
 
 

 

رامید. او متـام  روحالـقدس هامن ذات و مـوجـودیت خـدا را دارد. او حتی قـبل از اینکه خـدا انـسان و حیات را بیافـریند بـر روی کره زمین میخـ
نویسندگان کتب مقدس را الهام بخشید. متامی آیهها را میتوانید در پایان هر درس مشاهده بفرمایید! 

روحالقدس در هنگام آفرینش نقش بسیار اساسی بر عهده داشت. سفر پیدایش فصل ۱ آیه ۱ تا ۲. 
مسیح از روحالقدس متولد شد. لوقا فصل ۱ آیه ۳۵. 

او با عیسی در کار نجات انسان از گناه نقش اساسی بر عهده داشت. لوقا فصل ۴ آیه ۱۸. 
نویسندگان کتاب مقدس از روحالقدس الهام گرفتند. رساله دوم پطرس فصل ۱ آیه ۲۱. 

آیهها برای مطالعه بیشرت: ایوب فصل ۳۳ آیه ۴؛ رساله به رومیان فصل ۸ آیههای ۱۱ تا ۱۶؛ اعامل رسوالن فصل ۱۰ آیه ۳۸. 

امروز نیز روحالقدس ما انسانها را به سوی خدا هدایت میکند و ایامنداران به او را در زندگی روحانیشان کمک و یاری میرساند. 

روحالقدس انسانها را به سوی خدا هدایت میکند. مکاشفه فصل ۲۲ آیه ۱۷. 
او ما را نسبت به گناهانمان واقف و ملزم به بخشایش خدا میسازد. یوحنا فصل ۱۶ آیههای ۷ تا ۱۳. 

او زندگی تازه به انسان میبخشد. یوحنا فصل ۳ آیههای ۳ تا ۸. 
او جلوه و سیرت خدا را در ما انسانها بازسازی میکند. رساله دوم به قرنتیان فصل ۳ آیه ۱۸. 

او ایامنداران را به سوی حقیقت هدایت میکند. یوحنا فصل ۱۴ آیه ۲۶؛ فصل ۱۵ آیههای ۲۶ تا ۲۷. 
او همیشه این کار را مطابق کالم خدا انجام میدهد. اشعیا فصل ۸ آیه ۲۰. 

روحالقدس همیشه با ماست، تا ما را یاری و تسکین بخشد. یوحنا فصل ۱۴ آیههای ۱۶ تا ۱۸. 
او عطایای روحانی به ایامنداران عطا میکند. رساله به افسسیان فصل ۴ آیههای ۱۱ تا ۱۲؛ 

رساله اول به قرنتیان فصل ۱۲ آیههای ۴ تا ۱۱. 
او به ایامنداران قدرت میبخشد تا برای عیسی شهادت بدهند. اعامل رسوالن فصل ۱ آیه ۸. 

او بخاطر سنگ دلی ما امکان دارد ما را رها مناید. رساله به افسسیان فصل ۴ آیه ۳۰. 
بدن ما ایامنداران معبد روحالقدس میباشد. رساله اول به قرنتیان فصل ۶ آیههای ۱۹ تا ۲۰. 

ما بواسطه روح بعنوان فرزندان خدا ممهور شدهایم. رساله به افسسیان فصل ۱ آیههای ۱۳ تا ۱۴. 
آیههـای برای مـطالـعه بیشرت: حزقیال فـصل ۳۶ آیههـای ۲۶ تـا ۲۷؛ رسـالـه بـه غالطیان فـصل ۵ آیههـای ۲۲ تـا ۲۳؛ یوئیل فـصل ۲ آیه ۲۸؛ رسـالـه اول بـه تـسالـونیکیان 

فصل ۱ آیه ۵؛ لوقا فصل ۱۲ آیههای ۱۱ تا ۱۲. 
 

چه عطایای روحانی را خدا به من عطا کرده و چگونه میتوانم آنها را در راستای جالل خدا استفاده کنم؟ 

از چه راهی میتوانم تشخیص بدهم که راه و کردار الهام شده به من از طرف روحالقدس است یا خیر؟ 

روحالـقدس عطیه خـدا بـه مـن اسـت. او مـثل یک دوسـت وفـادار بـه گـوش فرامیدهـد و همیشه یار و یاور مـن اسـت. وقتی روحالـقدس در قـلب مـن سـاکن بـاشـد 
را بـه هامن روشی که عیسی را در زنـدگی زمینیاش یاری رسـانـد، یاری کرده و قـدرت  را از هـر یأس و نـومیدی بـه سـمت شـادی و امید هـدایت میکند. او مـ مـ

خواهد بخشید. 

شکرت خـدایا که بـه مـن وعـده روحالـقدس را دادهای. مـن امـروز تـو را بـه زنـدگی و قـلب خـود دعـوت میکنم. از تـو خـواهـش میکنم تـا مرا یاری کنی تـا مـانـند 
عیسی بـشوم. مرا هامنطور که در دعـا هسـتم از طـریق کالم خود هـدایت منـا. مـن بـه تـو توکل میکنم تـا اسـتعدادهـایی را  که بـه مـن بخشیدهای را برای جـالل تـو 

و برکت دادن به دیگران استفاده منایم. 
آمین! 

تلفن آمریکا:   5547 341 818 1+
 address: P.O. BOX 837  MURRIETA, CA 92564 Email:         info@ahdejadeed.com 

website:      www.ahdejadeed.com

۴- روحالقدس کیست؟

روحالـقدس از ازل در هـنگام خـلقت این جـهان، بـه دنیا آمـدن عیسی و در راه نـجات انـسان از گـناه بـا خـدا سهیم و رشیک 
بـوده اسـت. نـویسندگـان کتبمـقدس را او الـهام بخشید. او زندگی عیسی را بـا قـدرت پـر سـاخـت. روحالـقدس مـا انـسانهـا را جـذب خـدا 
ردانــد. خــدا  میکند و گــناهکار و مقرص بـودمنــان را آشکار میســازد؛ و کسانی را که تســلیم میشـونــد حیات نــو و شــبیه خــدا میگـ
رای  روحالـقدس را بـه این دنیا فرسـتاد تـا بـه ابـد در قـلب ایامنـداران سـاکن گردد. او بـه ایامنـداران عیسی عـطایای الهی میبخشـد تـا بـ

عیسی شاهدان مؤثر و وفادار باشند. روحالقدس هامهنگ با کالم خدا ما انسانها را به راه راستی و حقیقت هدایت میکند.

استفاده شخصی

تعهد
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سفر پیدایش فصل ۱ آیه ۱ تا ۲: ۱ در آغاز، خدا آسامنها و زمین را آفرید. ۲ زمین بیشکل و خالی بود، و تاریکی بر روی ژرفا؛ و روح خدا سطح آبها را فرو گرفت. 
لوقا فصل ۱ آیه ۳۵: فرشته پاسخ داد: «روحالقدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکند. از این رو، آن مولوْد مقّدس و پرس خدا خوانده خواهد شد. 

لـوقـا فـصل ۴ آیه ۱۸: «روح خـداونـد بـر مـن اسـت، زیرا مرا مـسح کرده تـا فقیران را بـشارت دهـم و مرا فرسـتاده تـا رهـایی را بـه اسیران و بینایی را بـه نـابینایان اعالم کنم، و سـتمدیدگـان را رهـایی 
بخشم. 

 رساله دوم پطرس فصل ۱ آیه ۲۱: زیرا وحی هیچگاه به ارادۀ انسان آورده نشد، بلکه آدمیان تحت نفوذ روحالقدس از جانب خدا سخن گفتند. 
ایوب فصل ۳۳ آیه ۴: روِح خدا مرا آفریده است، و نََفِس قادر مطلق مرا حیات میبخشد. 

رسـالـه بـه رومیان فـصل ۸ آیههـای ۱۱ تـا ۱۶: ۱۱ و اگـر روح او که عیسی را از مردگـان برخیزانید در شام سـاکن بـاشـد، او که مسیح را از مردگـان برخیزانید، حتی بـه بـدنـهای فـانی شام نیز حیات 
خواهـد بخشید. او این را بـه واسـطۀ روح خود انـجام خواهـد داد که در شام سـاکن اسـت. ۱۲ پـس ای برادران، مـا مـدیونیم، اّمـا نـه بـه نَـْفس، تـا بـر طـبق آن زندگی کنیم. ۱۳ زیرا اگـر بـر طـبق نَـْفس 
زندگی کنید، خواهید مرد؛ اّمـا اگـر بـه واسـطۀ روح، اعامل گـناهآلود بـدن را بُکشید، خواهید زیست. ۱۴ زیرا آنـان که از روح خـدا هـدایت میشونـد، پرسان خـدایند. ۱۵ چرا که شام روح بـندگی را 

نیافتهاید تا باز ترسان باشید، بلکه روح پرسخواندگی را یافتهاید که به واسطۀ آن ندا درمیدهیم: «اَبّا، پدر.» ۱۶ و روْح خود با روح ما شهادت میدهد که ما فرزندان خداییم. 
اعامل رسوالن فـصل ۱۰ آیه ۳۸: و چـگونـه خـدا عیسای نـارصی را بـا روحالـقدس و قـدرت مـسح کرد، بـه گـونـهای که هـمه جـا میگشـت و کارهـای نیکو میکرد و همۀ آنـان را که زیر سـتم ابلیس 

بودند، شفا میداد، از آن رو که خدا با او بود. 
مکاشفه فصل ۲۲ آیه ۱۷:  روح و عروس میگویند: «بیا!» هر آن که میشنود بگوید: «بیا!» هر که تشنه است بیاید؛ و هر که طالب است، از آب حیات بهرایگان بگیرد. 

یوحـنا فـصل ۱۶ آیههـای ۷ تـا ۱۳: ۷ بـا این حـال، مـن بـه شام راسـت میگـویم که رفـتنم بـه سود شامست. زیرا اگـر نروم، آن مـدافـع نزد شام نـخواهـد آمـد؛ اّمـا اگـر بروم او را نزد شام میفرسـتم. ۸ 
چون او آید، جـهان را مـجاب خواهـد کرد که بـه لـحاظ گـناه و عـدالـت و داوری، تقصیرکار اسـت. ۹ بـه لـحاظ گـناه، زیرا بـه مـن ایامن منیآورنـد. ۱۰ بـه لـحاظ عـدالـت، زیرا نزد پـدر میروم و دیگر 
را نـخواهید دید. ۱۱ و بـه لـحاظ داوری، زیرا رئیس این جـهان محکوم شـده اسـت. ۱۲ «بسیار چیزهـای دیگر دارم که بـه شام بـگویم، اّمـا اکنون یارای شنیدنـش را نـدارید. ۱۳ اّمـا چـون روحِ  مـ
راسـتی آید، شام را بـه متـامی حقیقت راهـربی خـواهـد کرد؛ زیرا او از جـانـب خـود سـخن نـخواهـد گـفت، بلکه آنـچه را میشـنود بیان خـواهـد کرد و از آنـچه در پیش اسـت بـا شام سـخن خـواهـد 

گفت. 
یوحـنا فـصل ۳ آیههـای ۳ تـا ۸: ۳ عیسی در پـاسـخ گـفت: «آمین، آمین، بـه تـو میگـویم، تـا کسی از نـو زاده نـشود، منیتـوانـد پـادشـاهی خـدا را ببیند.» ۴ نیقودیموس بـه او گـفت: «کسی که 
سـالـخورده اسـت، چـگونـه میتوانـد زاده شود؟ آیا میتوانـد دیگر بـار بـه رَِحـم مـادرش بـازگردد و بـه دنیا آید؟» ۵ عیسی جواب داد: «آمین، آمین، بـه تـو میگـویم تـا کسی از آب و روح زاده نـشود، 
منیتـوانـد بـه پـادشـاهی خـدا راه یابـد. ۶ آنـچه از بِرش خـاکی زاده شـود، برشی اسـت؛ اّمـا آنـچه از روح زاده شـود، روحـانی اسـت. ۷ عـجب مـدار که گـفتم بـاید از نـو زاده شـوید! ۸ بـاد هـر کجا که 

بخواهد میوزد؛ صدای آن را میشنوی، اّما منیدانی از کجا میآید و به کجا میرود. چنین است هر کس نیز که از روح زاده شود.» 
رسـالـه دوم بـه قرنتیان فـصل ۳ آیه ۱۸: و همۀ مـا که بـا چهرۀ بینـقاب، جـالل خـداونـد را، چـنانکه در آینهای، مینـگریم، بـه صورت هامن تـصویر، از جـالل بـه جـاللی فزونرت دگرگـون میشـویم؛ و 

این از خداوند رسچشمه میگیرد که روح است. 
یوحـنا فـصل ۱۴ آیه ۲۶: اّمـا آن مـدافـع، یعنی روحالـقدس، که پـدر او را بـه نـام مـن میفرسـتد، او هـمه چیز را بـه شام خواهـد آموخـت و هرآنـچه مـن بـه شام گـفتم، بـه یادتـان خواهـد آورد. فـصل 
رای شام میفرسـتم بیاید، یعنی روِح راسـتی که از پـدر صـادر میشـود، او خـوْد دربـارۀ مـن شـهادت خـواهـد داد، ۲۷ و شام نیز  ۱۵ آیههـای ۲۶ تـا ۲۷: ۲۶ «اّمـا چـون آن مـدافـع که از نزد پـدر بـ

شهادت خواهید داد، زیرا از آغاز با من بودهاید. 
اشعیا فصل ۸ آیه ۲۰: به رشیعت و به شهادت روی منایید! اگر مطابق این کالم سخن نگویند، ایشان را طَلیعهای نیست. 

یوحـنا فـصل ۱۴ آیههـای ۱۶ تـا ۱۸: ۱۶ و مـن از پـدر خواهـم خواسـت و او مـدافعی دیگر بـه شام خواهـد داد که همیشه بـا شام بـاشـد، ۱۷ یعنی روِح راسـتی که جـهان منیتوانـد او را بـپذیرد، زیرا 
نه او را میبیند و نه میشناسد؛ اّما شام او را میشناسید، چرا که نزد شام مسکن میگزیند و در شام خواهد بود. ۱۸ «شام را بیکس منیگذارم؛ نزد شام میآیم. 

رسـالـه بـه افسسیان فـصل ۴ آیههـای ۱۱ تـا ۱۲: ۱۱ و اوسـت که بخشید برخی را بـه عـنوان رسـول، برخی را بـه عـنوان نبی، برخی را بـه عـنوان مبرش، و برخی را بـه عـنوان شـبان و مـعلّم، ۱۲ تـا 
مقدسین را برای کار خدمت آماده سازند، برای بنای بدن مسیح، 

رسـالـه اول بـه قرنتیان فـصل ۱۲ آیههـای ۴ تـا ۱۱: ۴ بـاری، عـطایا گونـاگونـند، اّمـا روْح هامن اسـت؛ ۵ خـدمـتها گونـاگونـند، اّمـا خـداونـد هامن اسـت؛ ۶ عـملها گونـاگونـند، اّمـا هامن خـداسـت که هـمه 
را در هـمه بـه عـمل میآورد. ۷ ظـهور روح، بـه هـر کس برای مـنفعِت هـمگان داده میشود. ۸ بـه یکی بـه وسیلۀ روح، کالم حکمت داده میشود، بـه دیگری بـه واسـطۀ هامن روح، کالم مـعرفـت، 
زات داده میشـود، بـه دیگری نـبّوت، و بـه  ۹ و بـه شخصی دیگر بـه وسیلۀ هامن روح، ایامن و بـه دیگری بـاز تـوسـط هامن روح، عـطایای شـفا دادن. ۱۰ بـه شخصی دیگر قـدرت انـجام معجـ
دیگری تشخیص ارواح. و بـاز بـه شخصی دیگر سـخن گفنت بـه انواع زبـانـهای غیر بخشیده میشـود و بـه دیگری ترجـمۀ زبـانـهای غیر. ۱۱ اّمـا همۀ اینها را هامن یک روح بـه عـمل میآورد و آنـها 

را به ارادۀ خود تقسیم کرده، به هر کس میبخشد. 
اعامل رسوالن فصل ۱ آیه ۸: اّما چون روحالقدس بر شام آید، قدرت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود، در اورشلیم و متامی یهودیه و ساِمرِه و تا دورترین نقاط جهان.» 

رساله به افسسیان فصل ۴ آیه ۳۰: روح قّدوس خدا را که بدان برای روز رهایی مهر شدهاید، غمگین مسازید. 
رسـالـه اول بـه قرنتیان فـصل ۶ آیههـای ۱۹ تـا ۲۰: ۱۹ آیا منیدانید که بـدن شام مـعبد روحالـقدس اسـت که در شامست و او را از خـدا یافـتهاید، و دیگر از آِن خـود نیستید؟ ۲۰ بـه بـهایی خـریده 

شدهاید، پس خدا را در بدن خود تجلیل کنید. 
رفتید، آنـگاه که پیاِم حقیقت، یعنی بـشارِت نـجات خـود را شنیدید؛ و در او نیز چـون ایامن آوردید، بـا روحالـقدِس  رسـالـه بـه افسسیان فـصل ۱ آیههـای ۱۳ تـا ۱۴: ۱۳ و شام نیز در او جـای گـ

موعود ُمهر شدید، ۱۴ که بیعانۀ میراث ماست برای تضمین رهایِی آنان که از آِن خدایند، تا جالل او ستوده شود. 
حزقیال فـصل ۳۶ آیههـای ۲۶ تـا ۲۷: ۲۶ و دلی تـازه بـه شام خواهـم بخشید و روحی تـازه در انـدرونـتان خواهـم نـهاد و دل سنگی را از پیکر شام بـه در آورده، دلی گوشـتین بـه شام خواهـم داد. 

۲۷ 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. 
رساله به غالطیان فصل ۵ آیههای ۲۲ تا ۲۳: ۲۲ اّما مثرۀ روح، محبت، شادی، آرامش، صرب، مهربانی، نیکویی، وفاداری، ۲۳ فروتنی و خویشتنداری است. هیچ رشیعتی مخالف اینها نیست. 

یوئیل فصل ۲ آیه ۲۸: «پس از آن، روح خود را بر متامی برش فرو خواهم ریخت؛ پرسان و دخرتان شام نبّوت خواهند کرد، پیرانتان خوابها و جوانانتان رؤیاها خواهند دید. 
رسـالـه اول بـه تـسالـونیکیان فـصل ۱ آیه ۵: چرا که انجیِل مـا تـنها نـه بـا کلامت، بلکه بـا قـدرت و روحالـقدس و یقین کامـل بـه شام رسید، چـنانکه نیک میدانید بـهخـاطـر شام چـگونـه در میانـتان 

رفتار کردیم. 
اع کنید یا چـه بـگویید، ۱۲ زیرا در آن هـنگام  رنـد، نـگران مـباشید که چـگونـه از خـود دفـ لـوقـا فـصل ۱۲ آیههـای ۱۱ تـا ۱۲: ۱۱ چـون شام را بـه کنیسههـا و بـه حـضور حـاکامن و صـاحـبمنصبان ب

روحالقدس آنچه را که باید بگویید به شام خواهد آموخت.» 

تلفن آمریکا:   5547 341 818 1+
 address: P.O. BOX 837  MURRIETA, CA 92564 Email:         info@ahdejadeed.com 

website:      www.ahdejadeed.com
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