
 دعا  و مزمز ستایش، در انجیل جامعه
 !مستقل خداي یه به
31-ACTS CH4:23 

 
 تصویر
 :از  بود عبارت ابتدا در  اورشلیم کلیسای

 Ch1:15 - نفر  120 .1

 Ch2:41 - نفر  3120 سپس .2

 Ch2:47 -- مردم +  3120 سپس .3

 Ch4:4 -- نفر  10،000-5000 از  چیزی هر  احتماال مرد 5000 به .4

 :است کرده موعظه نقطه این تا نوبت سه در پیتر

1. Ch1:15-26 

2. Ch2:14-36 

3. Ch3:12-26 

4. Ch4:8-12 

 
 ۲۸-۲۳وی!  آزار
 عنوان به خدا به پرداختن  با  آنها !بود دعا و( آواز) مزام ستایش، خودی خودبه طغیان رسوالن،  آزادی به کلیسا پاسخ

"DESPOTA "می اتفاق آنچه با رابطه در  اینجا در  مناسب خصوص به که است این ! مستقل پروردگار - شود می آغاز 

 میزان با رابطه در  همچنین اما.  جان  و پیتر  دو هر  اذیت و آزار در و, مسیح  عیسی شدن مصلوب در , 2 مزبور  در  افتد

 :رود  می  کار  به آیات این در  «بنده»   کلمه که هایی زمان
 

1. v25  -  عنوان به دیوید از  آنها عنوان به واقعی اسرائیل عنوان به را خود شاگردان) شما  خدمتکار  دیوید، ما پدر  

 !کنند می اشاره" پدر "
2. v27 -  عیسی  شما مقدس خدمتکار 
3. v29  -- را  خود خدمتکاران به هزینه کمک 
4. v30  --  مسیح عیسی را خود مقدس خدمتکار 

 
 چشم و خدا شده مسح یکی به مربوط و است، شده ذکر  دوم مزامی عنوان به Ch13:33 اعمال در  و اینجا در 2 مزوم

 زیر  موارد با Ch4:27  آیه در که کند می  فهرست را مردم از  گروهی ۲-۲:۱ مزم  . است خدا جهانی پادشاهی انداز 

 - کنند می برابری
 

1. v2 زمین پادشاهان    - v27 هرود  شاه 
2. v2    The Rulers-v27 Pontius Pilate  
3. v1     The Nations-v27 Gentile authorities (Romans(   
4. v1 مردم    -  v27 اسرائیل مردم 

 
 شده تعیین روز یک و تاریخ در  شده داده روز  هر در  گام خدا  توسط تواند می که قدیمی، پیشگویی.   "پشر" میگیم بهش ما

 ! pesher - آینده در " دهش تعیین روز " که بود این کشند، می صلیب به را عیسی وقتی!  برآورده آینده در 
 

 دیدند بود، افتاده اتفاق او شدن مصلوب اندرکاران دست و عیسی برای آنچه و دیوید مورد در  ۲ مزبور  طریق از  شاگردان

 این که است خدایی همان ، v24-25 خالق و قدرتمند خدای تمام که فهمیدند و افتد می اتفاق جان و پیتر  برای اکنون که

 !عیسی  داد، انجام را پسرش شدن مصلوب و مرگ او مثل  درست بود، کرده رر مق را اذیت و آزار 
 
 
 
 

 ۳۰-۲۹وی!  نماز



 اساس بر  درک این.  کنند می دعا درخواست دو شاگردان   ،DESPOTA – دارد حاکمیت چیز  همه بر  خدا اینکه درک

 !است شده درک  v23-v28 انسانی امور  و طبیعت بر  خدا  حاکمیت مورد در  کامل طور  به و است شده گفته قبال آنچه
 

 و" توطئه بیهوده مردم" v25 مردم همان!  خدا ای کنید عمل اساس این بر و کنید توجه آنها تهدیدات به .1
 .   Ch4:18+21 رسوالن تهدید به ،Sanhedrin اند، شده جمع هم با ،v27" یلاسرائ مردم"

 

 حال در, سقوط رد را خدا پسر که کسانی بر باید ناچار به خدا قضاوت که کند می روشن 2 مزمر که حالی در .2

 این شاگردان دعای, دارد وجود مسیح عیسی مورد در مزید موعظه برای فرصتی هم هنوز که حالی در, حاضر

 و عیسی نام هب شاگردان!  انجیل اعالم برای است نیاز مورد که جسارت اعطا آنها به همچنان خدا که است
 !دارند اعتقاد کامالا  او قدرت

 
 حال  در کنم می فکر  مورد در ما و, آن  از  پس  v30 در  شده ثبت های شگفتی و ها نشانه, آید می شفا به را آن که هنگامی

 یم اجازه مقدس کتاب به حد چه تا  گذارد؟ می تأثیر  شما باورهای و افکار  بر  چگونه مقدس کتاب?  ایستاده کجا, حاضر 
 دهد؟  شکل  را شما درک دهید

 
 نه ما.  کنید اجتناب مخالف افراط ما ما، راهنمای عنوان به را مقدس کتاب ما آن از پس اگر" استوت جان گفته به

 در.  کرد خواهیم توصیف عادی نه و غیرممکن نه روزمره، اتفاقات عنوان به نه و افتیم نمی اتفاق هرگز را معجزات

 جان« )کند می کار معجزه طریق از هم و طبیعت طریق  از هم که بود خواهیم باز خدایی یرو به کامالا  ما عوض،

 (. pg104 اعمال، پیام استوت،
 

 ۳۱وی!  قدرت
« تکان» کردند می مالقات آن  در  که جایی عنوان به شاگردان، خاص دعاهای به دادن پاسخ به او تمایل و خدا تأیید شواهد

 اوست،  طریق از).  13:9+  ؛9:17 ؛4:31 ؛4:8 ؛Ch2:4) هستند« القدس روح از پر » دوباره شاگردان  و است مشهود

 روح توسط که کسانی توسط بیان آزادی عنوان به" ترجمه جسارت!  کنند صحبت جسارت با را خدا کالم قادرند آنها که

 در  چیزی هر  گفتن برای آسمانی پادشاهی شهروندان حقوق برجسته این."  خدا کالم کردن  صحبت به توانمند القدس

 . BOLDLY حقیقت کردن صحبت به بودن باز  با عموم،
 

 و رستاخیز  مرگ،  زندگی، مسیح، عیسی تولد با همراه است، بیشتری شواهد القدس روح خدا ) Ch2:1-4) کردن  پر  ادامه
 گرمسیری باران  انطوف" مانند است القدس  روح خدا مداوم کردن پر !  آخر  روزهای از ) آغاز ) تحلیف مراسم از  صعود،

;  Ch2:1-4; 9:10, 12; 10:3, 17, 19; 11:5 اعمال – بازگشت عیسی که زمانی به پنتکاست روز  از  مداوم سنگین

12:9 ;16:9 ,10 ;18:9"!( 
 

 القدس  روح خدا
 انتظار  و احیاگرایی با که  قداست جنبش رادیکال پیروان میان  در  بیستم قرن  اوایل در  پنتکاستالیسم» گرودم، وین گفته به

 می زندگی پایانی های زمان در  آنها اینکه به اعتقاد با.    شد پدیدار  دادند، می انرژی مسیح دوم الوقوع قریب آمدن برای

 شدن انجیلی و معنوی هدایای ترمیم نتیجه در  و کند تجدید معنوی نظر  از  را مسیحی کلیسای خدا که داشتند انتظار  کنند

 تدریس به شروع ایمان، شفادهنده و آمریکایی ایوانجلیست پرهام، چارلز  ۱۹۰۰  سال  در . آورد بر  تصویب به را جهان

 .است اسپیریت تعمید غسل مقدس کتاب شواهد ها زبان  به کردن صحبت که کرد
 

 جهان بقیه و متحده ایاالت سراسر  در  ،پنتکاستالیسم گسترش به منجر  کالیفرنیا آنجلس، لس در  آزوسا   خیابان ساله سه احیای

 نفوذ و شد آغاز ۱۹۰۱ سال  از که پنتکاستالیسم گسترش با .  کردند می حمل را پنتکاستال تجربه بازدیدکنندگان که چرا شد،

 سال از  کاریزماتیک و پنتکاستال کلیساهای توجه قابل رشد ،۱۹۷۰ دهه - ۱۹۶۰ دهه در  کاریزماتیک جنبش گسترده

 .  است رسیده ای فزاینده اوج به بازسازی، از  متمایز « القدس  روح در  تعمید غسل» یک از  پرسش امروز، به تا ۱۹۷۰
 

 و آمد وجود به شدن  مسیحی از  پس که اند کرده تجربه را« القدس روح در  تعمید غسل» که گویند می مسیحیان  از  بسیاری
 معنی بسیار  مقدس کتاب مطالعه و دعا که کنند می ادعا ها آن.  آورد ارمغان به ها آن  زندگی در  را بزرگی نعمت این

 به) جدیدی معنوی هدایای که گویند می اغلب و اند کرده کشف عبادت در  را جدیدی شادی که اند، شده مؤثرتر  و دارتر 

 .اند کرده دریافت( ها زبان به کردن صحبت هدیه ویژه
 

 :شود می پشتیبانی زیر  روش به دسمق کتاب توسط کاریزماتیک یا پنتکاستال سنتی موقعیت
 

 مؤمن دوباره مسیح، عیسی وزارت و زندگی طول در  شاید پنتکاست، روز از  قبل ها مدت مسیح عیسی شاگردان .1



 روح گفت، و کشید  نفس ها آن روی بر  آن با و» او، رستاخیز  از  پس عیسی، که زمانی تا قطعا   اما آمدند، دنیا به

 (. Ch20:22 جان« )کنید دریافت را القدس
 

 که باش ای هدیه منتظر  بلکه نکن، ترک را اورشلیم "......  داد فرمان  شاگردانش به وجود این با مسیح عیسی .2

 داده تعمید غسل القدس روح با شما روز  چند در " گوید، می آنها به ،(Ch1:4 اعمال...« ) بود داده وعده پدرم

 شما بر  القدس روح که زمانی کرد خواهید دریافت قدرت  شما اما: "گفت آنها به او(.  Ch1:5 اعمال " )شد خواهد

 تا ماندند منتظر  اورشلیم در  و کردند اطاعت عیسی دستورات  از  شاگردان سپس (.  Acts Ch1:8...." ) آید می

 .کنند دریافت ارتوز  و شاهد برای جدیدی قدرت  تا بیاید ها آن بر  القدس روح

 
 می استراحت شان سر  باالی آتش های زبان آمد، پنتکاست روز بودند، کرده صبر  روز  ۱۰ شاگردان که هنگامی .3

 به صحبت به شروع ساخت می قادر را ها آن روح که طور  همان و بودند القدس روح از  پر ها آن همه» کردند،

 روح( با یا) در  تعمید غسل  آنها که دهد می نشان وضوح به این(. Ch2:4 اعمال « )کردند دیگر  های زبان

 غسل » پنتکاست در  اما آمدند، دنیا به دوباره پنتکاست از  قبل ها مدت شاگردان اگرچه .اند کرده دریافت القدس

 پس که) کنند می اشاره آن به ترتیب این به Acts Ch1:5, Ch11:16) کردند دریافت « القدس روح با تعمید

 .شد  ها زبان به کردن صحبت همچنین و وزارت برای زیادی توانمندسازی به منجر  و شد  تبدیل آن از 
 

 از  پیروی نتیجه در و بپرسید" القدس روح در  تعمید غسل" برای مسیح عیسی باید رسوالن، مانند امروز، مسیحی .4

 بسیار قدرت به منجر  کنیم دریافت را القدس روح تعمید غسل این ما   اگر .  کنند می  زندگی شاگردان الگوی

 اغلب و داد انجام شاگردان زندگی در که طور  همان شد، خواهد خودمان  زندگی برای خانه وزارت برای بیشتری

 .شد خواهد نیز  ها  زبان به کردن صحبت به منجر ) معلمان برخی گفته به همیشه)
 

 می داده تعمید غسل القدس روح در  هابعد سپس و آیند می دنیا به دوباره ابتدا افراد آن در  که - الگو این از  حمایت .5

 سامره مردم که شود می دیده ۸ اعمال  در  مثال برای.  شود می دیده اعمال کتاب در دیگر  مورد چند در  - شوند

 و خدا پادشاهی خوب خبر  کرد می موعظه او که طور  همان را فیلیپ که هنگامی اما شدند مسیحی بار  اولین برای
 هنگامی را القدس روح بعدها تنها اما ،(Ch8:12 اعمال « )کردند باور  کرد یم موعظه را مسیح  عیسی نام

 مثال(.  Ch8:14-17 اعمال) کردند  دعا ها آن برای و آمدند اورشلیم  از  جان و پیتر  رسوالن  که کردند دریافت

 کرد  پیدا افسوس در را« شاگردان برخی» و آمد پولس که جایی شود، می  یافت Acts Ch19 در  دیگری

 (Acts Ch19:1  .)،به آنها و آمد، آنها بر  القدس روح داد، قرار  آنها روی بر را خود  دست پل که هنگامی" اما 

 توسط( ۱۹ ،۱۰ ،۸ ،۲ اعمال) ها نمونه این  همه(.  Ch19:6 اعمال")کردند صحبت پیشگویی و ها زبان

 تبدیل، برای آن از  پس« القدس روح در  تعمید غسل» یک که دهد نشان تا گیرد می قرار  استناد مورد ها پنتکاستال

 .  است بوده جدید گواه مسیحیان برای رایج بسیار  اتفاق یک
 

 گرویدن از پس مدتی را دوم تجربه این که بود معمول اعمال در مسیحیان برای اگر کنند، می استدالل آنها بنابراین،

 باشد؟  رایج ما برای نباید امروز آیا باشند، داشته
 

 کنیم؛  درک سوال سه پرسیدن با را القدس روح در تعمید غسل مسئله این یمتوان می ما
 

 معناست؟ چه به جدید گواه در « القدس  روح در  تعمید غسل» عبارت .1
 

 .است شده خوانده القدس  روح در " تعمید غسل" حال  در  که کسی از ما آن در  که دارد  وجود  جدید کتاب  در  پاساژ  7 تنها
 

 Ch3:11 متیو
 Ch1:8 مارک
 Ch3:16 لوک
 Ch1:33 جان

 
 کشف  ما.  است واقعا القدس روح در  تعمید غسل  آنچه به توجه  با گذرگاه چهار  این از  گیری نتیجه گونه هر که است سخت

 .داد خواهد تعمید غسل را خود پیروان او و داد خواهد انجام را تعمید غسل که است کسی مسیح عیسی که کنیم می
 

 Ch1:5 اعمال
 Ch11:16 اعمال

 



 پنتکاست روز در  قطعا   کنیم، درک را القدس  روح در  تعمید غسل  است ممکن چه  هر  که دهد می نشان ما به گذرگاه دو این

 حدود و کردند می صحبت ها زبان به آن  در  که است شده ثبت زیادی قدرت  با اعمالی  در  که طور  همان ت،اس  افتاده اتفاق

 (. Ch2:14+41 اعمال) شدند تبدیل نفر  هزار  سه
 

 مانده باقی مرجع  تنها!  شود می استفاده یونانی در دقیق کلمه همان مورد شش هر در که شوید متوجه که است مهم این

 :از است عبارت "جدید" کتاب در 
 

Corinthians Ch12:13 st1   "شد داده تعمید غسل  بدن یک به روح یک توسط ما همه برای "... 
 

   دارد؟ اشاره دیگر  آیه شش فعالیت همان به آیه این آیا که است  این سوال  حال
 

 تفاوت تنها.  شد داده تعمید غسل  ما  روح یک در  --  en heni pneumati ..... ebaptisthemen یونانی در 

 به را عبارت این اصلی خوانندگان که است سخت آن انکار .  القدس  روح تا کند می استفاده روح یک از  پل که است این

 .شد می استفاده کلمات همان از  آنها برای زیرا دیدم  می دیگر  آیه شش  همان به اشاره عنوان
 

 می استفاده آن از جدید گواه نویسندگان که است عبارتی  وییم؟بگ چه« القدس روح در تعمید غسل» عبارت مورد در

 برای تبدیل در اما افتاد، اتفاق شاگردان برای پنتکاست در.  گویند می سخن القدس روح جدید قدرت به آمدن از تا کنند

 از پس تجربه گونه ره از کردن صحبت برای کنید استفاده جدید گواه نویسندگان عبارت این.  افتاد اتفاق ما و قرنتیان

 .      نیست القدس روح توسط توانمندسازی تبدیل
 

 کنیم؟ درک  آمدند، دنیا به اعمال کتاب به معتقدان دوباره که را« دوم های تجربه» باید چگونه .2
 

 گریدی های نمونه آیا است، شده ثبت ۲ اعمال در  که باشد کرده درک درستی  به را پنتکاست شاگردان تجربه اگر  حتی اما

 اعمال ،(سامره) ۸ اعمال در که کسانی مانند اند، داشته تبدیل از پس را القدس روح توانمندسازی دوم تجربه که افرادی از 

 ندارد؟  وجود اند، داشته( افسس شاگردان) ۱۹ اعمال و ،(کورنلیوس خانوار ) ۱۰
 

 عبارت اوالا .  نیستند القدس روح در تعمید لغس پنتکاستال دکترین اثبات برای ای کننده قانع های نمونه واقعاا  ها این

 آن به عبارت این اعمال در تردید مقداری باید این و رود نمی کار به اتفاقات این به اشاره برای« القدس روح در تعمید»

 .افتاد می  اتفاقی چه که دهد می نشان تر واضح مورد هر به تر دقیق نگاه اینکه دوم و بدهد ما به ها
 

 روح با توانمندسازی توصیف برای که دارد وجود« القدس روح با کردن پر » مانند دیگری مقدس کتاب تعبارا آیا .3

 است؟  تر  مناسب آید، می تبدیل از  پس که القدس
 

.  شود  می وثیق به منجر  که نکن مست شراب از » گوید می افسسیان  کلیسای به پولس  ! وزارت برای توانمندسازی!  بله

 (. Eph Ch5:18" )شود پر  روح با عوض در 
 

 القدس روح توسط مداوم طور به» شود ترجمه تر صریح تواند می که کند می استفاده کنونی متشنج ضروری فعل از او

 می که است رویدادی عنوان به بلکه نیست، بار یک رویداد یک کردن پر بفهمیم که است این مهم بنابراین«.  شود پر

 )گرودم وین توسط سیستماتیک، خداشناسی  در  شده ذکر )  .« دهد رخ  بارها و بارها تواند
 

 برنامه
 نام به که  است مهم  بسیار  قدرت آن به دسترسی  و شود، پر  القدس روح خدا توسط وزارت برای که بخواهیم خدا از  بیایید

 !دارد وجود عیسی قدرتمند
 !مسیحی  غیر wobbly، 2 مسیحیان  2 قوی، مسیحیان 2!  باشید داشته یاد به را نعناع پای 6

 !باشید داشته یاد به را تایر  تصویر 
 


