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 القدس حيات جديد شما در روح

 

 ) پيروي شماره سه (

 

به ياد داشته باشيد ، براي آنكه محبت و بخشش خدا را تجربه نماييد بايد به وجود 

 بينيد اعتراف نموده ، به سوي پدر آسماني خود بازگشت كنيد . گناهاني كه در خود مي

برده و دائماً  القدس در زندگيش پي براي شخص مسيحي كه به واقعيت پري روح

اي  تواند ماجرايي تازه و تجربه القدس است ، هر روز مي تحت كنترل پر فيض روح

 مهيج در بر داشته باشد .

شاگردان مسيح به مدت سه سال با او قدم زدند ، كار كردند و صحبت نمودند ، 

فراموش آنها او را شناختند ، به او اعتماد كردند و او را محبت نمودند . عيسي در شبي 

 مرد . انگيز به آنها داد ، او به زودي مي نشدني ، خبري غم

خود را به جاي شاگردان قرار دهيد ، چه احساسي داشتيد ؟ آشفته و گيج ؟ هراسان 

 چاره و درمانده ؟ احتماالً آنها نيز چنين احساسي را تجربه كردند . ؟ بي

نتيجه رفتن او به نزد پدر،  "گويد: اي را تصور كنيد كه عيسي به شما مي سپس لحظه

 "آمدن دوستي ديگر است، كسي كه با شما خواهد بود و در شما خواهد ماند.

انگيزي كه عيسي درباره  بود . نكته حيرت "القدس  روح "آمد  دوستي كه بايد مي

اين دوست به شاگردان خود گفت ، سكني گزيني او در شاگردان بود ، يعني ماندن او 

القدس ( چقدر باعث تشويق و  يشه ، تصور كنيد اين عطا ) روحبا آنها براي هم

پذيرند ،  نمايند و مي دلگرمي آنها شد . خدا در زندگي افرادي كه او را محبت مي

 گردد . ساكن مي

در نتيجه شاگردان به حال خود رها نشدند تا به تنهايي مسيح را پيروي كرده و 

انجام آن به قدرت انساني غير ممكن است ،  فرمان اعظم او را به جا آورند ، كاري كه
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القدس پري زندگي مسيح با تمامي خصوصيات ، اقتدار و قوت  در عوض توسط روح

 خود از يكايك آنها جاري گرديد .

پس از سپري شدن بيست قرن وعده مسيح همچنان به قوت خود باقي است، و براي 

اميدي واقعي و نويد بخش است . گونه داشته باشند  خواهند زندگي مسيح آناني كه مي

داند كه اين نوع  گونه را دارد ، صادقانه مي شخصي كه آرزوي رسيدن به زندگي مسيح

آل است ليكن با تالش انساني دست نيافتني است . تنها عيسي  زندگي هر چند ايده

توان به منحصر به فرد بودن  تواند مثل عيسي عمل كند . اينجاست كه مي است كه مي

خواهد با تالش انساني خود به يك  حيت پي برد . مسيحيت ، شخصي را كه ميمسي

كند تا اجازه دهد خود  زندگي اخالقي و روحاني بسيار واال نايل گردد ، دعوت مي

 نظير خويش در او زيست نمايد . مسيح خداوند با شخصيت پاك و بي

يابد كه مسيح  مي گردد ، آن فرد امكان آن را هر گاه مسيح وارد زندگي شخصي مي

در او و توسط او زيست نمايد . اين امتياز امكاني است فراهم شده جهت تمامي 

 آيد ، اينطور نيست ! ايمانداران نه منحصر به گروهي خاص . عالي به نظر مي

توانم زندگي مسيح قيام كرده را در خود تجربه  سئوال اينجاست كه من چگونه مي

 واهيم كرد شما را در اين زمينه ياري خواهند نمود .نمايم ؟ مطالبي كه مطالعه خ

مراجعه كنيد . آن را  "ايد ؟  القدس را تجربه نموده آيا پر شدن از روح "به كتابچه 

 قبل از ادامه دادن درس بخوانيد و به سئواالت ذيل پاسخ دهيد .

 

  : مروري بر سئواالت 

 د . () سئواالت زير را ضمن مراجعه به كتابچه پاسخ دهي

 ( 7به چه كسي مسيحي جسماني اطالق شده است ؟ ) صفحه  -1

 ( 5به چه كسي مسيحي روحاني اطالق شده است ؟ ) صفحه  -2

 كند ، به يك يك مسيحي روحاني وقتي از اعتراف نمودن خودداري مي

 شود . مسيحي جسماني تبديل مي      

 ( 15دو جنبه تنفس روحاني ، كدام هستند ؟ ) صفحه  -3
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 (15شود؟ )صفحه  بازدم )اعتراف به گناه( كدام سه مرحله را مشتمل مي -4

 

 ( 15نفس فرو بردن ) دم ( به چه معني است ؟ ) صفحه  -5

 

 القدس توانيم با ايمان بر مبناي .......... و ............ بدانيم كه از روح ما مي -6

 ( 11پر هستيم . ) صفحه          

 

   جهت مطالعه :مطالب پيشنهادي 

 انجيل يوحنا  -1

 القدس ( از اصول قابل انتقال: )چگونگي پر شدن از روح 3اصل شماره  -2

 را مطالعه كنيد .         

 گروه "يك سري دروس مطالعه كتاب مقدس در گروه كوچكي به نام  -3

 ، به منظور كمك نمودن به رشد نوايمانان در ايمان مسيحي "اكتشاف          

 توانيد در اين سري دروس شركت باشد ، در صورت تمايل مي برقرار مي         

 كنيد .         

 ) محل ( :

 ) تاريخ ( :

 ) وقت ( :

 مند خود را نيز جهت شركت در اين مطالعات توانيد دوستان عالقه مي

 دعوت كنيد .        

 

 

 

 


