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 آیا شما روح القدس را دریافت کرده اید؟

ایی کته از  زگشت خداوندمان به آسمان ثبت شده است؛ بازگشتت او بته جت   اب ،در باب اول کتاب اعمال

م بر می داشت، خدا آنجا به این جهان آمد و جسم پوشید. او در زندگی خود، زمانیکه بر روی زمین قد

را آشکار نمود و با دادن بدن مبارکش و ریخنن خون پربهای خود، نجات را فتراهم نمتود. اکنتون کتار     

: 2اعمتال   اوند می رفتت. خود را انجام داده بود، پس این جهان را ترک می نمود و به دست راست خد

. قبل از جدا شدن از شاگردانش، بته ایشتان گفتت کته بعتد از اینکته در جایگتاه ختود در آستمان،           22

قبتل از   نشست، روح القدس را خواهد فرستاد تتا ایشتان قتادر شتوند او را در ایتن جهتان اعتنم نماینتد.        

و  – 22: 51یوحنا  -خواهد فرستاد رفتنش بر روی صلیب ، ایشان را خاطر جمع نمود که روح القدس را

 ست کته . اینجا 55: 5اعمال  خود را دوباره تصدیق می نماید.وعده حال بعد از مرگش بر روی صلیب، 

  وعده روح القدس را در یافت می کنیم.

  



برمی گردیم، می بینیم که این وعده در روز پنطیکاست کته بته معنتی پنجتاه      4 -5: 2وقتی که به اعمال 

ده است. می خوانیم که خداوند چهل روز بعتد از قیتام ختود بتا شتاگردان بتود،       یت، به انجام رسروز اس

)یعنی پنجاه  سپس ده روز بعد از اینکه به آسمان صعود کرده بود، شاهد روز پنطیکاستو  . 2: 5اعمال 

القتدس بتا    است. چنانکه نوشته شتده استت در آن روز روح   52:  22که اشاره به الویان  می باشیم روز(

: 5قدرت نازل می شود و همه کسانی را که در آن باالخانه جمع شده بودند را پر می نمایتد؛ در اعمتال   

تعداد ایشان صد و بیست نفر ثبت شده است. این اتفاق عظیم، شروع مستیییت در ایتن جهتان را بنتا      51

د آورد و ایتن کتار بتا آمتدن     آمادگی الزم را به وجتو  ،وی زمین بودبر ر می کند. زمانیکه خود خداوند

 روح القدس پایه گذاری شد و گروه از آن روح پر شدند. 

 

رسول توسط دیگران حمایت شده، بته پتا خاستت و بتا قتوت      پطرس در ادامه این شروع شگفت انگیز، 

روح القدس، انجیل را موعظه نمود؛ مردم را به توبه و بازگشت به ستوی ختدا و پتذیری عیستی مستی       

چون نجات دهنده خودشان، دعوت می نمود. او اطمینتان متی داد کته چنانکته ایتن کتار را       خداوند، هم

پطرس بدیشان گفت: توبه کنید و ". 23: 2اعمال  بنمایند، آنها نیز روح القدس را دریافت خواهند نمود.

هر یک از شما به اسم عیسی مسی  به جهتت آمترزی گناهتان تعمیتد گیریتد و عطتای روح القتدس را        

توبته نستبت بته     حکم ساده این آیه توبه، بخشتش گناهتان و هدیته روح القتدس استت.      "ید یافت.خواه

خداوند است؛ آمرزی یا بخشش، چنانکه از معنی کلمه ای پیداست در اثر کار عیسی مسی  متی باشتد   

  و در ادامه هدیه روح القدس می رسد. 

 

این آیه برای متا آشتکار   به یک معنی می باشند.  مترجمان هر ذو کلمه را به کار می برند اما هر دو دقیقاً

می نماید که هیچ کسی هدیه روح القدس را دریافت نمی نماید مگر قبنً گناهان او بخشیده شده باشند. 

و تنها راه بخشش گناهان بر روی زمین این است که هتر فتردی، شخصتًا عیستی مستی  را چتون نجتات        

آیته   -هد که خداوند نجات را در اختیار همه قرار داده استدهنده خویش بپذیرد. پطرس اطمینان می د

اگر کسی نجات ندارد، نمی تواند ختدا را سترزنش نمایتد چترا کته      اما باید با ایمان پذیرفته شود.  – 23

برای داشتن این نجات، باید با برگشتن به ستوی عیستی مستی  آن را بته      خداوند آنرا به همه داده است. 

انی که بر عیسی مسی  به عنوان نجات دهنتده توکتل متی نماینتد، لتذت بخشتش       تنها کس دست آوریم.

این بختش  در ادامه بخشش، هدیه روح القدس را دریافت می نماییم.  گناهان خود را دریافت می کنند.

 چون کریستال شفافی این موضوع را تیت بررسی قرار خواهد داد. 

. 

 آیا او در همه ایمانداران ساکن است؟



دو قسمت را انتخاب می کنیم که سکونت روح القدس در همه ایمانتداران را   اب به این سؤال،برای جو

و در وی شما نیز چتون کتنم راستتی، یعنتی بشتارت      "می باشد. 52: 5ثابت می کند. مورد اول افسسیان 

. در ایتن آیته   "نجات خود را شنیدید، در وی چون ایمان آوردید، از روح قدوس وعتده مختتوم شتدید   

شانه ای از آینده وجود دارد به این مضمون که افراد ایماندار به انجیتل، قطعتاً روح القتدس را دریافتت     ن

ایمانتداران   بهپولس رسول خواهند نمود. در این قسمت از کنم، مدتی طوالنی بعد از روز پنطیکاست، 

  یافت کرده اند.بعد از ایمان آوردن به انجیل، هدیه روح القدس را در می گوید که ایشان افسس

 

 

است که این مورد نیز ستالها بعتد از روز پنطیکاستت، اشتاره و      52: 52دومین قسمت کنم، اول قرنتیان 

زیرا که جمیع ما به یک روح در یک بدن تعمید یتافتیم، ختواه یهتود، ختواه یونتانی،      "نوشته شده است.

این کستانی کته گناهانشتان بتا پتذیری      بنابر ."خواه غنم، خواه آزاد و همه از یک روح نوشانیده شدیم

یعنتی دریافتت هدیته     عیسی مسی  به عنوان نجات دهنده بخشیده شده اند، نباید هیچ شکی در این مورد

او در قلب هر ایمانتداری ستاکن استت و بترای همیشته در آنجتا        به ذهنشان خطور نماید. روح القدس، 

 . 52: 54ساکن خواهد بود. یوحنا 

 

 

 القدس به چه معنی است؟روح با شدن  مهر

مهر نشانه تعیین هویت و مالکیت می باشد. مهر شدن با روح القدس به این معنی نیست که روح القتدس  

ایتن   ستکونت دارد. بلکته ختود او مهتری استت کته در قلتب هتر ایمانتداری          ؛نشانه ای بر ما نهاده است

ر وی چتون ایمتان آوردیتد، از روح    د  تعلیم داده شده استت.  54، 52: 5موضوع به روشنی در افسسیان 

که بیعانه میراث ما است برای فدای آن ملتک ختاا او تتا جتنل او ستتوده       قدوس وعده مختوم شدید

دلهتای متا عطتا     را مهر نموده و بیعانه روح را در که او نیز ما" نیز می گوید: 22: 5. و دوم قرنتیان "شود

سکونت واقعی روح القدس در دلهای متا، مهتری    ،که . اینجا نکته ای دیگر نیز می آموزیم"کرده است

 الهی جهت تعلق ما به خداوند است.

 

 

 نماییم؟میزون آیا ما می توانیم روح القدس را 

تتا جتنل او   "کنم خداوند در پاراگراف پیشما را خاطر نشان می نماید که با روح القدس مهر شده ایم 

 52:  54گردد تا ملکوت خود را بیابد. و دوبتاره در یوحنتا   یعنی تا زمانی که خداوند ما باز "ستوده شود

. هتر گتاه روح   "تسلی دهنده ای دیگر به شما عطا خواهد کرد تا همیشته بتا شتما بمانتد    "می خوانیم که 

القدس در قلب ایمانداری ساکن شود، آنجا می ماند. از این دو قسمت کنم به سختی متی تتوان تصتور    



القدس را میزون نماییم. اما حقیقت این است کته متی تتوانیم او را میتزون     کرد که ما قادر باشیم روح 

و روح  "نصتییت شتده ایتم کته چنتین کتاری ننمتاییم        23: 4نماییم و به این دلیل است که در افسسیان 

 21به ترتیبی که ایتن آیتات    "قدوس خدا را که به او تا روز رستگاری مختوم شده اید، میزون مسازید.

آمده اند، نشان می دهند که ما می توانیم با دروغ گفتن، کنترل نکردن خشم، تسلیم وسوسه هتای   22تا 

شیطان شدن، دزدی، سخنان بد گفتن، تلخی، غضب، فریاد، بدگویی و خباثت، روح القدس را میتزون  

دروغ بگوییم چنانکته  او که به ممکن است  اید.او در ما ساکن است تا ما را از همه اینها حفظ نم نماییم.

: 1همانطور که اول تستالونیکیان   ؛می بینیم. ممکن است روح را اطفا یا خاموی نماییم 3-4: 1در اعمال 

، امتا روح  نمتودیم  اشتاره  ،چنانکته در بابهتای مطترح شتده     ؛شتود میتزون  روح در ما می گوید و یا  53

 تظر می ماند.خداوند در قلبهای ما  برای همیشه من

 

 قدم برداشتن در روح به چه معنی است؟

ثمتره کتار عیستی مستی       "هتیچ قصاصتی  ".4 -5: 3برای پاسخ به سؤال اولمان برمی گردیم بته رومیتان   

کتار خداونتد    "جریمه کتردن گنتاه  "ثمره کار روح القدس می باشد. آیه دوم.  "حیات"است.آیه اول. 

. زنجیره متورد نظتر ایتن استت     4ثمره کار ایمانداران است. آیه  "رفتار کردنراه رفتن یا ". 2آیه  است.

که مسی  چه کترده استت و ستپس روح القتدس و خداونتد چته کتاری انجتام داده انتد و در نتیجته متا            

قدم برداشتن و رفتار ما در  پیروی کار هر یک از شخصیتهای الهی می باشد تتا   ایمانداران چه می کنیم.

روح قتدم   به متا گفتته شتده استت کته اگتر در       4در آیه  جهان قرار بگیریم. در مسیر جاده مسییی  این

همه اینها به وستیله فقیهتی خنصته شتد و      دالت شریعت در ما کامل می گردد. برداریم )رفتار کنیم(، ع

میبت نما و از طرفتی دیگتر همستایه    یک طرف خداوند را  مورد موافقت خداوند ما قرار گرفت که از

. به این معنی که ما آنچه را که در نظر خداوند شایسته است، به او متی دهتیم   23 – 22 :53خویش. لوقا 

 ایتن استت بتا روح یتا در روح.     و هر چه برای همتایمان مناسب است در حتق او بته انجتام متی رستانیم.     

عمتل   ،جزئیات بسیاری می توان در این مورد، از قسمتهای مختلف کتاب مقدس اشاره نمود اما در کتل 

 قدم برداشتن ایماندار در روح القدس می باشد. نشانی از آنچه در ارتباط با خدا و انسان سزاوار است، به

 

 

 

 هدایت شدن با روح القدس چیست؟

زیترا همته کستانی کته از روح     " ، به هدایت شدن با روح القدس نیز اشاره شتده استت.  54: 3در رومیان 

ترجمته شتده استت،     "هتدایت  "لمته ای کته در اینجتا    ک "خدا هدایت می شوند، ایشان پسران خدایند.

میافظتت  "یتن قستمت استت،    اما منظور اصلی که بیش از همه در ارتبتاط بتا ا   ؛کاربردهای زیادی دارد



ما در مسیری درست و آشتکار نمتودن ایتن حقیقتت کته متا       راهنمایی روح القدس با  .می باشد "نمودن

معلمی خاا، شاهزاده کوچک را میافظتت نمتوده و   . هستیم، ما را میافظت می نماید "فرزندان خدا"

او بایتد در همته شترایط     شایستته جایگتاه ختود رفتتار نمایتد.      ،در زندگیبه او تعلیم می دهد که چطور 

 می شود و ما را هدایت می نماید تتا روح القدس نیز در قلبهای ما ساکن  .کند همچون پسر پادشاه رفتار

، در پتی  در قلبهای متا  صدای زنده روح القدس وجود   باید باشند. "افرزندان خد"چنان رفتار کنیم که 

به وستیله روح   به این ترتیب است که هستیم. "فرزندان خدا"و تعلیم ما است چرا که رهبری راهنمایی، 

 س هدایت می شویم.القد

 

 

 

 پر شدن از روح القدس چه می باشد؟

ذکر شده اند. مست شتراب مشتوید کته در     25-53: 1پر شدن از روح القدس، در افسسیان نکات عمده 

م متی دهتد   کسی که مست شراب است، کارهایی انجا. 53آیه  "آن فجور است، بلکه از روح پر شوید.

تیت تأثیر شراب شخصیت دیگری از خودی به نمتایش متی گتذارد. بته      که در هوشیاری نمی نمود و

ارائه متی   ،تفاوت از آنچه پیش از این بودهمین طریق شخص پر شده از روح القدس، شخصیتی کامنً م

بتا  " بعد از پر شدن از روح القدس، درباره خداوند، به زبتان کتتاب مقتدس ستخن متی گویتد.       او نماید.

در  ،"تترنم ". او بتا شتادی و   53آیته   ".کنیتد  یکدیگر به مزامیر و تسبییات و سرودهای روحانی گفتگو

در دلهتای ختود   "در هماهنگی با خداوند خواهد بتود،   دل او .53آیه  مسیر مسیییت حرکت می نماید،

بته عنتوان گیرنتده فتیر و رحمتت خداونتد،        . چنین شخصی53آیه  "به خداوند بسرایید و ترنم نمایید.

پیوسته به جهت هر چیز خدا و پدر را به نام خداوند ما عیستی مستی  شتکر    "، می باشدهمیشه شکرگزار 

همدیگر را در خداترستی  "باشد و خواسته خود را اظهار نمی نماید، . و باالخره مطیع می 23آیه  "کنید.

نشان که ایماندار پر شده از روح القدس، تعدادی از نشانه هایی است  ،این موارد .25آیه  "اطاعت کنید.

 می دهد.

 

 

 گناه نابخشودنی جیست؟

گناه عبتارت استت از    می خوانیم که در حقیقت، گناه نابخشودنی چیست. همانا این 23-24: 52در متی 

نسبت دادن کار خداوند به نیروی دیوها. بعلزبول به عنوان رئیس دیوها شناخته شده بتود و فریستان متی    

ایشان دو بار به او این تهمت  گفتند که خداوند با نیروی او، کارهای بزرگ خود را به انجام می رسانید.

ما نابینا و گنگ را شفا داد و آنها کار نیکتوی او را  . خداوند 24: 52و دوباره درمتی  24: 3را زدند؛ متی 

در اثر شیطان دانستند. با چنین کسانی که کار خداوند را به تأثیرات نیروهای شیطانی نستبت متی دهنتد،    



در زمان سنگسار نمودن استیفان که می گفت شما در مقابتل روح القتدس مقاومتت    چه می توان نمود؟ 

. ایتن استت تنهتا گنتاهی کته بخشتوده       7وند بر آنان آشکار شد. اعمال می نمایید، این حکم قطعی خدا

 .  "لیکن کفر به روح القدس، از انسان عفو نخواهد شد"نخواهد شد، 

 

 آیا ایماندار می تواند نسبت به روح القدس کفر بگوید؟

نگتاه    بدون هیچ ابهامی می گوییم، خیر. سکونت روح القدس در قلب ایشان، آنهتا را از ایتن خطتر دور   

می دارد. بسیاری بوده اند که در مسیر خدمت خود لغزی خورده اند؛ شیطان از این موضوع استفاده می 

کند و به آنان القا می نماید که مرتکب گناهی نابخشتودنی شتده انتد در صتورتی کته فقتط یتک گنتاه         

نی در مقابتل قتدرت   نابخشودنی وجود دارد که همانا شکست ایماندار نمی باشد. این امر حمله ای شیطا

آن عفتو   "ختود خداونتد متی گویتد     روح خدا است و هیچ ایمانداری در این مورد گناهکار نمی باشد.

نه آنها. تنها گناه همین است. هر گاه از ایماندارانی که حقیقتتاً تصتور متی کردنتد گنتاهی       "نخواهد شد

کته کتار ختدا، کتار شتیطان       آیتا شتما گفتیتد   "نابخشودنی مرتکب شده اند، این سؤال را متی پرستیدیم  

و در همه موارد جواب این بود؛ نه. کسی که روح القدس دارد، چطتور متی توانتد بته آن کفتر       "است؟

، در ایتن  44: 3، یوحنتا  "شما از پدر خود ابلیس متی باشتید   "که خداوند به او گفت، یریسفآن بگوید! 

 ی  نمی تواند باشد.مورد گناهکار است اما هرگز ایماندار ساده خداوندمان عیسی مس

در پایان این سؤاالت را خنصه می کنیم. همه ایمانداران روح القدس دارنتد و در ایشتان بترای همیشته     

می ماند. او قدرتی است که ما به وسیله آن خدا را خدمت می نماییم و تا آمدن عیسی مسی  در متا متی   

 ورد رضایت خداوند بمانیم.ماند. باشد که پیوسته در روح قدم برداریم و در این جهان م


