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 القدس کیست؟ روح 
 نهرهاي آب حیات   : 7درس  

 دکتر سینکلر بی. فرگوسن 

القدس  درواقع به اواسط مطالعاتمون درمورد شخص و خدمت روح  گهی درس، د نیما در ا خب
القدس در  چه روح هم بر آن  یل یهست که تمرکز ما تا اآلن، خ ادتون ی کنمی . من فکر م میدیرس

خود   تیّ ه بر هوانجام داده نبوده؛ بلک سا، یچه در کلآن  ایاونا و  قیازطر ا ی ان یحی مس یزندگ
خدا، آشنا   دن یما با پدر نام ست؟یالقدس، ککه روح نه ی. سوأل امیتمرکز داشت س، القدروح 

دهنده، فکر  درمقام نجات  ی سیما داره که به خداوند ع يبرا  يادی معنا و مفهوم ز ن، ی . و امیهست
 . میکن

دست  جام داده، به ان  ما ي القدس براچه که روح از تمام آن  یا درك متناسب که م کنمی فکر م  و
  ی ل یظاهراً خ ست؟»، یالقدس ک پرسش که: «روح  نی ا ان، ی حیمس ياغلب، برا  ی . ول میآورد

بوده که   نیا م، یمطالعات، انجام داد نیچه که تا اآلن در ا. پس آن رسهینظر مبه  زیاسرارآم
  يدر وهله  ژهیوکار کرده. بهو چه   ستیالقدس، ککه روح  میفکر کن  ، یکتاب مقدّس  میتعال   يهیبرپا

و بعدش هم چند برنامه رو به تفکّر و تعمّق درمورد ارتباط   ق یدر دوران عهد عت ی عنینخست، 
 . میخداوند، اختصاص داد  یس یالقدس و عروح  ان یم

رو از فکر   یبررس ریمس میخواهی که م میرسی م  يابه نقطه  میدر مطالعاتمون، دار گه یاآلن د و
که   میبد رییتغ  ي ریبود، به مس ح یو در مس حیبا شاگردان مس القدس روح کهن ی ا ي کردن درباره

تا همون روح که در طول   کنهی القدس رو به شاگردانش، عطا مروح  گهی د یس یاآلن ع میفکر کن
ساکن بشه.  ، یحیمس داران مان یو در ا ادیدر اون بود، ب  یسیو خدمت خود ع یسال زندگ  33

بازتر   ها، ل یتا اونو با کمک از انج میو بعدش تالش کرد میمتن رو انتخاب کرد کی ، ینوعپس به
  د، یشناسی ... شما او را م"بود:  نی ، ا14 وحنّای لیدر انج ی س ی. سخنان عمیو گسترش بد میکن
القدس، در  القدس، کجا با شاگردان بود؟ روحروح "و در شما خواهد بود. ماندی با شما م  هک رایز

 . ه شاگردان بودخداوند، همرا یس یشخص و خدمت ع

، 14 وحنّا ی لیالقدس رو به شما بدم.» در همون متن و در انجتا روح  رمیفرمود: «من م یسیع
نزد شما نخواهد آمد.    هندهدی اگر نروم تسلّ  رای است، ز   دیشما مف  يرفتن من برا":  گهی م   یسیع

  القدس درمورد روح   یس یع،  11تا    8:  16  وحنّای  لیو در انج  ".فرستمی امّا اگر بروم او را نزد شما م
موضوع، چند    نیو ا  "ملزم خواهد نمود.  يجهان را بر گناه و عدالت و داور  د، یو چون او آ":  گهی م
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القدس رو  روح   کاست، ی در روز پنت  یس یعخداوند    یوقت  یعنی  ده، ی م   يگفته، رو  ن یهفته بعد از ا
 عطا فرمود.  

من چه نقش    ی در زندگ  کاستیکه: «پنت  سوأل رو بپرسن  ن یاغلب عالقه دارن ا  يامروز   ان یحیمس
از من   ییویراد يبود، در برنامه یحیمعلّم مس ک ی که  نفرک ی ش، یداره؟» چند ماه پ یگاه یو جا
 کردم، ی م   یطور که داشتم رانندگمن همون   ؟»یداشت   یشخص   کاستیپنت  کی خودت    ای: «آدیپرس

نه   ، یشخص  کاستیپنت کینه  کاست، یهم از روز پنت گهید کسچی: «نه، نداشتم. همپاسخ داد
نداشته.»   ، یتجسّم شخص  کی و نه    یمصلوب شدن شخص  کینه    ، یشخص  یمان ی شب باغ جتس  کی

  خ یفرد در سراسر تار روز منحصربه  ک یهست.    یخ یمهمّ و جاودان تار   دادي رو  کی   کاست، یروز پنت
 . شهی بشر محسوب م يرستگار 

  قت، یدرحق کاست، ی. پنتفتهیاتّفاق ب ن م ي، برا21که بخواد در قرن  ست ین  يز یچ کاست، یپنت
انجام داد که در کتاب   کاست یروز پنت نیو در نخست شهیهم يو برا  بارک ی یس یبود که ع ي کار

رو که در   یهمون روح  ی سیهمون زمان که ع یعن یشرح داده شده.  ل، ی تفصاعمال رسوالن، به
 سایاون بود؛ بر کل گرت یو حما  گرت یمشاور، هدا  اور، یهمراه، دوست،  خدمتشسراسر دوران 

القدس  روح  یسیع گهیبود که اآلن د نیداد، ا يرو  کاست، یچه که در روز پنتنازل فرمود. و آن 
 .  کنهی عطا م ح، یمس یس یع ي سایبه تمام کل کسان، ی  تیّرو با همون هو 

رح  فصل کتاب اعمال رسوالن، ش  نی طور خاصّ در دوّمبه   کاست، ی روز پنت  يدرسته که واقعه   البتّه
  لیرت در انجعبا   ک یبه    قهیچند دق  م، یبه اون قسمت، مراجعه کن  کهن یا   ازشیپ  یداده شده، ول 

  39 تا 37: 7 وحنّای لیعبارت در انج نیداره. ا کاستیبه پنت یکه اونم، نگاه میتوجّه کن وحنّا، ی
  ک ی ، جشن ن ی هست. و ا هامه یخ د یع داد، ي رو نی . بستر ا39تا  37: 7 وحنّای لیهست. در انج
 . دهیکشی هفته، طول م 

که  گهی به ما م وحنّایو بزرگ بوده،  یکه درواقع روز جشن اصل ها، مه یخ دیروز آخر اون ع در
آورد،  مان ی که به من ا یو بنوشد. کس  دیهرکه تشنه باشد نزد من آ"زد:  ادی و فر ستادیا  یسیع

روح    يگفت درباره   را نی ا د. امّا  خواهد ش   ي آب زنده جار   ياز بطن او نهرها   د، یگوی که کتاب م چنان 
  ي زیچ "القدس هنوز عطا نشده بود...که روح  رای ز افتیرد، او را خواهد آ  مان ی که هرکه به او ا

   "القدس هنوز عطا نشده بود...که روح  رای... ز":  نهیا گه، ی م وحنّا یکه 

طا نشده بود،  قدس هنوز عال که روح   رای... ز"  بره، ی کار نم متن، فعل «عطا شده بود» رو به   ن یا  در
گفته باشه که   وحنّا یکه امکان نداره  میدون ی خب ما م "بود. افته یحال، جالل ن تابه  ی س یکه عچون 
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. مثالً دهالقدس، صحبت کرروح  يخودش، درباره  لیالقدس، وجود نداره. اون قبالً در انجروح 
 جا ن ی ا  وحّنا یکه    ي زیداد. پس چ  میتعل  وس، میقودیالقدس، به ن کار روح   يدرباره   یس ینوشته که ع

عطا نشده    سایالقدس، هنوز به کلروح   ، یعبارتداشته باشه که به  يگرید  ي معنا  د ینوشته، حتماً با
عهد   نی حاال در ا ی القدس، وجود داره، ول از روح  ياد یز يهاتجربه  ق، یبوده. در سراسر عهد عت 

 .ادیت ب دسقدس، بهال از روح  ي دی خاصّ و جد اریبس يتازه، قراره که تجربه 

  قت یحق  کیفرمود،    هامهیخ  دیروز از جشن ع  نی در آخر  یس یکه ع  یکه در سخن  کنمی من فکر م  و
  ي ز یمورد، چ نیداشت. در کالم مقدّس خدا، در ا یجشن، فرائض خاصّ ن یبرجسته وجود داره. ا

جمع   م، یشل. مردم در اورمیدون ی م د، یع نیا يدرباره  ، يهود ی يها از سنّت یول  م، یخون ی نم
  لوحا یبه داخل حوض س یستیبای بود که کاهن م  ن یجشن، ا  ین ید يضهی از فر ی و بخش شدن ی م

به   روزمندانه، یو پ یشادمان  يرو از آب پر کنه. و بعدش مردم، با سرودها ییپارچ طال کیبره و 
  ، یتنوخس يها ه یگاه هدو ته قربان  نییبه پا ف، یق کی و کاهن، اون آب رو با  گشتنیمعبد، برم

 .  ختیری م

  ی لیخ ادآوریکار براشون  نی. ادن یچرخی م یسوختن  يهاه یگاه هددور قربان  ستیبای م مردم
در   ی سخنان عال  ادآوری آورده بود. براشون  رون یاز صخره، آب ب  ی که موس یبود، مثالً وقت  زهایچ

  جهت به ياچشمه  میداود و ساکنان اورشل اندان خ ي روز برا در آن "بود که گفته:  اءیکتاب زکر
  ي ها اغلب به گفته  گرفتن، ی رو جشن م  دیع نی قوم ا یوقت  "خواهد شد. مفتوح و نجاست  گناه

  د یخواه آب  نجات  ي هااز چشمه  ی با شادمان  ن یبنابرا": گهی که م کردن ی ، فکر م 12 اءیکتاب اشع 
   ".دیکش

  ی سوختن  ي هاه یگاه هدقربان دور بار بهاون جشن بزرگ، قوم دراصل هفت  ی روز اصل در
بود که آب   يروز  ياونا برا اق یاوج و اظهار اشت ينقطه  ک ی  ، ینوعکار قوم به  ن ی. ادن یچرخی م

  ی س یجشن، ع ی روز آخر و اصل ی عنیبشه. و در اون روز،  ده یروح خدا بر قوم خدا، پاش يزنده
  ت یّ اهم  یلیخ  نی . و ادیشن   ت، یّجمع   نیبلند اونو ازب   ي صدا  شدی . مزنهی م   ادیفر  ت، یّدر وسط جمع 
  ادش یاش فرموده که صدا و فرهست که کالم مقدّس خدا درباره   یهمون کس  یسیداره، چون ع

  ن یا  یس یع ت، یّموقع  نی و در ا جان یا یرو به خودش جلب کنه. ول  یتا توّجه کس کنهی رو بلند نم 
 . دهی کار رو انجام م 

  ي از بطن او نهرها   د، یگوی که کتاب م آورد، چنان   مان یکه به من ا   یکس":  کنهی قول منقل  طورن یا  و
  که ن یا   ی کی هست.    زیبرانگچالش   ي ادّعا  ک ی  ل، یدل   ن یبه چند   نی خب ا  "خواهد شد.  يآب زنده جار 

کتاب   از  نیتون ی . مکنهی مقوله اشاره نم نی به ا یالّلفظصورت تحت کالم مقدّس خدا به ي جاچیه
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  ی متن  ی ول   ن، یوجو کنو منابع مرجع رو هم جست  ن یرو بخون   ی و کتاب مالک  اءیتا کتاب زکر  شیدایپ
پس   "خواهد شد.  يآب زنده جار  ي... از بطن او نهرها"که بگه:  نیکنی نم  دای در کتاب مقدّس پ

 . ستین  می قول مستقنقل ک ی  نیا

  ن یکه در نخست نیدون ی که حتماً م  نهیا وحنّای لیادّعا در انج نیا يباره در گهیچالش د یول 
  امک یروزها هم شما متن و پ ن یوجود نداشته. ا  يگزارو نقطه  يگزاراِعراب  ها، ل یانج ي هانسخه

. و  کننی نم ت یرو رعا  ينکات دستور  ن یاز ا کدومچ یکه اونا هم ه نینیب ی و م نیکنی م افت یدر
  شه ی . دو روش متفاوت هست که مگهی م  یطرف داره چ  قاًیکه دق  دیفهم  شهی سخت م   یل یخ  یگاه

 رو درك کرد.  یس یعسخنان 

آورد،  مان یکه به من ا یکس": گهیکه م کنم، ی استاندارد استفاده م  ی سیانگل ياز نسخه  من
  گه ید يترجمه  کی از  ای ، "خواهد شد. يآب زنده جار  ياز بطن او نهرها  د، یگوی که کتاب مچنان 

ه کالم خدا کو بنوشد. چنان  دیا یمن ب  شیتشنه است پ ی اگر کس": گهی که م  میاستفاده کن
  " خواهد گشت.» يجار  اوردیب  مان ی که به من ا ی آب زنده از درون آن کس  ي : «نهرها دیفرمای م

بتونه  یکس کنمیو فکر نم دهی م حیتوض ، یکاف ياندازه که به رسهی نظر مبه طورن ی من ا يبرا
  ، یس یعخداوند    قت، یکه درحق   رسهینظر مبه   طورن ی خود من ا  يبرا   یدرموردش متصب باشه. ول 

 . کنهی خودش، اشاره م  به داره  جان یا

روح که هرکه به   يگفت درباره ران ی امّا ا": گهی م  نی که کالم خدا در ادامه، چن ن یتوجّه دار چون 
حال  تابه   یس یکه عالقدس هنوز عطا نشده بود، چون که روح   رایز  افتیآرد، او را خواهد    مان ی او ا

  ي سوبه  دیادارن، ب  مان ی که ا یکه کسان  نهیا جا ن یدر ا ریکه تصو نینیب ی م  "بود. افتهیجالل ن 
  ی که تشنگ  شهی م  ياز آب زنده، جار ییکنه و از قلب او، نهرها دایبرن که قراره جالل پ یسیع

برجسته   وحنّا، ی لیموضوع بعدها در انج نیا کنمی . فکر م کنهی رو برطرف م داران مان ی ا ی ان روح
 گهی م  وحنّایو  زنهیم زهیبهش ن  ، یو اون سرباز روم شهی ممصلوب  یسی ع ادیم ادتون یباشه که 

 . شهی م  يآب و خون، جار  ، یس یع يکه از پهلو 

که   شهی م  يو آب جار  شهی م ده یکه گناهان ما با اون، آمرز  شهی م ي خون جار ، یسیدرون ع از
و بعد   .شهی صادر م افته، یجالل  حیمس یس یالقدس هست که از خداوند عروح  يه یعط گران ینما

القدس  از روح  يریتصو نی. اکنهی م  دایجالل پ ب، یصل يرو  یسیکه ع مینیب ی م  وحنّای لیدر انج
لحاظ،   ن ی. از اشهی مصلوب و متعال شده، بر ما نازل م ح یمس یسیاز خداوند ع  کههست 

  کاست، یدر روز پنت یعطا نشده بود. ول  ، یحیمس داران مان ی القدس، هنوز اون موقع به اروح 
خودش رو برآورده فرمود که از پدر   يدر دست راست پدر، بلند کرده شد، وعده یسیع یوقت
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داده شده   یسیبده که اوّل به خود ع یسیبه عالقدس رو فرستادن روح ازیبخواد و پدر هم امت
 ساکن بشه.  ح، یمس یسیع   يسا یبود تا در تمام کل

هست،   ادتون ی. دهی شرح م 2هست که کتاب اعمال رسوالن در فصل  ي زیالبتّه همون چ ن یا
  م یشاگردان در اورشل کهی ، در زمان 1فرمود، در کتاب اعمال رسوالن  یبه شاگردانش چ  یسیع

  ک یدر  ایحیکنه،  دایدهنده، تحقّق پ دیتعم ایحی  يکه وعده ادیقرار بود ب  يدر انتظار بودن، روز
تواناتر از   یشخص کنیل  دهم، ی م  دیمن شما را به آب تعم": گهی مشهور و آشنا، م ی لیخعبارت 

بود   يز یهمون چ  نیو البتّه، ا  "خواهد داد.  دیالقدس و آتش تعمکه ... شما را به روح   دیآی من م
 رخ داد.   کاست، ی که در روز پنت

که باهم   رهیگی و قرار م شهی نازل م  ح، یو بر شاگردان مس ادیآتش، م ي هاها و شعله زبانه بعد، 
اونا رو دگرگون    يهای تا زندگ   ادیم  یباشکوه   يوهیالقدس، به شجمع شده بودن. بعد از اون روح

  ن ی ا  که   گفتنی م   دیمن بود که مردم، اغلب به من با تأک  ی حیمس  یدر زندگ   ی دوران   ادیم  ادم یکنه.  
  ي تاحّد حرف اونا  نیبگم ا تونمی کرد. خب من م  ل یبود که شاگردان رو تبد ح یمس زیرستاخ

  ز یبشه؛ و مصلوب شدن و رستاخ یاز مصلوب شدن، جدا تلقّ دیهرگز نبا ز، یرستاخ یدرسته. ول 
  خته ی نزول و ر ن یجدا بشه. چون درواقع، ا ست، کایالقدس در روز پنتروح  يه یاز عط دیهم نبا

 رو متحوّل کرد.   یسیبود که شاگردان ع کاستیالقدس در روز پنتشدن روح 

القدس بر اونا  ن از ترس، در باالخانه دور هم جمع شده بودن، ناگهان، روحشاگردا کهی زمان  و
طور که کتاب اعمال رسوالن  . و همون شنیپخش م ایدن  ي جاو اونا مثل بمب در همه  شهی نازل م 

...  ": لیانج ي طبق گفته  ا یو رو کردن و  ر یرو ز ا یشون، اونا دن قول دشمنان به گه، ی در ادامه م 
خداوند    یسیخداوند، توسّط ع  یس یپس روح قدّوس ع  "...اندده یمسکون رو شوران که ربع    یآنان 

احکام مرا   د، ی اگر مرا دوست دار": گهی م 16: 14 وحّنای لیعطا شد. انج کاست، یو در روز پنت
. و  دیشوتا به قوّت، از اعالء آراسته  دیبمان  میبود که: در اورشل  نی ، حکم اوّل ا"...دی جا آوربه

  ي ا دهندهی و تسلّ کنمی و من از پدر سوأل م "فرمود:  یسیفرمان موندن. و ع نی ا عیطاونا هم م
 "بماندبا شما  شهیبه شما عطا خواهد کرد تا هم گرید

  يهم درباره  یلیخ کاست، یرخ داد. دراصل، روز پنت کاست، ی بود که در روز پنت یاتّفاق ن یا و
تمام   يبرا یس یکه ع گهی م يکار  يبلکه درباره  کنه، ی صحبت نم افته، ی ما اتّفاق م  يچه که براآن 
عناصر در کتاب اعمال   يسرک ی و به  میتالش کن خوامی . و من مدهی خودش انجام م  يسایکل

و ابهّت،    ی بزرگ   ن یبه ا  يدادي که رو   م یدرك کن  کنهی اشاره کنم که به ما کمک م  2فصل    والن، رس
  نه یا م، یکنی که م یی از کارها یکی م، یکنی م خداوند، فکر  یس یبه ع یوقت ی گاه  ن، یدون ی . مهیچ
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  تش یّرو در کامل یسیتا ع کنهی به ما کمک م  یمتفاوت يهاکالم مقدّس خدا از چه راه  مینیکه بب
تا   م یدار از یباز هم ن  م،یکنی فکر م  کاست، یالقدس در روز پنتروح  يدرباره کهی . و زمان مینیبب
درواقع چه   کنه، ی القدس رو عطا م روح  ی س یکه ع یقت . ومیکار رو انجام بد نی که هم م یریبگ ادی

   افته؟ی م ی فاقاتّ

. مورد نخست رو در  نی کن ی لطفًا منو همراه ن، یشما به هفت مورد، توجّه داشته باش خوامی م
چون   ي بودند. که ناگاه آواز جاک ی در  دلک ی ... به ": میخون ی م 2و  1: 2کتاب اعمال رسوالن 

  " جا نشسته بودند پر ساخت.آسمان آمد و تمام آن خانه را که در آن   از  دیباد شد   دن یوز  يصدا
 م، یخون یباد م  يهرجا که درباره   ق، یدر کالم مقدّس خدا در عهد عت  قت، ی . درحقدی باد شد  دن یوز

،  2: 1 شیدا یهست که به کتاب پ ادتون ی. کننی القدس صحبت م قدرت روح ياغلب درباره 
 هستن؟  کسان ی قاًیباد، دق  يروح و واژه   يژه وا جاکردم که در اون  يااشاره 

 فیتوص يباد برا ياز واژه  یما حتّ ياز سرودها یاز روح قدّوس خداست، برخ ياباد، استعاره 
از قدرت خداست که با قدرت   ياالقدس، بشکل باد نشانه. روح کننی القدس، استفاده م روح 

وجود داشته باشه، درست    ف، یظر  ينکته   ک ی   دی شا   جان ی . و اکنهی م  لیرو تبد  زیهمه چ  مش، یعظ
  ینظم  اره، یوجود مبه د، یجد ی که داره خلقت نهی ا کنه، ی که خدا اآلن داره م  يابتداء کار  ون در هم

بهش    2در کتاب اعمال رسوالن فصل    د یمورد که با  نی. دوّمکنهی م   جادیا   سا یدر کل  ی تازه از هست
فراهم شده، در    یصدا بلند شد گروه  نیپس چون ا"باشه:    6  يه یدر آ کنمی فکر م  م، یتوجّه کن

 ".دیشن شان یهرکس لغت خود را از ا  رایافتادند ز رتیح

داره   يز یداره؟ چه چ ت یّاهم قدرن یاتّفاق، چرا ا نیا افته؟ی داره م  یچه اتّفاق جان یحاال ا خب
متفاوت و مختلف که    يها گرد هم اومدن، با زبان   ا، یدن   ي جااز همه   یمردم  جان یا  ده؟ی رخ م   جان یا
هست چرا   ادتون یبرقرار کنن. اونا از هم جدا بودن.  یباهم ارتباط کالم  توننی اونا نم  ترشیب 

ها  انسان خدا در دوران ساختن برج بابل بود،  ي خاطر داوراونا از هم جدا شده بودن؟ به
رو از آسمان، بشن تا خدا   مان یپخدا شورش کنن و مثل خدا متعال بشن و هم ه یعل خواستنی م

 بکشن.   ریزبه

  ی چه اتّفاق  جان ی ا نینیبی اونا رو از هم جدا کرد. خب م  يهابرد و زبان  ن یاتّحاد اونا رو ازب  خدا، 
  ک ی خداست که انگار داره  نیاتازه هست، بلکه  نشیآفر کی آغاز  نی تنها انه افته؟ی داره م

  ي ر داور یچون اونا ز اره، یوجود مبه از هم جدا شده بودن،  یکه زمان  یرو از کسان  دی اجتماع جد
   ست؟ین  طورن یا م، یکنی برکت رو تجربه م ن یخدا قرار داشتن. ما ا 
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پسرانه کار   يمدرسه  کی که درخالل تابستان، در  ادیم ادم یرو  یتجربه از دوران نوجوان  کی
  اون مدرسه که من  يخالفکارانه شده بودن. تو يآموزانش مرتکب کارهاکه دانش کردمی م

سال داشتم،  18مرد جوان بود که ظاهراً از من که  ک ی. کردن ی م  سیتدر ی جور آدمبودم، همه 
  ی ل یخاطر، خ ن ی اومده بود. به ا ا یدن  گرید  ياجک ی . اون از دیرسی نظر متر به تر و پخته بالغ  یلیخ

ز  خارج ا يا یدن  کی بود که کامالً از  یشخص  نیذهنم مونده، چون درواقع اون نخست ي روشن تو
 .  کردمی و مالقاتش م ومدیفرهنگ من م

آغاز   نی. امیبود یحیکردم؛ چون هردو ما مس دایپ یشخص، وابستگ ن یحسّ کردم من به ا و
از   ی ممکن بود کسان  ق، یو متّحد شدن قوم خدا هست. بله، در عهد عت یالمللن یهمون اتحاد ب 

عهد، اومدن و داخل   يامعه چهارچوب ج رون یمثل روت از ب  ي. افرادان یطرف ب و اون  طرفن یا
که   نهیانگار ا ده، ی القدس داره انجام مچه خدا اآلن توسّط روح شدن. امّا آن  عهد ياون جامعه 

رو از   دی جد يجامعه  کی تا  کنهی نقاط جهان، پخش م نیآب زنده رو تا دورتر ينهرها نیداره ا
 . ارهید هم ب و توکّل دارن، گر مان ی ا ح، یمس یس یکه به خداوند ع ی تمام کسان 

جا به ما  اون  فیکه توص نهیا م، یکن دایپ می، بتون 11تا  9 اتیدر آ کنمی سوّم رو که فکر م  عنصر
خود   يهاخدا به زبان  م یعظ يهستن که کارها  ي افراد گران یکه نما دهی رو نشون م  یتمام مناطق 

با   مان یپ میعظ يوعده  ادآوری ن، یاقوام، به ما داده شده. ا نی از تمام ا ی شده. فهرست ان یاونا ب 
اشاره داره،    ، یسید عبه خداون   ت، یتو»، درنها   تی اصطالح «از ذرّ   ست؟ین   طورن یهست، ا  میابراه
 .»افت ی : «تمام اقوام جهان، برکت خواهند گهی که م

  ق یازطر  حیداره در مس  م، یبا ابراه  میتا گوشزد کنه که وعده قد  گهی لوقا از اقوام مختلف م  پس
، و بعدش هم در  17 ي ه یدر آ نی . و بعدش مورد چهارم، که توجّه دارشهی قّق مالقدس، محروح 

  ی نب   لِیوئیهمان است که    نی بلکه ا":  کنهی قول منقل  ی نب  لیوئیکتاب اعمال رسوالن، از    2فصل  
  خت یخواهد بود که از روح خود بر تمامِ بشر خواهم ر نی آخر چن ام یّ : در ادیگوی گفت که، خدا م

و   د؛یها خواهند دخواب شما  ران یو پ اهایختران شما نبوّت کنند و جوانان شما رو و پسران و د
   ". دنبوّت خواهند نمو شان یو ا ختی از روح خود خواهم ر امیّخود در آن ا زان یبر غالمان و کن

  خ یالقدس که بر هفتاد نفر از مشا که روح  میدید  شیدرس پ يهست که در مطالعه  ادتون ی حتماً 
  ن یاون هفتاد نفر، از ا از اردوگاه بودن، نازل شد؟  رون یهراً بر دو مرد هم که ب قوم بود، ظا
 بودندی م  ی خداوند، نب  قوم   ی تمام  کهکاش "در پاسخ، بهشون گفت:    یکردن و موس  هیموضوع، گال

گفته هست. اون   نیهم جا، ن ی منظورش در ا "!»نمودی م افاضه  شان یخود را بر ا و خداوند روح 
در دسترس هر   یفراوان به  ح، یمس یس یکه در ع کنهی صحبت نم يرعادّیغ ی نبوّت يا یاز عطا
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آشکار   امبران، یخدا اسرار خودش رو تنها به پ ق، یهست. در دوران عهد عت ی حیمس دارمان یا
 بود.  یسیخداوند ع ، یسرّ االه تینها ی. ول فرمودی م

به شما   خوامی ز راه برسه و بگه: «من ممعلّم ا ک ی  م یندار از ین  گه یالقدس، ما دروح   قیازطر حاال
  مان ی بوده که ما ا يطورن یا دی اطّالعات دست دوّم بدم.» شا يسرک یخداوند،  یسیع يدرباره 

معمّا   گهی. دمیشناسی اونو م  م، یکن افتیخداوند رو در ح یمس یسیروح ع یامّا وقت  م، یآورد
ببخشه. خدا   های که تنها به بعض نهکی رو از ما پنهان نم  ي زیچ چ یحلّ شده هست. خدا ه برامون 

 . کنهی رو به ما عطا م  زیچخداوند، همه  حیمس یس یدر ع

خواهد بود که هرکه نام خداوند   نیو چن": گهی هست که م 21: 2پنجم در اعمال رسوالن  مورد
 ون، یخدا پادشاه خودش رو بر صه  یهست. وقت  2گفته، تحقّق مزمور    نی ا   ".ابدیرا بخواند، نجات  

 لبتّهکنن. بعد ا دایو پسر رو ببوسن تا بلکه نجات پ ان یتا ب  کنهی ادار مها رو واره، بعد ملّتبگم
  یس یع ي که وعده نیتوجّه کن 33: 2هاست. به کتاب اعمال رسوالن از وعده ی تحقّق عال  کی  ن یا

القدس  پس چون به دست راست خدا باال برده شد، روح "به شاگردانش در اون باالخانه هست.  
 " است. خته یر د، یشنوی و م  دینیب ی که شما حال م ران یا  افته، یموعود را از پدر 

  ح، یهرکدوم از ما به مس یالقدس رو عطا فرموده. و بعدش وقتهمه، روح  يو برا بارک ی  خدا
رو که    ت یّاون واقع   یعنی  م، یکنی ازش صحبت کرده، تجربه م  یس یرو که ع  یتیّواقع   م، یاریم  مان یا
 ، یس یپرشکوه آب زنده از ع  ينهرها  نیو بنوشه، بعد ا  ادیمن ب   شیتشنه هست، پ  یاگر کس  گهی م

.  میاز عهد خدا شد یتحقّق عال  ان یجر ن ی . و ما وارد اشنی م  ي و بر ما جار رن یگی م شمه سرچ
  ي القدس، جار روح  ضیف  ي تصوّر کرد که انگار در نهرها شهی رو مگر م  ن ی از ا يتربرکت بزرگ 

 هست.   يطرف ما جار که صعود کرده، به یسی هست که از خداوند ع

 ، یس یکه خداوند ع می. ممنون يرو متعال فرمود یس یکه ع میگزار تو هستسپاس  ، یآسمان  پدر
فرموده.   ي نبرده، بلکه روح مقدّس خودش رو هم بر تمام قومش جار ادیخودش رو از ي هاوعده 

  . نی. آممیطلبی و م میکنی دعا م یس ی. در نام عمیبنوش یفراوان آب، به ن یما رو کمک کن که از ا 
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