 -۴روحاﻟﻘﺪس ﮐﯿﺴﺖ؟
روحاﻟـﻘﺪس از ازل در ﻫـﻨﮕﺎم ﺧـﻠﻘﺖ اﯾﻦ ﺟـﻬﺎن ،ﺑـﻪ دﻧﯿﺎ آﻣـﺪن ﻋﯿﺴﯽ و در راه ﻧـﺠﺎت اﻧـﺴﺎن از ﮔـﻨﺎه ﺑـﺎ ﺧـﺪا ﺳﻬﯿﻢ و ﴍﯾﮏ
ﺑـﻮده اﺳـﺖ .ﻧـﻮﯾﺴﻨﺪﮔـﺎن ﮐﺘﺐﻣـﻘﺪس را او اﻟـﻬﺎم ﺑﺨﺸﯿﺪ .او زﻧﺪﮔﯽ ﻋﯿﺴﯽ را ﺑـﺎ ﻗـﺪرت ﭘـﺮ ﺳـﺎﺧـﺖ .روحاﻟـﻘﺪس ﻣـﺎ اﻧـﺴﺎنﻫـﺎ را ﺟـﺬب ﺧـﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮔــﻨﺎﻫﮑﺎر و ﻣﻘﴫ ﺑـﻮدمنــﺎن را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳــﺎزد؛ و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺗﺴــﻠﯿﻢ ﻣﯽﺷـﻮﻧــﺪ ﺣﯿﺎت ﻧــﻮ و ﺷــﺒﯿﻪ ﺧــﺪا ﻣﯽﮔـﺮداﻧــﺪ .ﺧــﺪا
روحاﻟـﻘﺪس را ﺑـﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻓﺮﺳـﺘﺎد ﺗـﺎ ﺑـﻪ اﺑـﺪ در ﻗـﻠﺐ اﯾامﻧـﺪاران ﺳـﺎﮐﻦ ﮔﺮدد .او ﺑـﻪ اﯾامﻧـﺪاران ﻋﯿﺴﯽ ﻋـﻄﺎﯾﺎی اﻟﻬﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸـﺪ ﺗـﺎ ﺑـ ﺮای
ﻋﯿﺴﯽ ﺷﺎﻫﺪان ﻣﺆﺛﺮ و وﻓﺎدار ﺑﺎﺷﻨﺪ .روحاﻟﻘﺪس ﻫامﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﮐﻼم ﺧﺪا ﻣﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺑﻪ راه راﺳﺘﯽ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
روحاﻟـﻘﺪس ﻫامن ذات و ﻣـﻮﺟـﻮدﯾﺖ ﺧـﺪا را دارد .او ﺣﺘﯽ ﻗـﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺧـﺪا اﻧـﺴﺎن و ﺣﯿﺎت را ﺑﯿﺎﻓـﺮﯾﻨﺪ ﺑـﺮ روی ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺧـ ﺮاﻣﯿﺪ .او متـﺎم
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  ۱آﯾﻪ  ۱ﺗﺎ .۲
ﻣﺴﯿﺢ از روحاﻟﻘﺪس ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .ﻟﻮﻗﺎ ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ .۳۵
او ﺑﺎ ﻋﯿﺴﯽ در ﮐﺎر ﻧﺠﺎت اﻧﺴﺎن از ﮔﻨﺎه ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ .ﻟﻮﻗﺎ ﻓﺼﻞ  ۴آﯾﻪ .۱۸
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس از روحاﻟﻘﺪس اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .رﺳﺎﻟﻪ دوم ﭘﻄﺮس ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ .۲۱
آﯾﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﱰ :اﯾﻮب ﻓﺼﻞ  ۳۳آﯾﻪ ۴؛ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ روﻣﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۸آﯾﻪﻫﺎی  ۱۱ﺗﺎ ۱۶؛ اﻋامل رﺳﻮﻻن ﻓﺼﻞ  ۱۰آﯾﻪ .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  ۲۲آﯾﻪ .۱۷
او ﻣﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎنﻣﺎن واﻗﻒ و ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ ﺧﺪا ﻣﯽﺳﺎزد .ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۱۶آﯾﻪﻫﺎی  ۷ﺗﺎ .۱۳
او زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎزه ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۳آﯾﻪﻫﺎی  ۳ﺗﺎ .۸
او ﺟﻠﻮه و ﺳﯿﺮت ﺧﺪا را در ﻣﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ .رﺳﺎﻟﻪ دوم ﺑﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۳آﯾﻪ .۱۸
او اﯾامﻧﺪاران را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۱۴آﯾﻪ ۲۶؛ ﻓﺼﻞ  ۱۵آﯾﻪﻫﺎی  ۲۶ﺗﺎ .۲۷
او ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﻼم ﺧﺪا اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .اﺷﻌﯿﺎ ﻓﺼﻞ  ۸آﯾﻪ .۲۰
روحاﻟﻘﺪس ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ ،ﺗﺎ ﻣﺎ را ﯾﺎری و ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺑﺨﺸﺪ .ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۱۴آﯾﻪﻫﺎی  ۱۶ﺗﺎ .۱۸
او ﻋﻄﺎﯾﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾامﻧﺪاران ﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﻓﺴﺴﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۴آﯾﻪﻫﺎی  ۱۱ﺗﺎ ۱۲؛
رﺳﺎﻟﻪ اول ﺑﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۱۲آﯾﻪﻫﺎی  ۴ﺗﺎ .۱۱
او ﺑﻪ اﯾامﻧﺪاران ﻗﺪرت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻋﯿﺴﯽ ﺷﻬﺎدت ﺑﺪﻫﻨﺪ .اﻋامل رﺳﻮﻻن ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ .۸
او ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﻨﮓ دﻟﯽ ﻣﺎ اﻣﮑﺎن دارد ﻣﺎ را رﻫﺎ منﺎﯾﺪ .رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﻓﺴﺴﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۴آﯾﻪ .۳۰
ﺑﺪن ﻣﺎ اﯾامﻧﺪاران ﻣﻌﺒﺪ روحاﻟﻘﺪس ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .رﺳﺎﻟﻪ اول ﺑﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۶آﯾﻪﻫﺎی  ۱۹ﺗﺎ .۲۰
ﻣﺎ ﺑﻮاﺳﻄﻪ روح ﺑﻌﻨﻮان ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا ﻣﻤﻬﻮر ﺷﺪهاﯾﻢ .رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﻓﺴﺴﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪﻫﺎی  ۱۳ﺗﺎ .۱۴
آﯾﻪﻫـﺎی ﺑ ﺮای ﻣـﻄﺎﻟـﻌﻪ ﺑﯿﺸﱰ :ﺣﺰﻗﯿﺎل ﻓـﺼﻞ  ۳۶آﯾﻪﻫـﺎی  ۲۶ﺗـﺎ ۲۷؛ رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﻏﻼﻃﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۵آﯾﻪﻫـﺎی  ۲۲ﺗـﺎ ۲۳؛ ﯾﻮﺋﯿﻞ ﻓـﺼﻞ  ۲آﯾﻪ ۲۸؛ رﺳـﺎﻟـﻪ اول ﺑـﻪ ﺗـﺴﺎﻟـﻮﻧﯿﮑﯿﺎن
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺨﺼﯽ
ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ ۵؛ ﻟﻮﻗﺎ ﻓﺼﻞ  ۱۲آﯾﻪﻫﺎی  ۱۱ﺗﺎ .۱۲
ﭼﻪ ﻋﻄﺎﯾﺎی روﺣﺎﻧﯽ را ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﮐﺮده و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ آﻧﻬﺎ را در راﺳﺘﺎی ﺟﻼل 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
ﻣـ ﺮا از ﻫـﺮ ﯾﺄس و ﻧـﻮﻣﯿﺪی ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﺷـﺎدی و اﻣﯿﺪ ﻫـﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﻣـ ﺮا ﺑـﻪ ﻫامن روﺷﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ را در زﻧـﺪﮔﯽ زﻣﯿﻨﯽاش ﯾﺎری رﺳـﺎﻧـﺪ ،ﯾﺎری ﮐﺮده و ﻗـﺪرت
ﺗﻌﻬﺪ
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 ﻣ ﺮا ﯾﺎری ﮐﻨﯽ ﺗـﺎ ﻣـﺎﻧـﻨﺪ
ﻋﯿﺴﯽ ﺑـﺸﻮم .ﻣﺮا ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ در دﻋـﺎ ﻫﺴـﺘﻢ از ﻃـﺮﯾﻖ ﮐﻼم ﺧﻮد ﻫـﺪاﯾﺖ منـﺎ .ﻣـﻦ ﺑـﻪ ﺗـﻮ ﺗﻮﮐﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗـﺎ اﺳـﺘﻌﺪادﻫـﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻣـﻦ ﺑﺨﺸﯿﺪهای را ﺑﺮای ﺟـﻼل ﺗـﻮ
و ﺑﺮﮐﺖ دادن ﺑﻪ دﯾﮕﺮان اﺳﺘﻔﺎده منﺎﯾﻢ.

آﻣﯿﻦ!

info@ahdejadeed.com
www.ahdejadeed.com

Email:
website:

address: P.O. BOX 837 MURRIETA, CA 92564

ﺗﻠﻔﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ+1 818 341 5547 :

ﺳﻔﺮ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ  ۱ﺗﺎ  ۱ :۲در 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  ۱آﯾﻪ  :۳۵ﻓﺮﺷﺘﻪ ﭘﺎﺳﺦ داد» :روحاﻟﻘﺪس ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﻗﺪرت ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮ ﺗﻮ ﺳﺎﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﮑﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ،آن ﻣﻮﻟﻮ ْد ﻣﻘﺪّس و ﭘﴪ ﺧﺪا ﺧﻮاﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻟـﻮﻗـﺎ ﻓـﺼﻞ  ۴آﯾﻪ » :۱۸روح 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 اﻋﻼم ﮐﻨﻢ ،و ﺳـﺘﻤﺪﯾﺪﮔـﺎن را رﻫـﺎﯾﯽ
ﺑﺨﺸﻢ.
رﺳﺎﻟﻪ دوم ﭘﻄﺮس ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ  :۲۱زﯾﺮا وﺣﯽ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺑﻪ ارادۀ اﻧﺴﺎن آورده ﻧﺸﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آدﻣﯿﺎن ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ روحاﻟﻘﺪس از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ.
اﯾﻮب ﻓﺼﻞ  ۳۳آﯾﻪ  :۴رو ِح ﺧﺪا ﻣﺮا آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ ،و ﻧَﻔ َِﺲ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺮا ﺣﯿﺎت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ روﻣﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۸آﯾﻪﻫـﺎی  ۱۱ﺗـﺎ  ۱۱ :۱۶و 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 ،ا ّﻣـﺎ ﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻧـَﻔْﺲ ،ﺗـﺎ ﺑـﺮ ﻃـﺒﻖ آن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ ۱۳ .زﯾﺮا اﮔـﺮ ﺑـﺮ ﻃـﺒﻖ ﻧـَﻔْﺲ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺮد؛ ا ّﻣـﺎ اﮔـﺮ ﺑـﻪ واﺳـﻄﮥ روح ،اﻋامل ﮔـﻨﺎهآﻟﻮد ﺑـﺪن را ﺑﮑُﺸﯿﺪ ،ﺧﻮاﻫﯿﺪ زﯾﺴﺖ ۱۴ .زﯾﺮا آﻧـﺎن ﮐﻪ از روح ﺧـﺪا ﻫـﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧـﺪ ،ﭘﴪان ﺧـﺪاﯾﻨﺪ ۱۵ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷام روح ﺑـﻨﺪﮔﯽ را
روح ﺧﻮد ﺑﺎ روح ﻣﺎ ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪاﯾﯿﻢ.
ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎز ﺗﺮﺳﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ روح ﭘﴪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ را ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ آن ﻧﺪا درﻣﯽدﻫﯿﻢ» :اَﺑّﺎ ،ﭘﺪر ۱۶ «.و ْ
اﻋامل رﺳﻮﻻن ﻓـﺼﻞ  ۱۰آﯾﻪ  :۳۸و ﭼـﮕﻮﻧـﻪ ﺧـﺪا ﻋﯿﺴﺎی ﻧـﺎﴏی 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  ۲۲آﯾﻪ  :۱۷روح 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  ۱۶آﯾﻪﻫـﺎی  ۷ﺗـﺎ  ۷ :۱۳ﺑـﺎ اﯾﻦ ﺣـﺎل ،ﻣـﻦ ﺑـﻪ ﺷام راﺳـﺖ ﻣﯽﮔـﻮﯾﻢ ﮐﻪ رﻓـﺘﻨﻢ ﺑـﻪ ﺳﻮد ﺷامﺳﺖ .زﯾﺮا اﮔـﺮ ﻧﺮوم ،آن ﻣـﺪاﻓـﻊ ﻧﺰد ﺷام ﻧـﺨﻮاﻫـﺪ آﻣـﺪ؛ ا ّﻣـﺎ اﮔـﺮ ﺑﺮوم او را ﻧﺰد ﺷام ﻣﯽﻓﺮﺳـﺘﻢ۸ .
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
ﻣـ ﺮا ﻧـﺨﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ۱۱ .و ﺑـﻪ ﻟـﺤﺎظ داوری ،زﯾﺮا رﺋﯿﺲ اﯾﻦ ﺟـﻬﺎن ﻣﺤﮑﻮم ﺷـﺪه اﺳـﺖ» ۱۲ .ﺑﺴﯿﺎر ﭼﯿﺰﻫـﺎی دﯾﮕﺮ دارم ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺷام ﺑـﮕﻮﯾﻢ ،ا ّﻣـﺎ اﮐﻨﻮن ﯾﺎرای ﺷﻨﯿﺪﻧـﺶ را ﻧـﺪارﯾﺪ ۱۳ .ا ّﻣـﺎ ﭼـﻮن رو ِح
راﺳـﺘﯽ آﯾﺪ ،ﺷام را ﺑـﻪ متـﺎﻣﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ راﻫـﱪی 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  ۳آﯾﻪﻫـﺎی  ۳ﺗـﺎ  ۳ :۸ﻋﯿﺴﯽ 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 َر ِﺣـﻢ ﻣـﺎدرش ﺑـﺎزﮔﺮدد و ﺑـﻪ دﻧﯿﺎ آﯾﺪ؟«  ۵ﻋﯿﺴﯽ ﺟﻮاب داد» :آﻣﯿﻦ ،آﻣﯿﻦ ،ﺑـﻪ ﺗـﻮ ﻣﯽﮔـﻮﯾﻢ ﺗـﺎ ﮐﺴﯽ از آب و روح زاده ﻧـﺸﻮد،
ﴩ ﺧـﺎﮐﯽ زاده ﺷـﻮد ،ﺑﴩی اﺳـﺖ؛ ا ّﻣـﺎ آﻧـﭽﻪ از روح زاده ﺷـﻮد ،روﺣـﺎﻧﯽ اﺳـﺖ ۷ .ﻋـﺠﺐ ﻣـﺪار ﮐﻪ ﮔـﻔﺘﻢ ﺑـﺎﯾﺪ از ﻧـﻮ زاده ﺷـﻮﯾﺪ!  ۸ﺑـﺎد ﻫـﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ
منﯽﺗـﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﭘـﺎدﺷـﺎﻫﯽ ﺧـﺪا راه ﯾﺎﺑـﺪ ۶ .آﻧـﭽﻪ از ﺑ ِ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﯽوزد؛ ﺻﺪای آن را ﻣﯽﺷﻨﻮی ،ا ّﻣﺎ منﯽداﻧﯽ از ﮐﺠﺎ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽرود .ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ از روح زاده ﺷﻮد«.
رﺳـﺎﻟـﻪ دوم ﺑـﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۳آﯾﻪ  :۱۸و ﻫﻤﮥ ﻣـﺎ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﭼﻬﺮۀ ﺑﯽﻧـﻘﺎب ،ﺟـﻼل ﺧـﺪاوﻧـﺪ را ،ﭼـﻨﺎﻧﮑﻪ در آﯾﻨﻪای ،ﻣﯽﻧـﮕﺮﯾﻢ ،ﺑـﻪ ﺻﻮرت ﻫامن ﺗـﺼﻮﯾﺮ ،از ﺟـﻼل ﺑـﻪ ﺟـﻼﻟﯽ ﻓﺰوﻧﱰ دﮔﺮﮔـﻮن ﻣﯽﺷـﻮﯾﻢ؛ و
اﯾﻦ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﴎﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ روح اﺳﺖ.
ﯾﻮﺣـﻨﺎ ﻓـﺼﻞ  ۱۴آﯾﻪ  :۲۶ا ّﻣـﺎ 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
 ۱۵آﯾﻪﻫـﺎی  ۲۶ﺗـﺎ » ۲۶ :۲۷ا ّﻣـﺎ ﭼـﻮن آن ﻣـﺪاﻓـﻊ ﮐﻪ از ﻧﺰد ﭘـﺪر ﺑـ ﺮای ﺷام ﻣﯽﻓﺮﺳـﺘﻢ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ رو ِح راﺳـﺘﯽ ﮐﻪ از ﭘـﺪر ﺻـﺎدر ﻣﯽﺷـﻮد ،او ﺧـﻮ ْد درﺑـﺎرۀ ﻣـﻦ ﺷـﻬﺎدت ﺧـﻮاﻫـﺪ داد ۲۷ ،و ﺷام ﻧﯿﺰ
ﺷﻬﺎدت ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد ،زﯾﺮا از آﻏﺎز ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻮدهاﯾﺪ.
اﺷﻌﯿﺎ ﻓﺼﻞ  ۸آﯾﻪ  :۲۰ﺑﻪ ﴍﯾﻌﺖ و ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت روی منﺎﯾﯿﺪ! اﮔﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﮐﻼم ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ ،اﯾﺸﺎن را ﻃَﻠﯿﻌﻪای ﻧﯿﺴﺖ.
ﯾﻮﺣـﻨﺎ ﻓـﺼﻞ  ۱۴آﯾﻪﻫـﺎی  ۱۶ﺗـﺎ  ۱۶ :۱۸و ﻣـﻦ از ﭘـﺪر ﺧﻮاﻫـﻢ ﺧﻮاﺳـﺖ و او ﻣـﺪاﻓﻌﯽ دﯾﮕﺮ ﺑـﻪ ﺷام ﺧﻮاﻫـﺪ داد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑـﺎ ﺷام ﺑـﺎﺷـﺪ ۱۷ ،ﯾﻌﻨﯽ رو ِح راﺳـﺘﯽ ﮐﻪ ﺟـﻬﺎن منﯽﺗﻮاﻧـﺪ او را ﺑـﭙﺬﯾﺮد ،زﯾﺮا
ﻧﻪ او را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﻧﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ؛ ا ّﻣﺎ 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  ۴آﯾﻪﻫـﺎی  ۱۱ﺗـﺎ  ۱۱ :۱۲و اوﺳـﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪ ﺑﺮﺧﯽ را ﺑـﻪ ﻋـﻨﻮان رﺳـﻮل ،ﺑﺮﺧﯽ را ﺑـﻪ ﻋـﻨﻮان ﻧﺒﯽ ،ﺑﺮﺧﯽ را ﺑـﻪ ﻋـﻨﻮان ﻣﺒﴩ ،و ﺑﺮﺧﯽ را ﺑـﻪ ﻋـﻨﻮان ﺷـﺒﺎن و ﻣـﻌﻠّﻢ ۱۲ ،ﺗـﺎ
ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ را ﺑﺮای ﮐﺎر ﺧﺪﻣﺖ آﻣﺎده ﺳﺎزﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺑﻨﺎی ﺑﺪن ﻣﺴﯿﺢ،
روح ﻫامن اﺳـﺖ؛  ۵ﺧـﺪﻣـﺘﻬﺎ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧـﻨﺪ ،ا ّﻣـﺎ ﺧـﺪاوﻧـﺪ ﻫامن اﺳـﺖ؛  ۶ﻋـﻤﻠﻬﺎ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧـﻨﺪ ،ا ّﻣـﺎ ﻫامن ﺧـﺪاﺳـﺖ ﮐﻪ ﻫـﻤﻪ
رﺳـﺎﻟـﻪ اول ﺑـﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۱۲آﯾﻪﻫـﺎی  ۴ﺗـﺎ  ۴ :۱۱ﺑـﺎری ،ﻋـﻄﺎﯾﺎ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧـﻨﺪ ،ا ّﻣـﺎ ْ
را در ﻫـﻤﻪ ﺑـﻪ ﻋـﻤﻞ ﻣﯽآورد ۷ .ﻇـﻬﻮر روح ،ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﮐﺲ ﺑﺮای ﻣ ِ
ـﻨﻔﻌﺖ ﻫـﻤﮕﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد ۸ .ﺑـﻪ ﯾﮑﯽ ﺑـﻪ وﺳﯿﻠﮥ روح ،ﮐﻼم ﺣﮑﻤﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑـﻪ دﯾﮕﺮی ﺑـﻪ واﺳـﻄﮥ ﻫامن روح ،ﮐﻼم ﻣـﻌﺮﻓـﺖ،
 ۹و 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 ﺰات داده ﻣﯽﺷـﻮد ،ﺑـﻪ دﯾﮕﺮی ﻧـﺒ ّﻮت ،و ﺑـﻪ
دﯾﮕﺮی ﺗﺸﺨﯿﺺ ارواح .و ﺑـﺎز ﺑـﻪ ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮ ﺳـﺨﻦ ﮔﻔنت ﺑـﻪ اﻧﻮاع زﺑـﺎﻧـﻬﺎی ﻏﯿﺮ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷـﻮد و ﺑـﻪ دﯾﮕﺮی ﺗﺮﺟـﻤﮥ زﺑـﺎﻧـﻬﺎی ﻏﯿﺮ ۱۱ .ا ّﻣـﺎ ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ را ﻫامن ﯾﮏ روح ﺑـﻪ ﻋـﻤﻞ ﻣﯽآورد و آﻧـﻬﺎ
را ﺑﻪ ارادۀ ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
اﻋامل رﺳﻮﻻن ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ  :۸ا ّﻣﺎ ﭼﻮن روحاﻟﻘﺪس ﺑﺮ ﺷام آﯾﺪ ،ﻗﺪرت ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺷﺎﻫﺪان ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ،در اورﺷﻠﯿﻢ و متﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮدﯾﻪ و ﺳﺎ ِﻣﺮِه و ﺗﺎ دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن«.
رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﻓﺴﺴﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۴آﯾﻪ  :۳۰روح ﻗﺪّوس ﺧﺪا را ﮐﻪ ﺑﺪان ﺑﺮای روز رﻫﺎﯾﯽ ﻣﻬﺮ ﺷﺪهاﯾﺪ ،ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻣﺴﺎزﯾﺪ.
رﺳـﺎﻟـﻪ اول ﺑـﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۶آﯾﻪﻫـﺎی  ۱۹ﺗـﺎ  ۱۹ :۲۰آﯾﺎ منﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑـﺪن ﺷام ﻣـﻌﺒﺪ روحاﻟـﻘﺪس اﺳـﺖ ﮐﻪ در ﺷامﺳﺖ و او را از ﺧـﺪا ﯾﺎﻓـﺘﻪاﯾﺪ ،و دﯾﮕﺮ از آنِ ﺧـﻮد ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ؟  ۲۰ﺑـﻪ ﺑـﻬﺎﯾﯽ ﺧـﺮﯾﺪه
ﺷﺪهاﯾﺪ ،ﭘﺲ ﺧﺪا را در ﺑﺪن ﺧﻮد ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ اﻓﺴﺴﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۱آﯾﻪﻫـﺎی  ۱۳ﺗـﺎ  ۱۳ :۱۴و ﺷام ﻧﯿﺰ در او ﺟـﺎی ﮔـﺮﻓﺘﯿﺪ ،آﻧـﮕﺎه ﮐﻪ ﭘﯿﺎمِ ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑ ِ
ـﺸﺎرت ﻧـﺠﺎت ﺧـﻮد را ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ؛ و در او ﻧﯿﺰ ﭼـﻮن اﯾامن آوردﯾﺪ ،ﺑـﺎ روحاﻟ ِ
ـﻘﺪس
ﻣﻮﻋﻮد ُﻣﻬﺮ ﺷﺪﯾﺪ ۱۴ ،ﮐﻪ ﺑﯿﻌﺎﻧﮥ ﻣﯿﺮاث ﻣﺎﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ رﻫﺎﯾﯽِ آﻧﺎن ﮐﻪ از آنِ ﺧﺪاﯾﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺟﻼل او ﺳﺘﻮده ﺷﻮد.
ﺣﺰﻗﯿﺎل ﻓـﺼﻞ  ۳۶آﯾﻪﻫـﺎی  ۲۶ﺗـﺎ  ۲۶ :۲۷و 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.
 ۲۷رو ِح 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 ﻏﻼﻃﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۵آﯾﻪﻫﺎی  ۲۲ﺗﺎ  ۲۲ :۲۳ا ّﻣﺎ مثﺮۀ روح ،ﻣﺤﺒﺖ ،ﺷﺎدی ،آراﻣﺶ ،ﺻﱪ ،ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ،وﻓﺎداری ۲۳ ،ﻓﺮوﺗﻨﯽ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻨﺪاری اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ ﴍﯾﻌﺘﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
ﯾﻮﺋﯿﻞ ﻓﺼﻞ  ۲آﯾﻪ » :۲۸ﭘﺲ از آن ،روح ﺧﻮد را ﺑﺮ متﺎﻣﯽ ﺑﴩ ﻓﺮو ﺧﻮاﻫﻢ رﯾﺨﺖ؛ ﭘﴪان و دﺧﱰان ﺷام ﻧﺒ ّﻮت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،ﭘﯿﺮاﻧﺘﺎن ﺧﻮاﺑﻬﺎ و ﺟﻮاﻧﺎﻧﺘﺎن رؤﯾﺎﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ.
رﺳـﺎﻟـﻪ اول ﺑـﻪ ﺗـﺴﺎﻟـﻮﻧﯿﮑﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۱آﯾﻪ  :۵ﭼ ﺮا ﮐﻪ اﻧﺠﯿﻞِ 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.
ﻟـﻮﻗـﺎ ﻓـﺼﻞ  ۱۲آﯾﻪﻫـﺎی  ۱۱ﺗـﺎ  ۱۱ :۱۲ﭼـﻮن ﺷام را ﺑـﻪ ﮐﻨﯿﺴﻪﻫـﺎ و ﺑـﻪ ﺣـﻀﻮر ﺣـﺎﮐامن و ﺻـﺎﺣـﺒﻤﻨﺼﺒﺎن ﺑﺮﻧـﺪ ،ﻧـﮕﺮان ﻣـﺒﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭼـﮕﻮﻧـﻪ از ﺧـﻮد دﻓـﺎع ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﭼـﻪ ﺑـﮕﻮﯾﯿﺪ ۱۲ ،زﯾﺮا در آن ﻫـﻨﮕﺎم
روحاﻟﻘﺪس آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺷام ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﻮﺧﺖ«.
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