتبار كالمش ) هستيد؟ به چه دليل؟  روح القدس

 ( 23و  22:  11روميان 

داري خدا و اعتبار به وفا( توكل ) شخص مسيحي بوسيله ايمان . بر احساسات اعتماد نداشته باشيد

 . بگذاريد با ترسيمي ساده توضيح بيشتري داده شود. كند كالمش زيست مي

 

 احساسات             ايمان                  حقيقت                        

 

( اعتماد ما به خدا و كالم او)ايمان  ،(خدا و كالمش)ده ارتباط بين حقيقت مثالً اين قطار، نشان دهن

 ( 21:  11يوحنا . ) باشد مي (ن و اطاعتنتيجه ايما)اسات و احس

حال اگر لكوموتيو را به عقب . كند حركت مي( احساسات ) واگون آخري  قطار با واگون و يا بدون

كه واگون، لكوموتيو را بكشد، آيا انتظار و عمل ما عبث  واگون آخري به بنديم و انتظار داشته باشيم



 6 

نخواهد بود؟ بهمين طريق ما مسيحيان نبايد بر احساسات اعتماد كنيم، بلكه اعتماد و اتكا ما بايد به 

 .خدا و كالم معتبرش باشد

 

 13صفحه 
 چگونه در روح سلوك نمائيم؟

تواند توسط  هي است كه شخص مسيحي ميرا نهيگا( ودن بر خدا و وعده هاي او توكل نم) ايمان 

توكل نمودن بر مسيح بسر  ماداميكه لحظه به لحظه در حال. آن تحت كنترل روح زندگي كند

 .بريد،  زندگي شما داراي صفات زير مي باشد مي

ل بتدريج همشك و ( 23و  22:  1غالطيان ) واهد شد زندگي شما بيش از پيش مثمر ثمر خ –الف 

 (18:  3؛ دوم قرنتيان 2:  12روميان ) مسيح خواهيد شد

 .تر خواهد شد ر معنيزندگي توام با دعا و مطالعه كتاب مقدس براي شما پُ –ب 

 ( 8:  1اعمال )قدرت روح القدس را در شهادت دادن تجربه خواهيد كرد  –ج 

غالطيان ) ي هاي جسمان بر عليه خواهش(   17 – 11:  2اول يوحنا ) براي نبرد روحاني با دنيا  –د 

آمادگي (   13 – 11:  1؛ افسسيان  9و  7:  1اول پطرس ) ، و بر عليه شيطان ( 17و  11:  1

 .خواهيد داشت

اول قرنتيان . ) قدرت روح القدس  را براي ايستادگي در برابر وسوسه و گناه تجربه خواهيد نمود –ه 

:  1؛ روميان  7:  1؛ دوم تيموتاوس ؛ 11:  11،  23 – 19:  1؛ افسسيان  13:  1؛ فيلپيان  13؛:  11

1 - 11 .) 

 

 11صفحه 

 تنفس روحاني
ر دريافتيد كه يك جنبه اگ. توانيد هميشه محبت و بخشش خدا را تجربه كنيد له ايمان مييسبو

داريد  مي سازد، حتي اگر چه با او قدم بر خدا را خشنود نمي( دار يا گفتار از لحاظ كر)  زندگي شما

خواهيد او را خدمت نمائيد، صميمانه از او تشكر كنيد كه گناهان گذشته و حال  نيت ميو با خلوص 

و آينده شما را بر اساس مرگ مسيح بر روي صليب بخشيده است، با ايمان، محبت و بخشش او را 

 .از آن خود بدانيد و به شراكت خود با او همچنان ادامه بدهيد

يعني توسط نافرماني ) شما را دوباره اشغال نموده است  اگر نفس اماره بوسيله گناه تخت زندگي

 .روحاً نفس بكشيد( عمومي 

ن ايمان است، كه شما را توانا تمري( ناپاكي را بيرون كردن و پاكي را وارد ساختن ) تنفس روحاني 

 .گرداند تا محبت و بخشش خدا را دائماً تجربه نمائيد مي

باره گناه خود نظر خدا را قبول نموده و از او در –ف كن به گناهانت اعترا – نفس بر آوردن – 1

اعتراف . گناهانت را بخشيده است، تشكر نما  21 – 1:  11و عبرانيان  9:  1كه طبق اول يوحنا 

 .باشد يعني تغير اساسي در فكر و عمل ميمستلزم توبه، 
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ري روح القدس  يمان، پُاختيار زندگي خود را به مسيح بسپاريد و بوسيله ا – نفس فرو بردن – 2

در  خداوعده و  18:  1در افسسيان  دستور خداايمان داشته باشيد كه حاال مطابق . را بپذيريد

 .كند س زندگي شما را كنترل و تقويت ميروح القد 11و  11:  1اول يوحنا 

 

 11صفحه 

بدهيد و يا برايش اگر اين كتابچه براي شما مفيد و قابل استفاده بوده است، لطفا  به كسي ديگر 

 .بخوانيد

به اكثر زبانهاي دنيا  "آيا پر شدن از روح القدس  را تجربه كرده ايد؟"ميليونها نسخه از اين كتابچه 

توان كنترل و تقويت  اند كه چگونه مي مسيحي دريافته در نتيجه، هزاران. ترجمه و توزيع شده است

ون زندگي پر بركتي را كه مسيح وعده داده آنها هم اكن. شدن بوسيله روح القدس را تجربه كرد

ايمان خود با سايرين جد و جهد در اثر آن ايشان بمنظور در ميان نهادن . كنند به مياست تجر

شاگردانش فرمود، قبل از آنكه براي ه تجربه، اعتبار دستور مسيح را تاييد كرده است كه ب. نمايند مي

قوت د صبر كنند تا بوسيله روح القدس لم بروند بايرسانيدن مژده محبت و بخشش خدا به تمام عا

خواهند با  شوند، مي وح القدس  مطلع ميبه ر اكثر مسيحيان، وقتي كه از اين حقيقت راجع. يابند

 .مردم بشناساننده جديت هر چه بيشتر مسيح را ب


