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خداوند متعال از ما میخواهد که:

»به خودت اجازه بده که«
»به طور مداوم و به طور فزاینده ای با روح القدس پر شوی«!

1  Ellen G. White, Mount of Blessing, MB 20.3 )egwwritings.org( 
2 Johannes Mager, Auf den Spuren des Heiligen Geistes )Lüneburg, 1999(, S. 101
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8 معرفی گامهایی بسوی تولد تازه

معرفی

گامهایی بسوی تولد تازه
با پر شدن از روح القدس

چه اتفاقی به طور ناگهانی در زندگی من افتاد که به شدت ذهنم مشغول موضوع 
»زندگی در پُری روح القدس« شد؟

در ۱۴ اوت ۲۰۱۱، زمانی که من کندرگراد در ارتفاعات برنیز در سوئیس بودم وجود ارتباطی مهم 
بر من آشکار شد. من فهمیدم  که فقدان مسایل روحانی علت اینست که ما حضور بخشی از جوانان 
خودمان را در کلیسا از دست می دهیم. من بسیار شوکه شدم و به بچه ها و نوه هایم فکر کردم. از 

آن زمان به بعد، به شدت این موضوع ذهنم را  مشغول به خود کرد.

در حال حارض من معتقدم که علت روحانی،  فقدان روح القدس،  مسبب بسیاری از 
مشکالت ما به ویژه مشکالت شخصی، مشکالت ازدواج و خانواده، در کلیساهای محلی و 

کلیسای جهانی است.

اگر این علت است، باید فورا به این موضوع رسیدگی شود. اگر علت را بتوان از بین برد و یا بطور 
قابل مالحظه ای کاهش داد، بسیاری از  مشکالت از میان خواهند رفت و یا حل خواهند شد.
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آنچه دیگران در مورد این فقدان می گویند:

  امیل برونر، یکی از حکیامن الهیات جدید مسیحیت، نوشته است، که روح القدس 
»همیشه کم و بیش فرزندخوانده الهیات بوده  است.«۱

  مارتین لوید جونز:»من صادقانه باید بگویم که هیچ موضوعی از تعالیم کتاب مقدس 
به اندازه موضوع روح القدس وجود ندارد که در گذشته یا حال نسبت به آن بی 

اعتنایی شده باشد .... من مطمنئ هستم که کمبود روح القدس علت ضعف ایامن 
انجیلی است.«۲

  لیرروی فروم:»من متقاعد شده ام که فقدان روح القدس بزرگرتین مشکل ما است.«۳
  دوایت نلسون:»کلیسای ما  باید  متوجه و مراقب  دلزدگی  وخستگی  ازاصالحات، 

برنامه ها و طرح  ها باشد واگرما  نهایتا به شکست روحانی خودمان در اثر ]فقدان 
روح القدس[ اعرتاف نکنیم، ممکن است که  یاس و ناامیدی بسیاری از خادمان و 

رهربان ما را فرا گیرد و در نتیجه ما هرگز قادر نخواهیم بود که  از بحران این پدیده 
نو درمسیحیت خارج شویم.«۴

ما ابتدا میخواهیم نگاهی به مثرات و عطایای بوجود آمده در جای که این فقدان از بین رفته 
بیاندازیم.

سپس ما میخواهیم برخی از توصیه هایی را که خداوند ما عیسی مسیح، در باره روح القدس کرده 
اند را بررسی کنیم.

آرزوی من

 من آرزو می کنم، هر شخصی که در حال حارض در روح القدس زندگی می کند، به کامل روح 
و پُری روح القدس دست یابد. برای کسانی که با روح القدس زندگی نکرده اند یا وجود او وپری 
آن را بطور کامل در زندگی حس نکرده اند، امیدوارم که این رسآغاز یک زندگی جدید و تولد تازه 

از روح القدس و پیروزی در حیات باشد. 

1  Johannes Mager, Auf den Spuren des Heiligen Geistes, )Lüneburg, 1999(, Cover 
2  D. Martin Lloyd-Jones, Vollmacht, Telos-Taschenbuch Nr. 385, Marburg 1984, S. 72 
3  Ellen G. White, The Coming of the Comforter )Hagerstown, 1949(, p. 94 
4  Editor Helmut Haubeil, Missionsbrief Nr. 34 )Bad Aibling, 2011(, S. 3



10

پیشگفتاری  برای رهربان و رهربان آینده

 افزایش مثرات

رهرب عزیز،

آیا می خواهید ناحیه شام از لحاظ روحانی و تعداد اعضا رشد کند؟ اما این واقعا امروزه امکان 

پذیر است؟ بله، قطعا امکان پذیر است، چگونه؟

»آنچه شام قصد دارید به آن  برسید، با قدرت ارتش و با قدرت انسانی به آن منیتوانید 
رسید:

بلکه، روح من بروی آن  تاثیر خواهد گذاشت!
این وعده خداوند متعال است«)زکریا ۴: ۶(

بگیریم.  یاد  جا  از همین  باید  ما  هنوز همه  کنم،  می  فکر  من  بیافتد؟  اتفاق  باید  این  چگونه 

از خداوند  ام.  یاد بگیریم؟ من که متقاعد شده  از تجربیات دیگران  آیا همچنین ما میخواهیم که 

میخواهیم که همه چیز را از طریق روح خود برای ما آشکار سازد.

تجارب به اشرتاک گذاشته شده از طریق کتاب » گامهایی بسوی تولد تازه« نشان می دهد که این 

جزوه می تواند  کمک ارزشمندی باشد. اما رشد روحانی و عددی اعضا، چیزی بیش از فقط خواندن 

یک کتابچه و یا توزیع آن در میان افراد است و آن  نیازمند دخالت و اشتیاق قلبی شام است. من 

به جرأت میتوانم بگویم: گسرتش حوزه بشارت شام تنها تا آنجا پیش می رود که شام بخواهید پیش 

بروید. هیچکس منیتواند دیگران را در یک مسیر هدایت کند، مگر اینکه خودش از  پیش در آن مسیر 

حرکت کرده باشد. زندگی ما، دعاهای ما، شهادت، گفتگوها، نفوذ و کالم ما توسط خداوند بکار گرفته 

خواهد شد. در واقع، خواندن چندین باراین کتاب کلید هدایت ما است: پژوهش های آموزشی نشان 

داده است که الزم است تا هر موضوع حیاتی برای زندگی ما، شش تا ده بارخوانده شود تا برای ما 

قابل درک باشد. حداقل یک بار آن را امتحان کنید. مثره آن حتام شام را متقاعد خواهد کرد.

پیشگفتاری  افزایش مثرات
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دو شهادت از طرف یک کشیش و رهرب یکی از نواحیه کلیسای ادونتیست، که اکنون  در آمریکا 

بازنشسته شده  است:

شهادت اول :من کتاب شام »گامهایی بسوی تولد نو« را سه بار خواندم. من هرگز فکر منیکردم 

که بینش های جدیدی در مورد دعا پیدا کنم که بر أساس وعده های خداوند باشد، هامنطور که شام  

رشح داده اید. بعد از مطالعه  کتاب شام، خداوند در زندگی من دستاوردها و پیروزی هایی را قرار 

داد که من هرگز فکر منیکردم ممکن شود. از من دعوت شد که در جلسه اردو موعظه کنم. کتاب 

شام به من ایده موضوع تجدید حیات روحانی را داد که در مورد آن موعظه کنم . )۲۶ ژوئن ۲۰۱۷، 

خالصه مطلب(. 

شهادت دوم : از زمانیکه من رشوع به خواندن کتاب شام کرده ام)من ۶ بار آن را با توجه به توصیه 

های کتاب خوانده ام( و آموخته ام که چگونه با ایامن به وعده های خداوند دعا کنم، و زندگی ام 

تغییر کرده است. ... خداوند من را هدایت کرد تا چگونه موعظه ام را  در مورد این نیاز مهم همه ما 

یعنی پر شدن و تازه شدن دوباره از روح القدس برای سخرنانی در جلسه اردو آماده کنم. در متام سال 

هایی که من زندگیم رابه این خدمت اختصاص داده ام ،هرگز قدرت روح القدس در میان مردم را به 

اندازه وقتی در میان این ۳۰۰۰ نفر در این تاالر موعظه کردم احساس نکرده بودم. - همرس من متوجه 

تغییر کامل من شده بود. حتی خود من هم در شگفتی  بودم. )۲۶ ژوئن ۲۰۱۷، خالصه مطلب(. 

 ۴۰  روز دعا و عبادت  )اعضا از ۱۷ نفر  به ۶۵ نفر(

کلیسای کوچکی در کلن  آملان، ۱۷ عضو آملانی، اسپانیایی و پرتغالی داشت. کشیش جی لوتزاز آنها 

دعوت کرد تا ۴۰ روز به بازنگری و ادراک کتاب بپردازند. آنها ۴۰ روز کتاب را در دو گروه مطالعه 

کردند، هر گروه روزانه برای پنج نفر از افرادیکه منیتوانستند  با آنها ارتباط بر قرار کنند دعا می کردند 

تا بتوانند با آنان ارتباط شخصی وروحانی برقرار کنند. در روز چهلم آنها یک رسی میهامن در روز 

سبت  داشتند که پس از یک دوره ۱۴ روزه دعا ونیایش بود. آنها توانستند در مدت کوتاهی ۱۳ نفر را 

تعمید دهند. آنها چندین بار این دوره ۴۰ روزه عبادت وبرقراری ارتباط مجدد با روح القدس را تکرار 

کردند و ظرف ۴ سال اعضا را  از ۱۷ نفر به ۶۵ نفر افزایش دادند. )نگاه کنید به کتاب ۴۰ روزه دعا 

ونیایش برای۴۰ روزبازنگری واحیا دوباره، همچنین مراجعه کنید به »تجارب »  شامره ۱۹ برای پیدا 

کردن تجارب بیشرت ازکلیسای کلن(.

لوگانو، منطقه ای ایتالیایی زبان در سوئیس، منطقه بسیاردنیوی و غیر روحانی.

کشیش ماتیاس ماج تجربیات عالی را بعنوان ُمبلغ در آفریقای جنوبی با کتاب ۴۰روزه دعا ونیایش 

با این مضمون  دنیس اسمیت تجربه کرد. هنگامی که او به سوئیس بازگشت، بالفاصله خدمتی را 

رشوع کرد. در سال اول رشوع خدمتش  ۱۵ نفر را غسل تعمید داد که در این منطقه فوق العاده بود. 

یک خانم بود که ۱۵سال  به کلیسا می آمد  ولی در طول دوره ۴۰ روز دعا و عبادت تصمیم گرفت 

تعمید یابد.
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با   : نام من آلینا ون رنسبورگ است و من رهرب گروه جوانان  مجمع کوئینزلند جنوبی  جوانان 

۱۲۲۰۰عضو در اسرتالیا هستم. در ابتدای سال جاری یک خانم جوان را  در گروهم داشتم که  موضوع 

کتاب »گامهایی بسوی تولد تازه« را با من در میان گذاشت.

من کامال از این موضوع بی خرب بودم. اما خداوند دقیقا این موضوع را در قلب من وشوهرم 
قرار داد که آنرا  بررسی کنیم : بیداری درمورد روح القدس در زندگی ما !! - من می توانم برای شام 
داستان های بسیاری را تعریف کنم، اما در اصل، ما از این کتاب کوچک برکت گرفتیم !گرگ پرت [ 
بین رهربان  را  این کتاب  از  از ۳۰۰ نسخه  بیش  مديربخش شاگرد سازی و رشد روحانی[ می گوید، 
جوانان که من در جلسه هایی که در ابتدای امسال با آنان داشتم  توزیع کردم ونتایج تاثیرات آن  باور 
کردنی نبود، بنابراین من می خواهم ۱۵۰ نسخه دیگر را در میان گروه جوانان  در اردوی بزرگ امسال 

در طی جلسات مشارکتی برای مطالعه  توزیغ کنم .

۳۶۶ تعمید + ۳۵  نفر دیگر در کالس آمادگی برای غسل تعمید
در  تازه«  تولد  )۱۳۰۰۰۰عضو، ۱۰۰۰۰۰»گامهایی بسوی  ایراکوزی    پل  بوروندی،  انجمن  منشی 

Kirundi(  می گوید:
۳۲۰ نفر از اعضای سابق کلیسا  در اثر تاثیرات این  کتابچه دوباره به کلیسا برگشتند. و در ماه 

مارس ۲۰۱۷ با غسل تعمید  دوباره به عضویت کلیسا پذیرفته شدند.
افراد ناشنوا سه بار این جزوه را خوانده اند  و سپس تجربیات خود را با سایر افراد ناشنوا به 

اشرتاک گذاشتند. در نتیجه: ما در ماه مارس ۲۰۱۷،  ۲۵ نفر ناشنوا را تعمید دادیم.
زندانیان - ما این جزوه را در میان اعضای کلیسایامن در زندان مپیمبا  توزیع کردیم. آنها توسط 
روح القدس هدایت شدن و ایامن خود را با دیگران به اشرتاک گذاشتند. در آخرین سبت، ۲۱ نفر 
از زندانیان تعمید یافتند و ۳ نفر در حال آماده شدن برای تعمید هستند. این مثره  کتابچه گامهایی 

بسوی تولد تازه است )به طور خالصه(.
 دوره دعا /  هفته دعا 

انجمن بوروندی در ماه نوامرب سال ۲۰۱۷ میالدی برای ۱۳۰۰۰۰ نفرازاعضای خود برای بکارگیری  
کتاب گامهایی بسوی تولد تازه دعا کرد. همچنین در رادیو ادونتیست هر بعد ازظهر خطبه هایی در 

مورد تجدید حیات روحانی توسط  واعظین قرائت و پخش شد.

دانشجویان - کشیش دوایت نلسون، کشیش پیشین دانشگاه اندروز، گفت که این کتاب کوچک 
»من را از درون تغییر داده است و من می خواهم همین کار را برای شام انجام دهم ». او در دوم 
سپتامرب ۲۰۱۷ یک رسی موعظه در مورد : »زمین خالی و اصالحات جدید انجام داد : چگونه میتوان 
تعمید روح القدس گرفت؟ او کتاب »گامهایی بسوی تولد تازه« را به همه توصیه کرد. اومنجر شد که 
۴۰۰۰ مرتبه این کتابچه دانلود شود و هزاران  نفر آن را سفارش دهند. لینک مربوط به این موعظه 

ها و وبالگ او در: https: // www.pmchurch.tv/sermonsموجود میباشد.

یک نظریه عالی - از ایاالت متحده آمریکا :من دیروزبه موعظه ای از دوایت نلسون گوش دادم 
امیدوارم هامنطور که کتابچه »گامهایی بسوی تولد تازه« را به کلیسایم در این سبت معرفی می کنم، 
پنج دقیقه اول موعظه دوایت نلسون را به عنوان شهادت در مورد  این کتابچه پخش کنم و حتام برای 
تعدادی از اعضا جالب خواهد بود و بعد از نهار دست جمعی، با اجازه دیگر کشیشان بقیه موعظه 

.D.W ! را برای کسانی که عالقه مند بودند، پخش کنیم
افزایش مثرات

پیشگفتاری افزایش مثرات
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بشارت مسیحی : دوایت نلسون در وبالگ خود ۱۱ اکترب ۲۰۱۷ می نویسد )مخترص و ویرایش 
شده(:

نود و یک مهامن )هامنطور که اسامی آنان خوانده می شد( به ادونتیست های زاگرب در برنامه 
۹۰ دقیقه ای شبانه پیوستند.

 ... با توجه به  یادداشت شخصی و تشکر و قدردانی  برای دعای شفاعت، من باید شهادتی را در 
اینجا بدهم، من  در متام سال های که درگیر کار بشارت بوده ام، تجربه موعظه بشارتی در مال عام 
تقریبا شبیه به این یعنی در زاگرب را هرگز نداشته ام. هامنطور که من قبال به کشیش ها در پایونیر 
گفتم، کامال مطمئنم که این مثره کار روح القدس است که در نزد خداوند شفاعت ما را میکند، و پاسخ  
دعای  شبانه و روزی و دست جمعی مردم آن شهر بود. من به شام یادآوری می کنم، بسیاری از ما 
در ماه سپتامرب رشوع به دعا نزد خداوند برای غسل تعمید روزانه بوسیله روح القدس  کرده بودیم،  
)هامنطور که مسیح ما را دعوت به انجام  آن در لوقا ۱۱: ۱۳ کرد(. به همین دلیل است که من می 
توانم با اطمینان بگویم آنچه که من شخصا خودم در زاگرب تجربه کردم کار مستقیم خداوند بود. 
همه این مسائل در مورد من چیزی منی گوید، بلکه همه چیز درمورد صحت وعده های مسیح است، 
به حقیقت، پیروزی در عیسی مسیح است که  میگوید: »اما هنگامی که روح القدس به تو برسد، تو 
قوت خواهی یافت و  شام شاهدان من  خواهید بود ...« )اعامل ۱: ۸(. پس در هر کاری که  انجام 

می دهیم، به دنبال دریافت روح القدس و تازه شدن از آن وقدرمتند شدن با قدرت خدا باشیم.

صلح و آشتی: تجارب و شهادت های بسیار خوبی در مورد افراد و خانواده ها وجود دارد ) رجوع 
کنید به تجربه شامره ۲ / ۱۷؛ ۳/ ۳۱؛ ۳/ ۳۵؛ ۳/ ۴۰؛ ۴/ ۵۲؛ ۵۶/۴ ( و همینطورتجربیات متام کلیساها 
از تنش ها، نزاع ها، اختالفات، رنجشها، عفو نکردنها، مسائل عاطفی و حمالت  فردی به محبت و صلح 

و آشتی) تجربه شامره ۱/ ۱۰؛ ۷/ ۸۴(.

مادر جوان، کودکان - ایاالت متحده آمریکا: در واقع، من در قبال بزرگ کردن سه پرس بچه احساس 
مسئولیت بزرگی  میکنم . من میتوانم ببینم که تنها روح القدس هرروزه میتواند به من کمک کند. از 
زمانیکه من کتاب شام را خواندم میتوانم ببینم که در روش تربیتی من در مورد پرسهایم  تفاوت هایی 
بوجود آمده است. من صرب و شکیبایی بیشرتی  نسبت به مواردی که معموال در قبل  صرب وتحمل 
نداشتم، دارم؛ من محبت و دلسوزی بیشرتی دارم در صورتیکه در قبل از آن  ناامید و بی تفاوت 
بودم. و اینها چیزی منیتواند باشد بجز از طرف قلبی که از  روح خداوند پر و احاطه شده باشد. ما به 
طور قطع رشد می کنیم، من بسیار شکرگذارهستم برای فهمیدن این حقیقت ساده  که چگونه مسیح 

.D.W میتواند در من زندگی کند

۹۰٪ اعضای تازه تعمید یافته پس از دو سال به خوبی در کلیسا ادغام شدند. اتحادیه رواندا در 
۱۴ فوریه ۲۰۱۹ نوشت: »ما از کتاب گامهایی بسوی تولد تازه )۱۳۰۰۰۰ نسخه به زبان كینوائی( بسیار 
بركت یافته ایم .« در سال ۲۰۱۶ ما یک هدف و مأموریت بشارتی را در رسارس کشور با »مشارکت 
کل اعضا«  برگزار کردیم. پس از آن، به لطف خدا ۱۱۰ هزار نفر در سال ۲۰۱۶ و در آغاز سال ۲۰۱۷ 
تعمید گرفتند. در غسل تعمید به هر نفر یک نسخه از این کتاب به عنوان هدیه داده شد. با تشکر 
از این کتاب، ۹۰٪ افراد تازه تعمید یافته به اعضای فعال کلیسای تبدیل شده اند. این کتاب بسیار 
خوبی است چون نشان می دهد چگونه یک شخص می تواند بوسیله روح القدس با عیسی رابطه 

داشته باشد. «  )به اختصار(.
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›چگونه عالقه مندی را افزایش داد؟‹ در این فهرست به شام پیشنهادات با ارزشی داده شده است 
. یک چیز، که برای رشوع بسیار آسان است، پیشنهاد »مدریت خواندن« است. قوی ترین انگیزه از 
طریق برگزاری یک »سمینار« میتواند ایجاد شود. شام می توانید آن را خودتان برگزار کنید یا یک 
سخرنان مهامن داشته باشید )یا از یک برنامه ویدیوی استفاده کنید، فقط در زبان های خاصی در 
دسرتس است(.  شام  هنوز میتوانید تجربه سمینار را از طریق  » مدیریت خواندن«  قبل  و یا بعد 

از سمینار ارتقا دهید .

درخواست من از شام:  من  به عنوان یک برادر بزرگرتبه شام توصیه کنم: دعا کنید و کتابچه را 
چندین بار با کسی که در نزدیکی شام است بخوانید. این امر به طور قابل توجهی برروی پیرشفت 

گروه، کلیسا یا کنفرانس شام تاثیر خواهد گذاشت.

آیا قدم بعدی میتواند ، به اشرتاک گذاشنت بینش و تجارب خود  شام از کشیش ها، بزرگان کلیسا 
و دیگر اعضای کلیدی و مهم کلیسا باشد؟ این بسیار مهم است که به قلبهای  آنان دست  یابید. این 
هامن  روشی است که اتیوپی با آن رشوع کرد. در ژوئیه ۲۰۱۷، ۵۰۰ کشیش این کتاب را  به زبان 
پایان یک هفته احیاء دریافت کردند. در انجمن کلیسایی در شامل فیلیپین در ژوئن  آمهاریک در 

۲۰۱۷، این جزوه در مجمع دعا به ۱۵۰۰ نفر از مشایخ کلیسا داده شد.
تجربیات:

آیا شام شهادت های شخصیتان  را با ما به اشرتاک خواهید گذاشت؟ این بسیار خوب است که به 
دیگران الهام دهید. درصورت لزوم، برای استفاده ازشهادت دیگران می توانید از  وب سایت:

www.steps- to-personal-revival.info استفاده کنید .

رهرب عزیز!
اجازه دهید در روح القدس رشد کنیم. خداوند خود دستور داده است :

»بگذارید خودتان دامئا و مرتبا با روح القدس دوباره پر شوید.«
)افسیسان ۵: ۱۸(

مسیح در ما خواهد بود و روح القدس ما را »رسآینده مژده نیکو« می سازد )اشعیا ۴۰: ۹(. 

آخرین کلامت عیسی را بر روی زمین فراموش نکنید:
»اما شام روح القدس را دریافت خواهید کرد و شاهدان من از طریق او خواهید بود«

]توانایی، تجهیز، قدرت فوق العاده[ «)اعامل ۱: ۸(.

برادر شام در عیسی مسیح 
هلموت هابیل

پیشگفتاری افزایش مثرات
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16 فصل ۱ با ارزشرتین هدیه عیسی مسیح

فصل ۱

 با ارزشرتین هدیه عیسی
 مسیح

چه  چیزی راعیسی مسیح دربارۀ روح القدس  به ما تعلیم داد؟

آیا شام با  قدرمتندترین پیام عیسی مسیح آشنا هستید؟

برخی از اولین شهادت های شخصی:
بازگشت ما به »عشق اول« خود: یک خواهر برای من نوشت: من و دوستم در حال حارض در 
حال مطالعه کتاب »۴۰ روز دعا ونیایش« برای سومین بار همراه با مطالعه متناوب کتابچه »گامهایی 
بسوی تولد تازه« هستیم. قبل از اینکه ما این مسائل ایامنی و دعا را درک کنیم، زندگیامن را اینطور 
تجربه نکرده بودیم. ما مشتاق پیدا کردن عشق اول خود بودیم ! ما آن را پیدا کردیم ! ما با متامیه 
قلبامن خدا را شکر می کنیم. این بسیار شگفت انگیزبود که چگونه خداوند دوست داشتنی ما جواب 
دعاهای ما را میدهد وبرای ما آشکار میکند که چگونه روح القدس او در زندگی ما و آنانیکه برایشان 

دعا میکنیم کارمی کند.

عیسی در زندگی ما وارد شد: شخص دیگری در مورد این کتاب ها نوشت: »... آنها در زندگی من 
تبدیل به یک برکت عالی و دراز مدت شده اند. درست مانند بسیاری از اعضای دیگر کلیسا و آن 
خواهر کلیسای ما، چیزی در زندگی ایامنی ما گم شده بود و اکنون ما از این امتیاز برخوردار بودیم 
که چگونگی ورود عیسی به زندگی خودمان و تحولی که در ما ایجاد کرد را تجربه کنیم. او هنوز در 

زندگی ما کار می کند و گام به گام ما را به سمت نزدیک شدن به خودش میکشاند.«
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آیا شاگردان عیسی از خود پرسیدند: چگونه عیسی میتواند در ما چنین تاثیر بزرگی داشته باشد؟ 
آیا با زندگی آنان در دعا ارتباط داشت؟ به همین دلیل آنها از او پرسیدند: »پروردگارا، به ما بیاموز که 

چگونه دعا کنیم.« عیسی به درخواست آنها پاسخ داد.
تعلیم دعا اوبه شاگردانش در لوقا ۱۱: ۱ تا ۱۳ دارای سه قسمت است: نیایش خداوند، در مثال، 
دوستی که در نیمه شب به نزد فردی می آید به عنوان فردی است که به  طور مستمر از خداوند 

درخواست دریافت روح القدس را میکند. 
در این مثال )آیات ۵-۸( میهامنان در اواخر شب به به خانه مردی می رسند و او هیچ چیز ندارد 
که بتواند به آنها خدمت کند. به دلیل این کمبود و نیاز او بالفاصله به خانه همسایه خود می رود و 
به او توضیح می دهد که »او چیزی برای پذیرایی میهامنانش ندارد« و از همسایش درخواست  نان 
میکند و او آنقدر به درخواست خود ادامه می دهد تا نهایتا نان را دریافت میکند. و حال او نان - نان 
حیات را برای خود و برای میهامنانش دریافت میکند. اوحاال چیزی را برای خودش دارد و در عین 
حال میتواند و در موقعیتی که الزم باشد با میهامنانش تقسیم کند به اشرتاک بگذارد. ما در اینجا 
می آموزیم که باید به نزد عیسی بیاییم تا بتوانیم آنچه را که از او دریافت میکنیم با افراد دیگر به 
اشرتاک بگذاریم. اغلب أوقات وقتی میخواهیم نان حیات را به دیگران بدهیم، متوجه میشویم که 

أصال چیزی برای اشرتاگذاری نداریم!

و حاال در این مثال عیسی این )مشکل که من خود هیچ چیز ندارم( را با در خواست دریافت 
روح القدس مطرح میکند: »بنابراین من به شام می گویم، بپرس، و آن  به شام داده می شود.« )لوقا 

۱۱: ۹( و ادامه ان …….

در خواست ویژه عیسی: بنابراین از خداوندروح القدس را بخواهید
را  القدس  روح  که  داده  دستور  ما  به  مسیح  عیسی  آن  در  که  دارد  وجود  مقدس  کتاب  در  آیاتی 
بخواهید. من میدانم که هیچ آیه ای دیگری وجود ندارد که در آن عیسی از ما خواسته باشد تا چیزی 
را که میطلبید با متامیه قلب خود  بخواهید. آیات درباره تعلیم این دعا را میتوانید در کتاب لوقا باب 

۱۱ بیابید. وی ۱۰ بار تأکید کرد که ما باید از خداوند روح القدس رابخواهیم ) لوقا ۱۱: ۹ تا ۱۳(.

»بنابراین من به شام می گویم، بپرس، و آن را به شام داده می شود؛ بگرد و آن را پیدا خواهی کرد؛ 
ودر را بکوبید، و آن دربرای شام باز خواهد شد. هر کسی که درخواست کند آن را دریافت می کند، و 
کسی که جستجو می کند، و کسی که آن را پیدا میکند، و کسیکه در را میکوبد آن در باز خواهد شد. 
اگر در میان شام یک پرس از پدرش درخواست نان کند، آیا پدرش با او سنگ می دهد؟ یا اگر او ماهی 
بخواهد، آیا پدرش به جای ماهی به او یک مار می دهد؟ یا اگر او یک تخم مرغ بخواهد، پدرش  به 
او عقربی میدهد؟ پس اگرشام با انکه رشیر هستید میدانید چیزهای نیکو را به اوالد خود باید داد چند 

مرتبه زیادتر پدر اسامنی شام روح القدس را خواهد داد به هر که سؤال کند .«

در این آیات عیسی شش مرتبه از فعل» درخواست « استفاده کرد؛ سپس او فعل» درخواست « را 
برای تاکید دو مرتبه با فعل» جستجو « و دو بار با فعل عملکرد » بکوبید « جایگزین کرد. 

 
ویژه
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آیا عیسی به وضوح به ما نشان منی دهد که ما باید درخواست کنیم تا با روح القدس پر شویم؟ 
آخرین عبارت »بپرس« در یونانی به معنی مداوم پرسیدن است. این بدان معنی است که ما فقط یک 
بار نباید بپرسیم، بلکه باید بطور مداوم بپرسیم. در اینجا عیسی نه تنها فوریت ومهم بودن درخواست 
را مطرح می کند بلکه انتظار دارد ما همواره و بطور مداوم آن را انجام دهیم و بخواهیم. مسلام او 
همچنین می خواهد میل خود را برای پر شدن از روح القدس را با دعوتنامه ای بر خواسته از قلبامن  
نشان دهیم . این دعوت رضوری از روح القدس به ما نشان می دهد که عیسی اعتقاد دارد که ما چیز 
مهمی را در زندگی گم خواهیم کرد، اگر بطور مستمرحضور روح القدس را در زندگی خود درخواست 
نکنیم. او به طورروشن و واضح توجه ما را به این واقعیت که ما کامال به روح القدس نیاز داریم، جلب 

میکند. به این ترتیب او می خواهد ما  به طور مداوم برکات روح القدس را دریافت کنیم.

در کتاب » پندهای آموزنده  مسیح « آمده است:» خداوند منی گوید، با یکبارخواسنت از خداوند، 
شام خواسته خود را دریافت میکنید. او از ما می خواهد  بی خجالت ومستمردر دعا  خواسته خود 
را بپرسیم. ارصار مداوم  در دعا، منایانگر این است که متقاضی با یک نگرش جدی و با متایل بیشرتی 

برای دریافت چیزهایی که میخواهد متایل و آشتیاق دارد «. 1

سپس عیسی مسیح سه منونه داد که نشان دهنده رفتارهایی است که حتی عمل به آنان  برای 
پدران گناهکار انسانی غیرممکن نیستند. او می خواست به ما نشان دهد که حتی غیر قابل تصور 
است که فکر کنیم وقتی ما روح القدس را از پدر آسامنی بخواهیم، او به ما ندهد. عیسی می خواهد 
به ما اطمینان دهد که ما روح القدس را دریافت خواهیم کرد در صورتی که از راه مناسب درخواست 
کنیم. با این وعده و وعده های دیگر می توانیم با ایامن بخواهیم و بدانیم که در هامن لحظه که 
چیزی را از خداوند درخواست می کنیم در هامن لحظه آن را دریافت می کنیم )اول یوحنا ۵: ۱۴ تا 

۱۵؛ برای اطالعات بیشرت به فصل ۵ مراجعه کنید(. 

این دعوت ویژه به ما نشان می دهد که طبق نظر عیسی، چیزی رضوری و مهم  که روح القدس 
می باشد را ما از دست خواهیم داد، اگر ما با ارصار از خداوند روح القدس را درخواست نکنیم. او 
توجه ما را به این مسئله جلب می کند  که ما به روح القدس نیاز داریم. او می خواهد ما به طور 

مداوم نعمت ها و برکات روح القدس را در زندگی تجربه کنیم.

این بخش از درس عیسی در دعا، منحرص به فرد است. روح القدس بزرگرتین هدیه خداوند است 
- هدیه ای که همه هدایای دیگرخداوند را با خود به ارمغان می آورد. این هدیه عیسی مسیح به 
شاگردان او بود و اثبات روشن عشق او به شاگردانش بود. من فکر می کنم می توانیم متوجه شویم 
که چنین هدیه ای ارزشمند بر کسی تحمیل نخواهد شد. این هدیه تنها متعلق به کسانی است که 

متایل خود را برای دریافت این هدیه بیان می کنند و از آن قدردانی می کنند.
روح القدس به کسانی که زندگی خود را به عیسی تسلیم کرده اند  داده خواهد شد. روح القدس 
به کسانی که در تعهد و رسسپردگی مستمر نسبت به مسیح زندگی می کنند، داده می شود. )یوحنا 

۱۵: ۴ تا ۵( تعهد به خداوند را اینطور بیان میکند :

1 1.G. White, Christ’s Object Lessons )1900(, p. 145.3 
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اشتیاق برای خدا )»هر کس که تشنه خداوند است« یوحنا ۷: ۳۷(  
  اعتامد به خدا )»کسی که به من ایامن داشته باشد، هامنطور که کتاب مقدس گفته است« یوحنا 

)۳۸ :۷
  تسلیم کامل در نتیجه اعتامد به خدا )»قرار دادن متام زندگی خود را در اختیار خدا« رومیان 

)۱:۱۲
  پیروی از خداوند در همه چیز )»کسانی که از او اطاعت می کنند« اعامل رسوالن ۵: ۳۲(

  اعرتاف به هرگونه گناه )اگر به گناهان خود اعرتاف کنیم، او که امین و عادل است، گناهان ما را 
می آمرزد و از هر نادرستی پاکامن می سازد “ اول یوحنا ۱: ۹(

راه خود را رها کنید، به راه خدا بروید و این کار را با توجه به اراده خدا انجام دهید )اعامل رسوالن 
۲: ۳۸( »توبه کردن و  تعمید گرفنت«

  برای چیزی خطا و اشتباه نقشه نکشید  )»اگر در قلبم گناهی را در نظر بگیرم، خداوند منی شنود 
مزمور ۶۶: ۱۸(

  درک کردن و اعرتاف به نیاز بزرگامن )»من هیچ چیز ندارم « لوقا ۱۱: ۶(
  درخواست دائم برای پر شدن از روح القدس  )لوقا ۱۱: ۹ تا ۱۳(

آیا شام میتوانید به وضوح این انتظارات را که خدا از ما دارد را ببینید، چقدر این هدیه با ارزش 
است؟ هنگامی که شام به همه موارد این پیش نیازها فکر کنید، احتامال کمبود و فقدان آن را در 

خودتان احساس خواهید کرد.
من عادت کرده ام هر روز دعا کنم، برای ارتباط با روح القدس همراه با یوحنا ۷: ۳۷ در کتاب 

هزار جدید:» هر که تشنه باشد نزد من آید و بنوشد «. 2
ما می توانیم دعا کنیم: »ای خداوند عیسی، من به طور کامل به متام پیش رشط های الزم برای 
دریافت روح القدس آری می گویم. من صمیامنه از شام میطلبم - امروز - آنها را در من تحقق بخشی. 

«خداوند فوق العاده ما حتی آماده  برآورده کردن پیش نیازهای ما است.

روح القدس منشأ یک حیات کامل است
بنا به گفته عیسی، چرا او به این زمین آمد؟ او گفت: »من آمده ام تا آدمیان حیات یابند و آن را به 

طور کامل داشته باشند« )یوحنا ۱۰:۱۰(
عیسی می خواهد ما این حیات نو را در حال حارض تجربه کنیم و آن را در بُعدی کامال متفاوت 

بعد از بازگشت دوباره او به عنوان زندگی ابدی در پادشاهی خداوند ادامه دهیم.
او همچنین نشان می دهد که منشأ یک زندگی کامل، روح القدس است:» ... به بانگ بلند ندا در 
داد: »هر که تشنه است، نزد من آید و بنوشد. هر که به من ایامن آَورَد، هامن گونه که کتاب می گوید، 
از بطن او نهرهای آب زنده روان خواهد شد.« این سخن را دربارۀ روح گفت، که آنان که به او ایامن 

بیاورند، ...«)یوحنا ۷: ۳۷ تا ۳۹(.
»رودخانه های آب حیات« - آیا تشبیه خوبی برای یک حیات تکامل یافته، نیست ؟

2  It is worthwhile to pray with promises. If you want to know more about this, please read chapter 
4 of Steps to Personal Revival
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عیسی در طی زندگی اش بر روی زمین، آیا به ما منونه ای به عنوان الگو داد؟
ما می دانیم که والدت عیسی مسیح چنین بود که چون مادرش مریم با یوسف نامزد شده بود، قبل از 
آنکه با هم آیند، او را از روح القدس حامله یافتند. )متی ۱: ۱۸(. ما می دانیم که پس از غسل تعمید 
او دعا کرد: »و روح القدس به هیأت جسامنی، مانند کبوتری بر او نازل شد....« )لوقا ۳: ۲۲( آیا در 
این رشایط،  رضوری بود که او روح القدس را روزانه دریافت کند؟ چرا او به ما توصیه میکند که بارها 

و بارها روح القدس را درخواست کنیم؟ به گفته خانم الن جی وایت:

» صبح به صبح او با پدرش در آسامن ارتباط برقرار میکرد، تا روزانه از او تعمید روح القدس را 
دریافت کند «. 3

در کتاب اعامل رسوران سخنی  وجود دارد که می گوید : »برای خادمان رسسپرده و متعهد تسلی و 
آرامشی شگفت انگیز وجود دارد، و آن علم به این مسئله که حتی مسیح در طی زندگی خود برروی 

زمین، روزانه به دنبال پدرش برای نیازش به تازه شدن از رحمت و برکت او  بود ...« 4

در واقع، عیسی الگویی برای ما در این مورد بود. ما باید از خودمان بپرسیم: اگر عیسی به طور 
روزمره به تازه شدن از روح القدس نیاز داشت، پس چقدربیشرت برای من وشام مهم است که هر روز 

از روح القدس تازه شویم؟

پولس رسول واقعا هدف و منظور عیسی را درک کرد. پولس در نامه خود به کلیسای افسسیان، 
در باب ۱۳:۱ تایید می کند که آنها توسط روح القدس ُمهر شده بودند زمانی که آنها مؤمن شدند. 
در فصل ۳: ۱۶ تا ۱۷ او آنها را تشویق می کند تا در روح قوی باشند و در فصل ۵: ۱۸ پولس، به 
عنوان رسول خداوند، به ما و افسسیان خطاب می کند که : »... با روح پر شوید« ویا، » و مست رشاب 
مشوید که در آن فجور است، بلکه از روح پر شوید.« 5 ما مشاهد می کنیم که حتی ما هنگامی که 
دوباره متولد شدیم و تولد تازه پیدا کردیم، روح القدس را دریافت کرده ایم، با اینحال، به طور کلی 
ما نیاز داریم هر روز از روح پر شویم. برای زندگی روحانی و رشد یک مسیحی مهم است که روزانه 

با روح القدس پر شود.

در راهنامی درس های کتاب مقدس در روز سبت درباره افسسیان باب ۵ آیه ۱۸ برای ما رشح 
داده شده است که: »منظور از تعمید روح القدس چیست؟ عیسی شخصا این را با کلمٔه مرتادف آن  
توضیح داد. هنگامی که روح القدس بر آنها می آید، فرد با روح القدس )اعامل ۱: ۵(  تعمید می یابد. 
غسل تعمید به معنای کامل شدن در چیزی است - معموال آب است. این تعمید متام وجود شخص را 
تحت تاثیر قرار می دهد. تعمید با روح القدس به معنای اینست که  کامال تحت تاثیر روح القدس قرار 
گرفت- و به طور کامل از پُری او برخوردار شد. این تجربه ای نیست که فقط یک بار اتفاق بیافتد، 
بلکه چیزی است که باید به طور مستمر تکرار شود، هامنطور که پولس در رساله افسسیان در باب 

۵: ۱۸ به آن اشاره می کند و از فعل یونانی » پر شدن « استفاده کرده است.6

3 E.G. White, Signs of the Times, November 21, 1895, par. 3
4 E.G. White, The Acts of the Apostles, )1911( p. 56.1
5 Johannes Mager, Auf den Spuren des Heiligen Geistes, )Lüneburg, 1999(, Seite 101
6 Sabbath School Study Guide July 17, 2014
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آخرین کلامت عیسی و روح القدس
در آخرین کلامت وداع عیسی مسیح، او شادی و امید را با گفنت این که روح القدس به جای او خواهد 
آمد، به شاگردانش منتقل  کرد. عیسی در کتاب یوحنا باب ۱۶: ۷ با حواریون موضوعی شگفت انگیز 

را درمیان میگذارد:

»با وجود این، این حقیقت را به شام می گویم كه رفنت من برای شام بهرت است زیرا اگر من نروم 
پشتیبانتان نزد شام منی آید اّما اگر بروم او را نزد شام خواهم فرستاد «.

یک راه حل جدید سودمند
عیسی به شاگردان چیزی شگفت انگیزی را گفت: »این به نفع شامست که من بیرون میروم«. این 
بسیار  این  و  است،  ما  با  القدس  روح  از طریق  او  که  اینست  راه حل جدید  که  است  بدان معنی 
سودمندتر از حضور عیسی است. به این ترتیب او محدود نیست، بلکه او می تواند با هر فردی، بدون 

توجه به محلی که او در آن قرار دارد، بدون محدویت زمانی و مکانی با فرد باشد.

شهادت شخصی از یک معلم و یکی از شاگردانش:
وقتی که کتابچه »گامهایی بسوی تولد تازه« از هلموت هابیل یک سال پیش در کلیسای من توزیع 
شد، من آن را خیلی رسیع خواندم. در زمان خواندن آن، من تجربه های بیشرتی در زندگی با خدا 

نسبت به گذشته داشتم، این مرا مجذوب و تشویق کرد.

من در ضمیمه کتاب پیشنهاد زیر را یافتم:
»تحقیقات آموزشی نشان داده است، که الزم است شش تا ده بار یک موضوع مهم را بخوانیم و 

یا به آن گوش بدهیم تا کامال آن را  درک کنیم«. 

این کلامت دلگرم کننده توجه من را جلب کرد:
»حداقل یکبار آن را امتحان کنید. نتیجه شام را متقاعد خواهد کرد «.
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من می خواستم این مسئله را تجربه کنم و با خواندن یک سوم کتاب، کتاب مرا درگیر و مشغول 
خودش کرد و من در خود احساس عشق عظیمی به خداوند نجات دهنده کردم، که در متام عمرم 

مشتاقش بودم. در عرض دو ماه من آن را شش بار خواندم و مثره آن ارزشش را داشت.
به نظر می رسد من میتوانستم تصور کنم که این شادی چگونه خواهد بود، یعنی زمانی که عیسی 
به ما نزدیک میشود و در آن هنگام می توانیم به چشامن پاک، مهربان و دوست داشتنی اش نگاه 

کنیم. دیگر از آن پس من منی خواستم بدون شادی زندگی در ناجیامن باشم. 

وقتی صبح بیدار شدم، مشتاق عبادت صبحگاهی بودم، تا دوباره در دعا با خدا ارتباط برقرار کنم 
و در طول روز به آرامی دعا میکردم که روح القدس در طی جلسات به افکار من کمک کند، مثأل، در 

حالی که آموزش میدهم و یا با دیگران مراوده و معارشت دارم.
هنگامی که کودکی نیاز به توجه داشت و بر اساس آن رفتار میکرد، خداوند به من قوت و حکمت 

میداد تا بدرستی با آن کودک رفتار کنم.

از آن به بعد، هر روز کاری من با حضور خالق پر می شود. او به معنای واقعی کلمه در زندگی 
روزمره به من کمک می کند. از آن به بعد، من هر روز صبح و در طی زمان نیایش برای پر شدن از 
روح القدس دعا می کنم. و در آن هنگام به نظر می رسد که شام به ملکوت نزدیک هستید و می 

توانید طعم زندگی با او را که چگونه میتواند باشد را حس کنید.
آموزان  دانش  با  باید همچنین  که  به فکرمن رسید،  این مسئله  کتابچه،  این  در هنگام خواندن 
در مدرسه این تجربه را به اشرتاک بگذارم. من کودکان ۱۰ تا ۱۵ ساله را در مدرسه اشعیا متعلق به 
کلیسای ادونتیست در ورورلربگ اتریش آموزش میدهم. بنابراین من در نزد خدا دعا کردم که به من 
فرصتهایی را بدهد. خیلی زود پس از آن، من یکی از شگفت انگیزترین تجربیات خود را در مورد 

چگونگی عملکرد روح القدس در قلبهای جوانان را تجربه کردم.

رافیان ۱۳ ساله و روح القدس
این تجربه مربوط به یک سال قبل از آن است که من کتابچه درباره روح القدس را بخوانم. دانش آموز 
جدیدی به مدرسه ما آمد و درمدت چند روز، کالس آرام و مساملت آمیز ما تبدیل به یک کالس ناآرام و 
خشن شد. پرسبچه ۱۳  ساله بود - او بزرگرتین دانش آموز کالس بود و همچنین قویرتین بود. بسیاری 
از چیزهایی خوب و مفید که در طول سال تحصیلی من به دانش آموزان  آموخته بودم و مثرات فوق 

العاده ای به ارمغان آورده بودند به نظر می رسید که در یک لحظه در حال از بین رفنت هستند.
اجازه دهید، که از زبان خود او در مورد خودش بشنویم: »هنگامی که من به مدرسه فعلی ام 
آمدم، من منیدانستم  که چه چیزی در انتظار من هست. در روز دوم مدرسه من نتوانستم مانع خودم 
بشوم و در اثر مسخره شدن از طرف بچه های دیگر تحریک شدم، بنابر این رشوع به دعوا و نزاع  با 
یکی از همکالسی هایم کردم. من او را هول دادم، و چون او از من ضعیف تر بود، او را شکست دادم 

و دیگر هرگز منی خواستم او را دوباره ببینم.«
بعدها متوجه شدم که اشتباه کرده ام  و از او عذرخواهی کردم، هامنطور که همیشه در گذشته 
اینکار را کرده بودم. بعد از اینکه با مدیر صحبت کردم. در ماه های آینده یک فرآیند در من آغاز شد. 
شگفت انگیز است که یک جریان تازه در زندگی من رشوع شد، از انجائیکه من فرزند یک کشیش 

بودم. من رشوع به رصف زمان بیشرتی با عیسی مسیح کردم. 
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من فکر کردم که این نوجوان به توجه خاصی نیاز دارد. او از خطای خودش آگاه بود، و پشیامن  
شده بود و دوباره تالش میکرد، اما او با تالش و قدرت خودش به موفقیت ماندگاری دست منی یافت. 

در ابتدا، به سختی میتوانست یک روز را بدون نزاع بگذراند، اما بتدریج بهرت می شد.
پس از ۶ ماه او گفت که فکر می کند دعا باعث نزدیکی او به خداوند شده است. در همین حال، 

او رشوع به دعا صبحگاهی برای قوت و قدرت کرد . تنش های خشم و نزاع او کمرت شد.
 ۱۱ ماه از زمانیکه او به مدرسه ما آمده بود، گذشته بود و می توانستیم پیرشفت های بیشرتی را 

در او ببینیم. اما عصبانیت او، و فوران خشم او به طور دامئی تحت کنرتل نبود.
این طبیعی بود - او سعی میکرد تا با قدرت و درک خود بر رفتارش و خشمش پیروز شود، ولی 
در همه موارد موفق نبود. دعاهای ما برخی از دستاوردها و پیروزی هایی را برای او به همراه آورده 
بود، اما طرز فکر او هنوز درست نبود و در او فقدان قدرت تولد تازه در روح القدس وجود داشت. 
 آیا کار خوبی که او انجام میداد، فقط در زمانی بود که یک فرد اشتباهات او را می دید و او تالش 
می کرد که رفتار خود را کنرتل کند و در لحظه بعد دوباره خطا میکرد؟ درست در زمانی که متوجه 
شدم که کاری در جهت اصالح رفتار او منیتوانم انجام دهم، کتابچه ای که در باال ذکر شد را دریافت 
کردم. درست  در زمان مناسب بدستم رسید. سپس درک کردم که چه چیز مهمی را ما در زندگی گم 

کرده ایم. این قدرت روح القدس بود. ما حتی از او نخواسته بودیم که به ما کمک کند.
از آنجایی که من بوسیله پیام کتابچه »گامهایی بسوی تولد تازه« ملس شده بودم، به خودم جرات 
دادم تا از پرس نوجوان سؤال کنم، که آیا او تا به حال برای دریافت روح القدس دعا کرده، و او ابراز 
کتابچه  این  به خواندن  را  او  انگیز  او هرگز دعا نکرده است. سپس سعی کردم عالقه و   - نه  کرد، 
برانگیزم. هرچند که من او را مجبور به آن نکردم. او واقعا باید  خودش بخواهد. و خیلی زود او 

خواستار این کتابچه شد.
دوباره بر اساس نقل قول از او: »در نوامرب ۲۰۱۲ معلم به من کتابچه» گامهایی بسوی تولد تازه 
« را داد. من مشتاقانه خواندن آن را آغاز کردم. در آن زمان من واقعا با نحوه عملکرد روح القدس 

آشنا نبودم. «
در اولین روز، او تقریبا دو فصل از کتاب را خواند  و سپس از من پرسید که چند بار من آن را 
خوانده ام. او بالفاصله رشوع به خواندن مجدد فصل های کتاب کرد و می خواست دقیقا هامن چیزی 

را که این کتابچه پیشنهاد می کند را انجام دهد: آن را ۶ تا ۱۰ بار خواند.
از آن زمان تاکنون او تغییر زیادی کرده است. از رفتارها و خلق و خوی که او در دسامرب ۲۰۱۲ 
داشت، هیچ گونه اثری منانده است - من به سختی می توانستم آن را باور کنم. پرسهایی که هر روز 
با آنان نزاع میکرد و آنان را مورد رضب و شتم قرار می داد، دوستانش شده بودند و بخوبی با هم 

سازش میکردند.
او به طور کامل تغییر کرده است – اکنون او مؤدب است و حتی ملزم به صلح و دوستی، و بر 
ماهیت تهاجمی و تند خوی  خویش مسلط و پیروز شده است. همکالسی های او می توانند تأیید 
کنند که خدا در او کار کرده است. و هر روزه مثرات کار روح القدس را در او مشاهده کنند. برای جالل 
نام خداوند من می خواهم اشاره کنم، که پرس نوجوان تصمیم گرفت تا در ماه ژوئن ۲۰۱۳ تعمید 

بگیرد. اگر این کار روح القدس نبود، پس ......
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من همیشه فکر میکردم که می توانم یک کودک را اداره و تربیت کنم و مثره آن مشهود باشد.  
تصور میکردم با شکیبایی، توجه و مراقبت و گفتگوهای فراوان این کار میرس است، اما این کار در 
درازمدت بازده نداشت. خدا مجبور بود كه مداخله كند و به من بیاموزد، روح اوست که غريممكن 

را ممکن میسازد.
 روزی که این پرس در بهشت باشد، می دانم که خداوند مسبب آن بوده است.  هنگامی که من 
به پایان خرد و حکمت خودم رسیدم و رسانجام فهمیدم که منی توانم او را هدایت کنم، پس خدا 
رشوع به کار جدی در او کرد. این مرا تشویق می کند که ببینم هیچ مورد غیر ممکن و از دست رفته 

.C.P  .برای خدا وجود ندارد

دعا: ای پدر آسامنی، از تو بخاطر دعوت حیاتی عیسی مسیح برای درخواست روح القدس 
تشکر می کنم. متاسفم از آسیب هایی که به دلیل فقدان روح القدس متحمل شده ام. من 
به کمک الهی تو احتیاج دارم تا عیسی در من بیشرت آشکار شود. من در هر زمینه ای از 

زندگی ام به کمک او احتیاج دارم. متشکرم که روح القدس می تواند شخصیت من را تغییر 
دهد و می تواند من را الیق پادشاهی خدا کند. من خودم را با متام آنچه که هستم، تسلیم 
تو می کنم. متشکرم که مرا پذیرفته ای و برکات و نعمتهای خود را به من بخشیده ای. به 

من کمک کن تا در علم به روح القدس رشد کنم.  آمین
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فصل ۲

دلیل اصلی مشکالت ما چیست؟

 آیا دلیل روحانی برای مشکالت ما وجود دارد؟
آیا علت فقدان وجود روح القدس است؟

چرا فقدان روح القدس وجود دارد؟
پاسخ کتاب مقدس این است: »ندارید از این جهت که سؤال منی کنید. شام سؤال می کنید و دریافت 
منی کنید، از ایرنو که به نیت بد سؤال میکنید )بر أساس فکر نفسانی انسان، رومیان ۸: ۵ تا ۷(، تا 

بتوانید آن را رصف هورسانیهای خود کنید« )یعقوب ۴: ۲ تا ۳(.
 پروردگار ما عیسی ما را دعوت می کند تا با محبت و ارصار روح القدس را درخواست کنیم )لوقا 
۱۱: ۹ تا ۱۳(. ما می دانیم که باید این کار را بطور مستمر انجام دهیم. در فصل سوم به بررسی دقیق 

تر این موضوع خواهیم پرداخت.
 آنها درباره مسیح و روح القدس صحبت می کنند، اما هیچ بهره ای را دریافت منی کنند. آنها 

روحشان را تسلیم منی كنند تا توسط مقدرات الهی هدایت و كنرتل شوند. « 7
 ما مدتی است برای تولد تازه از روح دعا می کنیم. این بسیار ارزشمند است. خانم اِلن جی وایت 
می گوید: »این تعمید روح القدس است که کلیساها امروز به آن نیاز دارند.« 8 »از آنجاییکه دریافت 
روح القدس به معنای زندگی در قوت و قدرت اوست، چرا در ما عطش و اشتیاق دریافت عطیه روح 

القدس وجود ندارد؟ 

7 Ellen G. White, The Desire of Ages, )1898(, p. 672
8 E.G. White, Manuscript Releases Vol. 7 p. 267
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چرا ما در مورد آن صحبت منی کنیم، برای آن دعا منی کنیم، در مورد آن موعظه منی کنیم؟ «9 
خوب است که ما برای تولد تازه از روح دعا کنیم، اما نباید فقط برای آن دعا کنیم بلکه باید بیشرت 
 هامنطور که مارک فینلی می گوید،»عنارص و عوامل کتاب مقدسی احیاِء را در زندگی خود عملی 
کنیم «10 . آیا می توانم از شام دعوت کنم که گامهایی بسوی تولد تازه بردارید؟  برای بسیاری این 
به  آنها را بسوی یک زندگی قدرمتندتر و کاملرت هدایت می کند. برای رشوع، ما می خواهیم  امر، 
تجزیه و تحلیل این مشکل بپردازیم. ما می خواهیم این کار را بطور عمیق، وسیع و کامل بررسی 
کنیم؛ در غیر این صورت این خطر وجود دارد که ما این تغییر و تحول را الزم و مهم تلقی نکنیم. 
پس از آن می خواهیم راه حل و اراده خدا را در حل این مشکل جستجو كنیم، كه برکات فوق العاده 
ای را به ما میبخشد و رسانجام، چگونه می توانیم این كار را عملی كرده و این تجربه را در زندگی 

خود اجرایی كنیم.
 فقدان روح القدس در ما به معنای این نیست که هر کاری که انجام داده ایم و انجام می دهیم 
دارند. خداوند  وجود  و  داشته  وجود  مفیدی  و  بسیار خوب  های  و طرح  ها  برنامه  است.  بیهوده 
مطمئناً تالشهای برشی ما را برکت داده است. اما اگر نتایج آنها واقعاً منجر به زندگی  با روح القدس 
می شد و یا باعث نزدیکی با او می شد، آنوقت فقط خدا میدانست که چقدر مثرات آنها بیشرت، بهرت، 

و مفیدتر می بودند. 
 هامنطور که هرنی تی. بلکبی اظهار داشت: در این مسیر میتواند پیش رود و در آینده نیز در 

این مسیر ادامه یابد:
 »او )خدا( می تواند در مدت شش ماه با مردمی که خود را وقف او کنند، کاری را پیش بربد و 

انجام دهد که ما میتوانیم در مدت شصت سال بدون او به انجام برسانیم.« 11
 این مسئله مهم است که بالفاصله در مسیر صحیح تحت رهربی خدا قرار گرفت، تا در نتیجه، 
مثردهی و )کارآیی( بسیار بیشرتی وجود داشته باشد. این در رشایطی میرس است که ما از روح القدس 

پر شده باشیم.
 مثال: شخصی موعظه ای را برای قرائت دارد. او سخرنانی خود را انجام میدهد - شاید هیچ کس، 
یا تعداد معدودی، یا بسیاری یا همه پیام او را بپذیرند. اگر بسیاری یا همه این پیام را پذیرفتند و 
آنرا عملی کردند، این پیام او مثردهی و کارآیی بسیار خوبی داشته است. و این کاری است که روح 

القدس انجام می دهد.

 9 E.G. White, Testimonies for the Church Vol. 8 )www.egwwritings.org(, p. 22
10 Mark A. Finley, Revive us again, p. 25
11 Henry T. Blackaby, Den Willen Gottes erkennen und tun )Experiencing God: Knowing and  
 Doing the Will of God(, )Kassel, 2002(, p. 31
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سه گروه از مردم و روابط شخصی آنها با خدا
 از نظر کالم خدا مردم از نظر روابط آنان با خداوند در سه گروه متفاوت قرار دارند. بین هر یک از 
این گروه ها بسته به تعلیم و تربیت والدین، شخصیت، آموزه های خودشان، سن، فرهنگ، تحصیالت 
آنان و غیره تفاوت هایی وجود دارند اما حتی با وجود همه تفاوت ها و اختالفات، فقط سه نگرش 

اساسی نسبت به خداوند وجود دارد:

بدون رابطه - کتاب مقدس این افراد را مادی یا دنیوی می نامد.   
رابطه کامل، به معنای واقعی - کتاب مقدس این اشخاص را روحانی یا پُر از روح القدس  

می خواند.  
رابطه شکسته شده]نصف، نیمه[ یا پست و فرومایه - کتاب مقدس این افراد را به عنوان   

افراد جسامنی، و نفسانی توصیف می کند.  

 اصطالحات » دنیوی« ، »روحانی« و »نفسانی« در کالم خدا برای ارزشگذاری در اینجا نیستند. 
آنها رصفاً رابطه شخصی فرد با خدا را توصیف می کنند.

 این سه گروه در اول قرنتیان باب ۲: ۱۴ تا ۱۶ و اول قرنتیان باب ۳: ۱ تا ۴ توصیف شده اند. در 
حال حارض ما فقط می خواهیم بطور سطحی به موضوع انسان دنیوی بپردازیم. او در جهان زندگی 
می کند. نگاهی گذرا به دو گروه ذکر شده به ما کمک می کند تا درک کنیم که در درون کلیسا در 
چه ناحیه ای مشکل بطور بنیادی پنهان و پوشیده شده است. مهمرتین چیزی که باید بدانید این 
است که شام به کدام گروه تعلق دارید. بنابراین، این سنجش و ارزیابی همچنین به ما کمک می 
کند تا موقعیت و وضعیت خود را تشخیص دهیم. ما می خواهیم نگاهی به زندگی خودمان داشته 

باشیم و نه زندگی دیگران.
 معیارهای تعیین کننده تکلیف و وضعیت ما در یک گروه یا گروه دیگر چیستند؟

  چه چیزی مشخص کننده اینست که در حال حارض من در کدام گروه قرار دارم؟ ما خواهیم دید 
که در هر سه گروه، ارتباط شخصی افراد با روح القدس، أساس و تعیین کننده است. 

انسان دنیوی
قادر  و  زیرا در نظرش جهالت است.  پذیرد،  را منی  به روح خدا  أمور مربوط  نفسانی  انسان  »اما   
به درکشان نیست، چرا که قضاوت درست درباره آنها تنها از دیدگاهی روحانی میرس است«  )اول 

قرنتیان ۲: ۱۴(.
 انسان دنیوی هیچ ارتباطی با روح القدس ندارد. او در جهان زندگی می کند و به هیچ وجه در 

مورد خدا سؤال منی کند یا خیلی به ندرت درباره خدا سؤال می کند.
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روحانی و نفسانی در کلیسا هستند
 این دو گروه عمدتاً در اول قرنتیان باب ۲ و ۳ و همچنین در رومیان باب ۸ : ۱ تا ۱۷ و غالطیان باب 
۴ و ۶ معرفی شده اند. الزم به ذکر است که مالک و معیار این دو گروه ارتباط آنان با روح القدس 
است. و به همین علت، خداوند رصاحتاً اعالم می کند که روح القدس تنها راه ارتباط ما با بهشت 
است. )آرزوی إعصار، صفحه ۳۲۲؛ متی ۱۲: ۳۲( »قلب باید برای تأثیر و نفوذ روح القدس آماده باشد، 

وگرنه رحمت و نعمت خداوند را منی تواند دریافت کند.« 12

عضو روحانی کلیسا
 اجازه دهید تا اول قرنتیان باب ۲: ۱۵ و ۱۶ را بخوانیم:

»اّما شخص روحانی دربارۀ همه چیز قضاوت می کند، ولی هیچ کس را یارای قضاوت دربارۀ او 
نیست. زیرا کیست که فکر خداوند را دانسته باشد تا به او مشورت دهد؟  )اشعیا ۴۰: ۱۳( اما ما 

ذهنیت مسیح را داریم.«
 شخص روحانی مسیحی واقعی است. او »روحانی« خوانده می شود، زیرا پُری روح القدس را دارد. 
در اینجا نیز، رابطه با روح القدس معیار تعیین کننده شخصیت روحانی فرد است. او با روح القدس 
رابطه خوب و در حال رشدی دارد. عیسی »در کانون زندگی او«  قرار دارد. ما همچنین بعضی اوقات 
می گوییم که عیسی پادشاه و سلطان قلب ما است. شخص روحانی اساساً و کامالً خود را به عیسی 
متعهد و وقف کرده است و به طور کلی این امر هر روزه و مستمر با تسلیم او به عیسی مسیح با 
هر آنچه که هست و دارد، تأیید می شود. در پیام به کلیسای الئودیکیه  به او »گرم« گفته می شود، 
در مثال ۱۰ باکره او »فرزانه« نامیده میشود. در رومیان ۸: ۱ تا ۱۷ و غالطیان ۵ درباره او حتی بیشرت 
بحث میشود. او زندگی را »با فراوانی«  آن تجربه می کند در )یوحنا ۱۰: ۱۰( یا هامنطور که پولس 
آن را بیان می کند: »تا شام از همه کامالت خداوند آکنده شوید « )افسسیان ۳: ۱۹؛ کولسیان ۲: ۹(.

عضو نفسانی کلیسا
 شخص می تواند برای مدت کوتاهی یا سالها عضو کلیسا باشد و هنوز هم یک مسیحی معمولی باشد. 
اگر شام در کامل تعجب متوجه شدید که در حال حارض یک مسیحی معمولی هستید، از این موضوع 
ناراحت نشوید، بلکه خوشحال باشید، زیرا هنوز این امکان وجود دارد که بتوانید خود را فورا تغییر 

دهید. شام شادی بزرگی را از طریق

12 E.G. White, Leuchtende Spuren )Steps to Christ( )Hamburg, 1959(,p. 69
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زندگی با روح القدس تجربه خواهید کرد. من اطمینان دارم که بیشرت مسیحیان معمولی ونفسانی در 
یک رشایط ناآگاهانه و بی اطالعی برس میربند و متایل دارند تا تجربه بیشرتی در ایامن خود داشته 
باشند. ناآگاهی آنها حتی گاهی تقصیر خودشان هم نیست. در نظر بگیرید: شام از طریق روح القدس 
شادی عظیم زندگی با مسیح را در قلب خود تجربه خواهید کرد. )عیسی در یوحنا ۱۵: ۱۱ میفرماید 
»تا شادی من در شام و شادی شام کامل شود«(. از طریق این تغییر، شام به صورت گام به گام]مرحله 
به مرحله[ زندگی در فراوانی مسیح را تجربه خواهید کرد)عیسی در یوحنا ۱۰: ۱۰؛ در این مورد بعداً 

بیشرت بحث خواهیم کرد( و شام پایه و أساس بهرتی برای امید به حیات ابدی خواهید داشت.

دعا: ای پدر آسامنی، لطفاً أراده کن تا من این سؤال را از خودم بپرسم. اگر من مسیحی 
معمولی و نفسانی هستم، پس لطفاً به من کمک کن تا فوراً راه راست را تشخیص دهم. 
مرا وادار کن تا آنچه که أراده تو است در زندگی بخواهم. لطفا مرا به سوی یک زندگی 

مسیحی مبارک و شاد هدایت کنید، بسوی زندگی وعده داده شده از سوی تو در فراوانی 
تو و حیات ابدی. لطفا قلب مرا احیا کن و تولد تازه به من ببخش. خداوندا تو را شکر 

می کنم که به دعای من پاسخ میدهی. آمین.

اجازه دهید تا بخوانیم، آنچه را پولس رسول به اعضای کلیسای نفسانی در اول قرنتیان ۳: ۱ تا 
۴ گفت: »اّما من، ای برادران، نتوانستم با شام همچون اشخاص روحانی سخن بگویم بلکه همچون 
اشخاص نفسانی، یعنی مانند کسانی که در مسیح، کودِک نوزادند. من به شام شیر دادم نه گوشت، 
زیرا آمادگی آن را نداشتید و هنوز هم ندارید، چرا که هنوز نفسانی هستید. وقتی در میان شام حسد 
و جدال هست، آیا نشان آن نیست که نفسانی هستید و مانند انسانهای معمولی رفتار می کنید؟ زیرا 
وقتی یکی می گوید: »من به پولس تعلق دارم«, و دیگری می گوید: »من متعلق به آپولس هستم«, 

آیا انسانهای معمولی نیستید؟ .«
 آیا شام می توانید در اینجا به وضوح مشاهده کنید، که معیار تعیین کننده این گروه، ارتباط 
گوشت  آنها  که  کند  می  ذکر  بار  چهار  رسول  پولس  آیات،  این  در  است؟  القدس  روح  با  شخصی 
خوار]معمولی[ هستند. منظور از نفسانی ]گوشتخوار[ چیست؟  یعنی: این فرد از قوت و قدرت أمور 
جسامنی و نفسانی زندگی می کند، و اینها قدرت و توانایی های هستند که یک فرد عادی داراست. 
عالوه بر این، این بدان معنی است که او از روح القدس پر نشده است یا به اندازه کافی از روح 

القدس پر نشده است.
 برخی فکر می کنند این گروه فقط از افرادی تشکیل شده است، که در گناه آشکار زندگی می 
کنند. اما این تنها یکی از بسیاری از تفاوت های موجود در این گروه است. می خواهم دوباره تأکید 

کنم که در هر یک از این گروه ها اختالفات زیادی وجود دارد.
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پولس، مردم معمولی و نفسانی را با عنوان »برادران عزیز« خطاب میکند. این نشان می دهد که 
او با اعضای کلیسا در مراوده بوده است. پولس منی تواند آنان را  »مردم روحانی« خطاب کند. این 
بدان معناست که: آنها از روح القدس پر نشده بودند یا به اندازه کافی پُری روح القدس را نداشتند. 
او مجبور بود با آنها »مانند کودکان در مسیح« صحبت کند. این نشان می دهد که آنها آنطور که 
باید در ایامن رشد نکرده اند. فرد می تواند دانش کتاب مقدسی زیادی داشته باشد ولی هنوز از 
نظر روحانی رشد نکرده باشد. رشد روحانی با رسسپردگی کامل ما به عیسی و زندگی مستمر در روح 

القدس میرس میشود.
 بسیاری از مسیحیان نفسانی احساس ناخشنودی، ناامیدی، بی هدف بودن می کنند با اینکه در 

زندگی روحانی خود تحت تالش مستمر و مداوم هستند. 
 سایر اعضای کلیسای معمولی به این رشایط عادت کرده اند یا از این رشایط راضی هستند. آنها 

ممکن است بگویند: ما فقط گناهکار هستیم!!  ما منی توانیم کاری در این باره انجام دهیم!
آنها خوشحال  باشند.  نفسانی، مسیحیان مشتاقی  تکرار کنیم، ممکن است دیگر مسیحیان  باز   
هستند که حقیقت کتاب مقدس را می دانند. اعضای کلیسای معمولی می توانند بسیار فعال باشند و 
حتی مواضع پیرشو در کلیساهای محلی و یا حتی در اداره کلیسا داشته باشند. آنها حتی ممکن است 

کارهای زیادی برای خدا انجام دهند.

 متی باب ۷: ۲۲ – ۲۳:» وقتی آن روز برسد بسیاری به من خواهند گفت: ›خداوندا، خداوندا، آیا 
به نام تو نبّوت نكردیم؟ آیا با ذكر نام تو دیوها را بیرون نراندیم؟ و به نام تو معجزات بسیار نكردیم؟ 

آنگاه آشکارا به آنان خواهم گفت: ›من هرگز شام را نشناختم. از من دور شوید، ای بدكاران.‹ «.   

 مشکل در کجا بود؟ عیسی گفت که او آنها را منی شناسد. آنها رابط  واقعی با مسیح نداشتند، 
بلکه فقط یک رابطه ساختگی و ظاهری داشتند. یا تعهد واقعی وجود نداشته یا حفظ نشده بود. 
عیسی مسیح در درون آنها از طریق روح القدس زندگی نکرده بود. بنابراین آنان هیچگونه رابطه 
شخصی با مسیح نداشتند. »بنابراین ممکن است ظاهراً ارتباط  با مسیح برقرار شود ...«13 چه زمانی 
مسیح در ما نیست؟ من در این باره چند نکته رضوری را میخواهم بیان می کنم. اما قبل از اشاره به 
آنها، می خواهم خاطرنشان كنم كه اگر با روح القدس زندگی كنیم می توانیم از موارد زیر رهایی 

یابیم:
 »روحیه مغایر با روح مسیح، او را انکار می کند، هرچه که باشد. ممکن است، انسانها مسیح را 
با رشارت، حرف زدن احمقانه، با کلامتی که ناشایست یا ناعادالنه و نامهربانه هستند، انکار کنند. آنها 
ممکن است با جستجوی عالیق و متایالت گناه آور، او را انکار کنند. آنها ممکن است با انطباق او با 

دنیا، او را انکار کنند،

13 E.G. White, The Desire of Ages, )1898(, p. , S. 676
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» پس برادران، با لطف و رحمت خدا، از شام خواهش می کنم 
که بدن های  خود را به عنوان قربانی زنده، مقدس و شایسته 

به خدا تقدیم کنید، که این خدمات معقول شامست.«

یا با رفتار بی روح خود، با عشق به عقاید خود، با توجیه رفتار خود، با بی اعتامدی و شک و تردید، 
و زندگی در تاریکی گناه او را انکار کنند. آنها با همٔه این روشها و رفتارها اعالم می كنند كه مسیح 

در آنها نیست و زندگی منی کند.«  14
 این می تواند به رسعت با لطف خداوند تغییر کند. در فصل سوم و پنجم به این موضوع برمی 

گردیم و در مورد آن بحث خواهیم کرد.

چرا تسلیم زندگیامن به خدا و تعهد به او مهم است؟
کالم خدا می گوید:» بنابراین ای برادران من، با توّجه به این رحمت  های الهی، از شام در خواست 
كنید.  تقدیم  او  به  پسندیدٔه خداست،  كه  و مقّدس  زنده  قربانی  به عنوان  را  بدنهای خود  می کنم 

عبادت روحانی و معقول شام همین است «)رومیان ۱۲: ۱(.
 »خدا می خواهد ما را شفا دهد، ما را از رش استبداد نفس ما و اسارت گناه آزاد کند.« 15 اما 
از آنجا که این امر مستلزم یک تحول کامل، تجدید حیات در کل وجود ماست، ما باید کامالً به او 

تسلیم شویم.
 وی گفت: »او ]خدا[ ما را دعوت می کند تا به او تسلیم شویم تا بتواند اراده خود را در ما عملی 
کند. این انتخاب برعهده ماست که آیا میخواهیم از اسارت گناه آزاد شویم و آزادی شکوهمندانه 

فرزندان خدا را با دیگران به اشرتاک بگذاریم، یا نه!«16
 خداوند بر اساس تعهد ما به او با تولد تازه در روح پاسخ ما را می دهد )یوحنا ۳: ۱ تا۲۱(. پس 
از آن، این تولد تازه بستگی به تسلیم شدن به او و ماندن در او دارد )یوحنا ۱۵: ۱ تا ۱۷(. ما در فصل 

سوم در این مورد بیشرت صحبت خواهیم کرد.

14 E.G.White, The Desire of Ages, )1898( p.357.2 - Das Leben Jesu, 349 ]357[
15 E.G. White, Steps to Christ )1892(, p. 43.2
16 E.G. White, Steps to Christ )1892( p. 43.4
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موریس وندن درباره تسلیم زندگی ما به خدا می گوید:
  »ما چیزی به عنوان فقط تسلیم بخشی یا جزئی از زندگیامن نداریم، غیر ممکن است که بشود 
تا حدی تسلیم شویم مانند اینکه منی شود کمی حامله بود. یا شام حامله هستید یا نیستید. هیچ حد 

وسطی وجود ندارد.«17
 خانم الن جی وایت در ادامه درباره تسلیم روزانه اظهار میدارد:

 »فقط کسانی که با مسیح مشارکت میکنند، فقط کسانی هستند که خواهند گفت، پروردگار، 
همه آنچه که من دارم، همه آنچه هست که من در تو دارم و هستم، و به عنوان پرسان و دخرتان 

خدا شناخته می شوم.« 18
 بنابراین فرد می تواند در کلیسا باشد و هنوز گمراه شود. چقدر غم انگیز است! )این موضوع 

درمثال ۱۰ باکره و پیام به کلیسای الئودیکیه نیز نشان داده میشود(. 

چرا شناسایی مسیحیت نفسانی]معمولی[ بسیار دشوار است؟
 از آنجایی که زندگی یک انسان از»مذهب« پر شده است، او اغلب متوجه منی شود که او چیزی مهم 
را از دست می دهد: یک رابطه صمیمی و نجات دهنده با خدا. اگر مسیح مجاز نیست متام زندگی ما 
را اداره کند، پس او در پشت درب ایستاده و درب را می کوبد )مکاشفه ۳: ۲۰(. و او می گوید: اگر 

این امر در شام تغییر نکند، من شام را نخواهم پذیرفت.
 و چیز دیگری در اینجا ایفای نقش می کند. ما از طریق أصول تعلیمی قویامن، که مبتنی بر 
کتاب مقدس است، اعتقادات محکمی داریم. )در عین حال، ما هنوز پذیرای شنیدن دیدگاه های دیگر 
هستیم( ما یقین داریم که به حقیقت معتقد هستیم؛ که این ما را به هیجان میاورد. ما اطالعات زیاد 
و خوبی داریم. ما مسائل درستی را بیان می کنیم. این هامن چیزی است که تشخیص افراد نفسانی 
را در کلیسا بسیار دشوار می سازد. آیا اگر واقعاً من با روح القدس زندگی کرده باشم، زندگی با او در 

این مسئله نقش داشته است؟ اگر اینطور نیست، پس آیا می توانم متوجه تفاوت آن شوم؟
 یک کشیش نوشت: » همین االن یک خواهر به من زنگ زد که در جلسات ۴۰ روزه  دعای ما 
رشکت می کند. )بخش های مربوط به نیایش ۴۰ روزه در فصل ۵ است(، او گفت كه این جلسات 
زندگی او را تغییر داده است. او در کل زندگی خود در شگفتی بوده که چه چیزی در زندگی روحانی 
او گم شده  و حال میداند، آن روح القدس است. ای کاش شهادت او را می شنیدید. او گفت که 
برای اولین بار در زندگی خود متوجه شده است که با خدا رابطه دارد.  ... دیگران نیز متوجه تغییر 
در زندگی او شده بودند« 19. ما می توانیم ببینیم که یک شخص می تواند متوجه فقدان چیزی در 
زندگیش بشود، اما منی داند چه چیزی است. بسیاری از آنها متایل به کسب اطالعات بیشرتی دارند و 

منی دانند این فقدان چیست، یا چگونه می توان این کمبود را برطرف کرد.

17 Morris Venden, 95 Theses on Righteousness by Faith )Pacific Press, 1987(, p. 63
18 E.G. White, Desire of Ages, p. 53
19 Email an H. Haubeil – received on February 15, 2012
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برده شده  بکار  بار  کلمه »هنوز« سه   ۴ تا   ۱  :  ۳ باب  قرنتیان  اول  در  که  من شکرگذار هستم 
است.»شام هنوز نفسانی هستید.« این به ما نشان میدهد که این امکانپذیر است که فرد نفسانی 
مبدل به یک فرد روحانی شود. هیچکس مجبور به ماندن در شخصیت نفسانی خویش نیست. تا 
زمانیکه شخص برای أمور ایامنی وقت بگذارد و تالش کند، او شانس خوبی برای تحقق این امر و 
تغییر آن را دارد. ما در فصل های بعدی، درباره اینکه چگونه میتوانید یک فرد روحانی شوید، صحبت 
خواهیم کرد. جنبه دیگری که باید در نظر گرفت، حسادت و دشمنی است یا هامنطور که نسخه 
جدید بین املللی کتاب مقدس می گوید:»حسادت و نزاع بین شام وجود دارد.« این رفتار به پولس 
اثبات می کند که اعضای کلیسای نفسانی با روح خدا زندگی منی کنند، بلکه بیشرت مانند سایر افراد 
دنیوی رفتار و عمل می کنند. البته آنها می توانند در دسته بندی های مذهبی درست در کنار افراد 
دنیوی قرار بگیرند و مانند آنان عمل کنند؛ آیا این بدان معناست که تنش ها در کلیسا نسبتا از سوی 
اعضایی که دارای ذهنیت نفسانی هستند، ناشی می شود؟ )مراجعه کنید به یهودا آیه ۱۹(. آیا در 
زمان عیسی مسیح، صدوقیان و فریسیان با یکدیگر رقیب نبودند؟ این بدان معناست که از آن زمان 
تنش ها بین محافظه کاران و لیربال ها/ مرتقی ها وجود داشته است. یک گروه بسیار سختگیر و 
دیگری بسیار سهل گیر و مسامحه کار بود. اما هر دو متقاعد شده بودند که آنها دارای تعبیر و دیدگاه 
صحیح کتاب مقدسی هستند. اما عیسی به ما نشان داد که هر دو گروه دنیوی و نفسانی بودند، به 
این معنی که پُری روح القدس را نداشتند. امروز هم همین امر امکانپذیر است. مسیحیان محافظه 

کار نیز میتواند جزو مسیحیان نفسانی باشند.  
متاسفانه، امروزه مردم اغلب مسائل را از لنز نگاه محافظه کاران یا لیربال های مرتقی می بینند. 
مزیت این مسئله اینست که بررسی آن موثر و نتیجه بخش است. با اینحال، با توجه به طبقه بندی 
کتاب مقدسی افراد »نفسانی و روحانی«، را باید شناسایی کنیم که چه کسانی روحانی هستند. ما 

باید اینکار را بخاطر خود انجام دهیم. 
توجه کنید که خداوند چگونه با شفافیت در غالطیان باب ۶: ۷ و ۸ به ما می گوید:

فریب  سازد.  سهیم  نیکو  چیز  هر  در  را  خود  آموزگار  باید  می بیند،  آموزش  کالم  از  که   »هر 
نخورید خدا را استهزا نتوان کرد. انسان هر چه بکارد، هامن را خواهد ِدَروید.«  

                                                          
فرد نفسانی میخواهد از عیسی پیروی کند و او را خوشنود سازد، اما او همٔه زندگی خود را تسلیم 
و وقف او منی کند و یا اگر هم کرده باشد به نوعی طفره می رود. )غالطیان ۳: ۳؛ مکاشفه ۲: ۴ و 
۵( به این معناست که او، شاید بطور غیرارادی، بخواهد که مطابق خواست خدا و همزمان متایالت 
خودش زندگی کند. اما این روش کاربرد ندارد. در نهایت او باید زندگی خود را تسلیم او کند و زندگی 
خود را در دستان او قرار دهد. هامنطور که این گفته می گوید، مانند اینست که دو روح مختلف 
در یک سینه ساکن باشند. آیا خداوند میتواند روح القدس را برای چنین موردی بفرستد؟ یعقوب باب 
۴: ۳ جواب این سؤال را به ما میدهد:»اما به دست منی آورید، زیرا با نیت بد درخواست می کنید! 
«. من به این نتیجه رسیده ام، این بدان معناست که  با نگرش انسانی می پرسید. آیا پاسخ به چنین 
درخواستی منی تواند باعث تقویت نفس شود؟ در نتیجه، این عضو کلیسا با قدرت و توانایی های 
انسان معمولی و عادی زندگی می کند. در مکاشفه ۳: ۱۶ این شخص »ولرم« و در متی باب ۲۵ »نادان 

« نامیده شده است. 
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چرا عیسی اعضای کلیسای نفسانی را ولرم می نامد؟
 چرا خیلی از مسیحیان فاقد تجربه روح القدس در زندگیشان هستند؟ برای پاسخ به این سؤال، ابتدا 
باید به پدیده الئودیکیه نگاهی بیندازیم. چرا عیسی مؤمنان را در کلیسای الئودیکیه ولرم خواند؟ او 
یک نشانه واضح به ما داد: »هان، من بر در ایستاده ام و می کوبم.« )مکاشفه ۳: ۲۰( نشان میدهد 
در جلوی درب  او  است.  آن  از  بیرون  در  بلکه  ندارد،  قرار  ایامنداران  این  زندگی  کانون  در  عیسی 
ایستاده بود. چرا او وارد نشد؟ زیرا او دعوت نشده بود. او راه خود را به کسی تحمیل منی کند، زیرا 

او مصمم است تا به اراده آزاد ما احرتام  بگذارد.
 چرا ایامنداران عیسی را در بیرون درب نگه میدارند؟ علل و دالیل مختلف و متفاوتی برای این 
امر وجود دارد. بعضی ها فقط در زندگی روحانی خود مانند کاتب نیکودیموس سوار بر افکار کامالً 
روشنفکرانه و شناختی )استداللی( به حرکت در می آیند و منی فهمند زندگی مسیحی چیست. )با 
یوحنا ۳: ۱ تا ۱۰ مقایسه کنید(. برای دیگران »بهای« شاگردی بیش از حد باالست و با ارزش است، 
بهای  از همه چیز خود بگذرند و  پیروی عیسی مسیح  برای  باید مانند »حاکم جوان ثرومتند«  آنها 
سنگینی را بپردازند. )با متی ۱۹: ۱۶ تا ۲۴ مقایسه کنید( پیروی از عیسی نیاز به انکار خود و متایل 
به تغییر زندگی خود دارد )با متی ۱۶: ۲۴ و ۲۵( مقایسه کنید و او کامالً خود را به عیسی تسلیم می 
کند )رومیان ۱۲: ۱(، نگه داشتند عیسی در بیرون از قلب خود می تواند ناشی از سهل انگاری محض 

باشد – رصف نکردن زمان کافی در مشارکت شخصی با عیسی.
 من تکرار می کنم: دلیل ولرم بودن کلیسا در رومیان ۳: ۲۰ این است: »هان، من بر درب ایستاده 
ام«. عیسی در کانون زندگی آنها نیست، بلکه در بیرون یا در حاشیه قرار دارد. بنابراین، ولرمی به 
رابطه شخصی فرد با مسیح مربوط می شود. در دیگر جنبه های خدمت، شخص مورد نظر قطعاً الزم 

نیست ولرم باشد.
 مثال: انسان می تواند رسمایه و همت زیادی را رصف حرفه خود کند ولی در عین حال از رابطه 
صمیمی با همرس خود غفلت کند. او به شغل خود متعهد است، اما در روابط زناشویی خویش ولرم 
است. پس، حتی شخص می تواند یک عضو متعهد کلیسا، یک رهرب، یا کشیش، یا یک مسئول کوشا 
باشد و هنوز در روابط خود با مسیح ولرم باشد. شخص آنقدر وقت خود را به انجام کارهای زیادی 
اختصاص میدهد که از روابط شخصی خود با مسیح غافل می شود. این هامن ولرم بودن است که 
عیسی می خواهد آن را تغییر دهد، و جایگاهش در کانون زندگی فرد باشد. این غم انگیز است که 
شخص می تواند آنقدر مشغول کار خدا )در کلیسا و رسالت او( باشد که از رابط شخصی خود با 

پروردگار غافل شود.
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مثال ده باکره
 مثال ده باکره عیسی مسیح، چه چیزی را در رابطه با اعضای کلیسای روحانی و نفسانی به ما  نشان 

می دهد؟

  همه ۱۰ نفر، باکره بودند
همه دارای اعتقادات پاک و خالص کتاب مقدسی بودند. همه دارای چراغ بودند  

همه کتاب مقدس داشتند  
همه آنها به مالقات داماد رفتند  

همه آنها مشتاقانه منتظر آمدن دوباره مسیح بودند و همه آنها به خواب رفتند  
همه آنها با فراخوان صدایی از خواب بیدار شدند، همه چراغهای خود را آماده کردند  

همه چراغها روشن شدند و رشوع به سوخنت کردند  
نیمی از آنها متوجه شدند که چراغهایشان رو به خاموشی است  

 همه آنها چراغهای خود را آماده کردند و همه چراغها ها در حال سوخنت بودند؛ اما چراغها برای 
سوخنت به روغن احتیاج دارند؛ و سوخت]روغن[ آنها در حال استفاده شدن و متام شدن بود. پس از 
مدت کوتاهی، پنج نفر از آنها متوجه شدند که چراغهاهایشان رو به خاموشی است. چراغهای ۵ باکره 
نادان که فقط برای مدت کوتاهی سوختند به ما نشان می دهند که آنها چیزی از روح القدس را در 
خود داشته اند، اما کافی نبود. روغن]روح القدس[ خیلی کمی داشتند. این، تنها تفاوت بین آنان بود.

 هنگامی که آن پنج نفر آمدند و خواستند وارد مجلس شوند، عیسی پاسخ داد: »من شام را منی 
شناسم«. آنها برای دریافت روغن، حضور روح القدس، خیلی معطل کرده بودند و دیر رسیدند، و 

درب ها برروی آنان بسته شد.
 اظهارات عیسی به ما نشان می دهد که رابطه شخصی ما با او مرتبط است با حضور روح القدس 
دارد. کسی که اجازه ندهد او را روح القدس هدایت کند، توسط عیسی تصدیق و پذیرفته نخواهد 
شد. در رومیان ۸: ۸ و ۹ می گوید: »کسانی که در حاکمیت نفس هستند منی توانند خدا را خشنود 

سازند.  ... اگر کسی روح مسیح را نداشته باشد، او از آِن مسیح  نیست«.
 در واقع، ما فقط از طریق روح القدس با عیسی رابطه شخصی واقعی داریم. اول یوحنا ۳: ۲۴ می 
گوید: »از این جا که میدانیم او ]عیسی[ در ما ساکن است که روح خود را به ما بخشیده است.« این 
بدان معناست که من بخاطر اطمینانی که دارم از روح القدس پر شده ام، در عین حال اطمینان دارم 

که من در عیسی هستم و او در من است.
 این دقیقاً تجربه هامن خواهر است، که در جلسات دعا و نیایش ۴۰ روزه رشکت کرد. با حضور 
روح القدس در زندگی  آن خواهر، او رابطه ای کامالً متفاوت با خدا را تجربه کرد و دیگران متوجه 

تغییر در زندگی او شدند. 
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یک خواهر از جنوب آملان پس از مطالعه این کتابچه، موارد زیر را نوشت: »کتاب ۴۰ روز دعا و 
نیایش، آمادگی برای بازگشت دوباره مسیح توسط دنیس اسمیت، و این کتابچه هر دو با هم به یک 
برکت بزرگ و دامئی در زندگی من مبدل شده اند. درست مانند بسیاری از اعضای کلیساهای دیگر و 
آن خواهر از کلیسای ما، چیزی در تجربه ایامنی ما همیشه گم شده بود و اکنون این افتخار را داریم 
که وارد شدن مسیح به زندگی مان و تغییر آن را تجربه کنیم. او هنوز در ما کار می کند و قدم به 

قدم ما را به خود نزدیک می کند.«20
 یک برادر اینگونه نوشت: کتابچه گامهایی بسوی تولد تازه عمیقاً مرا تحت تأثیر قرار داد. فصل 
مربوط به ده باکره و به ویژه در رومیان ۸: ۹: »و اگر کسی روح مسیح را نداشته باشد، او از آن 
مسیح نیست« من را به شدت شوکه و متعجب کرد. ناگهانی من متوجه شدم که، من مطمنئ نیستم 
که روح القدس داشته ام یا او در من کار کرده است، زیرا متاسفانه فهمیدم، من  »مثرات«  روح القدس 
را در زندگی خود گم کرده ام. بعد از ظهر روز سبت، من خواندن کتابچه را به پایان رساندم و غم و 
اندوهی بی نهایت عمیق مرا تحت تأثیر قرار داد. سپس دعای صفحه 115 را خواندم و متایل عمیقی 
در من برای دریافت روح القدس ایجاد شد كه میتوانست قلب من تغییر دهد و خدای پدر مرا مطابق 

خواست خود تغییر دهد.  ... از کتابچه و کلامتی که عمیقاً مرا به وجد آورد، تشکر می کنم«  
 بزرگرتین تراژدی و غم برای مسیحی نفسانی این است که اگر رشایط او تغییر نکند، او حیات 
ابدی را دریافت نخواهد کرد. رومیان ۸: ۹ »حال اگر کسی روح مسیح را نداشته باشد، او از آن مسیح 

نیست«.
 حال به طور خالصه: تفاوت اصلی بین عضو کلیسای روحانی و عضو کلیسای نفسانی در ارتباط 
با روح القدس است. مسیحی روحانی پر از روح القدس است. مسیحی نفسانی به اندازه کافی با روح 

القدس پر نشده است یا پُری او را ندارد.
 اگر تشخیص دادید که یک مسیحی نفسانی هستید، عصبانی نشوید. خداوند به شام راه حل 

مشکل شام را نشان داده است: روح القدس.
 در برخی مواقع، برروی حضور روح القدس بسیار تاکید شده است؛ از طرف دیگر در برخی از 

موارد روح القدس مورد غفلت و چشم پوشی واقع شده است. 
باشد که پروردگار عزیز ما را یاری کند تا فقط از کالم مقدس او پیروی کنیم، و نه به راست و نه 

به چپ نگاه کنیم، بلکه فقط نگاه ما به او باشد.

20 Email from March 31, 2013
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مقایسه: کلیسای اولیه و کلیسا در زمانهای آخر
 وقتی کلیسای اولیه را با کلیسای امروزی مقایسه می کنیم، مشاهده می کنیم که کلیسای اولیه باید 
عمدتاً توسط افراد روحانی بنا شده باشد. کتاب اعامل نشان می دهد که این دلیل توسعه رسیع و 
مثبت آنها بوده است. آنها هیچ کمک دیگری نداشتند. اما آنها روح القدس را داشتند. ما عالیرتین 

کمک در فراوانی را داریم. اما ما فقدان روح القدس را داریم. 
 به یاد بیاورید که ا. دبلیو. توزر، چه گفت: »اگر روح القدس امروز از کلیسای ما گرفته و حذف 
شود، ۹۵٪  از آنچه ما انجام می دهیم ادامه خواهد یافت و هیچ کس متوجه هیچ تفاوتی منی شود. 
اما اگر روح القدس از کلیسای اولیه گرفته شده بود، ۹۵٪ )این یعنی تقریباً همه چیز( آنچه انجام می 

دادند متوقف می شد و همه متوجه تفاوت می شدند.« 21

آیا ما یاد گرفته ایم که بدون همراهی روح مقدس ادامه دهیم؟ آیا امروز کلیسا در 
درجه اول متشکل از مسیحیان نفسانی است؟

 به عنوان یک نتیجه، آیا ما اغلب ناتوان هستیم و تا حدودی موفقعیت زیادی کسب نکرده ایم؟ آیا 
نگرش نفسانی ارتباطی با این واقعیت دارد، آیا ما فقط موجب رشد کلیساهایی ضعیف در بسیاری 
از مناطق بوده ایم؟ آیا بسیاری از مشکالت جدی در بسیاری از مناطق ناشی از نگرشهای انسانی و 
نفسانی بوده است؟ ما بیشرت متوجه خواهیم شد که مشکل اصلی شخصی و مشرتک همه ما فقدان 

روح القدس است. در حوزه شخصی می توانیم با کمک خداوند به رسعت آن را تغییر دهیم.
 جمله زیر برای خادمین آمده است که به طور طبیعی برای همه صدق می کند. یوهانس میگر 
می گوید: »پولس بین مسیحیت روحانی و نفسانی، و بین افرادی که از روح القدس پُر هستند و 
کسانی که در زندگی خود جایی برای روح القدس باز نکرده اند، تفاوت قائل میشود: آنان با روح 

القدس تعمید یافته اند، اما با روح القدس پر نشده اند.
 برای یک خادم خدا این بدان معناست که: من می توانم تعلیم کالمی خوبی داشته باشم، به 
زبانهای اصلی کتاب مقدس آگاه باشم و به طرز ماهرانه ای تفسیر آن را انجام دهم. من می توانم 
حقایق بزرگ کتاب مقدس را از نظر فکری دریافت کنم و آنها را درک کرده باشم، و در مورد کالم 
و تعالیم جزمی قرنهای مختلف آگاهی داشته باشم؛  من می توانم یک درک دقیق و صحیح از فن 
موعظه داشته باشم و موعظه های مرتبط و واقع گرایانه ای را موعظه کنم – اما  با وجود متام دانش 
و استعدادهای من، هیچ چیز منیتواند جای روح القدس را پُر کند. متاسفانه کتابها، تعلیم و تربیت، 

تجهیزات فنی خوب، حتی کاریزما، به جای روح القدس گم شده، زندگی را پر کرده اند. 

21 Dr. S. Joseph Kidder, Anleitung zum geistlichen Leben )Andrews University(, PPP Folie 2
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موعظه، دعا جمعی، سازماندهی زندگی كلیسایی، تهیه برنامه های انجیلی و تبلیغی، ارائه مشاوره 
های كشیشیان - اینها همه را می توان آموخت و همچنین بدون روح القدس عملی و اجرایی کرد. 
خانم الن جی وایت این احتامل خطرناک را چنین توصیف کرد: »دلیل کمی و فقدان روح القدس 
آشکار می کند که خادمین یاد گرفته اند تا آنها را بدون او انجام دهند«. )اِلن جی وایت، شهادت 
هایی برای کلیسا، جلد ۱، )۱۸۶۸(، ص. ۳۸۳(، به هامن اندازه که یک تعلیم اساسی و مداوم منظم 

برای واعظ مهم است، برای او مهمرت است که او اجازه دهد تا خودش دامئا از روح القدس پر شود. 
دبیر  عنوان  به  بار  آخرین  وی  بود،  الهیات  استاد  و  ُمبلغ  کشیش،  سال ها  برای  میگر  یوهانس   
در بخش خدمات اروپا-آفریقا )اکنون: در بخش اروپای میانه( در برن، سوئیس کار کرد. وی اکنون 

بازنشسته شده و در فردینسو، آملان زندگی می کند.22

خالصه مطلب: نفسانی بودن به معنای زندگی با قوت و قدرت و توانایی های عادی 
انسانی بدون روح القدس یا بدون پُری او است.

پایه اصلی و اساسی در مسیحیت نفسانی چیست؟
 أصول اخالقی بزرگ کتاب مقدس: دوست داشنت دشمن، عفو و بخشش دیگران به هر دلیلی، پیروزی 
بر گناه و غیره – همه اینها فقط با قدرت روح القدس حاصل می شوند و نه با تالش انسان.  این به 
با قوت و قدرت  ما نشان می دهد که مشکل اصلی در مسیحیت نفسانی، وجود یک زندگی رصفاً 
انسانی است. ما منی توانیم اراده خداوند را به تنهایی انجام دهیم. بگذارید چند آیه کتاب مقدس را 

در مورد این موضوع بخوانیم:
 اشعیا ۶۴: ۶: »و همه اعامل نیک ما جملگی همچون پارچه های کثیف است«.

 ارمیا ۱۳: ۲۳: »آیا حبشی می تواند پوست خود را یا پلنگ خال های خود را تغییر دهد؟  پس 
شام نیز ممکن است که به بدی خو کرده اید، کار نیک توانید کرد؟«.

حزقیال ۳۶: ۲۶ و ۲۷:» و دلی تازه به شام خواهم بخشید و روحی تازه در اندرونتان خواهم نهاد 
و دل سنگی را از پیکر شام به در آورده، دلی گوشتین به شام خواهم داد. روِح خود را در اندرونتان 
خواهم نهاد و شام را به فرایض خود سالک خواهم گردانید، و شام قوانین مرا نگاه خواهید داشت و 

آنها را به جا خواهید آورد«. 

22 Johannes Mager, Auf den Spuren des Heiligen Geistes )Following the Steps of the Holy Spirit(,
 )Lüneberg, 1999(, pages 102-103
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رومیان ۸: ۷:» زیرا طرز فکر انساِن نفسانی با خدا دشمنی می ورزد، چرا که از رشیعت خدا فرمان 
منی برد و منی تواند هم بربد«. و در NIV آمده است:» ذهنیت نفسانی و انسانی، دشمن خداست؛ و 

خود را تسلیم رشیعت خدا منی کند، یا فرمان او را انجام دهد«.
 خانم الن جی وایت خیلی دقیق و شفاف گفته است:

 »کسی که سعی و تالش دارد تا با اعامل خود و به پشتوانه کارهای خود وارد ملکوت شود، سعی 
در کاری غیرممکن دارد. انسان منی تواند بدون اطاعت و تسلیم نجات یابد، و کارهای او نباید از خود 

او باشد؛ بلکه باید مسیح در او کار کند تا او بخواهد و از روی رضایت و خرسندی او باشد «.  23
 من فکر می کنم این منابع و اطالعات به اندازه کافی نشان می دهند که ما بدون روح القدس 
قادر به انجام اراده خداوند نیستیم. موضوع اصلی ما این است که همیشه نیاز داریم براساس خواست 
و اراده خداوند تصمیم بگیریم، تا خداوند به ما قدرت اجرای آن را بدهند. این درک از دکرتین عدالت 
از طریق ایامن بسیار مهم و رهایی بخش است. با این حال، ما در اینجا منی توانیم به تفصیل در 

مورد آن بحث کنیم.

چه اتفاقی ممکن است بیافتد، هنگامی که برخی از افراد تالش می 
کنند تا کاری که بیش از توانایی آنها است را انجام دهند؟

 اغلب، زمانی من متوجه میشوم که دیگر: من منی توانم این کار را انجام دهم! حاال دوباره شکست 
خورده ام!  فکر می کنم تا حدی، ما ناامیدی را تجربه می کنیم.

 من فکر می کنم این مسئله در مورد نسل جوان بسیار پراهمیت تر از نسل قدیمی است. افراد 
مسن نسبت به اطاعت و حامیت از خانواده، مدرسه و تجارت احساس وظیفه قویرتی دارند. بنابراین 
آنها نسبت به جوانرتها به راحتی ناامید و ناراحت منی شوند. اما بهر حال مشکل در جوانان و پیران 
بطور یکسان وجود دارد. فقط یک فرد جوان آن را بیشرت حس می کند. سفر درمسیر ایامن با قوت و 

قدرت خود]انسانی[ مهمرتین مشکل هر مسیحی نفسانی است که خواه آن را بداند یا نه.
این مشکل را حل کنیم؟ ممکن است یک نفر برای دریافت کمک خداوند   چگونه می توانیم 
بیشرت دعا کند و تصمیم بگیرد که بیشرت تالش کند. ممکن است، شخص دیگر فکر کند که ما نباید 
اینقدر باریک بین باشیم. حال او رشوع می کند تا مسائل را رَسرَسی بگیرد و عمیق به آنها نگاه نکند 
و احساس رهایی بیشرتی کند. هنوز فرد دیگری هست که کامالً ایامن خود را کنار می گذارد و حتی 
ممکن است احساس بهرتی داشته باشد. تنها مشکل این است که این راه حلهای آشکار، راه حل های 
غلط و اشتباهی هستند، زیرا پیامدهای آنها دیر یا زود آشکار میشوند. روش صحیح این است که 
احکام خدا را جدی بگیریم، زیرا آنها با عشق و از روی محبت خداوند داده شده اند و رعایت آنها به 

نفع خود ما هستند. با این حال، ما 

23 E.G. White, Review and Herald,July 1, 1890
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برای اینکار نیاز به قدرت خداوند داریم. راه درست اینست که در قوت و قدرت روح القدس با 
شادی فراوان، انگیزه، قدرت، در مثربخشی و پیروزی زندگی کرد.

مشکل و مسئله اصلی
 فکر می کنم ما این مسئله را تشخیص داده ایم که مشکل بیشرت مربوط به مسیحیت نفسانی است. 
آیا این برای ما واضح و واضح تر منی کند که چرا عیسی مایل به داشنت پیروان ولرم نیست؟ آنها زندگی 
الگوهای خوب  آنان  را تجربه منی کنند و  ما بدهد  به  آنچه که خدا می خواهد  مانند  در فراوانی 
نیستند، حتی اگر اکرثیت آنها آن را منی دانند. مشکل بسیار جدی تر از چیزی است که فکر می کنیم. 
»مسیحیان ولرم بدتر از کافران هستند؛  بخاطر سخنان فریبنده و موقعیت غیرمتعهدانه آنان بسیاری 

گمراه می شوند.« 24
 در کتاب، مسیح عدالت ما است، نوشته آرتور جی دانیلز چنین می خوانیم: »اما فرمالیسم]فرمالیته[، 
و  محتمل  غیر  مسیحیت  این  هستند.  ویرانگرترین  و  ترین  فریبنده  مسیحی،  ظاهر  به  مسیحیان 
ناشناخته است که طی قرن ها، غالبا به خوبی باعث نابودی کلیسا شده است. پولس به ما هشدار می 
دهد که »شکل خداپرستی«، بدون قدرت خدا، یکی از خطرات روزهای پایانی زمین خواهد بود و به 

ما توصیه می کند که از کار فریبنده و مضحک دور شویم«.25

عوامل احتاملی که منجر به مسیحیت نفسانی میشود
عوامل یا دالیل زیر مواردی هستند که می توانند به مسیحیت انسانی منجر شوند:

 ۱. جهل – بی خربی از این مسئله که ما خودمان را به اندازه کافی وقف موضوع »زندگی با روح 
القدس« نکرده ایم، یا ما کلید عملی و اجرایی کردن آن را در زندگی خود پیدا نکرده ایم. 

 ۲. بی ایامنی یا کم ایامنی– رشط الزم برای پُری روح القدس، تسلیم كامل زندگی ما به عیسی مسیح 
است. این همچنین ممکن است به دلیل جهل اتفاق بیفتد، یا شاید به این دلیل که می ترسیم 
خداوند ما را متفاوت از آنچه که خود می خواهیم هدایت کند. این بدان معنی است که ما به 

اندازه کافی به محبت و حکمت خداوند ایامن و اعتامد نداریم.

24 EGW Letter 44, 1903, quoted in Adv. Bible Commentary, Vol.7, p.963 on Rev. 3: 15-16
25 Arthur G. Daniells, Christ our Righteousness, p. 30, - Christus unsere Gerechtigkeit )Hamburg  
 1962(, S.20
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۳. مفاهیم غلط - افراد می تواند فکر کند که در پُری روح القدس هستند، حتی اگر در واقعیت 
نیستند یا بقدر کافی پر نشده اند. به نظر می رسد این مشکل عادی است.

۴. بسیار مشغول بودن - مردم آنقدر رسگرم هستند که فکر می کنند هیچ وقت کافی برای برقراری 
رابطه با مسیح ندارند. یا با اینکه آنها وقت می گذارند، اما هیچ پیرشفتی در ارتباط با خدا حاصل 

منی کنید.
۵.  گناهان پنهان، شاید مانع اصالح میشوند - این مانند یک ارتباط ناقص و قطع شده است، به 

این معنی که هیچ ارتباطی با قدرت خداوند وجود ندارد.
۶. ترس از مردم - شخص می تواند چنان توسط روحیات و نظریات متداول در جامعه احاطه شده 

باشد که شجاعت الزم را برای اجرای اصول ایامنی خود نداشته باشد.
 ۷. اکرثا مطابق احساساتشان عمل می کنند. کالم خدا می گوید: »صالحان با ایامن زندگی می 
کنند«. آیا من در زندگی با اعتامد به خداوند تصمیم می گیرم یا با توجه به احساساتم؟ این بیانات 
راجر مورنو واقعاً مرا تحت تأثیر قرار می دهد: »ذات انسانی، گاهی مردم را ترغیب می کند به جای 
کالم مسیح و انبیا به احساساتشان گوش دهند. بدون داشنت راه حلی روحیات انسانی کنرتل زندگی 

مردم را بدست میگیرند، بدون اینکه افراد متوجه باشند که چه اتفاقی افتاده است«.26

 چرا باید دریافت روح القدس را از خداوند درخواست کنم؟
 مگر نه اینکه من او را در غسل تعمید دریافت کرده ام. در این اینجا مشکلی وجود دارد؟

از یک طرف، روح القدس به ما داده شد تا در ما مباند. از طرف دیگر، ما باید پیوسته با ایامن برای 
دریافت روح القدس درخواست و دعا کنیم. چگونه این تضاد آشکار را میتوانیم حل کنیم؟

 از یک سو:
عیسی در یوحنا ۱۴: ۱۷ آمده است: »زیرا او ]روح القدس[ نزد شام می ماند و در شام خواهد 
بود.«  اعامل ۲: ۳۸ می گوید: »توبه کنید، و اجازه دهید هر کس از شام، تعمید یابد ... و عطایای روح 

القدس را دریافت خواهید کرد.«
 از سوی دیگر:

هنگامی که عیسی در مورد دعا در لوقا ۱۱: ۹ تا ۱۳ تعلیم داد، او  گفت: »... بپرسید و به شام داده 
 می شود.  ... چه بسا پدر آسامنی شام روح القدس را به کسانی که از او سؤال می کنند می بخشد!«

افسسیان ۵: ۱۸ می گوید: »... با روح القدس پر شوید.«  در هر دو مورد در منت اصلی یونانی، یک 
درخواست مداوم وجود دارد.

26 Roger Morneau, A Trip into the Supernatural, Review and Herald 1982, p. 43
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راه حل:
 »خانم اِلن جی وایت می گوید: »هنوز، اقدامات روح القدس همیشه همسو و هامهنگ با کالم 
مکتوب خداوند است. هامنطور که با طبیعت هامهنگ است، با دنیای روحانی نیز هست. زندگی 
طبیعی لحظه به لحظه توسط قدرت الهی محافظت می شود؛ با این وجود، نه از طریق یک معجزه 
مستقیم، بلکه با استفاده از نعمت هایی است که در اختیار و دسرتس ما هستند. بنابراین، زندگی 
روحانی با بکارگیری مشیت الهی، تداوم می یابد. اگر پیروان مسیح در ایامن رشد می کردند – انسان 
بالغ شده، و به بلندای کامل قامت مسیح می رسید )افسسیان ۴: ۱۳(، او باید از نان حیات بخورد و 
از آب نجات بنوشد. او باید مراقب باشد و دعا و تالش کند، و در همه چیز به دستورات  خدا که در 

کالم او آمده است، توجه و عمل کند«. 27
 ما از بدو تولد، حیات را دریافت می کنیم. برای تداوم این زندگی باید غذا بخوریم، آب بنوشیم، و 
ورزش کنیم و غیره، دقیقاً در زندگی  روحانی ما هم همینطور است. ما روح القدس را از طریق تعمید 
خود با آب و روح )تولد تازه( داریم تا این حیات روحانی در کل زندگی ما باقی مباند. به منظور تداوم 
این زندگی روحانی، بکارگیری تجهیزات که خداوند فراهم آورده است، رضوری است: روح القدس، 

کالم خدا، دعا، شهادت های ما، و غیره.
 عیسی در یوحنا ۱۵: ۴ گفت: »در من مبانید و من در شام«. خانم اِلن جی وایت در این باره می 
گوید: »ماندن در مسیح به معنای دریافت مداوم روح او، تسلیم بدون قید و رشط زندگی خود به او، 

و خدمت به اوست.« 28

 به همین دلیل است که باید هر روز با ایامن دریافت روح القدس را بخواهیم و خود را هر روزه 
با هر آنچه که داریم و هستیم، تسلیم خداوند کنیم.

در کجا بایستم؟
 اکنون مهمرتین مسئله این است که تشخیص دهم در کدام گروه قرار دارم. و در کدام گروه قرار 

بگیرم؟
 وقتی مادر عزیزم ۲۰ ساله بود با گفنت اینکه عالقه ای به ایامن ندارد به سوال مرد پاسخ داد. 
سپس مرد در جواب گفت: و اگر تو امشب مبیری؟ این نظریه او را به شدت رنجیده کرد. اما تأثیر 
بسیار مثبتی داشت. این باعث شد که او تصمیمی را به خاطر عیسی و کلیسای خود بگیرد. شاید این 

سوال به شام هم کمک کند:

 فرض کنید ... شام امروز مبیرید ...!  )حمله قلبی؟ تصادف؟( 
 آیا شام از زندگی ابدی با عیسی مسیح اطمینان دارید؟ 

بالتکلیف منانید.

27 E.G. White, The Acts of the Apostles, )1911(, p. 284.2
28 E.G. White, The Desire of Ages, )1898(, p. 676.2
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خوشبختی ما به این بستگی دارد
 من خیلی پریشان و نگران میشوم هنگامیکه اهمیت و بزرگی این مشکل را رشوع به درک می کنم. 
من فکر کرده ام و دعا کرده ام که آیا واقعاً باید این پاراگراف را اضافه کنم. من از این فرصت استفاده 
می کنم، زیرا این مسئله خوشبختی در زندگی حال و حیات ابدی است و به ویژه بر روی مسائل 
مهمی مثل ازدواج و خانواده و همچنین کلیسا و شغل تأثیر دارد. من منی دانم در مورد چه کسانی 
این مسئله صدق می کند. اما من می خواهم به افراد مربوط کمک کنم، هامنطور که به من کمک 
شده است.  بسیار مهم است که هرکسی که نفسانی هست، این موضوع را درک کند؛ در غیر این 
صورت او منی تواند با کمک خدا تغییر کند. خدا با محبت و فیض خود می خواهد با رابطه صمیمی 
با عیسی مسیح از طریق روح القدس، ما را به طرز عمیق و غنی برکت بخشد. در نتیجه می توان از 
رضر بزرگ از دست دادن حیات ابدی جلوگیری کرد و برکات بی حد و حرص او را تجربه کرد. و نکته 
جالب این است که ما می توانیم خیلی رسیع با  کمک خداوند به بهبود این وضعیت بپردازیم و آن 

را برطرف کنیم. )با جزئیات بیشرت در فصول ۳ و ۵(. 
 مشکل مسیحیت نفسانی به روشهای مختلفی در کتاب مقدس توضیح داده شده است. گروه های 
مختلف و افراد گروهها می توانند از جوانب متفاوتی با آن رس و کار داشته باشند و یا درگیر آن باشند، 

اما مشکل اصلی یکسان است.  توضیحات مختلف عبارتند از:
  »در جسم یا نفس « - رومیان ۸: ۱ تا ۱۷؛ اول قرنتیان ۳: ۱ تا ۴؛ غالطیان ۵: ۱۶ تا ۲۱ و   

متون دیگر
  »نادان « - در مثال ده باکره، متی ۲۵: ۱ تا ۱۳،»وضعیت کلیسایی که توسط باکره های   

نادان نشان داده میشود، همچنین در مورد وضعیت الئودیکیه صحبت می کند«. 29
» ولرم « - نامه به کلیسای الئودیکیه درمکاشفه ۳: ۱۴ تا ۲۱  

بودن  رسد  عیسی  نیست؟   انگیز  شگفت  این   )۱۵  :۳ )مکاشفه  رسد«  یا  بودی  گرم  کاش  »ای    
را به ولرم ترجیح می دهد. دلیل او برای این ترجیح چیست؟  مسیحیان ولرم از کافران    

کنند.  می  گمراه  را  بسیاری  غیرمتعهدانه،  موقعیت  و  فریبنده  سخنان  بخاطر  هستند؛  بدتر    
دهد.  می  فریب  را  طرف  دو  هر  ولرم  مسیحی  دهد.  می  نشان  را  خود  واقعی  چهره  کافر    

  او نه دنیوی خوبی است و نه مسیحی خوبی. شیطان از او برای انجام کارهایی استفاده   
می کند که هیچ کس دیگری قادر به انجام آن نیست « 30

 .۲۱ تا   ۱  :۳ یوحنا   - است  منانده  باقی  وضعیت  این  در  یا   -  » نشده  متولد  نو  »از    
است  دلیل  همین  به  است.  معارص  عرص  این  در  نادر  تجربه  یک  تازه  »تولد  گفت:  وی    
بیان  را  مسیح  نام  که  آنها  از  عظیمی  سیل  دارد.  وجود  رسگشتگی  همه  این  کلیساها  در  که    
اند.  شده  دفن  زنده  اما  اند،  یافته  تعمید  آنها  هستند.  ناپاک  و  اند  نشده  تقدیس  کنند،  می    

آنها در خود منردند، و بنابراین، آنها با زندگی نو در مسیح و با تولد تازه قیام نکردند «. 31  

29 E.G. White, Review and Herald, Aug. 19, 1890
30 E.G. White, Letter 44, 1903, quoted in the Seventh Day Adventist Bible Commentary, Vol.7,  
p.   963 on Rev. 3: 15.16
31 E.G. White, MS 148, 1897, quoted in the Seventh Day Adventist Bible Commentary Vol.6, 
 p. 1075 Many buried alive
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  به شکل خداپرستی – » ظاهراً خداپرستند، ولی قدرت آن را انكار می منایند. از این اشخاص   
دوری كن «)دوم تیموتائوس ۳: ۵(. آرتور جی. دانیلز در این مورد می گوید:

مخرب  و  فریبنده  بسیار  چیزی  مسیحی  ظاهر  به  مسیحیان  فرمالیسم]فرمالیته[،  اما   ...«    
قرن  در طول  را  کلیسا  که  است  ای  ناشناخته  و  ای  غیرمنتظره  و  پنهان  تکه سنگ  این  هستند.    
اینها »ظاهراً  كه  داد  ما هشدار  به  پولس  است.  به آن رضبه زده  و  تهدید کرده است  بارها  ها    
شوند[  پر  القدس  روح  از  آنكه  ]بدون  خدا  قدرت  بدون   )۵  :۳ تیموتائوس  )دوم   » پرستند  خدا    
رفتار  این  فریب  که  کند  می  توصیه  ما  به  و  بود  خواهند  جهان  آخر  روزهای  خطرات  از  یكی    

  بی خیال و فریبنده را نخوریم. 32
و همچنین اظهارات تکان دهنده ای در نوشته های خانم الن جی وایت وجود دارد:  

  خیلی، خیلی کم
که  هرکس  از  و  بود  ایستاده  مهم  ساختامن  یک  ورودی  درب  در  نگهبان  یک  من  رویای  »در     
اید؟  کرده  دریافت  را  القدس  روح  آیا شام  میپرسید«,  را  سوالی  شود،  ساختامن  وارد  میخواست    
به  شدن  داخل  برای  کمی  بسیار  تعداد  فقط  و  بود  او  دست  در  گیری  اندازه  معیار  »یک    

ساختامن پذیرفته میشدند «. 33  
هیچ یک از بیست نفر آماده نیستند  

بیست  از  كسی  هیچ  اینكه  گویم،  می  كلیسا  به  من  كه  است  جدی  سخنی  »این  گفت:  وی     
و  خاکی  پیشینه  تا  نیستند  آماده  است،  شده  ثبت  كلیسا  دفرتهای  روی  بر  آنها  نام  كه  نفر    
گناهکار  یک  عنوان  به  جهان  در  ناامیدی  و  کافر  هامنند  و  کنند،  فراموش  را  خود  انسانی    

متعارف خواهند ماند «. 34  
چرا اینقدر خواب آلودیم؟  

»چرا رسبازان مسیح اینقدر در خواب غفلت و بی تفاوت هستند؟ زیرا آنها با مسیح ارتباط بسیار     
کمی دارند؛ زیرا آنها فاقد روح القدس هستند «. 35    

خطر بزرگ و مهیب  
اما  ام؛  نیامده  و  ام  نشده  ساکن  مبهم  و  مشخص  نا  و  کوتاه  زندگی  یک  برای  اینجا  در  »من     
یک خطر وحشتناک  و بزرگ وجود دارد - خطری که به اندازه کافی اهمیت و بزرگی آن درک    
یک  در  ماندن  انتخاب  با  خدا،  القدس  روح  خواهش  ندای  به  تسلیم  در  تأخیر   - است  نشده    
کانون  در  است« 36. چه چیزی  مسئله  این  برای  مهیب  و   تأخیری خطرناک  آلود؛  گناه  زندگی    
به  واقعاً  ما  اینکه  نشانه   .)۹  :۱۶ )یوحنا  نیاوردند«.  ایامن  من  به  آنها  »زیرا  ؟   دارد  قرار  گناه    
این  كنیم.  او می  تسلیم  را  خود  کامالً  ما  كه  است  این  داریم  اعتامد  و  ایم  آورده  ایامن  عیسی    

با تسلیم و رسسپردگی کامل ما ارتباط دارد؛ یعنی متایل ما برای پیروی از او در همه چیز.  

32 A. G. Daniells, Christ our Righteousness, p. 20
33 E.G. White, Selected Messages, Vol. 1 )1958(, p. 109.2
34 E.G. White, Christian Service )1925(, p. 41.1
35 E.G. White, The Great Controversy )1911(, p. 507.3
36 E.G. White, Selected Messages, Vol. 1 )1958(, p. 109.2
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می خواهم باز هم این را بگویم: من از این فرصت استفاده کردم تا این بند بسیار جدی را اضافه کنم، 
زیرا این مربوط به خوشبختی شخصی ما در زندگی و حیات ابدی ماست، و همچنین ما را به ویژه در 

مسائل مربوط به ازدواج، خانواده و کلیسایامن، تحت تاثیر قرار خواهد داد. 

سواالت بیشرت و بیشرت
 سوال اساسی و اصلی اینست که آیا شام از روح القدس پر شده اید یا خیر. و اینکه چه زمانی شخص 
پُری روح القدس را دارد؟ آمادگی ها و پیش قابلیتهای الزم چه هستند؟ مثرات مثبت یک زندگی با 
روح القدس چیست؟ چه اتفاقی می افتد، هنگامی که به اشتباه فکر می کنید که از روح القدس پر 

شده اید؟

 سپاسگزار نشانه ها و عالئم باشید
 از پروردگار به خاطر اینکه ما بیشرت خودمان را وقف موضوع احیا و تولد تازه می کنیم، سپاسگزارم. 
 من فکر می کنم که خدای بزرگ و شگفت انگیز ما دالیل مهمی دارد که در حال حارض انگیزه های 

روح القدس را برای احیای مجدد ما به ما القا می کند. آیا  اینها می توانند دالیلی باشند؟

کلیسای  مشابه  وضعیت  از  را  ما  و  کند  برطرف  را  ما  های  ضعف  و  کمبودها  خواهد  می  او    
الئودیکیه نجات دهد.   

از آمدن  او می خواهد ما را برای آمدن دوباره عیسی و به ویژه زمان وقایعی که درست قبل    
او اتفاق میافتند، آماده کند.  

او می خواهد احیایی بزرگ و تولدی تازه در جهان بوجود آورد )مکاشفه ۱۲: ۱۷( از   
به  و   » هستند  مسیح  عیسی  شاهدان  و  كنند  می  حفظ  را  خدا  احكام  »کسانیکه  طریق    

»عیسی ایامن « دارند.  

 همچنین خدا را شکر می کنیم که هر مسیحی نفسانی و معمولی می تواند به رسعت تبدیل به یک 
مسیحی روحانی شود. و اینکه هر کس در روح القدس زندگی کند می تواند در کامل مسیح رشد کند. این 

اکنون کار بعدی ما است، یک تجربه دیگر در پایان این فصل.

انگیزه ای جدید و شادی درونی
 »یک خواهر در کلیسا کتابچه »گامهایی بسوی تولد تازه« را به من داد. من در اثر مطالعه کتاب در 
اندیشه عمیقی فرو رفتم. من مدتها بود که در جستجوی مطالبی مانند این بودم و رسانجام آن را پیدا 
کردم. سپس من رشوع به مدیریت زندگی روحانی خود کردم و تنها پس از آن فهمیدم که باید کاری 
انجام دهم: خودم را کامالً تسلیم عیسی کردم. از آن زمان به بعد خداوند خیلی زود مرا از خواب 
غفلت بیدار کرد و به من برای تخصیص و وقف شخصی فرصت داد. هر روز یک فصل از کتاب ۴۰ 
روز دعا و نیایش را مطالعه می کردم. من به وضوح متوجه شدم که رابطه من با عیسی بهرت، عمیق 

تر و صمیمی تر شده است
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روح القدس روی من کار کرده بود. بعد از مطالعه کتاب ۴۰ روز دعا و نیایش، من جلد دوم کتاب 
۴۰ روز دعا و نیایش را مطالعه کردم. از آن زمان تاکنون چهار بار هرکدام از این کتاب ها را مطالعه 
کرده ام. من منی توانم کاری انجام دهم مگر اینکه روزانه از خداوند درخواست مشارکت کنم. مثرات 
آن عالی هستند، زیرا انگیزه و اشتیاق جدید من و شادی درونی من منی تواند بدون توجه و جواب 
باقی مباند. من در این مدت این امتیاز و افتخار را داشتم که تجربه های زیادی با خدا داشته باشم. 
من همچنین برای به اشرتاک گذاشنت تجربه خود به دنبال هر فرصتی بوده ام. رابطه نزدیک با عیسی 
باعث می شود بسیاری از امور بی اهمیت و نگرانی های بی مورد من حل شوند. امیدوارم و دعا کنم 

که بسیاری از افراد این تجربه را که من از آن برخوردار شده ام را تجربه کنند.«  اچ. اس.
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فصل ۳

آیا مشکالت ما قابل حل هستند، 
چگونه؟

 راه حل خدا برای مشکالت ما چیست؟
چگونه میتوانیم مسیحیان شاد و قوی باشیم؟

مسیح میفرماید:
»در من مبانید، و من نیز در شام می مانم« )یوحنا ۱۵: ۴ (»اطاعت از مسیح به معنای 
دریافت مستمر روح القدس، تسلیم بدون قید و رشط زندگی در خدمت به او است.« 37

این دو، بخشی از راه حل الهی برای مسئله و مشکل اصلی ما و در عین حال راهی برای یک زندگی 
شاد مسیحی است. چرا؟ عیسی درباره این سخنان اظهار داشت: »این چیزهایی را كه من به شام 
گفتم، تا شادی من در شام مباند و شادی شام کامل شود.« )یوحنا ۱۵: ۱۱( از طریق این دو مرحله 
یعنی)دریافت مستمر روح القدس و تسلیم کامل در خدمت و رسالت او( مسیح در ما زندگی می 
کند و این راهی برای رسیدن به سعادت کامل است. کولسیان ۱: ۲۷ در مورد جالل عظیمی صحبت 

می کند: مسیح در شام. 

37 E.G. White, The Desire of Ages )1898(, p. 676.2
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این قابل توجه نیست که عیسی این مثال تاک)یوحنا ۱۵( را در مورد وعده روح القدس در )یوحنا 
۱۴( و در مورد کار روح القدس در )یوحنا ۱۶( بیان کرده است؟

نکته بسیار مهم اینست که ما )به عنوان یک حکم( هر روزه خود را با هر آنچه که داریم 
و هستیم، تسلیم خدا می کنیم، واینکه ما همچنین هر روزه با ایامن از دریافت روح 

القدس، آنرا تقاضا و دریافت میکنیم.

چرا رضوری است که خودمان را هر روزه تسلیم عیسی کنیم؟
 عیسی در لوقا باب ۹: ۲۳ میفرماید: »اگر كسی بخواهد مرا پیروی کند، باید خود را انکار کرده، و هر 

روز صلیب خودیش برگیرد و از پی من بیاید.«
 عیسی گفت که شاگردی یک امر روزمره است. انکار خود به معنای کنرتل و تسلط عیسی بر 
زندگی من است. حمل صلیب به معنای این نیست که هر روز با مشکالت روبرو خواهیم شد. این 
بدان معنی است: روزانه نفس خود را انکار کرده و روی خرسندی و با أراده خودمان را تسلیم عیسی 
کنیم - درست هامنطور که پولس در مورد خودش گفت: »من هر روز می میرم.« وقتی شخصی در 
روزگار عیسی صلیب را حمل میکرد، بدان معنا بود که به اعدام محکوم شده بود و به محل اعدام 
می رفت تا به صلیب کشیده شود. بنابراین، این امر همچنین با پذیرش مشكالت، كه در اثر پیروی از 

عیسی ناشی می شود، ارتباط دارد.
 ما حیات جسمی خود را از بدو تولد دریافت کردیم. به منظور حفظ حیات، ما قدرت و سالمتی 
را از آنچه که معموالً هر روز می خوریم، دریافت می کنیم. ما، حیات روحانی خود را هنگامی که 
در روح تولد تازه یافتیم به دست آوردیم. برای اینکه زندگی روحانی خود را قوی و سامل نگه داریم، 
الزم است که همچنان روزانه از شخصیت روحی]درونی[ خود مراقبت کنیم. اگر این احیاِء در زندگی 
جسمی ما و همچنین در حیات روحانی ما نیفتد، پس ما ضعیف و بیامر می شویم یا حتی خواهیم 
مرد. هامنطور که ما منی توانیم به عنوان وعده های غذایی، از قبل وعده های غذایی را بخوریم، 

هامنطور هم منی توانیم روح القدس را از قبل برای حیات روحانی خود ذخیره کنیم.
 در کتاب اعامل رسوالن در این باره توصیه های ارزشمندی وجود دارد:»هم مانند دنیای طبیعی، 
در دنیای روحانی هم همینطور است. زندگی طبیعی لحظه به لحظه توسط قدرت الهی حفظ می 
شود؛ البته نه با یک معجزه مستقیم، بلکه با استفاده از برکاتی است که در دسرتس و اختیار ماست. 

بنابراین حیات روحانی با بکارگیری ابزاری که مشیت الهی تأمین کرده است، تداوم می یابد. « 38
 این نظریه در کتاب »آرزوی اعصار« واقعاً مرا تحت تأثیر قرار داد: »ما باید هر روزه مسیح را 

پیروی کنیم.  خدا عطایی را برای فردا منی بخشد.«39

38 E.G. White, The Acts of the Apostles, )1911(, p. 284.2
39 E.G. White, The Desire of Ages )1898(, p. 313.4.
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خانم الن جی وایت می گوید :
 .40 دارد«  روزه  هر  مستمر  تکرار  و  تحول صمیامنه  به  نیاز  ابتدا  در  مسیح  عیسی  از  »پیروی 
»هرچند ممکن است تقدیس و تسلیم ما در نتیجه تغییر ما کامل شده باشد، اما هیچ فایده ای برای ما 
نخواهد داشت مگر اینکه روزانه دوباره و دوباره تجدید شود ...« 41. ما هر صبح باید خود را تسلیم 
خداوند کنیم. این اولین کار و وظیفه شامست. بگذارید دعای شام این چنین باشد، »ای پروردگار، مرا 
کامالً فراخوان، من همه نقشه هایم را در زیر پای تو و اراده تو قرار میدهم، امروز مرا برای خدمت 
خود بکار گیر، در من مبان و اجازه بده تا متام کارهای من تحت اراده تو انجام شود. « این یک موضوع 
روزانه است. برای همین، هر روز صبح خود را به خدا تقدیم و تسلیم کنید. متام برنامه های خود 
را به او تسلیم کنید، تا هامنطور که مشیت اوست، انجام شود. بنابراین، هر روزه زندگی خود را به 
دست خدا سپرده، تا زندگی شام بیشرت و بیشرت از زندگی مسیح الگو گرفته و به شکل آن در آید « 42.

موریس وندن می گوید:
» اگر شام به اهمیت و رضورت تغییر روزانه در مسیح پی نربده اید، این می تواند یک شکاف 
بزرگ در زندگی شام باشد. The Mountain of Blessings ، صفحه ۱۰۱، این قول را می دهد که:› 
اگر شام در پی پروردگار باشید و هر روز متحول شوید ... همه آالم شام تسکین می یابد، مشکالت 
شام بر طرف میشود، و همه مشکالت پیچیده و رسدرگمی که اکنون با آنها روبرو هستید، حل می 

شوید ‹ « 43.
 ماندن با عیسی از طریق احیاِء حیات روزانه و تسلیم ما، هامنقدر مهم است که وقتی برای اولین 

بار به نزد او آمدیم.
 موریس وندن در ادامه می گوید: »ارتباط روزمره با خدا منجر به تسلیم، رسسپردگی و وابستگی 

لحظه به لحظه به او می شود« 44.
 ممکن است ما یقین داشته باشیم که: وقتی صبحگاهان خود را به عیسی تسلیم می کنیم، آنگاه 
ما کاری را انجام می دهیم که او می خواهد ما آن را انجام دهیم، زیرا او گفت: »نزد من بیایید ...« 

)متی ۱۱: ۲۸( و: »  ... کسی که نزد من بیاید، او را هرگز از خود نخواهم راند« )یوحنا ۶: ۳۷(.
 »خداوند مایل است کارهای بزرگی را برای ما انجام دهد. ما پیروزی را از طریق تعداد به دست 
نخواهیم آورد بلکه با تسلیم کامل روح خود به عیسی مسیح بدست می آوریم. ما باید در ایامنداران 

قدرت او پیش برویم و به خدای توانای ارسائیل اعتامد کنیم ... «45.

40 Editor Francis D. Nichol, Adventist Bible Commentary Vol. 1 )Review and Herald, 1976(,  
 p. 1113
41 E.G. White, Review and Herald, Jan. 6, 1885
42 E.G. White, Steps to Christ )1892(, p. 70.1
43 Morris Venden, 95 Theses on Righteousness by Faith )Pacific Press, 1987(, p. 96
44 Morris Venden, 95 Theses on Righteousness by Faith )Pacific Press, 1987(, p. 233
45 E.G. White, Sons and Daughters of God, p. 279
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بزرگرتین مثره ای که خداوند می تواند از طریق ما حاصل کند، زمانی که ما خود را به طور کامل 
تسلیم او کنیم، جان وسلی آنرا بدین صورت رشح میدهد: »خدا می تواند با مردی که خود را ٪۱۰۰  
به او اختصاص داده باشد، کار بیشرتی را نسبت به کل ارتشی از مردان که تنها ۹۹٪ خود را وقف 

خداوند کرده اند، پیش بربد« 46.

خانم الن جی وایت مینویسد:
 » تنها کسانی همکار مسیح میشوند که بگویند، پروردگار، همه آنچه که من دارم و همه آنچه که 
هستم، از آن تو است، و آنها به عنوان پرسان و دخرتان خدا تصدیق و تایید خواهند شد «47. »همه 
کسانی که جان، بدن و روح  خود را به خداوند تخصیص میدهند و وقف او می کنند، دامئا و به طور 
مستمر از قدرت فیزیکی و ذهنی پر میشوند ... روح القدس باالترین انرژی را برای انجام کار در قلب 
و ذهن قرار می دهد. فیض و رحمت خدا، توانایی های آنان را افزایش می دهد و کامل هر طبیعت 
الهی به آنان در کار نجات جان ها کمک می کند ... و با وجود ضعف های انسانی، آنها برای انجام 

اعامل همه جانبه قادر و مجهز می شود « 48. 
خیلی از موضاعات روزانه »تقدیس «یا »تعهد «یا» تسلیم زندگی خود «یا» تحول «.

چرا یک نفر باید هر روز برای تعمید تازه از روح القدس درخواست کند؟
درخواست پُری روح القدس، درخواست ساکن شدن مسیح در من توسط من است. زیرا او از طریق 

روح القدس در من زندگی می کند. اما چرا روزانه؟ 

خانم اِلن جی وایت در اعامل رسوالن می گوید: »برای خادمین رسسپرده، این تسلی شگفت انگیز 
وجود دارد، با علم به اینکه حتی مسیح در طول زندگیش برروی زمین هر روزه در پی پدرش برای 

تازه و مجهز شدن از فیض او بود ....
 الگو بودن مسیح این اطمینان را میدهد که با ایامن به خدا با جدیت و صمیمیت دعا کرد – ایامن 
ما را بسوی وابستگی کامل به خدا و تسلیم بدون قید و رشط به کار او هدایت می کند– کمک روح 

القدس در نربد بر علیه گناه برای انسان سودمند خواهد بود.« 49 
اگر این یک رضورت روزانه برای عیسی بود، پس چقدر بیشرت از مسیح اینکار برای ما رضوری 

است.

46 Dr. S. Joseph Kidder, Anleitung zum geistlichen Leben )Andrews University(, PPP slide 14
47 E.G. White, The Desire of Ages )1898(, p. 523.1
48 E.G. White, The Desire of Ages )1898(, p. 827.3
49 E.G. White, Acts of the Apostles, )1911(, p. 56.1
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در دوم قرنتیان باب ۴: ۱۶ یک جمله مهم وجود دارد:
 »... وجود باطنی ما روز به روز تازه تر می شود.«

 انسان درونی ما به مراقبت روزانه نیاز دارد. این احیا روزانه به چه طریق انجام می شود؟  به 
گفته افسسیان باب ۳: ۱۶، ۱۷، ۱۹ این اتفاق از طریق روح القدس می افتد: » و دعا می کنم که بر 
حسب غنای جالل خود به شام عطا فرماید که در انساِن باطنِی خویش به مدد روح او قوی و نیرومند 
شوید، تا مسیح به واسطۀ ایامن در دلهای شام ساکن شود، و در محبت ریشه دوانیده، استوار گردید، 

... تا از همه کامالت خدا آکنده شوید. «
 به عنوان نتیجگیری: 

به عنوان یک حکم، الزم است که روزانه برای تولد تازه از روح القدس دعا کنیم.   
در نتیجه مسیح در ما زندگی می کند.  

او بر حسب غنای جالل خود برای مدد روح درونی و انسانی به ما قوت می بخشد.  
می  خالق  کنیم.  حس  را  آن  توانیم  منی  ما  اما  است،  طبیعی  فوق  قدرت  یک  خدا  قدرت    
در  موجود  الکرتیکی  های  جریان  مثال  عنوان  )به  کند  کار  ما  در  کم  بسیار  نیروهای  با  تواند    

بدن ما. ما منی توانیم آنها را احساس کنیم، اما اگر آنها در بدن ما نباشند، ما می میریم(  
بنابراین، محبت و عشق خدا در قلب ما قرار می گیرد.  

  و این راهی برای یک زندگی »با متام کامالت خدا« است. )نگاه کنید به یوحنا ۱۰: ۱۰؛ کولسیان 
)۱۰ :۲

 منت مهم دیگری در افسسیان باب ۵: ۱۸ یافت میشود که می گوید: »... با روح پر شوید.» توجه 
داشته باشید که این چیزی بیش از پند و نصیحت است. این یک فرمان الهی است. خدای ما انتظار 
دارد که ما از او بخواهیم تا با روح القدس زندگی کنیم. کارشناسان یونانی می گویند که این منت سعی 
دارد چیز بیشرت ودقیق تری را می گوید - و من به نقل از یوهانس میگر می گویم: »اجازه دهید 

خودتان مداوم و مستمر با روح القدس پُر و احیا شوید « 50.
 راهنامی مطالعه دروس کتاب مقدس به ما می گوید: »غسل تعمید با روح القدس به معنای کامالً 
تحت نفوذ روح القدس قرار گرفنت، است – یعنی کامالً توسط او» پُر «شد. این فقط یک تجربه و 
آنهم برای یک بار نیست، بلکه چیزی است که باید به طور مداوم تکرار شود، هامنطور که پولس در 

افسسیان باب ۵: ۱۸ توضیح می دهد، با تاکید برروی فعل یونانی تکمیل شده است « 51.
 پولس رسول این مطلب را در فصل ۵ افسسیان نوشت، حتی اگر او در فصل ۱: ۱۳ چنین نوشت: 
» و شام نیز در او جای گرفتید، آنگاه که پیاِم حقیقت، یعنی بشارِت نجات خود را شنیدید؛ و در او 
نیز چون ایامن آوردید، با روح القدِس موعود ُمهر شدید«. افسسیان، قبال آشکارا روح القدس را دریافت 
کرده بودند. با این وجود برای آنها رضوری بود كه: »از طریق قدرت روح او تقویت شوند« و »از 
روح پر شوند« و » به خودتان اجازه دهید تا با جدیت و قاطعیت و پیوسته و مستمر با روح القدس 
دوباره پر شوید«.  در باب ۴: ۳۰ او به ما هشدار میدهد، نسبت به روح القدس غمگین نباشیم و او 

را از خود نرنجانیم.

50 Editor Werner E. Lange, Unser größtes Bedürfnis )Lüneburg, 2011(, p. 42
51 Sabbath School Study Guide July 17, 2014
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خانم اِلن جی وایت می گوید:
 »برای تعمید روزانه روح هر خادم باید عریضه و درخواست خود را به خداوند ارائه دهد.« 52.

 »برای اینکه ما عدالت مسیح را داشته باشیم، باید روزانه تحت تاثیر و نفوذ روح القدس متحول 
شویم تا بتوانیم جزئی از ذات الهی باشیم. کار روح القدس ارتقا ذائقه روح، تقدیس و تطهیر قلب، 

برای تجلی کل وجود انسان است «  53.
 خداوند در جای دیگری از طریق ایشان می فرماید: »كسانی كه تحت نفوذ كتاب مقدس به عنوان 
صدا و سخن خداوند تحت تأثیر قرار میگیرند و مایل به پیروی از تعالیم آن هستند، باید روزانه یاد 
بگیرند، و روزانه از شوق و قدرت روحانی برخوردار شوند، كه برای هر مؤمن واقعی که به عطایای 
روح القدس ایامن دارد، در نظر گرفته شده است«54. عالوه بر این، خانم اِلن جی وایت می گوید: 

»ما هر روزه مسیح را پیروی خواهیم کرد. خداوند کمک و یاری فردا را زودتر عطا منی کند« 55.
 و در جای دیگر می گوید: »هر لحظه ارتباط با مناینده و عامل الهی برای پیرشفت ما رضوری 
است. ما ممکن است اندازه ای از روح خدا را داشته باشیم، اما ما باید با دعا و ایامن به طور مداوم 

و مستمر در جستجوی بیشرت روح القدس باشیم « 56.
 من این نقل قول شگفت انگیز را نیز یافتم که می گوید: »شام به یک تعمید روزانه از عشق و 

محبت نیاز دارید که در روزگار حواریون همه آنها را با هم متفق و یکی کرد.«  57.
 رومیان ۵: ۵ به ما نشان می دهد که عشق خدا توسط روح القدس در قلب ما ریخته می شود. 
ما همین مورد را در افسسیان باب ۳: ۱۷ مشاهده می کنیم. غسل تعمید روزانه با روح القدس )پُری 
روح القدس( باعث می شود تا همزمان تعمید روزانه با عشق )پُری عشق و محبت الهی( را هم تجربه 
کنیم. عالوه بر این، در غالطیان باب ۵: ۱۶ و رومیان باب ۸: ۲ می گوید که در نتیجه آن، قدرت گناه 
شکسته می شود. )برای اطالعات بیشرت به صفحه ۹۰، بخش »آیا شخص می تواند روحانی مباند؟« 

مراجعه کنید(.

اهمیت عبادت و نیایش شخصی
چه اهمیتی عبادت شخصی دارد، اگر آنقدر مهم باشد که من هر روز به عیسی تسلیم می شوم و 

خواهان پُری روح القدس باشم؟
عبادت روزانه و رعایت روزهای سبت پایه و اساس یک زندگی روحانی است.

52 E.G. White, The Acts of the Apostles )1911(, p. 50.2
53 E.G. White, Selected Messages 1, )1958(, p. 374.1
54 E.G. White, The Signs of the Times March 8, 1910, par. 1
55 E.G. White, The Desire of Ages )1898(, p. 313.4
56 E.G. White, The Review and Herald, March 2, 1897, par. 5
57 E.G. White, Testimonies to the Church )1904(, vol. 8, p. 191
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»برای این که ما عدالت مسیح را داشته باشیم، باید روزانه 
تحت تاثیر روح القدس متحول شویم تا بتوانیم در ماهیت الهی 

مشارکت کنیم «

 ما قبالً آیات کتاب مقدس و نقل قول های متنوعی را خوانده ایم که به ما نشان می دهند باطن 
فرد باید هر روزه احیاِء شود. این امر اهمیت و تاثیر عبادت و نیایش شخصی روزانه ما را روشن 

می سازد.
 متام پایه و اساس جلسات عبادتی در خیمه خداوند، برروی سوزاندن قربانی ها هر روز صبح و 
عرص بود. در روز سبت یک قربانی سوزاندنی اضافی نیز وجود داشت )اعداد ۲۸: ۴، ۱۰(. چه اهمیتی 

سوزاندن هدایا و قربانی ها داشت؟
 »این سوزاندن قربانی ها نشان دهنده تسلیم کامل گناهکاران به خداوند بود. در اینجا شخص 

هیچ چیز را برای خود نگه منی داشت، بلکه همه چیز را به خدا تقدیم می کرد 58. 
 »ساعت های تعیین شده برای قربانی هادر صبحگاهان و شام مقدس تلقی می شدند، و آنها به 
عنوان زمان مشخص عبادت و نیایش در رسارس ملت یهود مشهود و شناخته شده بودند ... این رسم 
مسیحیان الگویی برای دعای صبح و عرص است. در حالی که خدا انجام مراسم رصفاً بدون روح عبادی 
را محکوم می کند، او با خوشحالی وخرسندی بسیار به کسانی که او را محبت کنند، نظر می کند، 
کسانیکه صبح و عرص در برابر او سجده می کنند تا عفو او را برای گناهان مرتکب شده خود بطلبند 

و درخواست های خود را برای دریافت نعمت های مورد نیاز خودشان مطرح کنند «59.
 آیا متوجه شده اید که عبادت روزانه به عنوان پایه ای برای زندگی روحانی ما با روز سبت ارتباط 
دارد؟ عالوه بر این، آیا این مسئله را روشن می سازد که این امر با تسلیم روزانه به عیسی مسیح که 

از طریق روح القدس به زندگی ما دعوت میشود، ارتباط دارد؟
 آیا شام مهمرتین اصل روحانی زندگی خود را مشخص کرده اید: اینکه خداوند را بر همه چیز در 
زندگی خود ترجیح دهید و او را در اولویت زندگی خود قرار دهید؟ عیسی در خطبه های بر رس 

کوه گفت:

58 Fritz Rienecker, Lexikon zur Bibel )Wuppertal, 1964(, p. 1017
59 E.G. White, Patriarchs and Prophets )1890( p. 353.3
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»شام قبل از هر چیز برای به دست آوردن پادشاهی خدا و انجام خواسته های او بكوشید، آن وقت 
همٔه این چیزها نیز به شام داده خواهد شد « )متی ۶: ۳۳(. 

 ملکوت خدا زمانی است که در همه احوال مسیح را در قلب خود داشته باشید. عیسی پادشاهی 
خدا را شخصاً در )مرقس ۱۰: ۱۵؛ لوقا ۱۷: ۲۰ و ۲۱( توصیف می کند. به همین دلیل ما نیاز داریم هر 
روزه خود را تسلیم او کنیم و روزانه روح القدس را در هنگام عبادمتان از او بطلبیم. لحظه رسنوشت 
ساز، هنگام ایستادن در برابر خدا خواهد بود: آیا ما رابطه شخصی نجاتبخشی با مسیح داشتیم و 
آیا در او ماندیم؟ )به یوحنا ۱۵: ۱ تا ۱۷ مراجعه کنید( آیا شام آرزوی -  کامالت بیشرت در ایامنتان 

را ندارید؟

 هر فردی که اوقات کمی و یا بدون آرامش و سکون را با خدا سپری کند و یا زمان کافی برای 
نیایش خداوند اختصاص ندهد، احتامالً فقط یک یا دو بار در هفته توسط عبادت میتواند تقویت و 
از خداوند قوت بگیرد. این شبیه به کسی است که فقط هفته ای یک بار غذا بخورد. برای مقایسه 
بهرت تصور کنید: آیا این بی مثر و بیهود نخواهد بود که فقط بخواهید یک بار در هفته خود را تغذیه 

کنید؟ آیا این به معنای این نیست که یک مسیحی بدون عبادت مانند یک جسد است؟
ما  که  هنگامی  یابد.  منی  نجات  مباند،  این رشایط  در  او  اگر  که  معناست  بدان  همچنین  این   
مسیحیان نفسانی هستیم عبادت می تواند فقط یک انجام وظیفه باشد. ولی وقتی روحانی هستیم، 

پرستش بیش از پیش به یک رضورت و شادمانی تبدیل می شود.
 سالها پیش، من کتابچه جیم وایوس را خواندم که در آن نوشته بود: من یک گانگسرت بودم. او یک 
جنایتکار بود که متحول شد. او با صمیمیت وبا متامیه قلب خود به گناهانش مانند، موارد غیرقانونی، 
رسقت و غیره اعرتاف کرد. او شفاعت فوق العاده الهی را تجربه کرد. این مرا تحت تأثیر قرار داد. با 
خودم گفتم: تقریباً از هر طریقی سعی کرده ام که کار خوب  بکنم، اما تجربیاتی مانند آن نداشته ام. 
سپس نزد خداوند دعا کردم: »ای پدر آسامنی، من هم می خواهم به گناهان آشکارم  و متام گناهانی 
که تو به من نشان خواهی داد اعرتاف کنم. عالوه بر این، من میخواهم یک ساعت زودتر از خواب 
بلند شوم که دعا کنم و کتاب مقدس را بخوانم. سپس می خواهم ببینم آیا شام نیز در زندگی من 

مداخله خواهید کرد.«
 سپاس خدا را! که او در زندگی من مداخله کرد. از آن زمان، به ویژه نیایش صبحگاهی من در 

ارتباط با روز سبت، پایه و أساس زندگی من با خدا شده است.

با تسلیم روزانه و پُری روح القدس، حیات ما بطور مفیدی تغییر می کند، در نتیجه زندگی 
تازه ما »در مسیح« حفظ میشود و مثر میدهد. این اتفاق در طی نیایش شخصی ما رخ 

میدهد.
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عبادت در روح و در حقیقت
 هدف اصلی پرستش خداست. آخرین پیام خداوند به برشیت، در ارتباط با پرستش خالق در مقابا 
پرستش جانور است. مکاشفه ۱۴: ۶ تا ۱۲ مظهر منادین عبادت، سبت )پرستش خالق( است. نگرش 
این زمان هم  اّما زمانی می آید -  و   « باطنی عبادت در یوحنا ۴: ۲۳ و ۲۴ نشان داده شده است: 
اكنون رشوع شده است- كه پرستندگان حقیقی، پدر را با روح و راستی عبادت خواهند كرد، زیرا 
 پدر طالب این گونه پرستندگان می باشد. خدا روح است و هرکه او را می پرستد باید با روح و راستی 

عبادت مناید «.
 پرستش در روح قطعاً به معنای پرستش آگاهانه، و همچنین پر شدن از روح القدس است. پرستش 
در حقیقت یعنی زندگی در رسسپردگی کامل به عیسی، کسیکه حقیقت درون شخص است. عیسی 
این بدان معناست که از طریق ساکن شدن عیسی  گفت: »من حقیقت هستم.« )یوحنا ۱۴: ۶( و 
مسیح در ما، بر طبق کالم و دستورالعمل های خدا زندگی کنید، زیرا او گفت: »کالم تو راستی است« 
)یوحنا ۱۷: ۱۷(. و مزمور ۱۱۹: ۱۴۲ می گوید: »و رشیعت تو درست است«. اگر اکنون ما عبادت 
واقعی نداشته باشیم، آیا در لحظه حیاتی روبرو شدن با او در خطر ناکامی و شکست نخواهیم بود؟ 

این یک مشکل بزرگ برای همه مسیحیان نفسانی خواهد بود.
 من فکر می کنم همه ما می خواهیم با کمک خداوند پیرشفت کنیم و در دانش و آگاهی خود 

را رشد کنیم. ممکن است این باور غلط  در زیر برای برخی مانع از پیرشفت و رشد در ایامن شود.

تعمید و روح القدس 
 برخی فکر می کنند که از روح القدس پر شده اند، زیرا آنها تعمید یافته اند و بنابراین، همه چیز 
درست و خوب است و نیاز به انجام کار دیگری ندارند. د. ا. مودی در این باره اظهار داشت: »خیلی 
ها فکر می کنند چون یک بار از روح  پر شدند، برای همیشه پُری روح القدس را دارند. اوه دوست 
من، ما کشتی های پرمنفذی هستیم؛ و الزم است که ما مستمر از چشمه و منشا روح القدس پر شویم 

و دامئاً متصل به چشمه مبانیم « 60.
 جوزف اچ واگرن گفت:

 »در همه مواردیکه، در آن غسل تعمید به عنوان اثبات هدیه و عطیه روح القدس تلقی شود، 
گناهکار توبه کار اطمینان نفس را یافته است. او فقط به تعمید خود به عنوان نشانه فیض خدا 
اعتامد دارد. غسل تعمید و نه خود وجود روح القدس در قلبش برای او نشانه یا »شهادت« او خواهد 

بود..... «61.

60 D. L. Moody, They Found the Secret, p. 85, 86; quoted in ”10 Days – Prayers and Devotions …“  
 by Dennis Smith, p. 23
61 Joseph H. Waggoner, The Spirit of God )Battle Creek, Michigan 1 877(, p. 35f, quoted in Garrie  
 F. Williams, Erfüllt vom Heiligen Geist )Lüneburg, 2007(, S. 58
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تعمید قطعاً یک تصمیم مهم است؛ این مطابق اراده خدا است. تعمید اهمیت فوق العاده خود را 
حفظ کرده و حفظ خواهد کرد. اما ما نباید به گذشته به عنوان اثبات اینکه ما از روح القدس پر شده 

ایم، نگاه کنیم. درعوض ما باید اکنون پی بربیم و اکنون تجربه کنیم، که از روح القدس پر هستیم. 
 برخی از مردم قبل از تعمید روح القدس را دریافت کردند - به عنوان مثال کرنلیوس و خانواده 
او یا شائول. برخی دیگر پس از غسل تعمید روح القدس را دریافت کردند - به عنوان مثال سامریان 
یا ۱۲ مرد در افسس. اما اگر کسی روح القدس را قبل از تعمید یا در زمان تعمید یا بعد از غسل 
تعمید دریافت کند، فرقی منی کند: آنچه مهم است، اینست که ما روح القدس را دریافت کرده ایم 
و اکنون او را در قلب خود داریم. آنچه در گذشته اتفاق افتاده مهم نیست، بلکه مهم اینست که 

امروز آنها را داریم .
 اککهارد مولر گفت: »وقتی فرد در پاسخ به کار و عمل خداوند در زندگیش، کامالً خود را تسلیم او 
کند، تولد تازه و غسل تعمید با روح القدس همزمان اتفاق می افتد. عالوه بر این، باید در نظر داشته 
باشید که ساکن شدن روح القدس در یک فرد به دنبال تولد تازه میرس میشود، اما روندی نیست که 
 Die Lehre« ،مولر Ekkehard  ( ».به طور خودکار انجام شود. روابط باید روزانه متدید و احیا شود
 ،2010 von Gott: Biblischer Befund und Theologische Herausforderung، Bogenhofen

.)224 page
 می خواهم دوباره به شام یادآوری کنم: ما حیات جسمی خود را از بدو تولد دریافت کردیم. 
زندگی ما با خوراک روزانه، نوشیدنی، ورزش، خواب و غیره ادامه می یابد، در غیر این صورت ما مدت 
زیادی زنده نخواهیم ماند. این قاعده ای در زندگی جسامنی ماست که در زندگی روحانی ما نیز 
صدق می کند. ما از طریق روح القدس زندگی جدیدی را حاصل می کنیم، یعنی وقتی که خود را 
کامالً تسلیم مسیح کردیم. زندگی روحانی ما از طریق روح القدس، دعا ، کالم خدا و غیره زنده می 
ماند. خانم اِلن جی وایت گفت: »زندگی طبیعی لحظه به لحظه با قدرت الهی حفظ می شود. با این 
وجود نه از طریق یک معجزه مستقیم، بلکه با بکارگیری نعمت هایی که در اختیار و در دسرتس 
ماست. بنابراین زندگی روحانی ما با بکارگیری عواملی که مشیت و دستان الهی مهیا می کند، تداوم 

می یابد« 62. 
 نه زندگی جسامنی و نه روحانی به طور خودکار در ما باقی منی ماند. الزم است تا عواملی که 

خداوند برای ما مهیا کرده است را بکار بگیریم.
 این یعنی: بعد از تولد تازه، روح القدس به ما داده می شود تا در ما مباند. اما برای اینکه او در ما 
مباند بستگی به بکارگیری عواملی دارد که خداوند برای ما فراهم کرده است. در صورت عدم استفاده 

از »عوامل« چه نتیجه ای را می توان انتظار داشت؟
 روح القدس مهمرتین این »عوامل« است. عالوه بر این، دعا، اتصال به خداوند از طریق کالم او، 

مشارکت در جلسات عبادی و چیزهای دیگر بسیار مهم هستند.
از فرد بیامر بسیار  بپذیریم، مراقبت روزانه   من فکر می کنم می توانیم به عنوان یک قاعده 
رضوری است. اگر این کار را نکنیم، عواقب پشیامنی آن را تجربه خواهیم کرد. هامنطور که ما منی 
القدس را در خود  از قبل روح  توانیم  از قبل وعده های خوراکی را بخوریم، هامنطور منی  توانیم 
یاری عطا منی کند.« 63. فکر می کنم خیلی واضح، معقول و  امروز برای فردا  ذخیره کنیم. »خدا 
رضوری است که هر روزه خود را به عیسی تسلیم کنیم، و ما باید هر روزه روح القدس را به زندگی 

خود دعوت کنیم. 

62 E.G. White, The Acts of the Apostles )1911(, p. 284.2
63 E.G. White, The Desire of Ages, )1898(, p.313.
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هر دو مورد در خدمت یک هدف مشرتک هستند - آنها دو طرف یک سکه هستند؛ داشنت رابطه 
صمیمی و مأنوس با مسیح. من خودم را وقف او می کنم، از طریق تسلیم و با درخواست روح القدس، 
من او را به قلبم دعوت می کنم. در میان آیات کتاب مقدس اول یوحنا ۳: ۲۴)همچنین نگاه کنید به 
یوحنا ۱۴: ۱۷، ۲۳( نشان می دهد که عیسی در ما از طریق روح القدس زندگی می کند:» هرکه احكام 
او را رعایت می کند، در خدا زندگی می کند و خدا در او. او روح القدس را به ما بخشیده است تا ما 

مطمنئ باشیم كه او در ما زندگی می کند «.

 تأثیرات روح القدس
 وقتی روح القدس در من است، پس او در من آنچه را که عیسی انجام داده، کامل می کند. رومیان 
۸: ۲می گوید: »زیرا فرمان حیاتبخش روح القدس که در اتحاد با مسیح عیسی یافت میشود، مرا از 
فرمان گناه و مرگ آزاد کرده است.« و  رومیان ۸: ۴ می گوید: »تا احکام رشیعت به وسیله ما که 
گرفتار طبیعت نفسانی خود نیستیم، بلکه مطیع روح خدا می باشیم، بجا آورده شود.«  ما می توانیم 
»احکام روح« را به عنوان منش و روشی که روح القدس در قلبی که کامال تسلیم خداوند شده، قرار 
می دهد توصیف کنیم. اینست قدرت حیات بخش روح القدس است.  فقط روح القدس می تواند 
آنچه را که مسیح در من انجام داده، در من زنده نگه دارد. خانم اِلن جی وایت آن را به خوبی توضیح 
می دهد: »روح القدس به عنوان یک عامل احیا کننده داده شد، و بدون او فداکاری مسیح فایده 
ای نداشت ... این روح  القدس است که آنچه را ناجی جهان خلق کرد را مثمرمثرمی سازد. توسط 
 روح القدس قلب تقدیس و از گناه پاک میشود. از طریق روح، مؤمن در ذات الهی رشیک میشود....

 قدرت خدا در انتظار درخواست آنان و پذیرش از سوی آنان است « 64.
اثربخشی  این روند را چنین توصیف می کند: »این بدان معناست که حتی  ا. دیویس   توماس 
کار مسیح برای مردم وابسته به روح القدس است. بدون او هر کاری که عیسی برروی زمین، در تپه 
جلجتا بر روی صلیب انجام داد، و رستاخیز او و شفاعت او به عنوان کاهن اعظم در ملکوت - ناموفق 
خواهد بود. و بدون روح القدس مثره کار مسیح مفیدتر از نتیجه کار برخی از دین های بزرگ جهان 
یا رهربان اخالقی نخواهد بود. اما اگرچه مسیح بسیار بزرگ تر از همه اینها بود، او نتوانست برشیت 
را تنها با مثال و آموزه ها و تعالیم خود نجات دهد. برای تغییر افراد رضوری بود که در آنها کار کنید. 
این کار توسط روح القدس انجام شده است، کسیکه برای انجام این کار به قلب مردمی که عیسی 

مسیح آماده ساخته بود، فرستاده شد. « 65
 آیا این تنها دلیل کافی نیست که بدانید چراشام باید از روح القدس پر شوید؟

 وقتی روح خدا اختیار قلب را بدست می گیرد، زندگی را دگرگون می کند. افکار گناه آلود کنار 
گذاشته می شوند، اعامل شیطانی دور گذاشته می شوند. عشق ، فروتنی و صلح وآشتی

64 E.G. White, The Desire of Ages, )1898( p. 671.2 and 672.1
65 Thomas A. Davis, Als Christ siegreich leben, )HW-Verlag(, Seite 43 / How to be a victorious  
 Christian, R&H



58 فصل ۳ آیا مشکالت ما قابل حل هستند، چگونه؟؟

جای خشم، حسادت و نزاع را میگیرند. شادی جای غم و اندوه را می گیرد، و ُرخ منعکس کننده نور 
بهشت است « 66. 

کمبودها  همچنین  اما  میشود،  حاصل  القدس  روح  با  زندگی  از  دیگری  ارزشمند  بسیار  مثرات   
و آسیب های بزرگی بدون او بوجود می آیند. تفاوت زندگی با روح القدس و بدون روح القدس با 

جزئیات بیشرت در فصل ۴ مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

آیا من پُری روح القدس را دارم ؟
 لطفاً از خود در مورد پر شدن از روح القدس سؤاالت زیر را بپرسید: 67.

آیا  مثال،  عنوان  به  دارد؟  وجود  من  زندگی  در  القدس  روح  چشمگیر  و  برجسته  اثرات  آیا    
او عیسی را برای شام واقعی و مهم جلوه داده است؟ )یوحنا ۱۵: ۱۶(  

در  مرا  تواند  می  او  آیا  ام؟  کرده  القدس  روح  باطنی  درک صدای  و  شنیدن  به  من رشوع  آیا    
تصمیامت بزرگ و کوچک زندگی من راهنامیی کند؟ )رومیان ۸: ۱۴(  

من  به  القدس  روح  آیا  است؟  آمده  پدید  من  در  همنوعم  به  محبت  از  جدیدی  نوع  آیا    
دوست  عنوان  به  آنان  معموال  من  که  مردمی  به  نسبت  دلنگرانی  و  مهربانی  عمیق  روحیه    

خود انتخاب منیکنم، را داده است؟ )غالطیان ۵: ۲۲؛ یعقوب ۲: ۸، ۹(  
با  تا  میکند  کمک  من  به  القدس  روح  چگونه  که  کنم  می  حس  دوباره  و  دوباره  من  آیا    
که  فردی  قلب  ملس  برای  مناسب  و  صحیح  کلامت  من  به  او  آیا  کنم؟  رفتار  همنوعانم    

دلواپسی و مشکلی دارد، را می دهد؟  
تا در مورد عیسی شهادت دهم و دیگران را به سوی  القدس به من قدرت می دهد  آیا روح    

او سوق دهم؟  
ترین  عمیق  تا  کند  می  کمک  عبادی  زندگی  در  من  به  او  چگونه  که  کنم  می  تجربه  من  آیا    

احساسات قلبم را نسبت به خداوند بیان کنم؟  

 وقتی به این سؤاالت فکر می کنیم، می بینیم که نیاز بزرگی به روح القدس برای رشد بیشرت داریم، 
تا او را بهرت بشناسیم و او را بیشرت دوست داشته باشیم.

 یک برادر نوشت: پدرم و من، بعد از مطالعه گامهایی بسوی تولد تازه و کتابهای ۴۰ روز دعا و 
نیایش، جلد یک و دو، با هم آشتی کردیم، من تجربه فوق العاده ای از پر شدن از روح القدس داشتم. 
برای من بسیار جالب بود که چگونگی کار روح القدس و  اینکه می خواهد در متام زمینه های زندگی 

من کار کند را تجربه کنم.

66 E.G. White, The Desire of Ages, )1898(, p. 173.1
67 Catherine Marshall, Der Helfer )Erzhausen, 2002(, p. 24
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صلح و آشتی بین پدر و پرس
رابطه من با پدرم همیشه تا حدودی پیچیده بود. در متام دوران کودکی و جوانی همیشه آرزو و دعای 
من این بود که با پدرم رابطه بهرتی داشته باشم. اما به تدریج بدتر می شد. شش، هفت سالی گذشت. 
خداوند خالء بزرگی را در قلبم پر کرد. در هنگامیکه من و همرسم برای دریافت روح القدس مطالعه 
و دعا میکردیم، تجربیات بسیار بزرگی را با خداوند داشتیم. ما برای خانواده ام و مخصوصاً پدرم دعا 
کردیم. در خالل این مدت قوتی تازه را برای دوست داشنت پدرم در خود حس کردم. من توانستم او 
را بخاطر آنچه که از زمان کودکی مانع شده بود تا روابط ما خوب پیش نرود، ببخشم. من و پدرم 
االن دوست هستیم. او همچنین رشوع کرد تا بیشرت روحانی شود و همچنین با دیگران بیشرت در مورد 
خداوند حرف بزند. اکنون، دو سال از آن زمان گذشته، رابطه ما با هم هنوز خوب است. من خدا را به 
خاطر این تجربه خوب شکرگذار هستم. من قبالً اغلب إحساس ضعف و درماندگی و تنهایی میکردم. 
اما از آنجا که روزانه برای دریافت روح القدس دعا کردم، من اکنون نوع تازه و شگفت انگیزی از 

زندگی و ارتباط با خدا را تجربه می کنم. )نام شناخته شده برای ویرایشگر(. 

دعا: ای پروردگار من! عیسی مسیح، از شام متشکرم که می خواهید از طریق روح القدس 
در من مبانید. متشکرم که با تسلیم روزانه خود به شام، رابطه اعتامد و عشق و محبت 

میان ما در حال رشد است.  پروردگارا، به من کمک کن تا با روح القدس و کار او بهرت آشنا 
شوم. من مشتاق هستم تا آنچه را که او برای من، خانواده ام و کلیسای من میخواهد، 

انجام دهد بدانم، و همینطور بدانم که چگونه میشود اطمینان داشت که می توانیم روح 
القدس را دریافت کنیم وقتی که روزانه برای آن دعا میکنیم، از این بابت شام را شکرگذار 

هستم.  آمین

خانم اِلن جی وایت می گوید: »به عیسی ... روح القدس بدون محدویت داده شد. بنابراین به همه 
پیروان مسیح نیز داده خواهد شد، وقتی که با متامیه قلب  خویش به او تسلیم شوند تا او در آنان 
ُسکنا گزیند. پروردگار ما این دستور را داده است، »از روح القدس پُر شوید« )افسسیان ۵: ۱۸(، و این 
فرمان همچنین نوید کامل و پُری آن را داده است. این خرسندی و رضامندی پدر بود كه در مسیح  
همه باید » در كامالت ساکن شوند« و »در او به کامل برسند«. )الن جی وایت، اندیشه هایی از کوه 
برکات صفحه، ۲۰. ۳( ای پدر آسامنی! ما در نام عیسی مسیح از تو میخواهیم که ما را »با کامالت 

خدا« پر کنی )افسسیان ۳: ۱۹(.
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ضمیمه از افسسیان ۵: ۱۸
»بلکه از روح القدس پر شوید!«

ما می توانیم در منت انگلیسی افسسیان ۵: ۱۸مشاهده کنیم که درخواست تولد تازه از روح، الزام آور 
و امر داده شده است. عالوه بر این، می بینیم که این دستور به همه داده می شود. و همچنین می 
توانیم ببینیم که وظیفه ما این است که در پی پُری روح القدس باشیم. اما منت اصلی یونانی، آن را 

حتی بطور واضح تر بیان می کند.
 یوهانس میگر در این باره اظهار می کند: »در نامه های عهد جدید فقط یک آیه وجود دارد 
که مستقیامً درباره پر شدن از روح القدس سخن می گوید:» از روح القدس پر شود «)افسسیان ۵: 
۱۸(. ما در کتاب اعامل ما می فهمیم که پُری روح القدس هدیه ای است که در موقعیت های خاص 
برای انجام عملی قدرمتند بکار گرفته میشود، با این حال پولس اظهار می دارد که او از روح القدس 
پر شده، زیرا که این یک فرمان است، که جدا از بکارگیری در موقعیت های زندگی است و در مورد 
همه پیروان مسیح صدق می کند که آن اطاعت کنند. این فرمان کوتاه اما مهم شامل چهار جنبه 

حیاتی و رضوری است.

 ۱. فعل پُر شدن )بطلبید( در شکل امری و دستوری آن استفاده می شود. در اینجا پولس توصیه ای 
منی کند یا توصیه ای دوستانه منی کند. او حتی پیشنهادی را ارائه منی دهد، که شخص بتواند و 
یا بخواهد آن را بپذیرد یا رد کند. او به عنوان یک رسول توامنند امر می کند. یک فرمان همیشه 
اراده فرد را طلب می کند.  اینکه یک مسیحی از پُری روح القدس برخوردار شود، تا حد زیادی 
به خودش و خواست او بستگی دارد. مسیحیان منوط و ملزم به این دستور هستند كه تالش كنند 

تا از روح القدس پر شوند. این مسئولیت ما به عنوان مردم است که از روح القدس پر شویم.
 ۲. شکل جمع]مرکب[ فعل استفاده شده است. این فرمان فقط به یک فرد در کلیسا داده منی شود 
که وظایف ویژه ای را بر عهده دارد. پر شدن از روح القدس امتیازی خاص برای تنها بعضی از 
افراد محبوب و برگزیده نیست. این فراخوانی برای همه کسانی که متعلق به کلیسا -  همیشه 
برای پولس طبیعی بود که همه  ندارد.  استثنائی وجود  و در همه جا – هستند، میباشد. هیچ 

مسیحیان باید از روح القدس پر شوند.
 ۳. فعل در شکل منفعل است. منی گوید: »خود را با روح پر كنید!« بلكه »از روح پر شوید!« هیچ 
كس منی تواند خود را با روح القدس پر كند. این کار فقط مخصوص روح القدس است. در اینجا 
حاکمیت و اقتدار او نهفته است. اما فرد باید رشایط را فراهم کند، تا روح القدس بتواند او را پر 

کند. بدون فعالیت و آمادگی فرد روح القدس در او کار نخواهد کرد. 
 ۴. در زبان یونانی زمان حال فعل دستوری استفاده شده است. این زمان حال فعل دستوری، رویدادی 
را توصیف می کند که به طور مستمر برخالف شکل دستوری فعل که یکبار انجام میشود، تکرار 
می شود.  بر این اساس، پر شدن از روح القدس یک تجربه  فقط یکباره نیست، بلکه یک فرآیند 
مکرر و پیرشونده است. یک مسیحی مانند ظرفی نیست که یک بار برای همیشه پر شود، بلکه 

باید دامئاً پر شود. این جمله می تواند
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به این صورت بیان شود:» به خودتان اجازه دهید تا به طور مستمر و مکرر بارها از روح القدس
پر شوید ! «

پُری روح القدس، که در هنگام غسل تعمید به ما داده میشود ]مرشوط به تعمید در آب و تسلیم 
کامل روح[، می تواند از بین برود اگر مرتب ابقا نشود. اگر پُری روح القدس از بین رود، می تواند 
دوباره احیا و عطا شود. پر شدن از روح باید بطور مستمر تکرار شود تا روح القدس بتواند همه جنبه 
های زندگی ما را در بر گیرد و دیگر زندگی روحانی ما ضعیف نخواهد شد. پُری روح القدس به معنای 
این نیست که ما از نظر کمیت از او بیشرت برخوردار خواهیم بود، بلکه روح ما را بیشرت و بیشرت در 
بر میگیرد. به همین دلیل پولس به همه ایامنداران فرمان داد كه دامئاً با روح القدس پر شوند. این 
یک وضعیت عادی برای یک مسیحی است. یکبار غسل تعمید، اما به دفعات بسیار پر شدن  از روح  

القدس! «68.

خود خداوند دستور داده است: *
بگذارید خودتان به طور مداوم و مکرر دوباره از روح القدس پر و تازه شوید !**

68 Johannes Mager was a pastor, evangelist and for many years a university lecturer on sys- tematic  
 theology. Most recently, he was the head of the ministry department in the Euro-African  
 Division in Bern, Switzerland )now the Inter-European Division(. Presently he is retired and  
 lives in Friedensau. The quote is from his book: Auf den Spuren des Geistes, )Lüneburg, 1999(  
 page 100-101 )with permission from the publishing house(
* E.G. White, Mount of Blessing, MB 20.3 )egwwritings.org(
** Johannes Mager, Auf den Spuren des Heiligen Geistes )Lüneburg, 1999(, Seite 101
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فصل ۴

چه تفاوت هایی را می توان انتظار 
داشت؟

 چه مزیتهایی زندگی در روح القدس برای ما دارد؟
اگر ما برای دریافت روح القدس دعا نکنیم، چه چیزی را از دست 

میدهیم؟

مقایسه ای بین مسیحیت نفسانی و روحانی
پیامدهای مسیحیت نفسانی در حال حارض تا حدودی در مورد افراد خاصی ذکر شده است.  برخی 

از پیامدها و عواقب خودشان را به رشح زیر توضیح میدهند:

فرد در این رشایط روحی نجات منی یابد. )رومیان ۸: ۶ تا ۸؛ مکاشفه ۳: ۱۶(  
۵ غالطیان  ۵؛   :۵ )رومیان  داشت  نخواهد  وجود  در شخص  که  است  الهی  عشق  خدا،  محبت    

نخواهید  به جا  را  نفس  ......متایالت  انسانی خود هستند؛   به عشق  وابسته  کامالً  آنان   .)۲۲ :   
آورد )غالطیان ۵: ۱۶(.  

شخص توسط روح او قدرت و قوت منی گیرد )افسسیان ۳: ۱۶ و ۱۷(  
مسیح در این شخص زندگی منی کند. )اول یوحنا ۳: ۲۴؛ افسسیان ۳: ۱۶ و ۱۷(  

شیوه  به  شخص   )۸  :۱ )اعامل  کرد.  نخواهد  دریافت  را  مسیح  برای  شهادت  قدرت  فرد    
ایجاد  باعث  تواند  می  راحتی  به  که    )۳  :۳ قرنتیان  )اول  کند  می  عمل]رفتار[  انسانی    

حسادت و تنش ونزاع شود.  
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به عنوان یک حکم، قبول این توصیه برای این فرد سخت تر است.    •
مدت زمانی که رصف دعا میکنند، کافی نیست.  •

شخص در حد توانایی های برشی قدرت بخشش و تحمل کینه و دشمنی را دارد  •
فرد تحول بنیادی را در شخصیت خود تجربه منی کند. )دوم قرنتیان ۵: ۱( آنچه عیسی در او انجام 
داده فقط یک تئوری است و عملی در کار نیست؛ و از محکومیت گناه، یعنی مرگ رها نیافته و زنده 

نشده است.  )رومیان ۸: ۱ تا ۴(.

 مسیحی نفسانی برخی اوقات مانند یک انسان معمولی عمل می کند. پولس می گوید: »آیا شام 
هم مثل سایر مردم رفتار منی کنید« )اول قرنتیان ۳: ۳(. و گاهی أوقات اعامل او مانند شخص روحانی 
است، هرچند که او با قدرت و توانایی های انسانی خودش زندگی می کند و بسیار پرهیزگار به نظر 

می رسد.
 مسیحی روحانی متامیت و کامل خدا را تجربه می کند:

 »این که او از گنجهای جالل خود به شام ببخشد تا به وسیلٔه روح او در درون خود قوی و نیرومند 
شوید، و خدا عطا فرماید كه مسیح از راه ایامن شام در قلبهایتان ساكن شود و دعا می کنم كه شام 
در محّبت ریشه دوانیده و برپایٔه محّبت بنا شوید تا با همٔه مقّدسین قدرت داشته باشید به پهنا و 
درازا و بلندی و عمق محّبت مسیح پی بربید و آن محّبت را دریابید )اگرچه باالتر از فهم برش است( 
تا از ُپری كامل خدا کامالً پر شوید. جالل بر خدایی باد كه قادر است به وسیلٔه آن قدرتی كه در ما 
كار می کند، خیلی بیشرت از آنچه ما بخواهیم و حّتی تصّور كنیم عمل كند. بر او نسالً بعد نسل تا به 

ابد در كلیسا و در مسیح عیسی جالل باد، آمین« )افسسیان ۳: ۱۶ تا ۲۱(. 

اثرات مسیحیت نفسانی
 من از آسیب ها و جان های از دست رفته در خانواده ام و در کلیسای خودم بسیار متاسفم، در آنجا 
که من بعنوان یک خادم کار کرده ام و فقدان روح القدس در من بوده است. همچنین این صحیح 
است که ما منی توانیم کسی را غیر از خودمان هدایت کنیم. ما همچنین باید این مسئله را درک کنیم 
که فقدان شخصی روح القدس افراد در خانواده ها و کلیساها افزایش می یابد یا چند برابر می شود.

کودکان و نوجوانان
 مسیحیت نفسانی زمینه ایجاد یک زندگی مسیحی لیربال را بوجود آورده است. مردم نادان با نیات 
نیک سعی می کنند کاری را که قادر به انجام آن نیستند را انجام دهند، و سپس در پی راهی برای 
از  کلیسا  را در  از جوانان خود  بسیاری  دلیل است که  به همین  آیا  از آن مخمصه هستند.  خروج 
دست می دهیم؟ آیا جهالت ما یا دالیل دیگری باعث بوجود آمدن الگویی از مسیحیت نفسانی برای 
فرزندان و جوانان ما شده است؟ و آیا در نتیجه، آنها به مسیحیان نفسانی تبدیل شدند و از این رو 
مجبورند با ناامیدی و یاس دست و پنجه نرم کنند؟ آیا به همین دلیل است که بسیاری از آنها حضور 

در کلیسا را جدی منی گیرند یا دیگر به کلیسا منی آیند یا کلیسا را ترک کرده اند؟
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چندی پیش یک برادر ُمسن در کلیسای خود مطرح کرد: » برای مشکالتی که امروز در زندگی 
خودمان و زندگی جوانان ما داریم، دلیلی وجود دارد: نسل قدیمی نتوانسته است اهمیت کار روح 

القدس را درک کند و توسط روح القدس پر شود.«69
 در کتاب درسهای پندآموز مسیح می خوانیم: »بسیاری از کسانی که به موعظه کالم خدا گوش می 
دهند، آن را در خانه مورد انتقاد قرار میدهند ...«  غالباً این چیزها که والدین در مورد آنها صحبت 
می کنند توسط فرزندانشان شنیده می شود….  بنابراین، در خانه های مسیحیان که ادعا ایامن و 
مسیحیت دارند )نفسانی( بسیاری از جوانان بی دین تربیت می شوند« )الن جی وایت، درس های 

پندآموز مسیح، صفحه۴۵، ۴۶(.
تسلیم  کامل  بطور   ( کنم  یادآوری  شام  به  را  بودن  ولرم  عواقب  و  پیامد  میخواهم  دوباره  من 
از کافر هستند: به خاطر سخنان فریب دهنده و موقعیت  مسیح منیشوند(: »مسیحیان ولرم بدتر 
غیرمتعهدانه، بسیاری را گمراه می کنند.  کافر رنگ عوض میکند، صادق و یکرنگ نیست. مسیحی 
ولرم هر دو طرف را فریب می دهد. او نه انسان دنیوی خوبی است و نه مسیحی خوبی. شیطان از 

او برای انجام کارهایی استفاده می کند که هیچ کس دیگری قادر به انجام آن نیست «70.
با این حال، اگر ما زندگی روحانی داشته باشیم، می توانیم به فرزندامنان طریق یاری خداوند را 

نشان دهیم.
 خانم الن جی وایت مطلب شگفت انگیزی را می گوید:

 »به فرزندان خود بیاموزید که این امتیاز و حق آنهاست که هر روزه غسل تعمید روح القدس را 
دریافت کنند. بگذارید مسیح شام را یاری دهد تا بتوانید اهداف او را به انجام برسانید. از طریق دعا 
شاید تجربه هایی را کسب کنید که رسالت شام در تربیت فرزندانتان به موفقیت کامل برساند « 71.

القدس  روح  برای  روز  که هر  آموختیم  آنها  به  آیا  اما  بکنند.  دعا  که  آموختیم  به پرسامنان  ما   
دعا کنند؟ یا آیا خودمان این مسئله را میدانیم؟ در آن زمان من و همرسم آن را منی دانستیم. من 
سپاسگزارم که خدا این بار به من در جاییکه کمبود داشتم لطف کرد و آنرا برایم آشکار ساخت. اما 

به عنوان یک نتیجگیری چقدر مترضر شده ایم؟
 چه فرزندان شگفت انگیزی، والدین روحانی خواهند داشت وقتی که هر روز خود را به عیسی 

متعهد و تسلیم می کنند و برای روح القدس دعا می کنند.

محیط
عشق و محبت الهی یا فقط با هم خوب بودن؟

 چه تفاوتی در محیط ازدواج، خانواده، کلیسا و دوستان، مسیحی نفسانی یا روحانی وجود دارد؟ 
اگر محبت خدا برای ایجاد یک زندگی تأدیب شده از دست رفته باشد، اگر محبت خدا برای شکسنت 
قدرت گناهان از بین برود، شبیه به چه چیزی است؟ زندگی ای که همه این چیزها را به لطف و فیض 

خداوند و حضور او دارد یک تضاد عالی را نشان میدهد. 

69 Garrie F. Williams, Erfülltsein vom Heiligen Geist – Wie erfahren wird das?  
 )Lüneburg 2007(, S. 8
70 EGW Letter 44, 1903, quoted in Adventist Bible Commentary, Vol.7, p.963 on Rev. 3:15-16
71 E.G. White, Child Guidance )1954(, p. 69
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مسیحیان محافظه کار نفسانی متایل به انتقاد دارند. و این خوب نیست. اگرچه ما باید در مورد 
راهنامیی های خوب خدا صحبت کنیم، در عین حال باید بدانیم که تغییر اساسی فقط وقتی اتفاق 

می افتد که از درون  تغییر به وجود بیاید.
لیربال ها متایل دارند چیزها را جدی نگیرند و با روشهای دنیوی سازگار شوند. خدا هم منی تواند 

اینان را برکت دهد.
 جوزف کیدر به رشایط کلی کلیسای دوران حارض پی برده است: » بی تفاوتی و سستی، ضعف 
اخالقی، دنیوی بودن، عدم بخشش، فقدان خادمین واقعی، ترک کلیسا از طرف نوجوانان، ضعف نظم 
و انضباط فردی، طرحهای بدون پشتوانه و نتیجه، فقدان شدید مردان فداکار و رسسپرده و متعهد 

به خداوند 72.
 علت مشکالت ما، عدم ارتباط ما با عیسی )یوحنا ۱۵: ۱ تا ۵(، و اعتامد بیش از حد به تالشهای 
انسان است )زکریا ۴: ۶(.  کیدر همچنین راه حل را در زندگی از پُری روح القدس می داند )اعامل 

.)۸ :۱
 عیسی فرمان تازه ای به ما داد:

دوست  را  شام  من  که  هامن طور  بدارید،  دوست  را  یكدیگر  می دهم:  تازه ای  فرمان  شام  »به   
داشته ام شام نیز یکدیگر را دوست بدارید. اگر نسبت به یكدیگر محّبت داشته باشید، همه خواهند 

فهمید كه شاگردان من هستید «  )یوحنا ۱۴: ۳۴ و ۳۵(. 
با عشق و   دوست داشنت به هامن صورت که منظور عیسی مسیح است، یعنی: محبت کردن 
محبت الهی )خدایی(. ما فقط در صورتی این کار را میتوانیم انجام دهیم که از روح القدس پر شده 

باشیم.
 »محبت واال به خدا و محبت فداکارانه به یکدیگر - این بهرتین هدیه ای است که پدر آسامنی 
ما می تواند به ما عطا کند. این محبت یک انگیزه نیست بلکه یک اصل الهی، یک قوت و قدرت 

دامئی است.« 

 قلبی که تقدیس نشده ]هر کس که با روح القدس پر نشده است، دارای چنین قلبی است[ منی 
تواند منشا این محبت باشد یا زاینده آن باشد. محبت الهی فقط در قلبی که در آن عیسی مسیح 

باشد، یافت میشود.« 73
 من فکر می کنم تفاوت وجود دارد اگر ما »فقط« با هم خوب باشیم یا اینکه ما فراتر از آن 
اِلن جی وایت رسنخ مهمی را به ما  با محبت خدا یکدیگر را دوست داشته باشیم. خانم  برویم و 

نشان می دهد:
 »با آراسته شدن به یک روح آرام و تسلی دهنده، میتوان از نود و نه درصد دردرسها و مشکالت 

یک زندگی بسیار ناخوشایند نجات یافت.« 74
 کالم خدا در اول تسالونیکیان ۴: ۳ تا ۸ مسئله ای را در مورد زندگی زناشویی بیان می کند. از 

جمله موارد دیگر، این آیات در مورد تقدس و احرتام در زندگی زناشویی سخن می گویند.

72 Dr. S. Joseph Kidder, Anleitung zum geistlichen Leben )Andrews University(, PPP Folie 3+4
73 E.G. White, Acts of the Apostles )1911( p. 551.2
74 E.G. White, Testimonies for the Church, volume 4, p. 348.3
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و  مقدس  زندگی  به  مرتبه  سه  که  آنجا  از  است.  ایامنان  بی  پرشور  احساسات  با  تضاد  در  این 
همچنین داشنت روح القدس اشاره می کنند، می فهمیم که زندگی با روح القدس می تواند و باید 
روابط زناشویی ما را نیز تغییر دهد. خداوند برای ما در نظر دارد که یک زندگی زناشویی شاد و کامل 
داشته باشیم. آیا این به ما نشان منی دهد که خداوند می خواهد به ما كمك كند تا با یکدیگر با ُحسن 

نیت به جای حرص و هوس، برخورد کنیم؟
 عیسی برای وحدت میان شاگردانش دعا کرد:»تا همٔه آنان یکی باشند آن چنانکه تو ای پدر در 
من هستی و من در تو و آنان نیز در ما یکی باشند و تا جهان ایامن بیاورد كه تو مرا فرستاده ای 

«)یوحنا ۱۷: ۲۱(. 
 ویلیام جی. جانسون می گوید: » بسیاری از ادونتیست ها باید درک کنند که معنای یکی بودن با 
مسیح چیست. در گذشته احتامالً ما به اندازه كافی به آن اهمیت نداده ایم یا برروی اسب برعکس 

سوار شده ایم]رضب املثل[ « 75.
 

 هنگامی که ما با روح القدس پر شویم، مسیح در ماست. مسیحیت روحانی به ما کمک میکند 
تا پاسخ دعاهای خود را از خداوند بگیریم. خانم اِلن جی وایت می گوید: »هنگامی که قوم خدا در 
وحدت و یگانگی روح یکی باشند، متام عقاید فریسیانی، متام خودپرستی ها، که گناه ملت یهود بود، 
از همه قلبها بیرون رانده می شوند ... خداوند ارسار موجود را می شناسد که قرنها پنهان شده بود. او 
آنها را برای ما برمال و آشکار می کند » که چه جالل عظیمی در میان غیر یهودیان موجود است، رازی 

که هامنا در شامست، که امید جالل است « ) کولسیان ۱: ۲۷(« 76.

تفاوت بین بخشش و رهایی از رنجشها 
من نامه زیر را دریافت کردم: »من در طی فرایندی سعی کرده بودم که واقعا پدرم را عفو کنم و فکر 
می کردم در اینکار موفق شده ام. اما وقتی این کتابچه را خواندم )گامهایی بسوی تولد تازه(، روح 
القدس به جای آن پیروزی که فکر میکردم بدست آورده ام، وجود رنجش عمیقی را در من نشان داد. 
خیلی اوقات ما بیش از حد به خشم و رنجش خود میچسبیم  و آن را اینطور توجیه می کنیم چون 
برخی از ناعدالتی ها بر ما روا رفته است . اما من آموخته ام که اگر می خواهیم روح خدا را به طور 
کامل دریافت کنیم، باید این احساسات غلط را رها کنیم. من مجبور شدم تصمیم بگیرم که آنها را 
رها کنم. به لطف خدا قلبم از مهربانی و محبت برای پدرم به عنوان یک فرد گمشده پر شد و من با 
جدیت برای نجات او رشوع به دعا کردم. چندی بعد، پدرم خواهرم را صدا کرد و با اشک به او گفت: 
»عیسی مرا دوست دارد، عیسی مرا دوست دارد.« او این موضوع را با خواهرم به اشرتاک گذاشت، که 
از طریق خواندن انجیل یوحنا پی برده که عیسی مسیح برای نجات او از گناهانش درگذشت و این 
موضوع او را بسیار تحت تأثیر عمیقی قرار داده است. هرکسی که او را می شناسد، می گوید: »او 

اصالً هامن انسان سابق  نیست!«  اما خداوند دعاهای من را به طرز چشمگیری پاسخ داد.«
مسیحی نفسانی، که روح القدس را به اندازه کافی نداشته یا ندارد، فقط توانایی های یک انسان 
را دارد که ببخشد و خشمگین نشود. روح القدس به ما بخشش و آزادی کامل و همچنین توانایی 
عشق ورزیدن به کسی که به ما صدمه زده، را می دهد.« )گزیده ای از رساله دعای مجمع عمومی، 

شامره ۱۴۸(

75 William G. Johnsson, Adventgemeinde in der Zerreißprobe, )Lüneburg 1996( p.118
76 E.G.White, Selected Messages, Book 1 )1958(, p.386.1
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مشاوره اصالحی]تادیب کننده[
 هنگامی که مشاوره اصالحی با محبت خداوند انجام نگیرد یا به ندرت انجام پذیرد، آیا تفاوت و یا 
مثره ای در آن وجود خواهد داشت؟ چگونه تصمیامتی را کلیسایی که متشکل از مسیحیان نفسانی 
است می گیرد، یا کلیسایی که حتی یک کشیش یا رهرب نفسانی داشته باشد؟  وقتی من به گذشته بر 
میگردم و به کار خود به عنوان کشیش فکر می کنم، تصور می کنم که اعضای کلیسای روحانی متایل 
دارند اعضای شکست خورده و گمگشته را مجاب به بازگشت کنند. و هنگامی که فرد توبه و اعرتاف 
می کند، پس فکر می کنند که مشاوره به هدف خود  است. بعضی اوقات مسیحیان نفسانی متایل 
دارند از مشاوره به عنوان مجازات استفاده کنند و حتی از آن برای سؤاستفاده از قدرت استفاده کنند 

)متی ۱۸: ۱۵ تا ۱۷؛ اول قرنتیان ۳: ۱ تا ۴؛ دوم قرنتیان ۱۰: ۳؛ داوران آیه ۱۹(. 

کالم نبوی خداوند برای روزهای آخر
خدا این رسم و عادت را دارد که تحوالت مهم را از طریق انبیایش پیشاپیش برای انسان برمال و آشکار 
کند )عاموس ۳: ۷(. بنابراین او پیامهای مهم نبوی برای روزهای آخر را از طریق خانم الن جی وایت 
به ما داده است. از آنجا که بسیاری از امور کامالً متفاوت از زمانهای گذشته میتواند باشد، داشنت 
اطالعات اضافی مرتبط با خداوند بسیار مهم و رضوری خواهد بود. امروز ما آن را »به روز رسانی« می 
کنیم. طبق گفته های خواهر الن  جی وایت این پیام ها تا به زمان بازگشت دوباره مسیح ربط پیدا 
می کنند و ادامه دارد. از آنجا که راهنامیی های وی شامل تغییر در سبک زندگی، توبیخ، هشدارها 
و غیره می شوند، یک فرد روحانی می تواند راحت تر آن را نسبت به یک شخص نفسانی بپذیرد. 
)اما فقط به این دلیل که کسی این راهنامیی ها را جدی می گیرد، به معنای این نیست که فرد بطور 
اتوماتیک روحانی است(. عاقالنه تر است که درباره سخنان موجود در تثنییه ۱۸: ۱۹ بیاندیشیم: » او 

به نام من سخن خواهد گفت و هرکس را که از او اطاعت نکند، مجازات خواهم کرد .«
 این به وضوح به ما نشان می دهد که پیام یک نبی واقعی ارتباطی با آن شخص ندارد، بلکه با 
خود خدا ارتباط پیدا می کند. چگونه می توانیم بدانیم که آیا یک نبی، واقعی است؟ کالم خدا پنج 
امتیاز را برای آزمون و سنجش نبی واقعی به ما می دهد. یک پیام آور واقعی باید هر پنج نکته را 

رعایت کند.
 ۱. روش زندگی آنها - »بنابراین شام آنها را از میوه هایشان خواهید شناخت.« متی ۷: ۱۵ تا ۲۰

 ۲. تحقق پیشگویی هایشان: تثنیه ۱۸: ۲۱ و ۲۲ )به استثناء پیشگوییهای مرشوط - به عنوان مثال 
یونس(.

 ۳. دعوت برای ایامن و وفاداري به خدا )كالم خدا(، تثنیه ۱۳: ۱ تا ۵.
 ۴. عیسی را به عنوان یک فرد واقعی و خدای حقیقی بشناسند. اول یوحنا ۴: ۱ تا ۳

 ۵. با تعالیم کتاب مقدس موافق باشند. یوحنا ۱۷: ۱۷

 همه دستورات خدا، از جمله توصیه های او از طریق پیامربان، به سود ماست. به همین دلیل 
است که آنها فوق العاده با ارزش هستند. از این رو، افراد روحانی می توانند در قوت و قدرت خدا 
و با شادی آنها را اطاعت کنند و بدانند که این امر به پیروزی آنان  در زندگی کمک می کند. »به 
خداوند، خدای خود ایامن داشته باشید، تا استوار مبانید! انبیای او را باور کنید تا موفق شوید ») دوم 

تواریخ ۲۰: ۲۰(. 
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 راهنامی مطالعه کتاب مقدس ما در کالس سبت، درباره رابطه زندگی با روح القدس و سخنان 
یک پیامرب واقعی می گوید: »هرکه کالم نبوی را رد کند، خود را به روی تعلیم روح القدس می بندد. 
نتیجه ای که  امروز حاصل میشود، با آنچه که در قبل بود فرقی ندارد - از دست دادن رابطه با خدا 

برابر است با گشودن درب به روی تأثیرات و مثرات منفی.77
 چرا این چنین است؟ آیا خداوند میتواند، هنگامی که هدیه روح القدس یعنی کالم نبوی را رد می 

کنیم، روح القدس را به ما عطا کند؟

برنامه ریزی / تدابیر

وظیفه مهم اینست که در جستجوی راه حل ها و روش های مناسب برای انجام وظایف در داخل 
کلیسا و در کار خدمت بود. این موضوع برنامه ها و تدابیر ما است. این امر عمدتا در رابطه با تقویت 

روحانی کلیسا و تسخیر جان های بیشرت کاربرد دارد.
 من ۶۵ سال است كه تعمید گرفته ام و ۴۳ سال است كه ُمبلغ کلیسا هستم. ما برنامه ها و روش 
های زیادی را ایجاد و توسعه داده ایم. ما خیلی در این راه زحمت کشیده ایم. در این زمینه مجبورم 

دوباره در مورد سخنان دوایت نلسون در جلسه مجمع عمومی سال ۲۰۰۵ بیاندیشم

 كلیسای ما اهداف، برنامه ها و طرح های مختلف بسیار تحسین برانگیزی را ایجاد و توسعه داده 
است، اما اگر نهایتا شکست روحانی خود را نپذیریم ]فقدان روح القدس[، كه بسیاری از ُمبلغان و 

رهربان ما را فرا گرفته، ما هرگز چیزی فراتر از یک مسیحیت ظاهری نیستیم« 78. 

 در هامن مفهوم، دنیس اسمیت موارد زیر را می گوید:
 من مخالف برنامه ها، طرح ها و روش ها در نظر گرفته شده در کلیسا نیستم. اما می ترسم که 
ما برای پیشربد کار خدا به این موارد وابسته باشیم. برنامه ها، طرح ها و روش ها کار خدا را کامل 
منی کنند. سخرنانان عالی، کنرست های شگفت انگیز مسیحی، پخش برنامه های ماهواره ای، کار خدا 
را تحقق منی بخشند. روح خدا است که کار او را تحقق خواهد بخشید - روح خدا است که از طریق 

مردان و زنان پر از روح صحبت و خدمت می کند « 79. 

تعمید / تسخیر روح ها
کتاب مقدس به ما نشان می دهد که روح القدس یک پیش نیاز اساسی برای تسخیر و دستیابی به 
مردم بخاطر مسیح است )به کتاب اعامل مراجعه کنید(. در آملان ما از یک سو کلیساهایی داریم که 
در حال رشد هستند و از طرف دیگر کلیساهایی که راکد یا در حال کوچک شدن هستند. در رسارس 
جهان تعداد اعضای کلیسای ما در ۶۰ سال گذشته بیست برابر شده است. مطمئناً می توان دالیل 
بسیاری برای این وضعیت در آملان ذکر کرد. اما یک چیز برای من واضح است: دلیل اصلی عدم وجود 
روح القدس است. طبیعتاً این مشکل به شدت ما را به خطر انداخته است. ما بسیاری از برنامه ها و 

طرح ها را توسعه داده یا اقتباس و تعدیل کرده ایم. ما دیده ایم که فقدان روح القدس در

77 Studienanleitung Standardausgabe, Philip G. Samaan, 10.11.1989, to question 8
78 Helmut Haubeil )Hrsg.(, Missionsbrief Nr. 34, )Bad Aibling, 2011( page 3
79 Dennis Smith, 40 Days – Prayers and Devotions to Prepare for the Second Coming 
 )Wien, 2012(, p. 88
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» هنگامی که قوم خدا در وحدت و یگانگی روح یکی باشند، 
متام عقاید فریسیانی، متام خودپرستی ها، که گناه ملت یهود بود، 

از همه قلبها بیرون رانده می شوند «

این تالش بزرگ منجر بکارگیری روش های غیر رضوری یا ناموفق شده که در نتیجه باعث از بین 
رفنت بودجه و زمان شده است. دو نقل قول از خانم اِلن جی وایت این وضعیت را نشان می دهد:

اعضای  دلیل  به  بیاورد،  نزد حقیقت  به  را  از روح ها  بسیاری  تا  کند  کار منی  اکنون   »خداوند 
کلیسایی که هرگز متحول نشده اند و کسانیکه زمانی متحول شده اند ولی هرگز رشد نکرده اند. این 

اعضای تقدیس نشده ]مسیحیان نفسانی[ چه تأثیری بر روی اعضای نو ایامن خواهند داشت؟« 80

به  باشیم،  مهربان  و  دلسوز  و  و مؤدب  مهربان  و  کنیم،  فروتن  برابر خدا  در  را  ما خود  »اگر   
را خواهند  نفر حقیقت  بپذیرد، صدها  را  و حقیقت  متحول شود  نفر  یک  فقط  اکنون  اینکه   جای 

پذیرفت.« 81
 از طرف دیگر، ما مردمی را داریم که غسل تعمید گرفته اند ولی به قدر کافی آماده  و شایسته 

انجام آن نبوده اند. خانم اِلن جی وایت می گوید:

 »تولد تازه یک تجربه نادر در این عرص جهان است. به همین دلیل است که در کلیساها این 
همه رسگشتگی وجود دارد. جمع بسیار زیادی خود را مسیحی تصور می کنند ولی نامقدس و ناپاک 
هستند. آنها تعمید یافته اند، اما زنده زنده دفن شده اند. آنها در خود منرده اند، و بنابراین آنها با 

تولد تازه و زندگی در مسیح قیام نکرده اند« 82. 

80 E.G. White, Testimonies for the Church Vol. 6, )1901( p. 370.3
81 E.G. White, Testimonies for the Church Vol. 9 )1909(, p. 189.4
82 E.G. White, MS 148 )1897(
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این در سال ۱۸۹۷ نوشته شده است. وضعیت امروز کلیسا چگونه است؟ مشکل اینست: هر کس 
که تولد تازه نداشته باشد، با روح القدس پر نشده است. عیسی گفت: »یقین بدان که هیچکس منی 
تواند به پادشاهی خدا وارد شود مگر اینکه از آب و روح تولد یابد«  )یوحنا ۳: ۵(. آیا این واقعیت 

ندارد که ما با فقدان روح القدس در هر زمینه ای روبرو هستیم؟

روح القدس و موعظه
 خداوند موارد ذیل را در مورد معنا و مفهوم روح القدس می گوید: »موعظه کالم خداوند بدون حضور 
مستمر و کمک روح القدس بی فایده خواهد بود. او تنها معلم مثربخش حقیقت الهی است. فقط 
وقتی حقیقت توسط أراده و خواست روح القدس در قلب جا بگیرد، رسیعرت باطن یا زندگی را دگرگون 
می کند. شاید کسی بتواند کلامت کالم خدا را بیان کند، شاید با متام دستورات و وعده های او آشنا 
باشد؛ اما تا زمانیکه روح القدس حقیقت را در قلب قرار ندهد، هیچ ضمیری بر صخره حقیقت منی 
افتد که شکسته شود. هیچ درجه ای از تعلیم و امتیازات عالی مثربخش نخواهند بود، که بتواند بدون 

همکاری روح خدا، بازتاب کننده نور مسیح باشد «83.
 موعظه فقط در هنگام بیان خطبه بیان منی شود، بلکه در سخرنانی ها، مطالعات کتاب مقدس، 

گروه های خدمتی یا از طرق دیگر نیز ارائه می شود.

 رندی مکسول می گوید:
 »اما حقیقت این است، ما از عطش و تشنگی برای ارتباط با خدای زنده می میریم!« 84

 آیا فقدان روح القدس همچنین عامل ترس است؟ آیا امیلیو کنچتل درست می گوید : »چرا ما منی 
توانیم این جهان فاسد را دگرگون کنیم؟ در اعتقادات ما اشتباه و خطایی وجود دارد. ما از درگیری ها 
و مجادله می ترسیم، ما از نابودی می ترسیم، از مشکالت می ترسیم، از اینکه شغل خود، شهرت خود 
را از دست بدهیم می ترسیم، از اینکه زندگی خود را از دست بدهیم، میرتسیم. بنابراین سکوت می 
کنیم و پنهان می شویم. ما می ترسیم انجیل را به جهان به روشی دوستانه و در عین حال قدرمتند 

اعالم کنیم« 85.
 راه حل این مشکل در اعامل ۴: ۳۱ یافت میشود: »هنگامی كه دعایشان به پایان رسید، ساختامن 
بیان شهامت  با  را  خدا  كالم  و  گشتند  پر  روح القدس  از  همه  و  درآمد  لرزه  به  آنان  اجتامع   محل 

 می کردند  «       .                  

83 E.G. White, The Desire of Ages )1898(, p. 671.4
84 Randy Maxwell, If my people pray … )Pacific Press, 1995(, p.11
85 CD Die letzte Vorbereitung, Teil 6
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روح القدس و ادبیات ومنابع مسیحی ما
 مطلب زیر درباره ادبیات ما آمده است: »اگر نجات خدا در شخصی باشد كه او مقاله را می نویسد، 
هامن روح نجات را خواننده احساس خواهد روح کرد. فرشتگان قطعه ای که با روح خدا نوشته شود، 
تأیید می کند و همین امر را بر خوانندگان تأثیر می گذارد. اما اگر نویسنده ای کامالً برای جالل نام 
خدا زندگی نکند، و متام زندگی خود را وقف نکند، و قطعه ای را نوشته شده باشد، فرشتگان آن را 
با غم و اندوه فقدان روح احساس می کنند. آنها از آن دور می شوند و خواننده را با آن تحت تأثیر 
قرار منی دهند زیرا خدا و روح او در آن حضور ندارند. عبارات خوب هستند اما فاقد مثربخشی روح 

خدا خواهند بود«  86
این دیدگاه ادبیاتی اشاعه یافته، به چه معنا است؟

می خواهم دوباره تأکید کنیم: طبیعتاً هر کاری که ما کردیم اشتباه نبوده است. مسلام  
ما کارهای خوب و بسیار خوب زیادی را توسعه داده و انجام داده ایم؛ مطمئناً خداوند 
تالشهای انسانی ما را تا حد امکان برکت داده است. اما سؤال مهم این است: آیا ما به 

عنوان مسیحیان روحانی یا نفسانی، دست به انجام این وظایف زده ایم؟ یک چیز مسلم 
است: وقتی که تالش می کنیم به راه حل های انسانی متوسل شویم، زمان بیهوده ای را 

رصف کرده ایم. ما کارهای بسیاری را انجام خواهیم داد که فایده و مثره ندارند.

روح القدس: نه بارش اولیه، نه بارش دوم
»بارش اول، که پُری روح القدس است، بلوغ روحانی الزم را برای ما به ارمغان می آورد، که بسیار برای 

اینکه بتوانیم از بارش دوم روح القدس بهره مند شویم، مهم است.« 87
 وی ادامه داد: بارش دوم، با برداشت محصول زمین، نشانگر فضیلت روحانی است كه كلیسا را 
برای آمدن پرس انسان آماده می كند. اما مگر نه اینکه بارش اولیه روح القدس،حیات خواهد بود؛ و 
بذر ایامن جوانه خواهد زد. اگر بارش های اولیه کار خود را انجام ندهند، بارش دوم منی تواند هیچ 

بذری را به کامل برساند«88

روح القدس و تقدیس کتاب مقدس
القای  و  القدس  با قدرت شهادت روح  و  به مسیح،  ایامن  با  تنها  کتاب مقدس(  )تقدیس  کار  »این 

خداوند می تواند تحقق پذیرد.« 89

86 E.G. White, PH 016, p. 29.1
87 Dennis Smith, 40 Days – Prayer and Devotions to Revive Your Experience with God, Book 2,  
 )Vienna, 2013(, p. 175
88 E.G. White, The Faith I live By, )1958(, p. 333.3
89 E.G. White, The Great Controversy, )1911(, p. 469.
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کار بزرگ بشارت بدون روح القدس؟
انجیلی و تبلیغی موفق، و تدابیر قدرمتند بشارتی، بدون روح   آیا سازمان های بزرگ، برنامه های 
القدس پیرشفت داشته اند؟  اندرو موری، مبلغ بزرگ آفریقای جنوبی، در واقع، می دانست که شاید 

این سناریو واقعیت بیشرت جوامع مسیحیت باشد، وقتی نوشت:
 »من شاید موعظه کنم، بنویسم، اندیشه و نیایش کنم و یا  عبادت کنم، و از آنچه که در کتاب 
خداوند و پادشاهی او است، لذت بربم و درگیر آن باشم؛ ولی هنوز شاید قدرت روح القدس به طرز 
چشمگیری در من غایب باشد. می ترسم، بپرسی، اگر موعظه در کلیسای مسیح انجام میشود، پس چرا 
افسوس وجود دارد! چرا قدرت متحول کننده در موعظه کالم بسیار ضعیف است، چرا با وجود اینقدر 
سعی و تالش غالباً موفقیت بسیار کمی برای جذب مردم برای ابدیت وجود دارد، چرا کالم قدرت کمی 
برای تبدیل ایامنداران در مقدسات و تقدیس آنان دارد - جواب اینست: فقدان قدرت روح القدس. 
و چرا علت این است؟ دلیل دیگری منی تواند وجود داشته باشد، زیرا نفس ]نگاه کنید به غالطیان ۳: 
۳[ و انرژی انسانی جایگاهی را که روح القدس باید در انسان داشته باشد، را غصب کرده است.«90

روح القدس و سالمتی
 »بنابراین ای برادران من، با توّجه به این رحمت  های الهی، از شام در خواست می کنم بدنهای خود 
را به عنوان قربانی زنده و مقّدس كه پسندیدٔه خداست، به او تقدیم كنید. عبادت روحانی و معقول 

شام همین است.« )رومیان ۱۲: ۱(. 
آیا منی دانید که شام معبد خدا هستید و روح خدا در شام ساکن است؟ اگر کسی معبد خدا را 
آلوده کند، خداوند او را تباه خواهد ساخت؛ زیرا معبد خدا پاک و مقدس است، و آن معبد خدا شام 

هستید.« اول قرنتیان ۳: ۱۶ و ۱۷. 
 »یا منی دانید که بدن شام معبد روح القدس است که خداوند به شام بخشیده و در شام ساکن 
است؟ عالوه بر این شام دیگر صاحب بدن خود نیستید، زیرا با قیمت گزافی خریده شده اید. پس 
بدن های خود را برای جالل خدا بکار بربید«  اول قرنتیان ۶: ۱۹ و ۲۰ )همچنین ببینید: خروج ۱۵: ۲۶(.

چه  این  اید،  کرده  فکر  تاکنون  آیا  هستند.  خدا  معبد  میشوند،  پر  القدس  روح  از  که  افرادی   
پیامدهایی برای زندگی شام دارد؟ یک معبد محل سکونت خداوند است. خدا به موسی گفت: »قوم 

باید برای من خیمه ای مقدس بپا کنند تا من در میان آنها ساکن شوم.«  خروج ۲۵: ۸
 اگر ما این مسئله را بطور جدی دنبال کنیم، مراقبت از سالمتی و سبک زندگیامن تبدیل به یک 
بخش مهم از وظایف شاگردی ما از مسیح می شود. بدن ما متعلق به خداست. آیا می خواهید با ُملک 

و امانت خدا با احتیاط رفتار کنید؟  بله، ما می خواهیم با بدن]جسم[ خودمان

90 Randy Maxwell, If My People Pray )Pacific Press 1995(, p. 145
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و در واقع طبق دستورالعمل های خدا رفتار کنیم! این امر نیاز به یک قطعه مشخص]روح القدس[ 
از یک خط تولید را دارد. کسی که پر از روح القدس است، می تواند و معموالً میتواند با شادی این 
اصل را عملی سازد. و پاداش آن، سالمتی بهرت در جسم، روح و جان است. کسی که پُری روح القدس 
را ندارد، در رنج و مبارزه با معایب و آسیب ها خواهد بود. خدا انتظار دارد که ما برای جالل او، برای 
خدمت به او و برای شادمانی خود، بهرتین سالمت ممکن را در جسم و روح داشته باشیم. همچنین 
در این زمینه، جایگزینی برای پُری روح القدس وجود ندارد. هنگامی که عیسی در ما از طریق روح 
القدس زندگی می کند، او نیز »خداوندی است که شام را شفا می دهد«)خروج ۱۵: ۲۶(. شفا همیشه 
برای فرد مشتاق و برای جالل خدا بهرتین است. این می تواند این سؤال را مطرح کند: آیا پزشک الهی 

همه را شفا می دهد؟
اردوگاه  یک  در  که  تبلیغی،  گروه  بیامرستان  به  پناهنده  عنوان  به  کامبوجی  مسن  زن  »یک   
پناهندگی در تایلند بود، آمد. او لباس یک راهبه بودایی را پوشیده بود. او خواست که توسط دکرت 
عیسی تحت معالجه قرار گیرد. بنابراین، آنها در مورد عیسی با او صحبت کردند. زن به عیسی مسیح 
اعتامد کرد و جسم و روح  او شفا یافت. او وقتی توانست به کامبوج برگردد، توانست ۳۷ نفر را بسوی 

مسیح راهنامیی کند.« 91
 در طول بیامری پادشاه حزقیا، خداوند پیامی را برای  او ارسال کرد: »مطمئناً شام را شفا خواهم 
داد.« )دوم پادشاهان ۲۰: ۱ تا ۱۱( اما چرا خداوند او را با کالم خود درمان نکرد، بلکه در عوض از او 
خواست تا خمیری از انجیر بیاورد و روی دمل خود بگذارد تا خوب شود؟ آیا ممکن است خداوند از ما 
انتظار داشته باشد تا از طریق داروهای طبیعی یا تغییر در رژیم های غذایی، ورزش، اسرتاحت و غیره 
با او در این امر مشارکت داشته باشد؟ خود پولس گفت:”به خاطر مکاشفات فوق العاده ای که دیده 
ام مغرور نشوم «)دوم قرنتیان ۱۲: ۷ تا ۱۰(. خانم اِلن جی وایت به ما می گوید: »تأثیرات و مثرات 
روح خدا بهرتین داروئی است که یک مرد یا زن بیامر می تواند دریافت کند. ملکوت خدا سالمتی 
است؛ و هرچه تأثیرات آسامنی عمیق تر واقع شود، اطمینان از بهبودی بیشرت معترب خواهد بود.« 92

 آیا این قابل توجه و چشمگیر نیست، که موضوع خاصی را یک انسان نوشته است؟ او به اشرتاک 
او  از آنجا که  اما  اند.  او نداشته  گذاشت که چگونه متام سمینارهای بهداشتی هیچ فایده ای برای 
رشوع به دعا روزانه برای دریافت روح القدس کرد، کامالً سبک زندگی او به سمت یک زندگی سامل 
تغییر کرده بود و او رژیم گیاهخواری را اتخاذ کرده بود 93. آیا این نشان منی دهد که پر شدن از 
روح القدس می تواند به ما انگیزه و قدرت به همراه شادمانی برای پذیرش یک سبک زندگی سامل را 

ببخشد؟
 یک خواهر این رسگذشت و تجربه را خواند. و او نوشت: با تسلیم کامل خود به عیسی، خدا 
زندگی من را در یک لحظه کامالً تغییر داده است. بعد از دعا و تسلیم کامل خود به مسیح، صبح روز 

بعد من وارد آشپزخانه شدم و کنار دستگاه قهوه ایستادم، من به خود آمدم و 

91 Author unknown, Our Daily Bread – Worship book )RBC Ministries(, 26. Nov. 1993
92 E.G. White, Medical Ministries )1932( p.12.3
93 Email from 7.3.2013
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برای من غیرقابل تصور  این کار  انجام  نه، من دیگر قهوه منی نوشم. در گذشته  با خودم گفتم:  و 
بود، زیرا وقتی سعی می کردم نوشیدن قهوه را ترک کنم، پنج روز رسدرد وحشتناکی داشتم - این از 
عالئم شدید ترک است. این بار حتی فکر منی کردم که چه عواقبی برای من داشته باشد. من فقط 
می دانستم که دیگر منی خواهم قهوه بنوشم. امروز دیگر میل به قهوه ندارم 94. این تنها یکی از 
تغییرات بسیار در زندگی او بود. )من خواندن جلد پنجم »آندریاس بریف« را در مورد پیروزی بر 
دخانیات و الکل را برای هر کسی که می خواهد از اعتیاد پاک شود توصیه می کنم. این بطور گسرتده 
ای روش نجات را از طریق دعا و وعده ها را توضیح می دهد )فقط به زبان آملانی موجود است(. 95

 زندگی با روح القدس بهسازی و بهبود سالمتی را تا حد زیادی ارتقا خواهد داد. این مسئله مهم 
از اطالعات بهداشتی است که با قدرت روح القدس برای تغییر مرتبط است. دون مکینتوش، مدیر 

Newstart Global، ویامر، کالیفرنیا، می گوید:
  »نیاز واقعی دنیای امروز ما رصفاً آموزش بهداشت نیست. ما اطالعات بسیار خوبی در این زمینه 
داریم. آنچه الزم است اطالعات بهداشتی همراه با قدرت برای عملی کردن آن، یعنی قدرت تغییر 

است« 96.
 دکرت تیم هوو می گوید:

از  بیش  را  بهبودی  بهداشت، درمان و  کار کادر پزشکی نیست. آموزش  تنها  بهداشت   »آموزش 
احکام خداوندی که رستگاری و نجات را مهیا ساختند، حاصل منی کند. برای درک سالمتی یا نجات، 
باید قدرت متحول کننده خدا را تجربه کرد « 97. در پایان، می خواهم این سؤال را بپرسم: ایامن به 
شفا چیست؟ آیا می توان شفا را انتظار داشت، بدون اینکه فرد از روح القدس پر شود؟ )نگاه کنید به 

مرقس ۱۶: ۱۷ و ۱۸؛ یعقوب ۵: ۱۴ تا ۱۶(. 

آماده سازی برای آمدن ثانویه عیسی
هیچ جایگزینی برای مصاحبت صمیمی با عیسی از طریق روح القدس به عنوان آمادگی برای بازگشت 
دوباره او )یا مرگ در پروردگار( وجود ندارد. وقتی مسیح از طریق روح القدس در من زندگی می کند، 
پس من به فیض او آماده می شوم. سه ناحیه در زندگی می تواند این را نشان دهد. )این موضوع 
به تفصیل در کتاب های،  تعمید روح و وقایع نهایی زمین، توسط دنیس اسمیت نوشته شده است(.

94 Email from November 18, 2014 from Sister M.
95 Andreasbrief Nr.5, Sieg über Tabak und Alkohol, www.missionsbrief.de – Andreasbriefe. Man  
 kann ihn auch beziehen bei Wertvoll leben, Adventist Book Center und TopLife – Wegweiser  
 Verlag.
96 Dave Fiedler, D’Sozo, )Remnant Publications(, Forward
97 Dave Fiedler, D’Sozo, )Remnant Publications(, Forward
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رابطه شخصی با مسیح
 عیسی گفت: »و این است حیات جاودان که آنها تو را خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح را که 
به  نسبت  مقدس  کتاب  در  تری  عمیق  معنای  »بدانید«   )۳  :۱۷ بشناسند.«)یوحنا  توست،  فرستاده 
تعهد کامل، متقابل و دوست  به معنای یک  این  دارد.  انگلیسی وجود  زبان  امروزی آن در  مفهوم 

داشتنی است. این فقط در زندگی با روح القدس وجود دارد. این اندیشه بیان کننده این است:
 ما باید با خدا ارتباط مستقیمی برقرار کنیم. ما باید با تعمید روح القدس، توسط عامل باال مبلس 
شویم، تا بتوانیم به یک استاندارد باالتر برسیم و ارتقا یابیم 98. در مثال ده باکره عیسی به نادان 
گفت: »من شام را منی شناسم.« علتش چه بود؟  کمبود روغن، که نشانگر فقدان روح القدس است 
)متی ۲۵: ۱ تا ۱۳(. مردانی که عیسی را به صلیب کشیدند، اطالعات زیادی از عهد عتیق داشتند. اما 

به دلیل تفسیر نادرست آنها به دنبال رابطه شخصی با عیسی نبودند.
 آیا می دانیم که نسل روزهای آخر جهان، به دلیل رشایط روزهای آخر، نیاز به ارتباط صمیمی 

با خدا دارد؟

عدالت با ایامن
 در آخرین پیام خدا به برشیت در پیام سه فرشته این مسئله مرتبط با اعالمیه »انجیل ابدی« است 
) مکاشفه ۱۴: ۶ و ۷( مفاد این پیام که کل جهان باید و خواهند شنید، چیست؟ زیرا به سبب فیض 
خداست که شام تنها از راه ایامن نجات یافته، و اینکار شام نیست بلکه بخشش خداست )افسسیان 
۲: ۸ و ۹(. کسانی که این پیام روز آخر را با قوت و قدرت اعالم می کنند، باید خود قدرت پیام را 
در زندگیشان تجربه کنند. آنها باید با ایامن و فقط از طریق عیسی به عنوان بخشنده گناه و ناجی، 
راستی و عدالت را درک و تجربه کنند. این تنها در زندگی مملو از روح القدس امکان پذیر است که 
از طریق آن عیسی مسیح بتواند شفاعت ما را کند. سکونت و بودن عیسی مسیح در ما با اطاعت 
از همه دستورات خدا آشکار می شود. و زمین از شکوه و جالل او روشن می شود )مکاشفه ۱۸: ۱(.

عشق به حقیقت
 امروزه در رابطه با عشق به حقیقت، مطالعه کالم خدا و اجرای حقیقت، چه مثراتی در زندگی با 
پُری روح القدس یا زندگی بدون آن، در زندگی ما خواهند داشت؟ دوم تسالونیکیان ۲: ۱۰ می گوید، 
»... کسانی که هالک می شوند، چون آنها عشق به حقیقت را که میتواند آنان را نجات بخشد، قبول 

نکردند«. 

98 E.G. White, Review and Herald, April 5, 1892
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کسی منی توان گمراه شود، اگر عشق به حقیقت را در قلب خود داشته باشید. چگونه این عشق را 
بدست می آوریم؟ ما فقط در صورتی می توانیم آن را داشته باشیم که عیسی مسیح از طریق روح 
القدس در ما زندگی کند. رومیان ۵: ۵ می گوید: محبت خدا به وسیله روح القدس به ما عطا میشود و 
از او رسچشمه می گیرد. افسسیان ۳: ۱۷ به ما می گوید که محبت از طریق روح القدس در ما »ریشه 
دوانده و بر پایه محبت بنا خواهیم شد«. یوحنا ۱۶: ۱۳ روح القدس را »روح حقیقت« نامیده است. 
این به وضوح به ما نشان می دهد که الزم است که یک مسیحی روحانی باشد تا عشق به حقیقت 
را داشته باشید. آیا ما امروز مشکلی با عشق به حقیقت، به کالم خدا، یا به نوشتارهای نبوی داریم؟ 
زمانهای پیش رو را در نظر بگیرید: »فقط كسانی كه دانش آموختگان كوشای کتاب مقدس بوده اند 
و عشق به حقیقت را دریافت كرده اند، از فریب و اغفال قدرتی كه جهان را اسیر کرده، در امان 
خواهند بود و محافظت می شوند ... آیا اکنون قوم خدا به اندازه کافی قاطعانه نسبت به کالم او 

استوار و وفادار هست، که تسلیم استدالل های ادراکات خود نشود؟ 99.
 خدا از ما منی پرسد، که آیا ما به متام حقیقت پی برده ایم، بلکه او می پرسد که آیا ما حقیقت 

را دوست داریم یا نه.

 میوه روح القدس یا کار نفس
 مثره روح القدس زندگی مسیح در جان است. ما مسیح را منی بینیم و با او صحبت منی کنیم، اما روح 
القدس او دقیقاً در همه جا در کنار ما و نزدیک به ماست. هرکسی که مسیح را دارد او در آن فرد و 
از طریق او كار می كند. كسانی كه اندیشه روح را می شناسند مثرات روح را آشكار می كنند ... »100

آرامش،  خوشی،  محبت،  میاورد:  بار  به  القدس  روح  که  ای  مثره  اما  می گوید:   ۲۲  :۵ غالطیان   
بردباری، مهربانی، خیرخواهی، وفاداری. و افسسیان ۵: ۹ می گوید: همه خوبی، عدالت و حقیقت.

غالطیان ۵: ۱۶ تا ۲۱ به ما نشان می دهد که قدرت گناه از طریق روح القدس در ما شکسته 
خواهد شد.

 ».... اگر تحت فرمان روح القدس به رس بربید به هیچ وجه خواهش های نفس را ارضا نخواهید كرد. 
زیرا متایالت نفسانی برخالف روح القدس و آرزوهای روح القدس برخالف طبیعت نفسانی است و این 
دو مخالف یكدیگرند. به طوری که شام منی توانید آنچه را دلتان می خواهد انجام دهید. اّما اگر روح 

خدا شام را هدایت كند، شام در قید رشیعت نیستید.«
                                                     

کارهای طبیعت نفسانی آشكارند: زنا، ناپاكی، هرزگی، بت پرستی، افسونگری، دشمنی، ستیزه جویی، 
رَشک، خشم، خودخواهی، اختالفات، دسته بندی، حسادت، مستی، عیاشی و امثال اینها. اكنون مانند 
گذشته به شام می گویم: کسانی که این چنین کارها را بجا آورند، در پادشاهی خدا نصیبی نخواهند 

داشت « )غالطیان ۵: ۱۹ تا ۲۱(. 

99 E.G. White, The Great Controversy )1911(, p. 625.3
100 Editor Francis D. Nichol, Adventist Bible Commentary Vol. 6 )Hagerstown, 1980(, p. 111
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هدایای روحانی
 » منظور ما از هدایای روحانی، عطایایی است که توسط کار روح القدس عطا میشوند، هامنطور که 
لیست آنهایی که آن را دریافت می کنند در اول قرنتیان ۱۲: ۲۸ و افسسیان ۴: ۱۱ آمده است: رسوالن، 
انبیا، مبلغین، کشیشان، معلامن، معجزه کنندگان، شفا دهندگان، مدیران، و آنهایی که به زبان های 
مختلف سخن میگویند. این هدایا در »تجهیز مقدسین برای کار بشارت« نقش دارند.  ... آنها شهادت 
القدس همچنین عطایای  تأیید می کنند و آن را رهربی و راهنامیی می کند.« 101. روح  را  کلیسا 
دیگری را برای اهداف خاص می بخشد: »استعداد و دانش و مهارت برای انجام هرنهای گوناگون می 

بخشد« )خروج ۳۱: ۲ تا ۶( ؛ )اول تواریخ ۲۸: ۱۲ و ۱۹(.
 وقتی می خواهیم شاگرد عیسی بشویم، همه آنچه را که داریم و هستیم باید به او تسلیم کنیم. 
از این رو متام عطایا و تواناییهای ما، ذاتی و همچنین آموزه ها، در اختیار او قرار می گیرند. او می 

تواند عطایای دیگری به ما بدهد و / یا او می تواند تواناییهای طبیعی ما را تطهیر و تقدیس کند.
 آیا ما میتوانیم عطایای روحانی داشته باشیم در زمانی که در ما فقدان روح القدس است؟

انتخاب خدا یا انتخاب مردم؟
 ما در کلیسا یک ساختار دموکراتیک جهانی داریم. اما هرگز این هامنند دموکراسی مردمی]انسانی[ 
تصور منی شود. هدف واقعی آراء ما این است که همه به صورت شخصی صدای خدا را بشنویم و به 
هامن ترتیب صدای او اعالم کنیم . با گوش دادن به صدای خدا، این امر باعث می شود تا خواست 
و أراده خدا از طریق آراء ما آشکار شود. ما قطعاً قبل از رشکت در هر جلسه تصمیم گیری دعا می 
کنیم. اغلب این فرصت قبل از اخذ آراء برای دعای شخصی داده می شود، به طوری که برای هر 
شخص مشخص و روشن شود که خدا چگونه می خواهد او رای دهد. نِِحمیا گفت: »آنگاه خدا در دمل 

نهاد.. ...« )نِِحمیا ۷: ۵(. و
 خانم اِلن جی وایت درباره باب ۱ کتاب نِِحمیا می گوید : »و هامنطور که او دعا می کرد، یک 

هدف مقدس در ذهن او شکل می گرفت ...« 102
 آیا یک مسیحی نفسانی صدای خدا را می شنود؟  اگر او آگاهانه و کامالً تسلیم پروردگار نشده 
باشد، مطمئناً پاسخی از طرف خداوند نخواهد شنید )مزمور ۶۶: ۱۸؛ مزمور ۲۵: ۱۲(. اگر کسی که یک 
مسیحی نفسانی است، و صمیامنه بر اساس بهرتین دانش خود رأی بدهد، از نظر انسانی این حرف 

قابل قبول است. اما توافق های آنی انسان مبدل به دغل کاری و گناه می شود.
 رهربان تأثیرات زیادی در کار خدا دارند. مطمئناً، با توجه به اینکه برادران و خواهران که امر 
رهربی را به عهده دارند، کسانی هستند که توسط خدا خوانده شده اند یا با رأی انسان انتخاب شده 

اند، می توانند تفاوت بزرگی ایجاد کنند و می توانند پیامدها و نتایج عمده ای را به بار آورند.

101 Hrsg. Gerhard Rempel, Schlüsselbegriffe adventistischer Glaubenslehre )Hamburg(, p. 44
102 E.G. White, Southern Watchman )www.egwwritings.org(, March 1, 1904
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در حین خواندن کتاب دعا فهمیدم که بهرت است از خداوند بخواهیم راهی را که باید طی کنیم 
به ما نشان دهد.  )مزمور۳۲: ۸(  گوش دادن به صدای خداوند در آرامش و سکوت کل زندگی من 
را تغییر داد. من درباره این تجربه خود در مقاله ای تحت عنوان »از منایندگان تجاری تا کشیشان« 
صحبت کرده ام )فقط به زبان آملانی موجود است( 103. همچنین موعظه خوب و مفیدی برای گوش 
دادن از كورت هاسل موجود است: بنام »چگونه می توانم تصمیم های درست بگیرم؟« ) در حال 
حارض فقط در زبان آملانی موجود است ( 104. و یک موعظه عمیق و پر محتوا نیز وجود دارد که 
را بشناسم؟«   توانم خواست خدا  سالها پیش توسط هرنی دراموند قرائت شده است: »چگونه می 

)فقط به زبان آملانی موجود است( 105.
 در اینجا تجربه ای است که در ۲۳ اکترب سال ۲۰۱۴ اتفاق افتاده است: مرکز بشارتی »مؤسسه زندگی 
 TGM-Trainingszentrum für Gesundheitsmission( اتریش  کارینتیا،  »در  اتریش  روستایی« 
یک  باید  آیا  که  شد:  روبرو  تصمیم  این  با   )und Gesundheitszentrum Mattersdorferhof
ساختامن دیگر اضافه کند، یا نه؟ موارد زیادی در موافقت با آن و همینطور بر علیه آن وجود داشت. 
سؤال اساسی این بود: اراده خداوند در این مورد چیست؟ ما دیگر در مورد جوانب مثبت و منفی 
بحث نکردیم، بلکه ده روز دعا کردیم که خداوند ما را آماده کند تا صدای او را بشنویم و او در جلسه 
دعا در ۲۳ اکترب )بعد از اینکه مهامنان برنامه آغازی نو جلسه را ترک کردند( به ما پاسخ داد. که آیا 

ما باید ساختامن دیگری بسازیم یا نه.
 جلسه دعا با بیش از ۲۰ رشکت کننده برگزار شد. بعد از جلسه دعا، هر کس در سکوت از خدا 
خواست که به او بگوید که آیا آنها باید بسازند یا نه.  پاسخهای شخصی از این طریق به اشرتاک 
گذاشته شد: در یک تکه کاغذ اگر باید بسازند »+« بنویسند، باید بنویسند »-« وقتی که منیخواهند 
ساخته شود، و اگر هیچ جوابی ندارند باید  »صفر« بنویسند، و اگر از جواب خود مطمنئ نیستند»؟ 
« بنویسند. نتیجه رای گیری نشانگر هدایت شگفت انگیز خداوند بود: ۱۴ »+« )۴ مورد با »؟«(، ۶ 
»صفر« و ۴ کاغذ خالی وجود داشت. )همچنین ۲ پاسخ نیز وجود داشت که مشخص نبود و شمرده 
نشد. بنابراین رهربی خداوند کامالً واضح بود که ما باید ساختامن را بسازیم. من اطمینان دارم که ما 

باید در روزهای آخر بیشرت و بیشرت از مشاوره مستقیم با خداوند بهره بگیریم. 
 یوئیل ۲: ۲۸ و ۲۹ نشان دهنده این اظهارات خانم اِلن جی وایت است: »هر یک از ما باید بطور 
جداگانه صدای او را گوش قلب خود بشنویم و ارتباط شخصی با او برقرار کنیم. ما باید ندای خداوند 
را در روح و جان خود بشنویم. هنگامی که متامی صدها خاموش میشوند و در سکوت به حضور او 
نزدیک می شویم، روح ما صدای خداوند را تشخیص می دهد. او به ما می فرماید، »باز ایستید و 

بدانید که من خدا هستم« )مزمور ۴۶: ۱۰( « 106. 

103 www.gotterfahren.info – Gott verändert Leben – Vom Prokurist zum Prediger
104 www.gotterfahren.info – Wege zum Ziel: Gott erfahren – Gottes Botschaft für unsere Zeit –  
 Thema Nr. 11
105 Missionsbrief.de – Predigten lesen – Henry Drummond: Wie erkenne ich den Willen Gottes?  
 )Deutsch und Englisch(
106 E.G. White, The Desire of Ages )1898(, p. 363.3
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پول
چه تفاوتهایی بین مسیحیان روحانی و نفسانی در رابطه با کسب و کار و معامله با پول وجود دارد؟  
آیا ما خودمان را صاحب دارایی های خود می دانیم یا خود را ناظران و مبارشان خدا میدانیم؟ عشق 
به پول و عشق به ظواهر، این جهان را مبدل به خلوتگاه سارقان و غارتگران کرده است. کتاب مقدس، 
حرص و آز و ظلم و ستمی  که درست قبل از بازگشت دوباره مسیح در جهان متداول میشود را به 

تصویر کشیده است « 107. 

فرشتگان خدا از مردم خدا-ترس محافظت می کنند
 فرشتگان خدا از انسانهای خدا-ترس محافظت می کنند. »فرشته خداوند حافظ و رهاننده کسی است 
که از خداوند می ترسد و به او احرتام می گذارد.« )مزمور ۳۴: ۷( » فرشتگان نگهبان برای  محافظت 
از همه پیروان مسیح منصوب شده اند. این ناظران آسامنی صالحان را از آسیب قدرت رشیر محافظت 
می كنند 108. وقتی از مردم خدا- ترس، پیروان مسیح، و افراد صالح که تحت حامیت خداوند هستند، 
صحبت میشود، آیا این بدان معنی است که این مسئله برای هر کسی که خود را مسیحی می داند، 
صدق می کند؟ آیا در مورد کسانی که زندگی خود را به طور کامل تسلیم خدا نکرده اند نیز صدق 
می کند؟ این برای کودکان صادق است، زیرا عیسی در متی ۱۸: ۱۰ می گوید. »هرگز این کوچکان 
را حقیر نشامرید. بدانید که آنان در عامل باال فرشتگانی دارند که پیوسته در پیشگاه پدر آسامنی من 
حارضند.«داوود، که زندگی خود را کامالً به خدا وقف کرده بود، می دانست که او هیچ زمینه ای برای 
ترس ندارد. او می گوید: »خداوند نور و نجات من است. از که برتسم؟ خداوند مرا از متام خطرها حفظ 

می کند، از چه کسی باید برتسم؟ «)مزمور ۲۷: ا(.
 )توصیه می کنم که در کتاب »نربد عظیم« در فصل ۳۱ بخش مربوط به ماموریت فرشتگان خوب 

را بخوانید. این برای همه فرزندان خدا شادی بزرگی را به ارمغان میاورد(.

مطلب پایانی 
 ما فقط به چند بخش پرداخته ایم. هنوز بسیاری از زمینه های زندگی و ایامن وجود دارند که می 

توان به آنها پرداخت. در مورد همه آنها موارد زیر صادق است:
 اکنون، وقتی اختالفات را بررسی می کنیم، هیچ ناحیه ای از زندگی وجود نخواهد داشت که از 
طریق زندگی با روح القدس از مثرات، مزایا و منافع اساسی بهرمند نشود . و از طرف دیگر، هیچ 

جنبه ای از زندگی وجود ندارد که معایب و مشکالت بزرگی 

107 E.G. White, Prophet and Kings )1917(, p. 651.1
108 E.G. White, The Great Controversy, )1911(, p. 512.2
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در اثر فقدان روح القدس شامل حالش نشود. آیا این نباید یک انگیزه بزرگ برای ما باشد که هر روز 
زندگی خود را وقف خدا کنیم و بخواهیم تا از روح القدس پر شویم؟

 »چند سال پیش یک هواپیامی بوئینگ ۷۰۷ از فرودگاه توکیو به مقصد لندن حرکت کرد. این 
هواپیام به راحتی از زمین جدا شد. آسامن صاف و آفتابی بود. خیلی زود مسافران می توانستند کوه 
معروف فوجی در ژاپن را ببینند. بطور ناگهانی خلبان تصمیم گرفت که کوه فوجی را دور بزند، تا 

مسافران بتوانند از دیدن این منظره نادر لذت بربند.
 او مسیر تعیین شده پرواز را ترک کرد و مسیر پرواز برروی صفحه منایشی تغییر یافت. در خالل 
پرواز سیاحتی از کوه، خلبان ارتباطش را با امنیت پرواز در مرکز کنرتل قطع می کند و کامالً به آنچه 
که می بیند اتکا می کند. خلبان کوه را در فاصله نزدیکی دید. ارتفاع سنج، ارتفاع را ۴۰۰۰ مرت نشان 
میداد. آنچه که او ندید و تشخیص نداد، بادهای پاییزی و وزش شدید آن بود، که در اطراف کوه 
فوجی در جریان بودند. بوئینگ ۷۰۷ با باد هامهنگ نبود. هواپیام در هوا متالشی شد وسقوط کرد 

و همه مسافران جان باختند.«109
 مسیحی نفسانی در »حالت پرواز سیاحتی« زندگی می کند. او خودش همه تصمیامت را می گیرد. 
علی رغم بهرتین نیات او شکست خواهد خورد. مسیحی روحانی از طریق روح القدس در یک رابطه 

دوستانه و مطمنئ با پروردگار خود زندگی می کند، که او را به مقصد امن میرساند.

دعا: ای پدر ما در آسامن، متشکرم که عیسی مسیح از طریق روح القدس در ما ساکن 
است و چنین تفاوت مثبتی در ما و کار ما ایجاد می کند. لطفا چشامنم را بیشرت برروی 

کارهای روح القدس باز کن. لطفا زندگیه کاملی را از که طریق او، عیسی مسیح می 
خواهد به ما بدهد، را به من عطا کن. لطفاً به من كمك كن تا در فصل بعد كليد حل این 

مشكل را پيدا كنم و آن را در زندگیم به كار بندم. سپاسگزارم.  آمین

109 Kalenderzettel February 17, 1979 by Reinhard Petrik
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فصل ۵

کلید و راه حل، تجربه کردن

 دعا برای دریافت وعده های خداوند
چگونه می توانم راه حل خداوند را در زندگیم بکار ببندم و آنرا 

 تجربه کنم؟ چگونه باید دعا کنم، تا از دریافت
 روح القدس مطمنئ باشم؟

دعا و دریافت پُری روح القدس
را  القدس  روح  ایامن حضور  با  و  کنیم  این مسیر حرکت  در  ایامن  از طریق  ما  که  است  این  مهم 
بخواهیم. این بدان معنی است که بعد از دعا برای روح القدس، اعتامد کنیم و یقین داشته باشیم که 
خداوند به دعای ما پاسخ داده است و اینکه ایامن داشته باشیم که در عین حال روح القدس از پیش، 

هنگامیکه در دعا بودیم به ما داده شده است.
 غالطیان۳: ۱۴ می گوید: »... که ما از طریق ایامن وعده روح را دریافت کنیم.« ترجمه دیگری 

می گوید: »... که ما با ایامن به مسیح وعده روح القدس را دریافت میکنیم.«
خداوند کمک بزرگی به ما کرده است تا بتوانیم به آسانی به پدر آسامنی خود اعتامد کنیم.

 ما آن را »دعا برای وعده های خداوند« می نامیم. وی گفت: » محو و تیره کردن وعده های خدا 
از کالم خدا، مانند محو کردن رسیدن نور خورشید از آسامن به زمین است ....  خداوند وعده های 
خود را در کالم خود قرار داده است تا ما را هدایت کند که به او ایامن داشته باشیم« )اِلن جی وایت، 

زندگی من امروز، صفحه ۳۳۸.۲(.

دعا با بیان وعده ها
اول، یک مثال مفید در اینجا برایتان بیان میکنیم: فرض کنید، درس زبان فرانسه کودک من در مدرسه 
خوب نیست. من می خواهم فرزندم را تشویق کنم که با تالش فراوان زبان فرانسه بخواند و یاد بگیرد. 
من به او قول می دهم اگر در گزارش کارنامه اش منره خوبی کسب کند، ۲۰ دالر از طرف من پاداش 
میگیرد. کودک به شدت رشوع به مطالعه می کند. همچنین من در درس زبان فرانسوی به او کمک 
می کنم و او منره واقعا خوبی کسب می کند. حاال چه اتفاقی می افتد؟ هنگامی که کودک از مدرسه 
به خانه می آید، از جلو درب با صدای بلند فریاد میزند: »پدر ، ۲۰ دالر!«  چرا او اینقدر مطمنئ است 

که، ۲۰ دالر را دریافت خواهد کرد؟
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زیرا وعده ای به او وعده داده شده است و او رشایط الزم برای رسیدن به آن را برآورده کرده است. 
این اتفاق، امروزه برای اکرث مردم یک امر طبیعی است.

 اما ممکن است که من در آن لحظه ۲۰ دالر نداشته باشم. آیا ممکن است که خداوند چیزی را 
که او وعده داده  به ما بدهد را نداشته باشد؟ غیرممکن!

یا ممکن است، که قول خود را پس بگیرم و بگویم: »من در کتاب آموزش و پرورش کودکان   
خوانده ام که نباید کودکان را با پول تشویق به تحصیل کرد. بنابراین منی توانم ۲۰ دالر به شام بدهم. 

« آیا خدا بعداً نظر خود را تغییر می دهد؟ غیرممکن!
 ما می توانیم ببینیم که وقتی یک قول از طرف خدا به ما داده میشود و ما الزامات رسیدن به 
آن را برآورده میکنیم، تنها یک امکان وجود دارد، و آن اینست که ما وعده را دریافت کنیم و غیر از 

این منیتواند باشد.
 خدا از طریق وعده های خود می خواهد ما را ترغیب کند تا در یک مسیر مشخص و معین 

بسوی او حرکت کنیم.
  به عنوان مثال وعده دریافت روح القدس، که قوت و قدرت خدا را در زندگی به ما می بخشد. 

او می خواهد اعتامد کردن  به او را برای ما آسان کند. اعتامد در قلب ایامن است.
 اکنون می خواهیم برخی از آیات اصلی و کلیدی کتاب مقدس را در اول یوحنا ۵: ۱۴ و ۱۵ در 

مورد دعا کردن و بیان وعده ها در دعا را مطالعه کنیم:

را  او بطلبیم، دعای ما  از خدا چیزی مطابق خواست  ایرنو خاطر جمع هستیم که هرگاه   »از 
خواهد شنید.«

 خداوند بطور کلی قولی به ما می دهد که هرگاه دعاهای ما مطابق خواست او باشند او به آنان 
پاسخ می دهد. خواست و اراده خداوند در احکام و وعده ها بیان شده اند. که ما در دعاهایامن به 

آنها اعتامد میکنیم. سپس در آیه ۱۵ ادامه می دهد:
 

»و اگر یقین داریم که دعای ما را میشنود، میتوانیم به اینهم اطمینان داشته باشیم که آنچه از 
او بخواهیم، به ما عطا خواهد کرد.«

 ترجمه دیگری می گوید:
 

»اگر بدانیم که خدا آنچه را که می خواهیم می شنود، می دانیم که آن را داریم.«

 این به چه معناست؟  دعاهای ما که مطابق خواست خداوند است در هامن لحظه ای که ما آنها 
را از خدا میخواهیم، به آنها پاسخ داده می شود. اما از نظر حسی معموالً چیزی را متوجه منی شویم 
و حس منی کنیم. دعاهای ما با ایامن به دریافت آنها جواب داده می شوند، نه با حس کردن آنها از 

سوی ما. حس و ملس کردن آنها بعداً خواهند بود.
 من در دعا کردن همراه افراد معتاد به نیکوتین و الکل یاد گرفتم: در لحظه ای که برای نجات 
دعا می کنند، چیزی متوجه منی شوند. آنها پاسخ را با ایامن دریافت می کنند. چند ساعت بعد متوجه 
می شوند که دیگر منیخواهند تنباکو یا الکل استفاده کنند. در این لحظه است که آنها پاسخ عملی 

دعای خود را دریافت و حس می کنند.
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عیسی در مرقس باب ۱۱: ۲۴ میفرماید: »بنابراین من به شام می گویم، یقین بدانید، آنچه را که 
در دعا طلب می کنید، خواهید یافت و به شام داده خواهد شد .«

 خانم اِلن جی وایت می گوید: »ما نباید در پی هیچ دلیل و مدرک بیرونی برای رسیدن برکات 
خداوند باشیم. عطیه جزء وعده اوست، و ما باید با اطمینان و اعتامد به او کار و وظیفه خود را انجام 
دهیم زیرا که آنچه خدا به ما وعده داده است را قادر است که به انجام رساند، و دریافت هدیه ای 
را که او از پیش در اختیار ما قرار داده است را زمانی درک میکنیم که ما به آن احتیاج داریم و آن 

تحقق می پذیرد«110
 بنابراین نباید به دنبال اثبات ظاهری دریافت آن باشیم. در اینجا مطمئناً به معنای جستجوی برای 
دریافت یک تجربه حسی است. راجر جی. مورنو می گوید: »ارواح ]دیوها[ مردم را ترغیب می کند به 
جای کالم مسیح و انبیایش به آنچه حس می کنند، گوش دهند. به هیچ وجه ارواح منی توانند کنرتل 

زندگی مردم را به دست گیرند بدون اینکه افراد بفهمند چه اتفاقی افتاده است«111
 دعا همراه با بیان وعده ها، در گنجینه های رحمت و برکت خدا را برای ما باز می کند. پدر 
آسامنی مهربان ما رشایط غیرقابل توصیفی را برای ما ایجاد می کند.  »اگر آنها ]حواریون[ به وعده 

های او ایامن داشته باشند، آنان میتوانند رسیدن برکات بزرگی را انتظار داشته باشند.« 112
 الن جی وایت می گوید: »....  دریافت روح القدس را تقاضا کنید. خداوند به هر قولی که داده 
»من  بگویید:  و  بروید  خداوند  حضور  به  مقدستان  های  کتاب  داشنت  دست  در  با  است.  وفاودار 
هامنطور که گفته ای و از من خواستی، عمل کرده ام. من وعده هایی که داده ای را به حضورت بلند 
می کنم و می خواهم هامنطور که خودت فرمودی:،» بخواهید، به شام داده خواهد شد. بجوئید، 
پیدا خواهید کرد. در بزنید، در به رویتان باز خواهد شد «. و باز فرمودی »یقین بدانید، آنچه را که 
در دعا طلب می کنید، خواهید یافت و به شام داده خواهد شد.«»و هر چه به نام من خواهید آن را 
انجام خواهم داد تا پدر در پرس جالل یابد.« متی ۷: ۷؛ مرقس ۱۱: ۲۴؛ یوحنا ۱۴: ۱۳.«)اِلن جی وایت، 

گنجینه شهادت، جلد ۳، صفحه ۲۱۳. ۲(.

دو گروه از وعده ها
 در عین حال، مهم است که با دقت بین وعده های موجود در کتاب مقدس متایز قاطعی قائل شویم: 
»وعده های روحانی – که برای بخشش گناه، دریافت روح القدس، دریافت قوت و قدرت او برای 
انجام کار و ماموریت او« - همیشه موجود هستند )نگاه کنید به اعامل ۲: ۳۸ و ۳۹(. اما وعده های 
برکات موقتی، حتی برای خود زندگی، بر اساس مناسبت ها و رشایط مختلف داده یا از دادن آنها 
خودداری می شود، زیرا مشیت الهی بهرتین رسانجام را برای ما میخواهد و آن را میبیند و بر أساس 

آن عمل می کند«113
 مثال: اشعیا باب ۴۳: ۲ می گوید »هنگامی که از میان آتش رد میشوی، منیسوزی، و سختی ها به 
تو صدمه ای نخواهند زد.«  خداوند این وعده را به طرز شگفت انگیزی در مورد سه دوست دانیال در 
کوره آتشین حفظ  و عملی کرد )دانیال ۳(. اما از طرف دیگر، حیوس و جرومی اصالح طلب، برروی 
چوبه دار کنستانس سوزانده شدند. ما می توانیم بگوییم که دعاهای آنها پاسخ داده نشده است. 
اما با این وجود، آیا دعاهای آنها به روشی پاسخ داده شد که ما آن را منی دانیم با آن آشنا نیستیم؟ 

110 E.G. White, Education )1903(, p. 258.2
111 Roger J. Morneau, A Trip into the Supernatural, Review and Herald 1982, p. 43
112 E.G. White, The Desire of Ages, )1898(, p. 668.1
113 Morris L. Venden, 95 Theses on Righteousness by Faith, )Pacific Press 1987(, p. 60
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چرا؟  یک نویسنده پاپی، مرگ این شهدا را چنین توصیف کرد: »هنگامیکه آنها به ساعت آخر عمر 
خود نزدیک شدند، هر دو در ذهنشان وفادار و ثابت قدم بودند. هنگامیکه آنان بسوی آتش میرفتند 
هامنند این بود که به مجلس عروسی میروند. آنها هیچ فریادی از درد نکشیدند. هنگامی که شعله 
های آتش بلند شدند آنها رشوع به خواندن رسود و آواز کردند؛ و قدرت آتش کمرت از آن بود که آواز 

خواندن آنها متوقف کند « 114.
اگر کسی در حال سوخنت باشد، فقط می توانند فریاد بزنند. رفتار آنها نشان می دهد كه خداوند 
مداخله كرده است، نه به روشی كه به راحتی برای ما قابل مشاهده باشد. این به من نشان می دهد 

که وعده های زودگذر فانی هنوز برای ما قابل اهمیت هستند.

شکرگذاری برای پاسخ دعا
 حال جنبه مهم دیگری: وقتی درخواست های ما در هامن لحظه ای که ما آنها را درخواست کرده ایم 
پذیرفته شده اند، پس بجا است که از خداوند به خاطر پاسخی که در آینده دریافت می کنیم، تشکر 
کنیم. تشکر ما از خداوند در لحظه دعا بیانگر اعتامد ما به او و دریافت وعده های اوست و انتظار 
داریم در زمانیکه ما بیشرتین نیاز را به آن داریم محقق شود. بعضی از مؤمنان بالفاصله بعد از دعا 
متوجه حس چیزی می شوند. اما برای بسیاری از ایامندران شبیه به تجربه الیاس است: خداوند در 
طوفان، در زمین لرزه و آتش نبود، بلکه نجوای آرامی به گوش رسید )اول پادشاهان ۱۹: ۱۱ و ۱۲(. 

این هم تجربه من بود.
 بعد از مدت طوالنی فکر کردم هیچ اتفاقی نیفتاده است. سپس ناگهان متوجه شدم که خیلی 

چیزها در من اتفاق افتاده است بدون اینکه من متوجه آن شده باشم.

افکار مرا تغییر ده
 این بدان معناست: الزم است در این لحظه افکار خود را تغییر دهم: »... اما با نو شدن ذهن، شام 

متحول می شوید ...« )رومیان ۱۲: ۲(. 
 اکنون بجا است که بگوییم: ممنون که دعای من را جواب دادید. متشکرم که از پیش درخواست 

مرا اجابت کرده ای. متشکرم که من پاسخ آن را در زمان مناسب دریافت و تجربه خواهم کرد.
 این دخالت و کار من نیست. من با دخالت خود سعی می کنم خودم را متقاعد کنم. وقتی من با 
بیان وعده خداوند دعا کرده ام، پس من أساس و مبنای الهی را برای تغییر تفکر خود دارم، زیرا قبالً با 
ایامن به وعده الهی به من پاسخ داده شده است. در این حالت، اگر من فکر خود را تغییر ندهم، من 
به خدا نشان می دهم که به او اعتامد ندارم، بلکه احساس گرا هستم. با این رفتار من خدا را دروغگو 

میدانم و بنابراین، با أراده خود میخواهم که چیزی دریافت نکنم.
 همچنین مهم است که من مطابق با آن رفتار کنم، حتی زمانی که من چیزی را متوجه منی شوم 
و حس منی کنم. خدا همیشه  رضوریات را در ایامن ادغام و کامل می کند. او می خواهد ما به او 
اعتامد کنیم. در مورد عبور از رود اردن فکر کنید. ابتدا آب کنار منی رود، بلکه کاهنان ابتدا باید وارد 
آب شوند و سپس آب تقسیم شود و به کنار رود. نعامن قبل از بهبودی مجبور شد هفت بار در آب 

فرو رود.

114 E.G. White, The Great Controversy, )1911(, p. 109.3 Neander, ”Kirchengeschichte”, 6.Per.,  
 2. Abschnitt, 2. Teil, §69; Hefele „Konziliengeschichte” Bd. VI, S.209 
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 شاید شام بگویید: »من منی توانم این کار را انجام دهم. حتی تصور منی کنم بتوانم این کار را 
بکنم. « لطفاً به یاد داشته باشید که موارد زیادی وجود دارد که ما منی توانیم در مورد آنها توضیح 
دهیم. تا به امروز، ما منی دانیم برق چیست، گرچه همه ما از آن استفاده می کنیم. تا به امروز، ما 
منی دانیم که کودکان چگونه یاد می گیرند صحبت کنند. اما همه آنها آن را یاد می گیرند. »در دنیای 
طبیعی، ما دامئاً با شگفتی هایی فراتر از درک خود مواجه و احاطه شده ایم. پس، آیا ما باید تعجب 

کنیم که در دنیای معنوی ارسار و رمزهایی پیدا می شود که منی توانیم از آن رس در بیاوریم؟ 115.
بر  و  کن،  توکل  خداوند  بر  دِل خود  متاِم  »با  کنیم:  فکر   ۶ و   ۵  :۳ باب  أمثال  مورد  در  بیایید   
او را در نظر داشته باش، و او طریقهایت را راست  عقل خویش تکیه منام؛ در همۀ راههای خود 
خواهد گردانید«. در اینجا ما رشط های واضح و روشن را از طرف خداوند برای پیشربد ما در جهت 
مسیرهایامن می بینیم. هر پیش رشط نیز یک فرمان است. اگر مطمنئ نیستیم که پیش رشط را عملی 
کرده ایم، پس ما باید با اطمینان برای درک أراده و خواست او دعا کنیم که خداوند بالفاصله به ما 
پاسخ دهد. »... اما اگر شام  أراده و خواست او را آرزو می کنید «. او اینکار را برای شام به انجام 

میرساند  ... «116. 
 مسئله ای کوچک که می تواند به شام کمک کند: آیا می دانیم ما چه کاری انجام می دهیم، 
وقتی با ذکر وعده خداوند دعا می کنیم، این الزام و پیش رشی قبل از رسیدن پاسخ خداوند را بجا 
میاوریم، و سپس در دریافت پاسخ به آن شک داریم؟ ما خدا را به دروغگوی متهم می کنیم. تحت 
هیچ رشایطی ما منی خواهیم این کار را انجام دهیم. مثال درمورد این دعا، میشود گفت:  پروردگار، 

من ایامن دارم، به شک و دودلی من کمک کن. سپس اعتامد کنید!
 

توصیه بسیار ارزشمندی از خانم اِلن جی وایت در مورد دعا با ذکر وعده ها در فصل »ایامن و 
دعا« در کتاب »تعلیم و تربیت » وجود دارد. 

دعا برای روح القدس
 من فکر می کنم ما بهرتین قابلیتها و شایستگی ها را برای دعا کردن درباره پُری روح القدس را داریم. 
اما نباید فراموش کنیم که این امر به معنای این نیست که خداوند را مجبور کنیم تا اراده ما را انجام 

دهد، بلکه این اعتقاد به وعده های او و اعتامد به قابلیت او در انجام آنهاست.

وعده دریافت روح القدس
 خداوند برای دریافت روح القدس، وعده های شگفت انگیزی به ما داده است:

اینکه گناهکار هستید، میدانید چگونه چیزهای خوب  »حال اگر شام با   لوقا ۱۱: ۱۳ می گوید: 
را به فرزندانتان بدهید، چقدر بیشرت پدر آسامنی، روح القدس را به آنانیکه از او تقاضا کنند، عطا 

خواهد فرمود!«
 آیا پدر آسامنی ما در اینجا انجام تعهدی را الزامی نکرده است؟ پیش رشط، در این قول شگفت 
انگیز این است: بپرس!  با این حال منظور عیسی این نبود که فقط یکبار بخواهید، بلکه بطور مداوم 

و مستمر درخواست کنید. 

115 E.G. White, Education )1903(, p. 170.1
116 E.G. White, Thoughts from the Mount of Blessing )1896(, p. 142.1
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با این وجود، دیدن این موضوع در اینجا حائز اهمیت است. ما همچنین باید متون دیگری را 
بخوانیم، که درمورد هامن مسئله صحبت می کنند، به عنوان مثال:

 
اعامل ۵: ۳۲ می گوید: »و ما شاهدان او در این امور هستیم، چنانکه روح القدس نیز هست و خدا 

او را به مطیعان خود عطا کرده است.«

 رشط در اینجا این است: اطاعت و متکین!  ما در اینجا می توانیم ببینیم که تنها با یک نقل قول 
منی توانیم از خود حامیت و دفاع کنیم: ما باید همچنین به موضوع وعده در منت توجه کنیم. این به 
معنای یکبار اطاعت کردن با چیزی که مورد پسند و رضایت ماست، نیست، در عوض، این بستگی به 
اطاعت از او دارد: از منجی و دوست شگفت انگیز ما. اطاعت از او منجر به شادمانی می شود. هر 
روز صبح برای یک قلب مطیع دعا کنید. دعا کنید که خداوند شام را وادار به انجام هر کاری که او می 
خواهد و به شام در انجام آن کمک خواهد کرد، کند. این یک الزمه و پیش رشط خوب ایجاد می کند.

 
یوحنا ۷: ۳۷ می گوید: »اگر کسی تشنه است، بگذار او نزد من بیاید و بنوشد.«

 در اینجا با متایل و آرزوی روح القدس ارتباط دارد. اگر هیچ اشتیاقی  ندارید، یا فکر می کنید 
متایل خیلی کم دارید، پس بهرت است برای اشتیاق داشنت آن دعا کنید. این تقاضایی مطابق با اراده 
خدا است که بالفاصله پاسخ داده می شود. هنگامی که از خدای شگفت انگیز خود درخواست کنیم، 
او »آرزوی داشنت آن و تحقق به آن را« در ما ایجاد می کند. ما همچنین ممکن است برای آرزوی 
برقراری رابطه نزدیک با خدا، دوست داشنت او با متامیه قلب خود، خدمت به او با خرسندی، اشتیاق 
رشد در عیسی مسیح و بازگشت عنقریب او و ملحق شدن به او در ملکوت و پادشاهیش، و برای 
شوق خواندن کالم خدا و آموخنت از آن، و همچنین شوق و آرزوی کمک و آماده بودن برای کمک به 

نجات گمشدگان دعا کنیم.

 یوحنا ۷: ۳۸ و ۳۹ می گوید: »چنانکه كالم خدا می فرماید: ›نهرهای آب زنده از درون آن کسی که 
به من ایامن بیاورد جاری خواهد گشت.‹« این سخنان را دربارٔه روح القدس، كه می باید به مؤمنین او 

داده شود می گفت و چون هنوز عیسی جالل نیافته بود روح القدس عطا نشده بود. «

 در اینجا رشط اینست: اعتقاد و ایامن!  ما در اینجا می بینیم که ایامن ما به عیسی مسیح، اعتامد 
ما به خدا رشط مهمی برای دریافت روح القدس است. اما وقتی با  ذکر وعده ها دعا می کنیم، ایامن 

داشنت را آسان میکند.

غالطیان ۵: ۱۶ می گوید: »بنابراین می گویم: به روح رفتار کنید که متایالت نفس را به جا نخواهید 
آورد.«
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ما در واقع در اینجا یک وعده داریم، که به عنوان یک حکم بیان می شود. وقتی خدا می خواهد 
در روح قدم بردارم، پس این به وضوح به معنای این است که او می خواهد مرا با روح القدس پر کند. 
و او در اینجا به ما نشان می دهد که وقتی ما از روح القدس پر شده ایم، دیگر ما در حرص و آز خود 
منی مانیم. روح القدس قدرت گناه را در ما می شکند )رومیان ۸: ۱ تا ۱۷، به ویژه آیه ۲(. از طریق 
روح القدس »اعامل گناه آلود بدن ما« كشته می شوند )رومیان ۸: ۱۳(. به پولس فکر کنید، که درباره 
خود گفت: »من هر روز می میرم.« این چیزی بسیار ارزشمند است که دیگر تحت اعامل نفس قرار 

نگرفت )غالطیان ۵: ۱۸ تا ۲۱( بلکه بیشرت در مثرات روح رشد کرد)غالطیان ۵: ۲۲(. 
 ما می توانیم وارد نشدن گناه به زندگی و قادر نبودن تحت سلطه گرفنت زندگیامن را با نصب 
بودن یک دوربین چشمی در یک اتاق مقایسه کنیم. برای اینکه گرد و غبار وارد لنزها نشود، نتیجتاً 
اتاق باید بیش از حد تحت  فشار مرتاکم هوا قرار گیرد. این بدان معنی است که با باز شدن درب، 
هوا به بیرون حرکت می کند. هیچ گرد و غبار منی تواند وارد شود. به همین ترتیب، هنگامی که ما 
از روح القدس پر شده ایم، »شام به اعامل نفس خود عمل منی کنید«. )اطالعات تکمیلی در مورد این 

موضوع در بخش: »آیا یک فرد می تواند روحانی مباند؟« در انتهای فصل آمده است(.

 در افسسیان ۳: ۱۶ و ۱۷ و ۱۹ آمده است : »و دعا می کنم كه از گنجهای جالل خود به شام 
ببخشد تا به وسیلٔه روح او در درون خود قوی و نیرومند شوید، و خدا عطا فرماید كه مسیح از راه 
ایامن شام در قلبهایتان ساكن شود و دعا می کنم كه شام در محّبت ریشه دوانیده و برپایٔه محّبت بنا 

شوید و آن محّبت را دریابید )اگرچه باالتر از فهم برش است( تا از ُپری كامل خدا کامالً پر شوید .«

تواند مانند آنچه در  این می  نباشیم.  این قوت و قدرت  تا مدت زمان زیادی متوجه  ما   شاید 
طبیعت اتفاق میافتد باشد. در زمستان درختان لخت و در بهار سبز هستند. در این تجدید حیات، 
قدرت های بزرگی در کار هستند. اما ما منی توانیم آنها را ببینیم یا بشنویم. اما بعد نتایج کار آنها را 
می بینیم. این روشی بود که در من بکار گرفته شد. خدا را شکر می کنم که او به من قدرت فراوانی 

می دهد.
 مثال دیگر: ما چند دهه است که می دانیم که اجسام الکرتیکی در بدن ما وجود دارد. آنها در ما 

هستند.  اما ما آنها را حس منی کنیم.

 افسسیان ۵: ۱۸: »... با روح پر شده« یا »اجازه دهید به طور مستمر و مکرر با روح پر شوید«.  

القدس بر شام آید، قدرت خواهید یافت و شاهدان من  »اما چون روح  اعامل ۱: ۸ می گوید: 
خواهید بود، ... «117

 حواریون موظف بودند که صرب کنند تا قدرت روح القدس را دریافت کنند. در زمان انتظار آنان 
بیکار مناندند. »هر روزه، حواریون با جدیت کامل دعا میکردند تا از قابلیت و شایستگی الزم برای بیان 

کالم خدا که میتوانست گناهکاران را بسوی مسیح هدایت کند، برخوردار شوند. 

117 Johannes Mager, Auf den Spuren des Heiligen Geistes, )Lüneburg, 1999(, Seite 101
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حواریون با کنار گذاشنت همه تفاوت ها و اختالفات، و همه متایالت به برتری، آنها به عنوان یاران 
مسیح به او شبیه تر شدند «118. همچنین ما باید با ذکر این وعده دعا کنیم.

بدون نتیجه مثبت ...؟
 »جوانی در جستجوی مشاوره و راهنامیی بود، زیرا می خواست از روح القدس پر شود. او واقعاً سعی 
و تالش میکرد. کشیش از او سؤال کرد: »آیا شام به طور کامل اراده خود را به خداوند تسلیم کرده 
اید؟« جوان پاسخ داد: »فکر منی کنم، من کامالً خود را تسلیم کرده باشم.« کشیش گفت، »خوب«، 
پس به دعا] برای پُری روح القدس[ جواب داده نخواهد شد. تا زمانیکه اراده خود را کامالً تسلیم 
خداوند کنید. آیا شام منی خواهید اراده خود را اکنون به خدا تسلیم کنید؟« او پاسخ داد، »من منی 
توانم«. کشیش پرسید: »آیا شام مایل هستید که خدا این کار را برای شام انجام دهد؟«  »پس از او 
بخواهید که آن را انجام دهد.« و جوان این چنین دعا کرد: ’خدایا، مرا از خواست و اراده خودم رهایم 
کن، و مرا کامال تسلیم خواست و اراده خود کن. أراده مرا بخاطر خودم در نظر نگیر. من در نام 
عیسی مسیح دعا می کنم. سپس کشیش پرسید: »آیا تحولی در شام پدید آمده است؟«  جوان پاسخ 
داد: »طبق اراده خدا از او چیزی خواستم و می دانم که او به من پاسخ داد و من آنچه را که برایش 
دعا کردم، دریافت کرده ام )اول یوحنا ۵: ۱۴ و ۱۵(.  بله، در من تغییری بوجود آمده است، خواست و 
اراده من تسلیم أراده او شده است.« سپس کشیش گفت: »اکنون دعا کن تا غسل تعمید روح القدس 
را دریافت کنید )با پُری روح القدس(.« او دعا کرد:» خدایا، اکنون مرا با روح القدس خود تعمید ده. 
من در نام عیسی دعا می کنم و میطلبم« و بالفاصله بعد از اینکه او أراده خود را تسلیم أراده خداوند 

کرد، این تحول در او رخ داد « 119. 

تفاوت های بزرگ قبل و بعد 
 با وجود اینکه مدتها بود من با دعا کردن همراه ذکر وعده ها آشنا بودم و از آن در موقعیت های 
خاص استفاده می کردم و جواب های شگفت انگیزی از دعا را تجربه می کردم، سالها فکر می کردم 
که اگر به سادگی روح القدس را در دعا بدون اتکا برروی وعده ها درخواست کنم، کافی است. من 
می دانم که بسیاری دارای همین عقیده هستند. من منی خواهم بگویم که این باور اشتباه است. اما 
وقتی به تجربه شخصی خودم نگاه می کنم، می توانم بگویم که پشیامن هستم که اینگونه دعا کرده 
ام بدون اینکه هیچکدام از وعده های خداوند را در دعا بیان کنم. چند سال است که من هر روز با 
بیان وعده ها برای دریافت روح القدس دعا می کنم، به طوری که بعد از دعا من اطمینان دارم که 
پُری روح القدس را دارم. از طریق تجربه ای در تاریخ ۲۸ اکترب ۲۰۱۱، من متوجه تفاوت بزرگی را در 

زندگی خودم شدم: قبل و بعد.

118 Acts of the Apostles, 37.1. egwwritings.org
119 Reuben A. Torrey, Der Heilige Geist – Sein Wesen und Wirken )Frankfurt, 1966(, p. 150
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از هنگامیکه من دعا را با بیان وعده ها در آن رشوع کرده ام، رابطه من با خدا صمیمی تر شده 
است و عیسی به من نزدیکرت شده و من بیشرت در او رشد کرده ام. این فقط یک احساس ذهنی 

نیست. من می توانم آن را به موارد زیر ربط بدهم:
در حین خواندن کتاب مقدس اغلب  در من دیدگاه های جدید و ترغیب کننده ای ایجاد    

میشود.    
در نربد با وسوسه می توانم پیروز شوم.  

   برای من، زمان دعا بسیار گرانبها و با ارزش شده است و شادی زیادی را برای من به 
ارمغان می آورد.    

خدا به بسیاری از دعاهای من پاسخ می دهد.  
من شجاعت و »جسارت«)اعامل ۴: ۳۱( بیشرتی برای بشارت مسیح دارم.    

من با دوستانم  بیشرت معارشت می کنم.  
من به فیض خدا سعادمتندانه زندگی می کنم و در دستان او احساس امنیت می کنم.  

در مرحله تحول و تغییر خداوند مرا به شکلی شگفت انگیز استوار ساخت و مرا از درون    
قوت بخشید.  

فهمیدم خداوند چه عطایای روحانی را به من عطا کرده است.  
عیبگویی نکردن- وقتی میشنوم دیگران عیبجوی می کنند، احساس ناخوشایندی می کنم.  

 این تغییر آرام در من اتفاق افتاد. ابتدا، من این را پس از مدتی که روزانه رصف دعا  برای دریافت 
روح القدس همراه با بیان وعده ها می کردم، متوجه شدم. از آن زمان به بعد، من نوع دیگری از 
مسیحیت را تجربه می کنم. پیش از این اغلب برای من زندگی کردن با خدا سخت و دشوار بود. اکنون 

شادی و قوت را در زندگی با او تجربه می کنم.
 من به خاطر فقدان روح القدس، به خاطر آسیب های موجود در ازدواج و خانواده و همچنین 
آسیب ها و زیان های موجود در کلیساهایی که من به عنوان کشیش خدمت کرده ام، و برای آسیب 
های موجود در زندگی شخصی  خودم، متاسف هستم. وقتی این را فهمیدم از خداوند تقاضای عفو 

و بخشش کردم.
 متاسفانه این یک حقیقت است که در این زمینه که ما منی توانیم  کسی را بیشرت از خودمان 
راهنامیی کنیم. ما همچنین باید به یاد داشته باشیم که کاستی های شخصی افراد در خانواده و کلیسا 

اضافه یا بیشرت شده اند.
 برای اینکه دیگران چنین اشتباهاتی را در زندگی خود نداشته باشند، می خواهم به چند مسئله 

اشاره کنم.
 در دوم پطرس ۱: ۳ و ۴ آمده است كه از طریق یك رابطه صمیمی با عیسی ما میتوانیم »از طریق 

... وعده های بزرگ و گرانبها ... و در الوهیت خدا رشیک و سهیم شویم «.
 این همچنین بدان معنی است که روح القدس از طریق وعده ها به من داده می شود. شام می 
توانید وعده ها را با چک های بانکی مقایسه کنید. وقتی یک چک امضا شده از طرف دارنده حساب 
را به بانک ارائه می دهیم، می توانیم از حساب شخص دیگری پول برداشت کنیم. به عنوان فرزندان 
خدا )یوحنا ۱: ۱۲( ما می توانیم هر روز با چک های)وعده های( امضا شده توسط عیسی را دریافت 
کنیم. ما با ارائه چک های خود از حساب شخص دیگری منیتوانیم دریافتی داشته باشیم، هر چقدر 
هم که چک ماهرانه امضا شده باشد. ما به چک های امضا شده از طرف دارنده حساب نیاز داریم.
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دلیل دیگری وجود دارد که ممکن است ما را به دعا کردن با بیان وعده ها ترغیب کند. در کالم 
خدا قدرت وجود دارد. چرا عیسی سه بار با ذکر عبارت موجود در مزامیر بر روی صلیب دعا کرد؟ 
چرا او در زمانیکه در بیابان مورد وسوسه های شیطان قرار گرفت، با استفاده از آیات کتاب مقدس از 
خود دفاع کرد و شیطان را شکست داد؟  )متی ۴: ۴، ۷، ۱۰( او گفت: »انسان تنها به نان زنده نیست، 

بلکه به هر کالمی که از دهان خدا صادر شود.«
 عیسی، خالق، می دانست که در کالم خدا قدرت وجود دارد. »در هر فرمان و در هر وعده کالم 
خدا قدرت است، هامن کالم خدا که حیات را تحقق بخشید، وعده او را نیز تحقق می بخشد.« 120 
چه عبارت شگفت انگیزی!  قدرت خدا و حیات او در هر وعده ای جا دارد. وقتی ما با بیان وعده 
های خدا دعا می کنیم در واقع از قدرت کالم خدا در دعای خود استفاده می کنیم. اشعیا در باب ۵۵ 
: ۱۱ می گوید:»همچنان خواهد بود کالم من که ازدهانم صادر میشود؛ بی مثر نزد من باز نخواهد 

گشت.....
 من قصد دارم فقط همراه بیان وعده های خداوند در کتاب مقدس برای پُری روح القدس دعا 
کنم. من هنگام دعا کردن با وعده ها می دانم که بعد از درخواست روح القدس براساس وعده خدا 
در اول یوحنا ۵: ۱۵ آن را دریافت خواهم کرد: »و اگر می دانیم که هرآنچه از او درخواست کنیم ما را 
می شنود، پس اطمینان داریم که آنچه از او خواسته ایم، دریافت کرده ایم«.  وقتی بدون یاد آوری 
وعده ها دعا می کنم، امیدوارم که دعای من مستجاب شود. بهرت است برای دعایی مانند این وقت 

بگذارید و یک روز با برکت را تجربه کنید، نه اینکه از عدم دید در تاریکی شکفه کنید.
 من ایمیلی را دریافت کردم که با خوشحالی نوشته شده بود: »من هرگز فکر منی کردم در دعا 
برای برکات روزانه خداوند، چنین تفاوت بزرگی میان دعا با سخنان خودم و یا  بیان وعده های کتاب 
مقدس در دعا باشد! همیشه وعده های او برای من مهم بوده اند. همیشه من آنها را باور داشته ام، 
اما نتوانسته بودم آنها را طلب کنم. حال زندگی من با عیسی ابعادی تازه پیدا کرده و عمیق تر، شادتر، 

مطمنئ تر و آسوده تر شده است. من خداوند را برای این شکر می کنم. «121

 به همین دلیل، تصمیم گرفتم منونه ای از دعای روح القدس را با بیان وعده ها با شام در میان 
بگذارم. به صورت معمول، می توان آن را کوتاه کرد. این مهم است که یاد بگیریم که مستقیامً از کالم 
خدا در دعا استفاده کنیم. اما نکته اصلی این است که ایامن ما با بیان وعده ها تقویت می شود به 
گونه ای که بعد از دعا، ما اطمینان داریم که روح القدس را دریافت کرده ایم. ما روح القدس را وقتی 

دریافت می کنیم که به آنچه دعا می کنیم ایامن داشته باشیم.

120 E.G. White, Christ’s Object Lessons )1900(, p. 38.2
121 Email to H. Haubeil C.S
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الگو دعا، با بیان وعده ها برای تولد تازه از روح القدس
پدر آسامنی، من در نام منجیامن عیسی مسیح به حضور تو آمده ام. پدر خودت فرمودی: دل 
خویش را به من ده )أمثال ۲۳: ۲۶(، حال من میخواهم امروز خود را بر أساس کالم تو با هر 
آنچه که دارم و هستم، تسلیم تو کنم 122. پروردگار تو را شکر می کنم که پاسخ دعای من را 
از پیش داده ای چرا که، من طبق أراده تو دعا می کنم، و هامنطور که در کالمت آمده، هر 
گاه چیزی را طبق أراده تو بخواهیم، اطمینان داریم که آنرا دریافت کرده ایم )اول یوحنا ۵: 
۱۵( و خداوندا هامنطور که فرمودی هر کس نزد تو آید، به هیچوجه او را از خود نخواهی 

راند )یوحنا ۶: ۳۷(.  

عیسی فرمود:»حال اگر شام با همۀ بدسیرتی تان می دانید که باید به فرزندان خود هدایای 
نیکو بدهید، چقدر بیشرت پدر آسامنی شام روح القدس را به هر که از او بخواهد، عطا خواهد 

فرمود « )لوقا ۱۱: ۱۳(. 
و هامنطور که خودت فرمودی: روح القدس را به کسانی که ایامن داشته باشند، عطا خواهی 
کرد )یوحنا ۷: ۳۸ و ۳۹(، و اگر کسی از شام اطاعت کند )اعامل ۵: ۳۲(، اجازه می دهی تا با 
روح القدس پر شود، )افسسیان ۵: ۱۸( و تحت فرمان روح القدس به رس بربد )غالطیان ۵: ۱۶(. 
این آرزوی من است. لطفا این تحول را در من ایجاد کن. به همین دلیل من صمیامنه از شام می 
خواهم که امروز روح القدس را به عطا کنی. از آنجا که این درخواست طبق أراده شام است، 
من اطمینان دارم که آن را از پیش دریافت کرده ام. خداوندا تو را شکر می کنم و از تو تشکر 
می کنم )اول یوحنا ۵: ۱۵(. از شام سپاسگزارم که محبت الهی شام را همزمان دریافت کرده ام، 
زیرا شام در کالمت گفته ای: »محبت خدا توسط روح القدس در قلب ما ریخته شده است.« 
)رومیان ۵: ۵؛ افسسیان ۳: ۱۷(، پروردگار میخواهم از زبان کتاب مزمور سخن گویم: »من تو را 
دوست دارم، ای پروردگار، ای توانایی من.« )مزمور ۱۸: ۲(. متشکرم که می توانم انسانها را با 

محبتی که تو به من عطا کرده ای، دوست داشته باشم.
 متشکرم که از طریق روح القدس قدرت گناه در من شکسته شده است )رومیان ۸: ۱۳؛ 
برابر  در  مرا  کن،  محافظت  و  بده  نجات  دنیا  و  گناه  از  مرا  روزه  لطفا هر   .)۱۶  :۵ غالطیان 
فرشتگان طرد شده از درگاهت محافظت فرما، مرا از وسوسه ها رها کن و مرا از طبیعت گناه 

آلود گذشته ام نجات ده و محافظت کن)اول یوحنا ۵: ۱۸(. 
 و خواهش می کنم به من کمک کن تا جزء شاهدان کالم و کردار تو باشم )اعامل ۱: ۸(.  

شام را ستایش می کنم و متشکرم که دعای مرا شنیدی و از پیش آنرا پاسخ داده ای!  آمین.

 122 ”Only those who will become co-workers with Christ, only those who will say, Lord, all I have  
 and all I am is Thine, will be acknowledged as sons and daughters of God.“ E.G. White, The  
 Desire of Ages )1898(, p. 523. 
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خود مسیح می خواهد از طریق روح القدس در ما زندگی کند )اول یوحنا ۳: ۲۴؛ یوحنا ۱۴: ۲۳(. 
خانم اِلن جی وایت می گوید: »مثره روح القدس، زندگی مسیح در جان است.«123. هامن قدرتی که 
پطرس، پولس و بسیاری از افراد دیگر را تغییر داد، در اختیار ما نیز هست. و او آن قدرت را  به ما 
هم می دهد» که از گنجهای جالل خود به شام ببخشد تا به وسیله روح او در درون خود قوی و 

نیرومند شوید « )افسسیان ۳: ۱۶(.
 پر شدن از روح القدس کلید زندگی ایامنی در شادی، قوت، محبت و پیروزی بر گناه است.  »... 

و هر جا که روح خداوند باشد، در آنجا آزادی هست « )دوم قرنتیان ۳: ۱۷(.
 در پیامی که دریافت کرده ام، چنین نوشته شده است: » بر أساس پیشنهادی، بسیاری از اعضای 
کلیسا هر روز بصورت دو نفری رشوع به دعا کردند. در مدت پنج ماه گذشته من همراه دوست دخرتم 
دعا کرده ام. نه تنها همه چیز در روابط شخصی ما، بلکه روابط ما در خانواده، ازدواج، مسائل روحانی 
و کلیسا نیز بهبود یافته است، نه به شکلی که منجر به مجادله های بزرگ شود، بلکه در یک رشایط 
آرام و عادی این پیشرتفت حاصل شده است. ما در شگفتی هستیم، و این را  چیزی جز کار روشن 
و واضح خداوند در زندگی خود منی بینیم، که می تواند زندگی را از راههای بهرت به پیش بربد، از آن 

زمان احساس نزدیکی بیشرتی به خداوند می کنیم.« 124.

آیا شخص میتواند روحانی باقی مباند؟
یابد و مسائل  از کفر و بی ایامنی در ما توسعه   بله! هنگامی که ما اجازه منی دهیم نگرشی 
روحانی را استنشاق کنیم: یعنی »بازدم« با اعرتاف به گناهان و »استنشاق«  با  استفاده از محبت، و 

بخشش خداوند بوسیله احیای مجدد دعای ایامن خود برای پُری روح القدس 125.
 این مانند رابطه ما با فرزندامنان است. با اینکه کودک ما نافرمانی می کند، اما هنوز او فرزند 
ما است. ما إحساس می کنیم مسئله ای باعث اختالل در روابط ما شده است. شاید کودک بخاطر 
خطایی که مرتکب شده نتواند به چشامن ما نگاه کند. اما این دلگیری و وقفه در رابط ما با اعرتاف 

بهبود می یابد.
 اما یک فرد به طور طبیعی می تواند در دراز مدت دوباره تبدیل به انسان نفسانی شود. کتاب 
مقدس منی گوید که اگر  »یک بار نجات یافتی، برای همیشه نجات یافته ای «. ماهیت گناه در ما 

هنوز وجود دارد. »هیچ یک از رسوالن و انبیا  تاکنون ادعا نکرده اند که بی گناه هستند.« 126
 اما از طریق زندگی با روح القدس و با زندگی عیسی در قلب ما، قدرت گناه شکسته می شود تا 
بتوانیم یک زندگی مسیحی شاد و قدرمتند را تجربه کنیم. عدالت ما فقط در عیسی مسیح است »... 
که از جانب خدا برای ما حکمت و در نظر گرفته شده است – یعنی پارسایی، قدوسیت، و رهایی ما 
)اول قرنتیان ۱: ۳۰(  این مبحث مهم با رشح مفصل در کتابچه»ماندن در مسیح« فصل ۳:»مسیح در 

شام ساکن میشود« آمده است. 

123 Editor Francis D. Nichol, Adventist Bible Commentary Vol. 6 )Hagerstown, 1980(, p. 1112
124 Email to Helmut Haubeil: E.S.
125 Helmut Haubeil & Gerhard Padderatz, Gott, Geld & Glaube )Eckental, 2009(, p. 97
126 E.G. White, The Acts of the Apostles )1911(, p. 561.1
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اگر ما در اثر یک غفلت طوالنی از زندگی روحانی  و یا عدم تنفس روحانی، مجددا مسیحیان 
نفسانی شویم، باید بدانیم که یک ناجی مهربان، دلسوزانه منتظر ما است.

 مهم است که ما راهی را بدانیم که بتوانیم به لطف خداوند احیاِء شویم و امیدوار باشیم که یک 
زندگی روحانی را برای همیشه تجربه  کنیم. هیچ کس نباید نفسانی مباند.

 اما شخصا و در کل به یاد داشته باشید، آنچه را که رندی مکسول گفت: »آیا ما فکر می کنیم احیا 
و نجات کلیسای خدا از مرگ عنقریب روحانی، بدون تالش میتواند انجام پذیرد؟« 127

کامل زندگی در دنیا و زندگی ابدی در ملکوت، نجات بسیاری از مردم و شکرگذاری ما از فداکاری 
بزرگ عیسی، ارزش این تالش را دارد. نکته بسیار مهم مالقات با پروردگار ما هر صبح برای عبادت و 

نیایش است. اینجاست که او ما را به قدرت خویش مجهز می کند.
 

مطالب ذیل در مورد یوحنا رسول است:
 »هر روز قلب او به سوی مسیح کشیده می شد، تا اینکه برای محبت به استاد خویش از خود 
چشم پوشید. خلق و خوی خشن، خشم و طبع برتری طلب خویش را  تسلیم قدرت مسیح کرد. تأثیر 
تولد تازه از روح القدس قلب او را دوباره زنده کرد. قدرت محبت مسیح شخصیت او را دگرگون کرد. 
این نتیجه قطعی، اتحاد با عیسی است. وقتی مسیح در قلب مباند، متام طبیعت انسان دگرگون می 

شود.«128

 »چشامنم را بگشا تا از رشیعت تو شگفتیها ببینم.«  )مزمور ۱۱۹: ۱۸( متشکرم که مرا هدایت 
می کنی و می توانم بگویم: »من در وعده تو شادی می کنم، همچون کسی که غنیمت فراوان یافته 

باشد.«  )مزمور ۱۱۹: ۱۶۲(. 

127 Randy Maxwell, If My People Pray )Pacific Press, 1995(,p. 158
128 E.G.White, Steps to Christ )1892(, p. 73.1
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فصل ۶

چه تجربه هایی در پیش رو ما قرار 
دارد؟

تجربیات شخصی و همچنین تجربیات کلیساها، مجمع و انجمن 
ها

 تجربه یک برادر
 »در دو سال گذشته من هر روز برای پُری روح القدس در زندگیم دعا کرده ام. درخواست من این 
است که هر روزه عیسی در من باشد تا در فراوانی برکات روحانی زندگی کنم. راه رفنت من با خدا 
]در این مدت[ باورنکردنی بوده است. مثره روح در غالطیان ۵، از زمانی که از عیسی خواستم که در 
من زندگی کند، و اراده خود را در زندگی من انجام دهد و هر روز مرا با روح القدس احیا و تازه کند 
در زندگی من منایان تر شده است. من از خواندن کتاب مقدس و بشارت مسیح به دیگران احساس 
شادی بیشرتی می کنم و اشتیاق عظیمی دارم که برای دیگران دعا کنم. عالوه بر این، سبک زندگی 
من به طرز چشمگیری تغییر کرده است. من همه اینها رامثره جستجوی روزانه خود برای خدا و روح 

القدس می دانم.« C.H. وی در ادامه این مطلب را به اشرتاک گذاشت:
 »من شام را به یک چالش دعوت می کنم که به مدت شش هفته هر روز دعا کنید تا از روح 

القدس پر شود و ببینید چه اتفاقی می افتد.«
یادبود  کلیسای  ارشد  کشیش  نلسون،  دوائت  از  شهادت شخصی  یک  می خواهیم   ما  دراینجا، 
پایونیر در دانشگاه اندروز را به اشرتاک بگذاریم. خدمات دعا مجمع عمومی، این دعا نامه را برای 

۴۰۰۰۰ مشرتک ارسال کرده است.

چگونه کتابچه، گامهایی بسوی تولد تازه زندگی من را تغییر داد
 »من هرگز تصور منی کردم  که چگونه این کتابچه می تواند زندگی من را به طرز چشمگیری تغییر 
دهد، ای کتابچه نحوه دعا کردن من، نحوه موعظه کردن من، نحوه رفتار من با افراد دیگر و نحوه 
خدمت من را تغییر داده است. در متام سالهای تحصیل، موعظه و تدریس، هیچ کس به من نگفته 
بود که کتاب مقدس و خانم اِلن جی وایت ما را به دعا روزانه برای تولد تازه از روح القدس دعوت 
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می کنند. من به عنوان یک کشیش چطور می توانستم در این مدت بدون آگاهی از چنین حقیقتی 
مهم کار کرده و موعظه کرده باشم!

اما این دقیقاً هامن چیزی است که کتابچه، گامهایی بسوی تولد تازه هلموت هابیل به من یاد 
داد. وقتی به خانه رسیدم، خواندن کتاب را متام کرده بودم. تا امروز من چهار بار کتاب را خوانده 
ام و زندگی ام تغییر کرده است. در این مورد میتوانید از همرسم و اعضای کلیسای من سؤال کنید! 
سالها است که من موعظه های زیادی در مورد تولد تازه از روح القدس قرائت کرده ام و همینطور 
سمینارهای زیادی را در مورد این موضوع مهم برگزار کرده ام. اما اکنون من هر روزه راهی برای 
مالقات با عیسی و انجام کارهایی که او به عنوان یک انسان انجام داد، پیدا کرده ام، مسیح برای 

تعمید تازه از روح القدس دعا کرد.
 من با فروتنی اعرتاف می کنم که خدا زندگی عبادی من را ارتقا داده است. من همیشه وقت 
زیادی را رصف خواندن کتاب مقدس می کردم، اما در مقایسه وقت کمرتی را برای دعا می گذاشتم  
ولی اکنون برعکس است. من وقت زیادی را برای دعا کردن در »مکانی خلوت« رصف می کنم و در 
برابر او زانو میزنم  و با خدا صحبت می کنم و فقط در این صورت است که من کالم او را انتخاب 

می کنم تا او بتواند از طریق دعا با من صحبت کند.
 موعظه های من آزادی و قدرت جدیدی را بدست آورده اند. رهربی من در گروه و کلیسای من 
به سطح بهرت و باالتری ارتقا پیدا کرده است. بطور ناگهانی، من »انطباقات« بیشرتی را تجربه می 
کنم )که گاهی به آن همزمانی و هامهنگی می گویند(. مانند اینست که کسی روزها و شبهای من، 
جلسات، ایمیل و مکاملات من را در حال رهربی و سازماندهی کردن »هامهنگی« است. گویی روح 
القدس شخصاً ساعتهای بیداری من )و حتی ساعت خواب من( را مدیریت می کند. من واقعاً از اینکه 

خدا را هامنند یک دوست شخصی و واقعاً عزیز و صمیمی می شناسم، در حیرت هستم.
 چرا من اینها را برای شام تعریف می کنم؟ به هیچ وجه منظور من سود بردن از این موضوع 
نیست.  اما من صمیامنه اطمینان دارم که شام از آن سود خواهید برد. عیسی به زودی می آید. ما 
هنوز باید با در دست داشنت انجیل ابدی به دنیا و یک نسل کامل دست بیابیم. ما هرگز منی توانیم 
این ماموریت را به تنهایی انجام دهیم. ما فقط می توانیم امیدوار باشیم که آنچه را که عیسی می 
دانست، یاد بگیریم و آنچه را که پولس و شاگردان اولیه عیسی انجام دادند، عملی می کنیم. ما برای 
زندگی و خدمات خود به یک غسل تعمید روزانه با روح القدس نیازمند هستیم. و ما فقط در صورتی 

آنرا دریافت خواهیم کرد که فروتنانه پُری روح القدس را طلب کنیم.
 من منی دانم شام چه کسی هستید، اما وقتی این را می نویسم برای شام دعا می کنم. ما وقتی 
برکات وعده داده شده را دریافت می کنیم که آنها را درخواست کنیم. عیسی قول داد: » پس اگر شام 
با اینکه گناهکار هستید، می دانید که چگونه به فرزندان خود هدایای خوبی ببخشید، چقدر بیشرت 
پدر آسامنی شام، روح القدس را به آنانی که از او تقاضا می کنند، عطا خواهد فرمود!«  )لوقا ۱۱: ۱۳( 

آیا شام هم منی خواهید روزانه روح القدس را از او تقاضا کنید؟

۴۰ روز نیایش در رصبستان
 »در سپتامرب سال ۲۰۱۰، ما کتاب ۴۰ روز دعا و نیایش: دعا و فداکاری ها برای آمادگی بازگشت 
دوباره مسیح را در رصبستان ترجمه و چاپ کردیم. ما آن را در اختیار کلیه اعضای کلیسای اتحادیه 
خود قرار دادیم. سپس جلسات هفتگی و روزانه دعا را در مدت ۴۰ روز در کلیساهای محلی و در 
خانه اعضای کلیسا ترتیب دادیم، در آنجا مردم روزه می گرفتند و برای دریافت پُری روح القدس دعا 

می کردند.
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در مجامع محلی شکل گرفت.  کامال جدیدی  برگزار می شد، یک جو  این جلسات  که  هامنطور 
اعضای غیر فعال کلیسا فعال شده و بیشرت در کار خدمت به دیگران عالقه مند شدند. کسانی که 
سالها بر رس مسائل مختلف با یکدیگر در حال مجادله بودند)و حتی از گفتگو با یکدیگر اجتناب می 

کردند!(، با هم آشتی کردند، و رشوع به برنامه ریزی برای ارتباط بیشرت با جامعه کردند.
با  ارائه شد. ما  اکترب سال ۲۰۱۰، در طول شورای ساالنه، طرح »احیای و اصالحات«   سپس در 
خوشحالی آن طرح را پذیرفتیم، و آن را به عنوان ادامه کاری که خداوند قبالً در اتحادیه ما رشوع 

کرده بود، دیدیم.
 ما از نزدیک شاهد همکاری و همدلی اعضا، وحدت بیشرت و درک بهرت بین مسئوالن اتحادیه به 

عنوان مثرات فوری جلسات دعا بودیم.« 129

۴۰ روز نیایش در زوریخ / سوئیس
 »من و کشیش کلیسای ما، هرکدام به طور مستقل از یکدیگر کتابی دریافت کردیم که مطالب آن ما 
را به شوق آورد. عنوان کتاب، ۴۰ روز دعا و نیایش: دعا و فداکاری ها برای آمادگی بازگشت دوباره 
مسیح بود که توسط دنیس اسمیت نوشته شده است، و انجمن انتشارات رویو و هرالد آنرا چاپ کرده 
است. شام منی توانید این کتاب را بخوانید و بعد آنرا کنار بگذارید و به راحتی از آن بگذرید. مطالب 

این کتاب زندگی من را تغییر داده اند.
 از آنجا که کلیسای ما در زوریخ-ولفسوینکل )تقریبا با ۱۰۰ عضو( نیاز زیادی به احیا و تولد تازه 
از روح القدس داشت، ما ۴۰جلسات روز دعا و نیایش را برای پاییز سال ۲۰۱۱ برنامه ریزی کردیم. 
این کتاب اطالعات مفصل و ارزشمندی را عالوه بر ۴۰ روز عبادت مناسب روزانه برای این کار در 

اختیار ما گذاشت.
  مباحث مربوط به پُری روح القدس، دعا، موعظه، زندگی عیسی و مشارکت روحانی میشود.

 بنابراین ما جلسات ۴۰ روزه نیایش خود را در اول اکترب ۲۰۱۱ با امید و انتظارات زیاد رشوع 
کردیم.  خوشبختانه بیشرت اعضای کلیسا در این جلسات رشکت کردند. رشکت کنندگان هر روز برای 
دعا دور هم جمع می شدند، پیام ها همراه با موضوع دعا روزانه برای مشارکت کنندگان ارسال می 
شد و مردم هر روز از طریق تلفن دعا می کردند. یک گروه هر روز صبح ساعت ۶ صبح برای عبادت 

و دعا دور هم جمع می شدند. 
جلسات ۴۰ روزه دعا و نیایش ما تجربه ای فراموش نشدنی بود. خداوند به بسیاری از دعاهای ما 
پاسخ داده است، به خصوص در رابطه با یکرسی از سخرنانی ها در مورد نبوت های کتاب مقدس، که 
هم زمان برگزار شد. این سخرنانی ها برکات بزرگی را به ارمغان آورد. بازدید کنندگان زیادی داشتیم و 
۲۰ نفر برای مشارکت در سمینار نبوت بعدی، ثبت نام کردند. )جلسه بعدی در مارچ ۲۰۱۳: با رشکت 

۵۰ تا ۶۰ میهامن که هرگز در  ۲۰ سال گذشته در زوریخ اتفاق نیافته بود، برگزار شد(.
 روح خدا تغییرات مستمر و پایداری را در کلیسای ما ایجاد کرده است و خوشحال هستیم که می 

بینیم گروه های کوچک ما چگونه رشوع به رشد کرده اند و چگونه

129 M. Trajkovska, Southern European Union, Belgrade, quoted in
 www.revivalandreformation.org
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تا  گذارند. کسانی  اشرتاک می  به  مند هستند  با کسانیکه عالقه  را  کتاب مقدس  آنها مشتاقانه، 
اکنون مشارکت کرده اند متایل عمیقی به تداوم کار روح القدس دارند. ما می خواهیم از صمیم قلب 

از او تشکر کنیم و نام او را تکریم کنیم )بیرتیس ایگر، از کلیسای ادونتیست، زوریخ-وولفسوینکل(.

۴۰ روز نیایش و بشارت مسیح در کلن / آملان
 کشیش جوآو لوتز، آملانی-برزیلی است. وی به مدت ۳۸ سال در کلیساها و بیامرستانها در برزیل 
و همچنین در اتحادیه و بخش آمریکای جنوبی کلیسای ادونتیست مشغول بکار بوده است. او در 
مارس ۲۰۱۲ بازنشسته شد. او و همرسش موافقت كردند كه به عنوان ُمبلغان » دستان خداوند« به 

كلن بیایند و در كلیساهای پرتغالی و اسپانیایی خدمت كنند.
 او می گوید: ما برای تشویق اعضای کلیسا و دعوت از میهامنان در كلن با گروههای یاری رسان 
کوچک رشوع  بکار كردیم. براساس تجربیات خود در برزیل، جلسات ۴۰ روز نیایش را در کلن رشوع 

کردیم. منابع و کتب ما به زبان پرتغالی بودند.
 کلیساها با اعضای پرتغالی، اسپانیایی و آملانی با خوشحالی جلسات ۴۰ روزه دعا را آغاز کردند.  
ما هر روز برای ۱۰۰ نفر از دوستان و آشنایان دعا می کردیم. نام این افراد بر روی تخته سیاه کلیسا 
نوشته شده می شد. تا اینکه در روز ۳۰ تا ۳۵ ما به آنها دستیابی پیدا میکردیم، ما اجازه می دادیم 
که آنها بدانند که برایشان دعا میکرده ایم و همزمان از آنها به عنوان میهامنان یک جلسه ویژه در 
روز سبت دعوت می کردیم. ۱۲۰ نفر به این جلسه ویژه کلیسایی آمدند. کریستین بادرورک، رهرب 
خدمات شخصی کلیسای نوردراین-وستفالن، موعظه را برگزار کرد. برخی از مهامنان وقتی نام خود را 

روی تخته دیدند از خوشحالی گریه کردند.
 پس از آن، آنتونیو گونكالوز، مبلغی از برزیل، به مدت ۱۵ روز جلسات بشارتی را برگزار كرد.  
او هر شب به مدت یک ساعت و نیم سخرنانی می کرد )همراه مرتجم(. عنوان این جلسات: »اجازه 
دهید کتاب مقدس شام را شگفت زده کند« بود. مباحث مربوط به بازگشت دوباره مسیح و همچنین 
به  پرتغالی  زبان  از  پرستشی  ها و رسودهای  بودند. سخرنانی  مکاشفه  و  دانیل  به  مربوط  مباحث 
زبان آملانی ترجمه شدند. هر شب گروه های هم رسا]کر[ کوچک موسیقی پرستشی خوبی را برگزار 
میکردند. هر شب با دعوت از مشارکت کنندگان به محراب کلیسا برای تسلیم قلبشان به مسیح به 
پایان میرسید. ما شکرگذار واکنش های مثبت و خوب هستیم. اعضای کلیسا مشتاقانه در دعا بودند، 

به ویژه برای کسانیکه در جلسات ۴۰ روزه دعا مشارکت می کردند.
 محراب کلیسای ما دارای ۸۰ صندلی است. اما بیش از ۱۰۰ نفر حضور به هم میرساندند. در آخر 
هفته ها کلیسا پر بود و در طول هفته تقریبا ۶۰ نفر حضور داشتند. ۳۲ مهامن به طور مرتب رشکت 
می کردند. این منجر به ۸ غسل تعمید شد و ۱۴ نفر به کالس آمادگی برای تعمید پیوستند. در پایان 

سال ۱۳ نفر غسل تعمید یافتند.
 ما تجربه های شگفت آور زیادی داشته ایم. پیدا کردن یک مرتجم کار سختی بود. یک معلم 

کاتولیک پیشنهاد کمک کرد. اما او تجربه و آشنایی زیادی با کتاب مقدس نداشت.
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 سپس برای داشنت یک مرتجم از کلیسای پروتستان دعا کردیم. خیلی زود پس از آن، با یک خانم 
در یک رستوران آشنا شدیم که توضیح داد که او با خوشحالی زیاد کار ترجمه از زبان پرتغالی به 
آملانی را در یک  کلیسای پنطیکاستی انجام میدهد . او مرتجم ما برای جلسات بشارتی شد و او نیز 

تعمید یافت.
 ماریا، مرتجم، پرسید که آیا می تواند دوستش الیزابت را دعوت کند تا به کلیسا بیاید. دوستش 
رهرب یک کلیسای کوچک کلمبیایی در کلن با ۱۴ عضو است. الیزابت با اعضای کلیسای خود برای 
الیزابت و  اند.  از این افراد نیز تعمید یافته  تا به حال دو نفر  حضور در جلسات آمد. از آن زمان 

خانواده اش اکنون در حال مطالعه دروس کتاب مقدس هستند.
 تجربه دیگر ما مربوط به برنامه تلویزیونی کانال امید است. یک زن آملانی کانال امید را تصادفا 
پیدا کرد و از آنچه شنیده بود تحت تأثیر قرار گرفته بود، از جمله  از آنچه درباره روز سبت]شنبه[ 
در آن برنامه گفته شده بود. او از شوهرش دعوت کرد تا با او به برنامه های کانال امید گوش کند. 
همرسش نیز از شنیدن پیام ها لذت می برد. یک روز که به دیدار مادرش می رفتند، چنان تحت تأثیر 
قرار گرفتند که تصمیم گرفنت مسیر زندگیشان را عوض کنند. آنها در مسیرشان تابلو کلیسای روز هفتم 
ادونتیست را دیدند. آنها فهمیدند که ُمبلغان کانال امید، از اعضای کلیسای ادونتیست هستند. خانم، 
در روز سبت در جلسه کلیسا حضور یافت. سپس او شوهر و بعد از آن از مادرش دعوت كرد تا به او 

بپیوندند. بعد از آن، هر سه آنها تعمید یافتند.
 تجربه دیگر مربوط به یک خواهر روسی-آملانی است. او در جلسات ۴۰ روزه عبادت رشکت کرد 
و رشوع به دعا برای همسایگان روسی خود کرد. وقتی به یکی از همسایگان خود گفت که برایش دعا 
می کند، همسایه بسیار متعجب شد و گفت که او به دنبال کلیسایی بوده که روز سبت کتاب مقدسی 
را حفظ و رعایت کند. او و دیگر همسایگان به جلسات انجیلی آمدند. دو تن از آنها تعمید یافته اند.

 تجربه دیگر مربوط به یک زن به نام ژان است. او عضو کلیسای تعمیدی در برزیل بوده است 
او  بود،  متاس  در  ادونتیست  كلیسای  با  او  بود.  پرتغالی  زبان  با  کلیسایی  در جستجوی  کلن  در  و 
دوره مطالعه دروس كتاب مقدس را طی کرد و سپس تعمید یافت. بعد از ملحق شدن به کلیسای 
ادونتیست، او با اقوام خود در برزیل متاس گرفت و به عمویش گفت، که ادونتیست ها چه کسانی 
هستند و همچنین به او گفت که او اکنون یک عضو کلیسای ادونتیست است. این برای مادر، خواهر 
و برادرهایش و کلیسای تعمیدی در برزیل، که وی قبال عضو آن بود، یک خرب متحیر کننده بزرگ بود. 
خانواده وی در برزیل متعاقباً از كلیسای ادونتیست ها بازدید كردند تا خودشان در مورد روز سبت 
اطالعاتی کسب کنند. این امر باعث شده است كه پنج نفر از آنها در برزیل تعمید بگیرند: مادرش، دو 
خواهرش و یکی از اقوامشان. اکنون او برای تحول و آگاهی خواهر دیگر خود که در آرژانتین زندگی 

می کند، در حال دعا است. او می خواهد در پادشاهی خدا همراه آنان حضور بهم رساند.
 تحت هدایت و رهربی خداوند تجربه های بسیاری داشته ایم. در اولین روز تعمید، هشت نفر 
تعمید یافتند - هر یک از آنها از کشورهای ایتالیا ، آملان ، پرو ، برزیل ، اوکراین ، ونزوئال ، کلمبیا و 

روسیه بودند. 



99

در پاییز ما در ارتباط با جلسات ۴۰ روزه عبادت دوباره یک رسی جلسات انجیلی برگزار کردیم. 
جیمی کاردوسو و همرسش که اصالتاً اهل برزیل بودند، اما اکنون در ایاالت متحده آمریکا زندگی می 
کنند، این جلسات انجیلی را برگزار کردند. اگرچه این دوره از جلسات فقط یک هفته به طول انجامید، 
ما در پایان توانستیم چهار عزیز را غسل تعمید دهیم. آنها قبالً دوره مطالعه دروس كتاب مقدس را 

طی کرده بودند. آنها سه آملانی و یک ایتالیایی بودند.
 هر دو غسل تعمید در کلیسای اصلی کلن برگزار شد که دارای ۴۰۰ عضو و مکان زیبایی برای 

غسل تعمید است.
 ما خدا را شکر می کنیم که او ما را با چنین روشی شگفت زده کرد. من اطمینان دارم که او 
تجربیات حتی بیشرتی را در پیش روی ما قرار خواهد داد. لطفا برای ما هم دعا کنید.« )جوآو لوتز، 

کلن، آملان(.

 شفاعتی حیاتی: »من در ابتدا كتاب ۴۰ روز دعا و نیایش را همینطوری رشوع به خواندن کردم. 
از اولین صفحه به شدت مرا تحت تاثیر قرار داد. ما نباید فقط برای افراد دعا کنیم بلکه دلسوزانه و 
مهربانانه باید به آنها توجه کنیم. این باعث می شود تا شفاعت ما فعال و عملی هم باشد. متاسفانه، 
من قبالً هرگز شاهد شفاعتی این چنینی نبوده ام. ایامن خود را زنده نگه دارید!]زندگی در ایامن[ 
من معتقد هستم که این هم برای شخصی که دعا می کند و هم شخصی که برایش دعا میشود، به 
یک اندازه مهم است. به همین ترتیب، من از هامن ابتدا متقاعد شدم كه مشاركت در كلیسا باید 
تقویت شود. آه، امیدوارم چنین مشارکتهایی هامنطور که در آخرین فصل های کتاب توضیح داده 
شده، اتفاق بیفتد. صادقانه بگویم، مجبور شدم گریه کنم، زیرا مدتها است که خواهان چنین مشارکت 
هایی هستم و آنرا آرزو می کنم. من اطمینان دارم كه كتاب »مسیح در من« ما را پرورش می دهد و 
ما را از فضائل خود رهایی می دهد. من چندین کتاب درباره »مسیح در من« خوانده ام، اما به نظر 
می رسد این کتاب بسیار مفیدتر است. من اعتقاد دارم که زندگی عبادی شام توسط این کتاب تقویت 
می شود، مشارکت و همدلی در کلیسا رشد پیدا می کند و شفاعت را زنده تر و عملی تر می کند. این 
کتاب به من، در مورد کلیسا و جهان امید می دهد. من خدا را برای این کتاب شکر می کنم. برنامه 
بعدی من اینست که کتاب راهنامی ۴۰ روزه دعا و نیایش را مطالعه کنم، بعد از آن دعا کنم و سپس 

هر جا که خدا به من نشان دهد، به هامنجا می روم.«

 چند هفته بعد ایمیل دیگری از این خواهر دریافت کردم.«هامنطور که می دانید من در ابتدا به 
سادگی کتاب را میخواندم. اما از آنجا که رشوع به مطالعه عبادی همراه با رشیکم کرده ام، فهمیدم که 
این کتاب حتی از آنچه که در ابتدا فکر می کردم ارزشمندتر هستند. من به پاسخ های مسائل زیادی 
پی برده ام که به تنهایی قادر به یافنت پاسخ آنها نبودم. خدا را شکر که رشیک من، به طور جدی و 

.H.K  « .فعاالنه در مشارکت با من در دعا رشکت می کند

 دیگر مطمنئ نیستم: »کتابچه گامهایی بسوی تولد تازه، به طرز فوق العاده ای مرا تحت تأثیر 
قرار داده است.  ... من در یک خانواده ادونتیست متولد شدم که معتقد بودم راه درست را طی می 

کنم. فصل مربوط به ده باکره و به ویژه،
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رومیان ۸: ۹:»اکنون اگر کسی روح مسیح را نداشته باشد، از آن او نیست « واقعاً من را شوکه 
کرد. من گامن می کردم که من روح القدس را داشته ام و او در من کار می کرده است، اکنون دیگر 
مطمنئ نیستم، زیرا من »مثرات« مربوط به زندگی ام را به شدت گم کرده بودم. بعد از ظهر روز سبت 
که خواندن کتابچه را متام کردم، غم و اندوه عمیقی را حس کردم. سپس دعای انتهای كتاب خواندم 
و متایل عمیقی در من ایجاد شد تا پُری روح القدس را دریافت كنم، تا به او اجازه دهم كه قلب من 

.A.P …  .را تغییر دهد و اینكه خدا مرا مطابق خواست خود شکل دهد

 او را بشناس: »چند وقت پیش مقاله شام راجع به احیا و تولد تازه را خواندم. حدود سه سال 
است که این موضوع ذهن مرا به خود مشغول کرده است. در حال حارض، من تازه رشوع به خواندن 
کتابچه گامهایی بسوی تولد تازه کرده ام. من فقط می توانم ایرنا بگویم! خوشحامل که در صفحات 
این کتاب پاسخ بسیاری از افکار و دلنگرانی های »خودم« را پیدا کرده ام. من تحت تأثیر این اندیشه 
قرار گرفته ام که در کلیسا، ما هدف خود را با فاصله کوتاهی شیبه به یک اینچ در حال از دست 
دادن و گم کردن، هستیم. من منی توانم از این فکر که چه دیدگاه های اساسی را از دست داده ایم 
و از بین برده ایم، خالصی پیدا کنم! که اغلب با این مسائل ارتباط دارد، »حقیقت چیست«، »چگونه 
باید زندگی کنیم« یا »نبوت چقدر مهم هست«، و من منی خواهم بگویم که این اشتباه است. اما ما 
فراموش می کنیم که چرا خدا این موارد را به ما داده است! آیا هدف حقیقت برای همکاری کامل با 
خدا نیست؟ درعوض، آیا این مسایل نباید به ما کمک کنند که واقعاً خدا را بشناسیم؟ آیا هدف نبوت 
این نیست که ما عظمت و توامنندی خداوند را تصدیق کنیم، بدانیم که او کل جهان را در دست خود 
نگه داشته و آن را هدایت می کند و به هامن شیوه می تواند زندگی ما را رهربی کند و شکل دهد؟ 
زندگی ابدی چیست؟  یوحنا ۱۷: ۳ می گوید: »و این است حیات جاویدان، که تو را، تنها خدای یگانه 
و عیسی مسیح را که فرستاده ای، بشناسند.«در مثال ده باکره، داماد به سادگی پنج تن از باکره ها را 
»نادان« مینامد و می گوید که »من شام را منی شناسم«. »هدف از ایامن ما این است که به سادگی 
خدا را بشناسیم، با او همکاری داشته باشیم، تا او بتواند ما را به هامن شکلی که او در زمان معبد 
بزرگ از روح پر کرد، دوباره از روح القدس پر کند )دوم تواریخ ۵: ۱۳ و ۱۴(.  و هنگامی که او از 
درون ما جاری می شود، متام وجود ما را پر می کند، بنابراین ما زندگی منی کنیم، بلکه مسیح در ما 

زندگی می کند. »)نویسنده شناخته شده توسط ویرایشگر(

پاسخ شگفت انگیز به شفاعت
 دومین کتاب ۴۰ روز دعا و نیایش دنیست اسمیت، برای من یک نعمت غیر قابل توصیف است.  
برخی از افرادی که من برای آنها دعا کرده ام یک تحول ۱۸۰ درجه را در زندگی خود را تجربه کرده 

اند.
 در طی ۴۰ روز با یک دوست مکامله روحانی عمیقی داشتم. او به من گفت كه زندگی وی طی 
چند هفته گذشته مسیر متفاوتی را طی كرده است. او به دعا نیاز بیشرتی داشته است، بیشرت در 
سخنان خداوند تأمل کرده و توانسته چیزهایی را که قبالً برای او ارزشمند و مطلوب بوده، رها کند.  
من به جسارت و شجاعت خود افزودم و در مورد کتاب ۴۰ روز دعا و نیایش با او صحبت کردم و 
همچنین به او گفتم که او یکی از ۵ نفری است که من برایش دعا می کرده ام. سپس با شگفتی پاسخ 

مثبت داد: »بنابراین شام مسئول همه چیز هستید.«
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دخرتی تصمیم گرفت زندگی خود را ۱۰۰٪ وقف خدا کند. اگرچه از کودکی او ایامندار بوده است، 
اما خداوند با او زندگی نکرده بود. هیچ عالقه ای به ایامن نداشت و کامالً در یک زندگی دنیوی فرو 
رفته بود. او اکنون کامالً تغییر کرده است. همه کسانیکه او را می شناسند، اکنون که او را می بینند 
متحیر هستند. او هم اکنون با من در حال مطالعه کتاب مقدس است و در برنامه جلسات ۴۰ روزه 
دعا در کلیسای ما رشکت می کند و می خواهد دیگران را ترغیب به داشنت یک زندگی ایامنی جدی 

تر کند.
 دخرت جوان دیگری که من برای او دعا کرده ام مجبور شد در یک دوره آموزشی یک هفته ای 
رشکت کند و مجبور شد همراه سایر رشکت کنندگان در یک مکان اسکان داشته باشد. او از اینکه 
مجبور بود مدتی را با افراد غریبه سپری کند نگران بود. یک روز قبل از اینکه او آنجا را ترک کند، 
من در دعا او را تشویق کردم و به او گفتم که مدت مدیدی در حال دعا برای او بوده ام.  بنابراین 
دعا کردیم که خدا در این رشایط به او آرامش دهد و خداوند در این تجربه عبادی به او  پاسخ دهد. 
در طول دوره تعلیم، او به من زنگ زد و با هیجان به من گفت كه خدا در زندگی او كاری غیرقابل 
تصوری انجام داده است. خداوند نه تنها به او آرامش كامل داده بود، بلكه او را یاری کرده و قوت، 

قدرت بخشیده كه دیگر در تفريح های شبانه كه شامل ديسكو ، الكل و غريه است، رشكت نكند.
 بعد از گذشت ۴۰ روز، من همچنان دعا را برای این افراد ادامه داده ام، از آنجاییکه راههای عالی 

را که خداوند به دعا پاسخ می دهد، شنیده ام و دیده ام. » )به اختصار(.

چگونه خداوند از طریق شفاعت کار می کند
  »در پنج سال گذشته من با فردی که برایم بسیار مهم بوده است ارتباطی نداشته ام. به نظر می 
رسید او پیامهای من را نادیده گرفته است. من شنیده بودم که او بیش از سه سال است که به کلیسا 
منی رود. )او در محیط کلیسا بزرگ شده بود(. و شنیدم که او با یک زن غیر مسیحی در ارتباط بوده 
است. من این جوان را در لیست دعای خود قرار دادم، حتی با اینکه فکر می کردم هرگز منی توانم  
او را ببینم، زیرا محل زندگی او در ۶۰۰ کیلومرتی محل زندگی من بود و هرگز پیام های من را جواب 

نداده بود. با این وجود، من برای »نشانه ای از حیات« دعا کردم.
 از طریق پیام کوتاهی من در مورد تعميد بزودی برادرش اطالع پیدا کردم كه »اتفاقاً قرار بود در 
نزدیکی محل زندگی من اتفاق افتاد« و تاریخ تعمید در طول جلسات ۴۰ روزه دعا بود )در ابتدا برای 
تاریخ ديگری برنامه ریزی شده بود(. من تصمیم گرفتم که در روز تعمید رشکت کنم - من او را مالقات 
کردم! ما توانستیم بحث بسیار عمیقی داشته باشیم و او به من گفت كه مدتی است که نیاز فزاینده 
ای برای برگشنت بسوی خداوند داشته است، اما او این قدرت را در خود ندیده كه شیوه زندگی خود 
را تغییر دهد. من به او گفتم که در ۲۰ روز گذشته به شدت برای او دعا می کرده ام و حتی قبل از 
آن که نام او در لیست دعای من قرار گیرد. او زبانش بند آمده بود و منی دانست که چه باید بگوید، 

چرا که دقیقا در این مدت او احساس کرده بود که خدا در زندگی او کار می کند.
 در طی مراسم بسیار روحانی تعمید او با خود در یک مجادله درونی برس میربد،
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هنگامیکه کشیش پرسید که اگر کسی میخواهد زندگی خود را تسلیم مسیح کند جلو بیاید، من 
می توانم نربدی را که در او اتفاق می افتاد را حس کنم و بعد از یک کشمکش طوالنی باالخره او زانو 
زد و رشوع به گریه کرد. او دوباره زندگی خود را تسلیم خدا کرد!  در پایان آن روز، او به من گفت 
که تصمیم گرفته است که دوباره به طور منظم در جلسات کلیسا رشکت کند و سبک زندگی خود را 

تغییر دهد. او هرگز انتظار نداشت که آخر هفته را بدین گونه به پایان برساند.
 چند هفته بعد، من او را در کنفرانس خدمتی جوانان مالقات کردم، که این جلسات منجر به 
تقویت و بنای ایامن او شد. من خداوند را برای توبه یک شخص عزیز در زندگیم شکر می کنم. « م.ح.

 کتاب های راجر مورنو را به هر کسی که می خواهد درباره دعای شفاعت بیشرت بیاموزد توصیه 
می کنم: سفری به ماوراء طبیعی، قدرت باورنکردنی دعا، وقتی به پاسخ های باورنکردنی دعا و پاسخ 
های باورنکردنی تر از دعا نیاز دارید. )این کتابها در مرکز کتابفروشی ادونتیست محل زندگی شام 

موجود است(.

مقاله شامره ۱۴۸ دعا، مجمع عمومی خدمات دعا
معجزه شفا روحانی 

 یک روز صبح بعد از اینکه من کالم عبادی روزانه را در www.revivalandreform.org خوانده 
بودم، به بخش »منابع  اطالعاتی ویژه« رفتم. در آنجا کتابچه ای را دیدم با عنوان »گامهایی بسوی 
تولد تازه « که توسط »هلموت هابیل« نوشته شده است. با خواندن این کتابچه فهمیدم که به ندرت 
پُری روح القدس را در زندگی از خداوند خواسته ام. من به كلیسا میرفتم، مراسم عبادی روزانه داشتم 
و حتی تدریس مطالعه كتاب مقدس نیز داشتم. اما زندگی روحانی من دارای کاستی عمیقی بود. 
احساس کردم ارتباطم را با خدا از دست داده ام. خدا به دعای من پاسخ داد و من برای داشنت بیشرت 

او اشتیاق پیدا کردم.
 تا این لحظه من احساس میکردم که خداوند در زندگی من کار کرده است. او در زندگی به من 
کمک کرده بود تا از افرسدگی و ناامیدی روحی خارج شوم و در تاریک ترین لحظات زندگیم که اقدام 
به خودکشی کرده بودم از من حامیت و محافظت کرده بود. من تحت رشایط بسیار دشوار بزرگ 
شده ام. سالها بود که با پدرم هیچ متاسی نداشتم، اما اخیراً با او تلفنی صحبت کرده بودم زیرا او به 
شدت بیامر بود و مدتها بود که در بیامرستان برس میربد. وی تصور می کرد که زندگیش رو به پایان 
است و برای اولین بار درزندگی ۶۰ سالش بابت آزار و اذیت و بی توجهی به خانواده ما عذرخواهی 
کرد. گفتگوی ما به بهبود روابط ما کمکی نکرد، اما این مسئله متام دردی را که سالها بود من احساس 
میکردم  را به خاطرم آورد. من از حامیت خانوادگی کمی برخوردار بودم و دیگر منی خواستم که 
زندگی کنم برای همین تصمیم گرفتم که به زندگی خود را پایان بدهم. اما خدا مرا محافظت کرد و 

رشوع به التیام زخم هایم کرد.
 اکنون، من کتابچه گامهایی بسوی تولد تازه را در دستان خود دارم و از مزایای آن بهرمند شده 
ام. این کتابچه مراحل پر شدن از روح القدس را به من نشان داد. از آن زمان، من تغییر بزرگی را در 
زندگیم تجربه کرده ام! اکنون هر روزه، من دعا می کنم که از روح القدس پر شوم و می توانم صرب 
کنم تا ببینم خدا در آینده برای زندگی من چه در نظر دارد. برای من سخت بود که از خداوند چیزی 
را بخواهم و منتظر باشم و با وفاداری به او اعتامد کنم، زیرا در خانواده ای با مشکالت بسیار بزرگ 
شده بودم. اما اکنون من می آموزم که به پدر آسامنی خود اعتامد کنم و این اعتامد جایگزین نیاز 
من به تحت کنرتل داشنت همه چیز و محافظت از خود در برابر درد، شده است. من مشتاق هستم 
که در مسیح آزاد باشم و از طرف او هدایت شوم. و من از پیشنهادات موجود در دفرتچه که مرا به 
سوی مثرات و عطایای روح القدس سوق می دهد بسیار سپاسگزارم. فهمیدم که هنگام خواندن کتاب 
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مقدس کالم او مستقیام در درون قلب من نفوذ می کند. این دیگر فقط خواندن کتاب مقدس نیست، 
بلکه این مشارکت شخصی و یک رابطه در حال رشد با مسیح است. خداوند روابط عمیق تری را که 

من آرزوی آنرا داشته ام، را به من می دهد!
 من در طی فرایندی برروی بخشیدن و عفو واقعی پدرم کار کرده بودم و فکر می کردم که در 
این امر موفق شده ام. اما وقتی کتابچه را خواندم )گامهایی بسوی تولد تازه(، روح القدس نارضایتی 
عمیقی را که هنوز در من وجود داشت را به من نشان داد که فکر می کردم آنرا شکست داده ام. 
خیلی اوقات ما به رنجشهایی که از دیگران به دل داریم می چسبیم و آنان را فراموش منی کنیم، 
برای توجیه بدی ها و رفتارهای اشتباهی که بر ما روا رفته است. اما من آموخته ام که باید این نوع 

احساسات را رها کنیم
اگر می خواهیم روح خدا را به طور کامل دریافت کنیم. من تصمیم گرفتم که آنها را رها کنم. به 
لطف خداوند در قلبم نسبت به پدرم إحساس دلسوزی به یک فرد گمشده جوانه زد و من رشوع به 
دعا جدی برای نجات او کردم. چندی بعد، پدرم خواهرم را صدا کرد و با اشک به او گفت: »عیسی مرا 
دوست دارد، عیسی مرا دوست دارد.« پدرم از طریق خواندن انجیل یوحنا و پی بردن به این مسئله 
که عیسی به خاطر گناهان او جان خود را فدا کرد، بسیار تحت تأثیر قرار گرفته بود. هرکسی که او 
را میشناسد می گوید: »که این مرد اصالً هامن انسان قبلی نیست!« بله! خداوند دعاهای من را به 

روشی چشمگیر پاسخ داد.
 اخیراً من ۱۰ نسخه از این کتابچه را سفارش دادم و آنها را به اعضای کلیسای خودم دادم - آنها 
همچنین خواستند که برای ساکن شدن روح القدس در قلبشان دعا بشود. در همین حال، من می بینم 
که چگونه کتاب گامهایی بسوی تولد تازه زندگی آنها را غنی تر کرده است. چه تعداد از ما به عنوان 
مسیحیان بدون اینکه به قدرت روح وصل شویم در حال طی کردن مسیر خود هستیم؟ من می ترسم 
بسیاری از ما که به کلیسا برویم، از بیرون هامنند مسیحیان خوب به نظر برسیم، اما از درون تهی 
از روح مسیح باشیم. من رشوع به تجربه آنچه خداوند وعده داده است، کرده ام: او می تواند خیلی 
بیشرت از آنچه ما درخواست می کنیم یا تصور کند، در زندگی ما انجام دهد. آیا شام مشکلی مشابه با 
مشکل من دارید؟  خدا می تواند شام را با روح خود پر کند و به شام کمک واقعی کند. او می تواند 

.D.A » .برای شام هامن کاری را انجام دهد که برای من انجام داده است

کلیسا لودویگسبورگ/ بادن-ورتربگ، آملان
 »در ابتدا ما کتاب ۴۰ روز دعا و نیایش را به عنوان یک زوج مطالعه کردیم و در هنگام دعا فواید 
و نعمت های شخصی خوبی را تجربه کردیم. پس از آن، ما هفته ای دو بار یک جلسه دعا در کلیسا 
ترتیب دادیم و کتاب را با اعضای کلیسا خواندیم. ما به طور واضح نعمت خدا را تجربه کردیم و 
معجزه های بسیاری را در طول ۴۰ روز دعا و نیایش تجربه کردیم. خداوند کلیسای ما را احیا کرد و در 
ما تولدی تازه از روح ایجاد کرد: اعضای کلیسا، که هرگز شجاعت و رغبت صحبت با غریبه ها در مورد 
مسیح را نداشتند، با ابتکار عمل خود با افراد غریبه رشوع به صحبت کردند. خداوند اعضای کلیسای 
ما را از طریق دعا دست جمعی به هم نزدیکرت کرد. ما توانستیم از طریق دعای شفاعت و حامیت 
۵ نفری که برایشان در مدت ۴۰ روز دعا کرده بودیم، تجربیات ویژه ای را داشته باشیم. خداوند 
به طور ویژه در زندگی این افراد کار کرد. بارها و بارها پیش آمد که مردمی که به کلیسا منی آمدند 
به طور ناگهانی در روز سبت در جلسه کلیسا حضور بهم رسانند. در حال حارض من مشغول تعلیم 
دروس کتاب مقدس به یکی از این خانواده ها هستیم. آنها از طریق فیلم هایی که در اینرتنت است 
و کتاب »نربد عظیم« با سبت آشنا شده اند آنها مدتها بوده که در جستجو کلیسا بوده اند. « )کاتجا 

و کریستین شیندلر، کلیسای ادونتیست روز هفتم در لودویگسبورگ، نسخه کوتاه شده(
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۴۰ روز تجربه و مامرست
 »همه چیز با سمیناری در رابطه با گامهایی بسوی تولد تازه آغاز شد. در آن زمان، شوقی در درون 
من ایجاد شد تا خدا را در زندگی روزمره خود تجربه کند. سپس درباره کتاب ۴۰ روز دعا و نیایش 
شنیدم. بالفاصله برایم روشن بود – که می خواستم این را در زندگیم تجربه کنم. در واقع، در ابتدا 
من منی دانستم که خودم را درگیر چه مسیله ای میخواهم بکنم. پیدا کردن یک رشیک دعا مناسب 
)که بخشی از برنامه است( دشوار نبود. چالش برای من پیدا کردن فرصت در هر روز به مدت ۴۰ روز 
بود. من به عنوان پرستار ساعات کاری بسیار نامنظمی و نا مشخصی دارم. من حتی در مورد آن فکر 
نکرده بودم. با این وجود، خدا از هامن ابتدا تصمیم من را برکت داد. من با اشتیاق برای فرا رسیدن

آن دقیقه های گرانبها در هر روز که در آن می توانستیم در مورد موضوع با یکدیگر مشارکت کنیم 
از خداوند تقاضا کنیم، منتظر ماندم. فهمیدیم که آن دعاها چیزی در زندگی ما  القدس را  و روح 
تغییر داده است. و ما منی توانیم ساکت باشیم آن را به خودمان پنهان نگه داریم. در هر فرصتی که 
پیش می آمد، ما إحساس می کردیم که تحت تأثیر هستیم تا مسئله ای را با دیگران اشرتاک بگذاریم. 
برای من مهم بود که دیگران را ترغیب کنم تا هامن تجربه ای را که من داشته ام آنان هم تجربه 
کنند. و این مثره پنهان مناند. برخی از اعضای کلیسا در اثر شور و شوق ما، آنان نیز تحت تاثیر قرار 
گرفتند. خیلی رسیع گروه های جدید دو نفره پرستشی در کلیسا بوجود آمدند. ما مشتاقانه منتظر 
بودیم تا هر هفته آنچه را تجربه کرده بودیم به اشرتاک بگذاریم. این »ویروس« یعنی شور و شوق 
اشرتاک گذاری همچنین مورد توجه بسیاری از جوانان ما قرار گرفت.  ۴۰ روز خیلی رسیع به پایان 
رسید. ما منی خواستیم به راحتی در این مسیر متوقف شویم. بنابراین ما زمان پرستش خود را با کتاب 
Maranatha]پروردگار باز میگردد، از خانم اِلن جی وایت[ ادامه دادیم -  و خداوند نخواست که 
ما برای مدت طوالنی منتظر مبانیم. او در طول ۴۰ روز پاسخهای شگفت انگیز بسیاری را در جواب 
دعاهایامن به ما داد. شخصی که در این مدت برایش دعا کرده بودیم، پس از غیبت طوالنی در کلیسا 
کردند.  پیدا  بیشرتی  اهمیت  برایم  من  اطرافیان  شدیم،  خیلی خوشحال  بازگشت.  کلیسا  به  دوباره 
اشتیاق من برای به اشرتاک گذاشنت عشق و محبت خدا با افراد دیگر بیشرت شد. زندگی من تغییر کرد  
بسیاری از ما بهرت و بهرت یکدیگر را شناختیم و درک کردیم. حال بسیاری از آنها در زندگی یکدیگر 
مشارکت و از یکدیگر حامیت می کنند. مشارکت و عبادت معنای کامالً جدید پیدا کرده است. ۴۰ 
روز دعا و نیایش توسط دنیس اسمیت کمک بزرگی برای من بوده است. این مسئله آسانرت از آن است 
که به نظر می رسد، رشیک خود در دعا را پیدا کنید و خدا را تجربه کنید. مردمی که برای ما عزیز 
و گرامی هستند برای آن از ما ممنون خواهند بود.«  هیلدگارد وولکر، ُمبلغ کلیسای ادونتیست روز 

هفتم، یک پرستار در بخش جراحی است. )به اختصار(
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عیسی الگوی ما
 عیسی بزرگرتین الگوی ما در همه چیز است. در لوقا باب ۳: ۲۱ و ۲۲ می خوانیم: »وقتی همه مردم 
تعمید یافتند، عیسی نیز تعمید یافت  و در حالی که او دعا می کرد، آسامن گشوده شد. و روح القدس 

مانند کبوتر بر او نازل شد و صدایی از آسامن آمد ... «
 خانم اِلن جی وایت، در مورد این واقعه اظهار داشت: »در پاسخ به دعای او نزد پدرش، اسامن گشوده 

شد و روح مانند کبوتر فرود آمد و در او ماند.« 130
پدر خود  با  او  به صبح  »صبح  است:  انگیز  است شگفت  افتاده  اتفاق  او  دوران خدمت  در  آنچه 
131 كرد.«   می  دریافت  القدس  روح  از  تازه  تعمید  روزانه   و  كرد،  می  برقرار  ارتباط  ملکوت   در 

 اگر عیسی روزانه به تعمید روح القدس نیاز داشت پس چقدر بیشرت ما به آن احتیاج داریم!

130 E.G. White, Ye Shall Receive Power )1995(, p. 14.4
131 E.G. White, Signs of the Time, Nov. 21, 1895
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فصل ۷

اشتیاق، عالقه و بشارت 

»شادی که ما در دیگران ایجاد می کنیم، به قلب خود ما باز می 
 گردد «

 )یک رضب املثل آملانی(
 چگونه من می توانم کمک کنم که دیگران »زندگی در فراوانی« 

روح را تجربه کنند )یوحنا ۱۰: ۱۰(

چگونه میتوان با اشتیاق  و عالقه در یک زندگی کامل روحانی ساکن 
شد؟

رهربان و کلیساها چه کاری می توانند در این زمینه انجام دهند؟ در اینجا نشان داده میشود که ما 
می توانیم به چند روش امکانپذیر به عنوان رهربان )مثالً رئیس مجمع، کشیش، کلیسا یا دبیر خدماتی 
کلیسا، رهربان مؤسسات یا سایر افراد کلیدی( با همکاری هیئت های کلیسایی، کلیساها و گروه ها 

این کار را عملی کنیم.

امکانات و فرصتها
 ۱.گروه های پرستشی دو نفر: ۴۰ روز دعا و نیایش را همراه همرس یا شخص مشارکت کننده دیگری 
در دعا، مطالعه و بررسی کنید. با جلد نخست کتاب ۴۰ روز دعا و نیایش »دعاها و فداکاری ها، 
آمادگی برای بازگشت دوباره مسیح«، دنیس اسمیت، چاپ انتشارات رویو و هرولد رشوع کنید و 
در صورت لزوم بعد از آن کتاب ۴۰ روز دعا و نیایش جلد دوم »دعاها و فداکاری ها، برای زندگی 
مجدد با خدا« را مطالعه کنید. همچنین می توان از گامهایی بسوی تولد تازه و یا کتابچه ماندن 
در مسیح استفاده کرد. وقتی یک زوج متاهل با هم عبادت می کنند، بسیار مفید است و محبت 
متقابل در آنان ایجاد میشود. همچنین به طور معمول، شام می توانید همراه شخص دیگری دعا 
و نیایش ۴۰ روزه را انجام دهید. خیلی خوب خواهد بود اگر شخصا در کنار هم مشارکت کنید، 
اما می توانید از طریق تلفن یا اسکایپ یا رسانه های دیگر با هم در این امر مشارکت کنید. 
گروههای عبادی دو نفره بیشرتین مثر بخشی را دارند. کالم خدا توصیه می کند که ما به صورت 
دو نفره]جمعی[ دعا کنیم )متی ۱۸: ۱۸( و به صورت دوتایی]جمعی[ در کار خدا مشارکت کنیم 
)لوقا ۱۰: ۱(. این شیوه عبادی بهرتین پیش رشط برای الهام بخشیدن به دیگران برای انجام هامن 

کار است.
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۲. معرفی یا اشرتاک گذاری منابع و ادبیات مسیحی:جزوه »گامهایی بسوی تولد تازه« )به صورت 
رایگان یا با هزینه کم در متام زبانهای ترجمه شده موجود است(.بیش از ۸۰ شهادت نامه زندگی 
خوانندگان و صدها گفتگو نشان داده است که این جزوه به ویژه از راه های زیر مورد قدردانی 

قرار گرفته است:
این کتابچه، چشم جان انسانها را بروی وضعیت روحانی آنها باز کرده است: آنان نجات یافته اند   

یا گمگشته اند؟ )بیشرت در فصل ۲(
آنها مراحل رضوری را که منجر به یک زندگی روحانی می شود را درک کردند: تسلیم روزانه خود   
به مسیح، تقاضای روزانه برای پُری روح القدس.  متام دیگر مراحل و گامهای شخصی تولد تازه 

توسط روح القدس نشان داده شده است. )بیشرت در فصل ۳(
را  القدس  روح  که  کردند  اطمینان حاصل  کتاب مقدس،  بیان وعده های  با  دعا همراه  در  آنها   

دریافت کرده اند. )بیشرت در فصل ۵(
شادی و خرسندی زیاد آنها منجر شد که شاهدان و توزیع کنندگان این کتابچه باشند.  

 تجربه از آنچه که ما آموخته ایم، نشان میدهد که استفاده از کتابچه »گامهایی بسوی تولد تازه« 
به همراه مطالعه کتابهای ۴۰ روز دعا و نیایش جلد ۱ و ۲ بهرتین مثره را دارد. کتابچه »گامهایی 
بسوی تولد تازه« چشم ها را باز می کند و کمک بسیار خوبی برای رشوع فوری تقاضای روح 
القدس است. کتاب های ۴۰ روز دعا و نیایش به تقویت و رشد زندگی روحانی کمک می کنند. 
دعاهای  نتیجه  در  و  کنند،  می  کمک  صبحگاهی شخصی  عبادت  به رشوع  آنها  این،  بر  عالوه 

بسیاری از طرف خداوند پاسخ داده میشود.

 ۳. قرائت مطالب و آیات کوتاه در هنگام جلسه پرستشی: در طی جلسه پرستشی و قبل از موعظه 
میتوان آیات برگزیده درباره زندگی با روح القدس را قرائت کرد. پیشنهاد میشود که )پنج تا ده 
دقیقه( ادبیات و منابع پیشنهادی در ذیل، ذکر شوند. پس از مدتی، میتوان افراد  مشارکت کننده 
را تشویق کرد تا گروههای دو نفری را تشكیل دهند و مفاهیم ۴۰ روز دعا و نیایش را بکار گرفته 

و عملی سازند )به قسمت ۱۲ مراجعه كنید(.

 ۴. آیاتی از ادبیات مسیحی ما که می توانند در بولنت کلیسا چاپ شوند یا در اطالعیه ها توصیه و 
پیشنهاد شوند. 

کتاب آرزوی إعصار، فصل ۷۳ »قلبهای شام مضطرب نشود«.    
کتاب اعامل رسوالن، فصل ۵ »هدیه روح القدس«.  

کتاب درس های آموزنده مسیح، فصل ۱۲ »بپرسید تا به شام داده شود«.  
کتاب گنجینه های شهادت، جلد سوم، »وعده روح القدس «، صفحه ۲۰۹ تا ۲۱۵.  

کتاب پرستشی شام قدرت خواهید یافت، از خانم اِلن جی وایت، »اندیشه هایی از یک روز« )در   
مرکز کتابفروشی ادونتیست محل زندگی شام موجود میباشد(.
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۵. اشرتاک گذاری تجارب: تا آنجا که ممکن است تجربیات روحانی را در طول جلسات معمول به 
یا کلیساهای  اشرتاک بگذارید. تجربیات شخصی خود و همینطور تجربیات سایر اعضای کلیسا 
دیگر به اشرتاک گذاشته شود. شام می توانید توضیحات بیشرت را در وب سایت کتابچه گامهایی 

بسوی تولد تازه پیدا کنید و فقط بر روی قسمت مربوط به »شهادت نامه ها« کلیک کنید.

 ۶. سمینار چهار بخشی به عنوان انگیزه بخشی در روز سبت: این احتامالً مؤثرترین روش برای ایجاد 
رسیع عالقه در یک کلیساست. این یک روز سبت ویژه با ارائه ۳ تا ۴ برنامه تعلیمی است، از عرص 
جمعه آغاز می شود، سپس در هنگام جلسه پرستش در روز سبت و دوباره بعد از ظهر روز سبت 
ادامه می یابد. برای یافنت موضوعات مفید و مرتبط می توانید به وب سایت »گامهایی بسوی تولد 

تازه« و به بخش اطالعات مراجعه کنید: 
عرص جمعه زمان ایده آل هفته برای به اشرتاک گذاشنت تجربیات است، بنابراین یک تجربه بسیار   
مهیج را به اشرتاک بگذارید. در صورت امکان، باید یک تجربه شخصی از سوی سخنگو باشد. شاید 

بهرت باشد تا در مورد »تسلیم شدن به عیسی« نیز صحبت شود.
   برای این کار می توانید پیشنهاداتی را در جزوه »ماندن در مسیح«، فصل ۲ »تسلیم شدن به 

عیسی« پیدا کنید.
 توصيه مي شود كه در هنگام عبادت بیشرت با توجه به اندیشه های كليدي از کتابچه »گامهایی 
بسوی تولد تازه« موعظه كنيد. برای مطالعه دقیق تر ۲ تا ۳ نقل قول از موضوع مقدمه درباره 
فقدان روح القدس را به اشرتاک بگذارید. در ادامه میتوانید با استفاده از تفکرات اصلی فصل 
۱ یعنی »عیسی در مورد روح القدس چه تعلیم داد« و از فصل ۲ »مرکز مشکالت ما چیست؟« 

جلسه  را پیش بربید   )شاید آن را به دو ساعت جداگانه تقسیم کنید(.
در جلسه اول بعد از ظهر اندیشه های اصلی از فصل ۳ »مشکالت ما، آیا می توان آنها را حل کرد؟    

چطور و چگونه؟«
در جلسه دوم بعد از ظهر اندیشه های اصلی در فصل ۵ »کلید تجربه عملی« را در میان بگذارید.  

در کلیساهایی که اولین سمینار »گامهایی بسوی تولد تازه« در حال حارض برگزار شده است، آنها 
می توانند با استفاده از مباحث موجود در کتابچه »ماندن در مسیح«، یک سمینار انگیزه بخش 

را در روز سبت برگزار کنند. باز هم، می توان چهار بخش از این چهار فصل را در آن بکار برد.

در آمادگی برای برگزاری یک روز سبت]رضبتی[ انگیزشی مفید می توانید از قبل منابع اطالعاتی 
مسیحی مربوطه، مطالبی را برای مطالعه دقیق تر و بیشرت در اختیار مشارکت کنندگان قرار دهید. 
همچنین رشوع یک دوره از جلسات دعا و نیایش ۴۰ روزه در پایان هفته پس از جلسه سبت 
رضبتی)بخش ۱۲ را ببینید(، یا هامهنگی در خواندن یک فصل از »گامهایی بسوی تولد تازه« در 

هر هفته مثر بخش بوده است )نگاه کنید به بخش ۷(.
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۷. هامهنگی و مدیریت مطالعه: مطالعه یک فصل در هفته، یک فرصت آسان و مفید است، میتوانید 
هر هفته یا هر روز یک فصل را )حتی بهرت است که هر فصل بیش از یک بار خوانده شود( از 
کتابچه های »گامهایی بسوی تولد تازه« یا »ماندن در مسیح«  یا از یکی از کتابهای ۴۰ روزه دعا 
و نیایش را بخوانید. گروه یا کلیسا می توانند در مورد تاریخ رشوع  با هم به توافق برسند. این 
هامهنگی می تواند در آماده سازی برای یک سمینار چهار بخشی )به قسمت ۶ مراجعه کنید( یا 
بعد یک سبت انگیزشی انجام شود. هر یک از افراد می توانند تصمیم بگیرند که آیا می خواهند 
به تنهایی، یا با یک شخص دیگر یا یک گروه مطالعه را رشوع کنند. در روز سبت خوب خواهد بود 
که حدود ۵ دقیقه از افکار اصلی کتاب از فصل مربوطه را بخوانید و سپس از مردم دعوت کنید 
تا برداشت های شخصی خود را به اشرتاک بگذارند. اگر فردی هیچ برداشت شخصی نداشت، می 
توان شهادت شخص دیگری را قرائت کرد )از قبل با مراجعه به شهادت نامه افراد موجود در وب 
سایت آن را آماده کنید(. سپس اعالم کنید که در طول هفته آینده کدام بخش خوانده خواهد شد.  
شام می توانید کتاب ۴۰ روز دعا و نیایش را در این وب سایت  www.spiritbaptism.org سفارش 
دهید این کتاب هم اکنون به ۱۴ قسمت تقسیم شده است. اگر از روز سبت رشوع کنید این کتاب 
را می توان در طی دو هفته مطالعه کرد. برای درک عمیق مطالب بهرت است که کل کتاب دو یا 

سه بار خوانده شود. این یک روش فرشده، مثره خوبی را به همراه می آورد. 

 ۸. برگزاری موعظه ها را برای زندگی با روح القدس یا تشویق کردن دیگران، انجام دهید. دوایت 
تعمید  اصالحات جدید: چگونه  و  »زمین خالی   : عنوان  بسیار خوبی تحت  نلسون خطبه های 
روح القدس تعمید گرفت«، دارد. موعظه های او با موعظه دوم سپتامرب آغاز میشوند و وبالگهای 

موعظات ۳۰ آگوست و ۱۳ سپتامرب او در: www.pmchurch.tv/sermons موجود است. 

 ۹. جلسات مطالعه کتاب مقدس در مورد موضوع زندگی با روح القدس را برگزار کنید یا آنها را با 
صدای بلند قرائت کنید.

۱۰. تشکیل گروه های کوچک یا گروه های دعا که در آن کتب مربوطه مطالعه شوند و برروی آنها 
بحث شود و با هم دعا کنند. عالوه بر این، گروه های دو نفری باید تشویق شوند، که عبادت های 
۴۰ روزه را پشت رس گذارند و سپس هفته ای یک بار کل گروه برای بحث و گفتگو، و به اشرتاک 

گذاری تجربیات و دعا کردن دور هم جمع شوند. )به نکته ۱۲ مراجعه کنید(.

 ۱۱. وظیفه سبت -  از آنجا که زندگی با روح القدس ما را به مبلغین مبدل می کند، این امکان را 
دارد که به طور دائم یا برای یک دوره زمانی خاص، رسالت سبت را دوباره برگزار کنید. این یک 
عامل مهم و اصلی برای پیشگامان ما بود. پدران ما روز سبت اول هر ماه ماموریت بشارتی سبت 
را انجام می دادند. یک شخص خاص یا یک گروه کوچک باید مسئولیت تهیه و اجرای دعا را بر 
عهده بگیرند. اگر این با برخی از موارد ذکر شده در باال همراه شود، می تواند به ساعات سازنده 
و مفید و شاد در روز سبت کمک کند. عالوه بر این، می تواند به بیداری روح القدس در مبلغین 

منجر شود.
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۱۲. مطالعه و بحث در مورد مفهوم ۴۰ روز نیایش - این مفهوم در کتاب های ۴۰ روز دعا و نیایش 
جلد یک، دو و سه در بخش »مقدمه و دیدگاه کلی« ارائه شده است. متعاقباً آن را می توان در 
این  یا هیئت كنفرانس مورد مطالعه و بحث قرار داد. همچنین  تبلیغاتی  هیئت كلیسا، هیئت 
در  جوانان،  جلسات  و  تبلیغاتی  جلسات  کلیسا،  مشایخ  کشیشان،  جلسات  در  میتواند  مفاهیم 
خلوت گاه ها، جلسات منطقه ای معرفی و مورد مطالعه قرار گیرد. این مفاهیم در موارد ذیل 

مثمرمثر و کمکم کننده هستند.
به داشنت روابط صمیمی تر با عیسی از طریق روح القدس کمک می کند.  

به تقویت زندگی عبادی )به تنهایی، به صورت دو نفره یا گروهی( کمک می کند. به تعمیق و   
بهبودی روابط شخصی ما کمک می کند.

به تقویت زندگی روحانی از طریق دعا و نیایش ۴۰ روزه براساس حضور روح القدس کمک می   
کند.

شفاعت برای افراد گمشده یا دست نیافتنی و متاس با آنها را تسهیل می کند.  
کتاب  مطالعات  و  رسان  یاری  های  گروه  و  تبلیغی مسیحی  و  بشارتی  گروههای  از  به حامیت   

مقدس کمک می کند.
این در طی سه مرحله روحانی حاصل می شود:

احیای روحانی روابط شخصی از طریق نیایش ۴۰ روزه در گروههای دو نفری.)با بحث و بررسی   
در مورد کتاب ها شامل »سؤاالت مورد بحث« و دعا روزانه با توجه به »مترکز بر روی دعا« برای 

دریافت روح القدس(.
  هر شخص با دعای شفاعت و پُری روح القدس با پنج فرد که متاس با آنان غیر محتمل یا از اعضای 

ضعیف و غیر فعال کلیسا هستند، متاس بگیرد.
فعالیت های انجیلی و بشارتی )برگزاری جلسات / سمینارها، گروه های حامیتی بشارتی، مطالعات   

کتاب مقدس، گروه های کوچک یا متوسط به عنوان مثال، گروه های سالمتی، سازنده یا نبوی(.

برای کسانی که این سازماندهی را انجام می دهند، مفاهیم ۴۰ روز دعا و نیایش که  »کتابچه 
راهنامی دستورالعمل« نامیده میشود در  نسخه PDF  راهنامی ۴۰ روز دعا و نیایش موجود 
پربار میشود، است. طریقه  این شامل متام مراحل الزم که منجر به یک تجربه ۴۰ روزه  است. 
این ترتیب،  به  برنامه های بشارتی است.  از  برای یک دوره  روحانی پیشنهادی، بهرتین آمادگی 
رهربان و اعضای كلیسا از نظر شخصی و از لحاظ روحانی آماده میشوند. از طریق شفاعت و متاس 
هر فرد با پنج فرد غیر محتمل، زمینه برای یک رسی فعالیت های بشارتی فراهم میشود. میتوان 
انواع مختلف طرق بشارتی را بکار برد. برای سفارش کتاب ۴۰ روز دعا و نیایش، دنیس اسمیت با 

آدرس www.spiritbaptism.org  متاس بگیرید.
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۱۳. برگه های اطالعاتی راجع به برنامه دعای ۴۰ روزه به اعضای کلیسا ارسال کنید. عالوه بر این، 
توصیه می شود افرادی را به کلیسای خود برای روز رشوع جلسات ۴۰ روزه دعوت کنید.

۱۴. انتشار مقاالتی مناسب در بولنت های کلیسا، کنفرانس، اتحادیه، نرشیات دوره ای، وب سایت های 
کلیسا، و همچنین در خربنامه ها و نامه های کلیسا از طریق بخش های مختلف کلیسا.

۱۵. نظرسنجی: پس از ارائه و نرش مقاله در مورد روح القدس، می توانید قطعه های کوچک کاغذ 
را برای یک بررسی و نظرسنجی افراد بدون شناسی آنان در میان مشارکت کنندگان پخش کنید:

- اگر شخص اغلب یا روزانه برای روح القدس دعا می کند، می تواند یک عالمت را کنار آن  بگذارد.
 - اگر فرد روزانه با بیان وعده های روح القدس دعا می کند، می تواند دو عالمت را کنار آن  

بگذارد.
 این یک روش خوب برای مشخص شدن وضعیت روحانی فعلی آنها در این زمینه است.

آمادگی با دعا : دعا در طی متام مراحل و برنامه های فوق الذکر بسیار مهم است. بسیار ارزشمند 
است که به عنوان افراد اهل دعا از اعضای خاص کلیسا، محافل و جلسات موجود دعا و حتی کل 

کلیسا خواست تا برای شفاعت خاص در مورد یک درخواست خاص دعا کنند.

چگونه می توان ادبیات و منابع اطالعاتی احیاِء] تولد تازه [را توزیع 
کرد؟

هدف:
 یک برادر زمانی گفت: »این پیام باید به همه خانواده های ادونتیست در رسارس جهان برسد. من 
وظیفه خود را انجام خواهم داد، »و او این کار را بطور جدی انجام می دهد. یک خواهر نوشت: »این 
جزوه باید به متام زبانهای اصلی ترجمه شود یا به بهرتین حالت برای همه.« او در هدف خود موفق 
شد و اکنون او این موضوع را در همه مناطق موعظه می کند. عالوه بر این، او با هدایت خداوند 
توانست هزاران جلد از این کتابچه را وارد کشور همسایه ای کند که پیش از این مانع پذیرش ایامن 

مسیحی بود.

نرش و امور مالی:
زبان  به  ها  ادونتیست  متام  میان  در  باید  تازه  تولد  بسوی  گامهایی  کتابچه  خداوند،  هدایت  با 
خودشان)رایگان یا با هزینه کم( توزیع شود. با کمک کشیشان، بسیاری از کنفرانس ها، و اتحادیه ها، 
در حال حارض نسخه هایی از این کتابچه به رایگان در میان خانواده های نواحی مربوطه خودشان 

توزیع شده است. پیش کسوتان این طرح، کنفرانس سوئیس-آملان در سوئیس، اتحادیه اتریش و
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در اتریش و هامیش بادن- ورتنربگ در آملان هستند. این پروژه با عملكرد و دخالت خداوند توسعه 
یافته است. از طریق نفوذ خداوند و به لطف او بیش از ۶۰۰۰۰۰ نسخه تا سال ۲۰۱۷ توزیع شده 
است. ما از شام مخواهیم تا برای أراده خداوند در ادامه هدایت ما و فراهم کردن وسایل الزم برای 
قوی  مالی  بودجه  دارای  که  اتحادیه های  یا  کنفرانسها  از  ما معموالً  کنید.  دعا  پروژه،  این  پیشربد 
هستند درخواست می کنیم تا نیمی از هزینه های چاپ را تأمین کنند. برای موارد دیگر، اما به ویژه 
برای انجام رسالت، ما در نظر داریم به یاری خداوند همه چیز را خودمان تأمین کنیم. اما همیشه باید 
خوانندگان و کاربران کتابچه، آن را به صورت رایگان یا کم هزینه حتی در تعداد زیاد، دریافت کنند.

یک نیاز شخصی 
 ما برای دستیابی به دیگران دعا می کنیم، و یک رشط خوب برای اشرتاک گذاری این است که شخصاً 
از این پیام برکت گرفته و مسیح از طریق دریافت روزانه روح القدس در قلب شام زندگی کند.  لطفاً 

در کتاب آرزوی إعصار صفحه ۶۷۶ را بخوانید.
کتابچه »ماندن در عیسی« به مفهوم دو چیز است:

  دریافت مداوم روح القدس
  تسلیم بدون قید و رشط زندگی در خدمت مسیح

 چرا عیسی به این اشاره را داد؟  این چیزها را برای شام گفتم تا شادی من ]شادی عیسی، مثره روح 
القدس است، غالطیان ۵: ۲۲[ »...... در شام باشد و شادی شام کامل گردد« )یوحنا ۱۵: ۱۱(.   

امکان توزیع:
دعا

رضوری است که اشرتاک گذاری انجیل با افراد خاص از طریق دعای شفاعت فراهم شود. خانم اِلن 
جی وایت در کتاب تبلیغ مسیحیت صفحه ۳۴۱می گوید: »برای تسخیر جان ها دعا بسیار کنید، زیرا 

این تنها روشی است که می توانید به قلب آنها برسید.«

توزیع جزوه:
 شام می توانید برداشت ها و تجربیات شخصی خود را با نوشنت یادداشت برروی این کتابچه با گیرنده 
های آن به اشرتاک بگذارید. آنها می توانند از دوستان، رهربان و افرادی که در کلیساها، هامیش ها 
و اتحادیه ها، چاپخانه ها، پروژه های بشارتی و سایر نهادها دارای مناصب کلیدی هستند، باشند. 
از  با مجوز  یا توزیع عمومی  فرصت ارزشمند دیگر، توزیع آن در جلسات هامیش ها در غرفه ها 
برگزارکنندگان باشد. به خاطر داشته باشید که هر خانواده ادونتیست باید یک نسخه رایگان و یا با 

هزینه کم این کتابچه را داشته باشد.



113

این جزوه همچنین می تواند از طریق پست یا از طریق افرادی که شخصاً گیرنده را مالقات می کنند 
توزیع شود.

توزیع از طریق اینرتنت
مدرنترتین روش توزیع پیام از طریق ایمیل است. این پیام به اسرتالیا ارسال شد و از آنجا به میزورام 

هند منتقل شد. همچنین از طریق برزیل به پاکستان ارسال شد. می توانید پیام را در:
www.schritte-zur-persönlichen- erweckung.info بخوانید. می توانید آن را از طریق یک لینک 
ساده به یک یا تعداد زیادی از همه زبانهای ترجمه شده چاپ کرده و یا آن را ارسال کنید. همچنین 

می توانید به مردم در مورد این وب سایت به زبان انگلیسی به آدرس:
 www.steps-to-personal-revival.info اطالع رسانی کنید. تا پایان سال ۲۰۲۰، با هدایت خداوند 
و حامیت فداکارانه مرتجامن، این پیام به بیش از ۲۸ زبان در دسرتس خواهد بود که پس از مدت 
دیگر  زبان های  از  بسیاری  به  یاری خداوند،  به  داشت.  این وب سایت وجود خواهد  در  کوتاهی 

مطمئناً ترجمه ادامه خواهد داشت.

توزیع از طریق کتابهای الکرتونیکی
است.  در دسرتس   »mobi« و   »epub« قالب های در  این وب سایت  در  رایگان  الکرتونیکی  کتاب 

همچنین می توانید کتاب الکرتونیکی را با قیمت ۱ یورو از طریق آمازون سفارش دهید.

توزیع از طریق شبکه های اجتامعی
 یک روش بسیار مؤثر برای به اشرتاک گذاشنت نسخه PDF  مطالب این وب سایت یا کتابها با دوستان 
و آشنایان از طریق شبکه هایی مانند Facebook ، Google+ ، Twitter یا WhatsApp است. از 
طریق اشرتاک و دعوت، می توانید به مخاطبین شخصی خود و همچنین افراد جدید در کشورها و 

قاره های مختلف دست یابید.

توزیع از طریق موعظه ها و سمینارها
 همه پیشوایان و واعظان فرصت فوق العاده ای برای به اشرتاک گذاشنت این پیام با کلیساها از طریق 
یک یا چندین موعظه دارند. شام می توانید این کار را از طریق مطالعات خود یا با استفاده از مطالب 
موجود در جزوه انجام دهید. »من هرگز موضوعی موعظه نکرده ام که کلیسا قبالً آن را شنیده یا 
خوانده باشد. از طریق تحقیقات آموزشی، امروز می دانم که خواندن یا شنیدن چنین موضوعی مهم 
۶ تا ۱۰ بار بسیار رضوری است. « )تجربه شخصی و مشاور برادر هلموت هابیل(. اکنون که این را 
می دانم، بعد از اینکه مردم قبالً موضوع را خوانده یا شنیده باشند مشکلی برای موعظه ندارم. اگر 

می خواهید، می توانید نشان دهید که از افکار اصلی و نقل قول ها از کتابچه استفاده می کنید.
موعظه های خود  در  این موضوع  از  که  بخواهید  دیگران  از  توانید  می  کنید  موعظه منی  اگر 

استفاده کنند.
 سمینار سبت با موضوع کلی »گامهایی بسوی تولد تازه« باید حداقل شامل سه موضوع باشد:
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موعظه:
 کانون اصلی مشکالت ما چیست؟

 آیا مشکالت ما یک دلیل روحانی دارند؟ آیا فاقد روح القدس هستیم؟
 چگونه می توانم تشخیص دهم که دارای زندگی روحانی هستم؟

 )اینها موضوعات اصلی در مقدمه و همچنین فصول ۱ و ۲ هستند(

 ۱. برنامه بعد از ظهر:
آیا مشکالت ما قابل حل هستند - اما چگونه؟

چگونه می توانیم یک زندگی مسیحی شاد / خرسند و قوی داشته باشیم؟ روح القدس چگونه 
زندگی ما را پر می کند؟ کلمه کلیدی و رمز »روزانه« است. )اینها موضوعات اصلی فصل ۳ هستند(

 
۲. برنامه بعد از ظهر یا دم غروب

نکات کلیدی برای کاربرد عملی / نحوه استفاده عملی آن )کلید عملی تجربه(.
  چگونه می توانم عمالً راه حل خدا را در زندگی خود اعامل و تجربه کنم؟

  چگونه می توانم برای اطمینان از دریافت روح القدس دعا کنم؟
)اینها موضوعات اصلی فصل ۵ هستند(  

برداشت ها و شهادت نامه های شخصی
شهادت نامه های شخصی درباره موضوعات زیر بسیار با ارزش است:

درباره برداشت شخصی یا بینشی که از طریق خواندن کتب بدست آمده است  
درباره مثراتی که این پیام وارد زندگی ما کرده است  »»

ترجمه به زبان محلی خود
 اگر این جزوه به زبان محلی شام ترجمه نشده است، شاید بتوانید - از طریق دعا و خواست خداوند 
- شخصی را پیدا کنید که مایل باشد و قادر به انجام آن است.  مرتجامنی که شخصاً با پیام این کتابچه 
ملس شوند از مزیت ها و برکات زیادی برخوردار هستند.  تاکنون بیشرت ترجمه ها به صورت داوطلبانه 
انجام شده است، زیرا مرتجم نیز عالقه زیادی به انتشار این پیام داشته است. اما ترجمه بعضی وقت 
ها به معنای درآمدزایی است. دستمزد این مرتجامن با دستمزدی »توافقی« پرداخت شده است. ما 
ممنون هستیم، اگر در رابطه با امور ترجمه، شخصاً با هلموت هابیل متاس بگیرید. او چند توصیه 
خوب برای به اشرتاک گذاشنت دارد و اطمینان می دهد که این جزوه در هر زبان در هامن قالب 

منترش می شود.
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مطالب پایانی
ما از طریق روح القدس بر أساس گنجینه شکوه و جالل او، یک رهرب فوق العاده و قدرمتند در همه 

رشایط زندگی خود داریم.
بنابراین شخصیت های ما از طریق او قابل تغییر هستند و می توانیم در کار خدا تبدیل به ابزاری 
ارزشمند شویم. تسلیم و غسل تعمید روزانه ما با روح القدس منجر به پیرشفت واقعی در زندگی ما 

خواهد شد.
 خداوند می خواهد ما را برای بزرگرتین مهمرتین زمان در تاریخ جهان آماده کند. او از ما می 
خواهد كه شخصاً برای آمدن او آماده شویم و در قوت و قدرت روح القدس در تكمیل كار انجیل با 

هم مشارکت كنیم. او می خواهد ما را در سخرتین دوران به پیروزی برساند.
 بگذارید خداوند شام را از طریق تسلیم روزانه و تعمید روزانه با روح القدس احیا کند و بهبودی 

شخصیتی به شام عطا کند.
 می خواهم با منت کتاب مقدس و دعایی برای احیا و تولد تازه از روح القدس مطلب را به پایان 

برسانم:
»اگر قوم من که به نام من خوانده می شوند، نزد من دعا کنند و توبه منایند و از راههای پلید خود 
باز گردند، آنگاه من از آسامنها خواهم شنید و گناهان ایشان را خواهم بخشید و کامیابی به رسزمین 

آنها خواهم داد «)دوم تواریخ۷: ۱۴(.

دعا: ای پدر آسامنی، از تو متنا می کنم که ما را فروتن ساز)مالکی ۶: ۸(. در قلب ما شوق 
ومتایل به دعا و طلب روی خود را قرار ده. خداوند أراده کن و به ما کمک کن تا از طرق 
رشیرانه خود دور و رها شویم. ای پدر متنا می کنیم به ما کمک کن تا خواست و أراده تو 
را به جا آوریم، تا تو طبق وعده ای که به ما دادی، پاسخ دعاهای ما را بدهی. ما را به 
خاطر گناهامنان ببخش، ما را از ولرم و نفسانی بودن نجات ده. لطفا به ما کمک کن تا 

روزانه خود را تسلیم مسیح کنیم و با ایامن از روح القدس پر شویم. امین

تولد تازه از روح القدس فقط در پاسخ به دعای ما داده میشود 132. تعمید روح القدس هامنند 
روز پنطیکاست منجر به احیای دین و عملی شدن کارهای شگفت انگیز خداوند خواهد شد 133.  

132 E.G. White, Selected Messages, Book 1 )1958(, p. 121.1
133 E.G. White, Selected Messages, Book 2 )1958(, p. 57.1
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ضمیمه 

توصیه برای مطالعه بیشرت

این کتابچه را در صورت امکان هر روز به مدت شش روز بخوانید. تحقیقات   یک پیشنهاد مهم: 
آموزشی نشان داده است که الزم است چنین موضوعی حیاتی برای زندگی ما شش تا ده بار خوانده 
شود یا شنیده شود تا فرد بتواند آن را کامالً درک کند. آن را امتحان کنید. نتایج شام را متقاعد می کند.

 یک معلم آن را امتحان کرد:»این کلامت دلگرم کننده من را مجذوب خود کرده اند: حداقل یکبار 
آن را امتحان کنید.  نتیجه شام را متقاعد خواهد کرد. « من می خواستم این را تجربه کنم و با خواندن 
سومین بار مرا به خود جلب کرد و در من عشقی بزرگ نسبت به نجات دهنده خود، که من برای متام 
زندگی ام آرزوی آنرا داشتم، ایجاد کرد. طی دو ماه شش بار کتابچه را خواندم و نتیجه آن ارزشش را 
داشت. گویی می توانستم درک کنم که چگونه عیسی میتواند نزدیک ما باشد، ما می توانیم او را حس 
کنیم و می توانیم به چشامن پاک، مهربان و دوست داشتنی او بنگریم. از آن به بعد هرگز نخواستم 

.C.P » .بدون شادی زندگی با ناجی خود زندگی کنم
و  القدس، شهادت های شاکرانه  روح  با  افراد  زندگی جدید  مورد  در  زیادی  یاداشت های   من 
مشتاقانه آنان  دریافت کرده ام. تقریباً همه آنها از خوانندگانی بودند که چندین بار به طور جدی 

کتابچه را بازخوانی کرده اند.

راهنامی دستورالعمل ۴۰ روزه دعا و نیایش
 می توانید با استفاده از کتاب ۴۰ روز دعا و نیایش در وب سایت: www.SpiritBaptism.org تحت 
۴۰ روز کتابچه راهنام، مطالب مفیدی را برای سازماندهی ۴۰ روز دعا با یک رسی بشارت نامه پیدا 

کنید.

 
تجارب جدید در زندگی با روح القدس

 پروردگار ما عیسی مسیح گفت: »اما وقتی روح القدس بر شام نازل شود قدرت خواهید؛ و شام تا دور 
افتاده ترین نقاط عامل شاهدان من خواهید بود ... »)اعامل ۱: ۸ (.

 
یک درخواست ویژه: هنگامی که شام در زندگی شخصی خود با روح القدس تجربیاتی را پیدا کردید و 
یا شاهد آن هستید، ما واقعاً ممنون می شویم اگربتوانید گزارشی کوتاه به هلموت هابیل ارسال کنید 
تا او بتواند آن را در مقاله Missionsbrief )خربنامه ای کوچک به زبان آملانی در مورد کار بشارت( 
به چاپ برساند. لطفاً به ما بگویید که آیا می خواهید فقط اول نامتان بعد از گزارش نوشته شود یا 
اینکه می توانیم نام کامل شام و کلیسایی را که در آن رشکت می کنید را به اشرتاک بگذاریم. لطفا به 
یاد داشته باشید که تجربه شام دیگران را در گامهایشان بسوی روح القدس تقویت می کند، تا سفری 

را با روح القدس آغاز کنند.

برای مشارکت می توانید با هلموت هابیل متاس بگیرید. 
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همکار گرامی،
 من در حال حارض در ایالت کالیفرنیا در دو کلیسا به خدمت کشیشی مشغول هستم. من برای 
اولین بار با گوش دادن به کشیش دوایت نلسون ]در تصویر ذیل[ در برنامه هفتگی ایشان، با کتب و 
منابع شام آشنا شدم. این مسئله در ابتدا روح من را تحت تأثیر قرار داد. قبالً در مورد سایر مباحث 
روح القدس شنیده بودم، اما اعرتاف می كنم كه هرگز به آن اهمیت زیادی نداده بودم. قطعاً، معتقدم 
به دالیلی خداوند این زمان فعلی را انتخاب کرده است تا با روح القدس به افراد بیشرتی دست یابد. 

و من بسیار خوشحامل که آن را در تالش های شام در این زمینه پیدا کردم.
 من می توانم برای شام شاهد باشم. درست در فصل اول این کتابچه، ما به روشی ساده در برابر 
حقایق بسیار قدرمتند قرار می گیریم که ذهن ما را مجبور به تفکر در این مورد می کند. و پیشنهاد 
خواندن چندین بار کتابچه بسیار مؤثر است. برای هرکسی که در مورد کتاب صحبت و بحث و گفتگو 
می کنم موضوع روح القدس دوباره و دوباره برایم جذاب تر می شود. مثل این است که ما برای 
اولین بار در مورد آن می شنویم. من می توانم تاثیر آن را در خودم ببینم. من منی توانم قبل از اینکه 
حداقل ۳ مرتبه در رابطه با مبحث فصل ۱، موعظه  کنم، از آن فصل عبور کنم. من فقط منی دانم 
چگونه میتوانم این حالت را بهرت توصیف کنم، من منی توانم مانع خودم از خواندن کتابچه شوم و 
اکنون مثرات آن را در کلیساهای خودم إحساس می کنم. سال گذشته پیامی را پخش کردم، که در اثر 
آن اکنون منطقه کلیسایی من شاهد رشد چشمگیری است. همه اینها را من از خداوند و توامنندسازی 

روح القدس در اعضای کلیسا می دانم. و ما منتظر پیرشفت های بیشرتی در سال جدید هستیم!
 گزیده مطلبی از دکرت ر. در ژانویه سال ۲۰۱۸.

کشیش دوایت نلسون، رهربی کلیسای یادبود، دانشگاه اندروز، را بر عهده دارد، او می 
گوید، این کتاب کوچک ]گامهایی بسوی تولد تازه[ »درون من را تغییر داده است. من می 

خواهم همین کار را برای شام انجام دهم. «
 وی در این ضمینه سه موعظه دارد:

 »زمین خالی و اصالحات جدید: چگونه با روح القدس تعمید یافت؟«
 وی از »گامهایی بسوی تولد تازه« نقل کرده و آن را توصیه کرده است. این منجر به ۴۰۰۰ 
مرتبه دانلود و سفارش چندین هزار از این کتاب شده است. لینک مربوط به این خطبه ها 

و وبالگ وی:
 www.pmchurch.tv/sermons )دوم شهریور، نهم سپتامرب، بیست و سوم سپتامرب(

 شهادت شخصی وی و سه موعظه او را میتواند در وب سایت ذیل پیدا کنید.

www.steps-to-personal-revival.info



همکار گرامی،

 من در حال حارض در ایالت کالیفرنیا در دو کلیسا به خدمت کشیشی مشغول هستم. من برای اولین بار با 

گوش دادن به کشیش دوایت نلسون ]در تصویر ذیل[ در برنامه هفتگی ایشان، با کتب و منابع شام آشنا شدم. 

این مسئله در ابتدا روح من را تحت تأثیر قرار داد. قبالً در مورد سایر مباحث روح القدس شنیده بودم، اما 

اعرتاف می كنم كه هرگز به آن اهمیت زیادی نداده بودم. قطعاً، معتقدم به دالیلی خداوند این زمان فعلی را 

انتخاب کرده است تا با روح القدس به افراد بیشرتی دست یابد. و من بسیار خوشحامل که آن را در تالش های 

شام در این زمینه پیدا کردم.

برابر حقایق  به روشی ساده در  این کتابچه، ما  اول  باشم. درست در فصل  برای شام شاهد  توانم   من می 

بسیار قدرمتند قرار می گیریم که ذهن ما را مجبور به تفکر در این مورد می کند. و پیشنهاد خواندن چندین 

بار کتابچه بسیار مؤثر است. برای هرکسی که در مورد کتاب صحبت و بحث و گفتگو می کنم موضوع روح 

القدس دوباره و دوباره برایم جذاب تر می شود. مثل این است که ما برای اولین بار در مورد آن می شنویم. 

من می توانم تاثیر آن را در خودم ببینم. من منی توانم قبل از اینکه حداقل ۳ مرتبه در رابطه با مبحث فصل 

۱، موعظه  کنم، از آن فصل عبور کنم. من فقط منی دانم چگونه بهرت توضیح دهم، اما منی توانم مانع خودم 

از خواندن کتابچه شوم و اکنون مثرات آن را در کلیساهای خودم إحساس می کنم. سال گذشته صدا و پیامی را 

پخش کردم، که در اثر آن اکنون منطقه کلیسایی من شاهد رشد چشمگیری است. همه اینها را من از خداوند 

و توامنندسازی روح القدس در اعضای کلیسا می دانم. و ما منتظر پیرشفت های بیشرتی در سال جدید هستیم!

 گزیده مطلبی از دکرت ر. در ژانویه سال ۲۰۱۸.

کشیش دوایت نلسون، رهربی کلیسای یادبود، دانشگاه اندروز، را بر عهده دارد، او می گوید، این کتاب 

کوچک ]گامهایی بسوی تولد تازه[ »درون من را تغییر داده است. من می خواهم همین کار را برای شام 

انجام دهم. „

 وی در این ضمینه سه موعظه دارد:

 „زمین خالی و اصالحات جدید: چگونه با روح القدس تعمید یافت؟“

 وی از „گامهایی بسوی تولد تازه“ نقل کرده و آن را توصیه کرده است. این منجر به ۴۰۰۰ مرتبه دانلود و 

سفارش چندین هزار از این کتاب شده است. لینک مربوط به این خطبه ها و وبالگ وی:

 www.pmchurch.tv/sermons )دوم شهریور، نهم سپتامرب، بیست و سوم سپتامرب(

 شهادت شخصی وی و سه موعظه او را میتواند در وب سایت ذیل پیدا کنید.
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هلموت هابیل یک تاجر و کشیش است. وی پس از موفقیت 
كامل به عنوان مناینده یك رشكت حمل و نقل، در سن ۳۷ سالگی 
به درخواست و أراده خدا به کار خدمت در کلیسا ملحق شد، 
و ۱۶ سال است که به عنوان كشیش مشغول به كار است. در 
ضمن او مدیر خانه ساملندان، در بد ابیلینگ، آملان بود. اکنون 
او بنیانگذار و ویرایشگر، خربنامه میشن بریف )خربنامه بشارتی 
در  مؤثری  نقش  بازنشستگی،  زمان  از  و  است  آملانی(  زبان  به 
کمک به توسعه کار بشارت در آسیای میانه و هند داشته است. 

خانم اِلن جی وایت، شهادتنامه هایی برای کلیسا، جلد ۸، صفحه ۲۲ 

گامهایی
بسوی تولد 

تازه

”از آنجاییکه دریافت روح القدس به معنای زندگی در 

قوت و قدرت اوست، چرا در ما عطش و اشتیاق دریافت 

عطیه روح القدس وجود ندارد؟ چرا ما درباره آن بحث 

و گفتگو منی کنیم، برای دریافت آن دعا منی کنیم، و 

درباره آن موعظه منی کنیم؟ “ 


