
 !احیای پادشایه خدا

 11-1:6اعمال 

 

 تصویر

وهای آلمایی اشغالگر  ادیت کاول یک پرستار پیشگام بریتانیایی بود که توسط نیر

جرم او  . در دادگاه نظایم و اعدام شد  1915بلژیک در طول جنگ جهایی اول در سال 

ی بود که در  200همکاری با مقاومت بلژییک برای پناه دادن به حدود  رسباز متفقیر

به ایمنی اعدام او با . پشت خطوط آلمان به دام افتاده بودند و آنها را به دست آورد 

این امر باعث افزایش جذب ارتش در . جوخه شلیک محکومیت جهایی را برانگیخت

یک از عوامیل باشد که ایاالت متحده را برای ورود به بریتانیا شد و گمان یم رود ی

 .جنگ تشویق کرد 

 

اف کرد که به  اکتیر   11مرد برای رسیدن به مرز هلند کمک کرده است و در  200او اعیر

او در آن شب با تنها وزیر باقر مانده انگلییس زبان در بروکسل . به مرگ محکوم شد 

ام که برایم عجیب و  من آنقدر مرگ را دیده.: »..او به او گفت. ارتباط برقرار کرد 

شوم که  با ایستادن در برابر خدا و ابدیت متوجه یم( اما... )ترسناک نیست

وقنر . من نباید نسبت به کیس نفرت یا تلخی داشته باشم.  پرسنر کاقی نیستمیهن

او گفت که از او به عنوان یک قهرمان و یک شهید یاد یم شود، گفت که یم خواهد  

در  . از او به عنوان یک پرستار که برای انجام وظیفه اش تالش کرده است یاد شود 

 . اکتیر ادیت کاول توسط یک جوخه شلیک آلمایی اعدام شد  12سحرگاه 

 

شهروندان ملکوت خدا از طریق قدرت و حضور روح القدس شاهد ارزش های  

ی شهروندان است! ملکویر هستند   !ادیت کاول ییک از همیر

RE-CAP! 

. در تعدادی از مراجع اشاره یم کند « روز و شب 40»کتاب مقدس به بازه زمایی . 1

ارت جهان  به ما یم 12+4: 7برای مثال، پیدایش فصل  گوید که خدا به قدری از رسر

 را نابود کند 
ی

به استثنای آن چند عادل که  -ناراحت بود که قصد داشت همه زندگ

ی بارید و چهل شبباران چهل روز ب"و  -در کشنر بودند   .«ر زمیر

ی موعود هدایت  . 2 بعدها، پس از اینکه مویس بنی ارسائیل را از مرص به سوی رسزمیر

چهل روز و چهل شب بدون خوردن نان و آب  »کرد، خداوند او را به مدت 



در آنجا، خدا عهد  (. 28:  34خروج فصل )به باالی کوه سینا فرا خواند « آشامیدیی 

 کنند خود، ده فرمان را به 
ی

 . مویس داد، تا آنها بتوانند در همسویی با خداوند زندگ

در آستانه ورود آنها به کنعان، خداوند از مویس خواست جاسوسایی را به این  . 3

ی بفرستد تا آنها بتوانند کاوش کنند  روز و شب را رصف جستجوی   40آنها . رسزمیر

ی کردند، سپس بازگشتند و همه آنچه را که یافته بودند  اعداد  )گزارش کردند   زمیر

 (. 25: 13فصل 

روز طعنه و چالش   40در داستان معروف داوود و جالوت غول پیکر، قوم خدا . 4

د  های جالوت را تحمل یم کنند قبل از اینکه داوود با نان برادرانش به میدان نیر

د که او کیس است که برای قوم خود یم جنگد  اول )فرستاده شود و تصمیم بگیر

 (. 17:16فصل (. سموئیل

یر ایزابل فرار کرد، . 5 شبانه روز سفر کرد تا به کوه   40وقنر الیاس ننر از ملکه رسر

در آنجا، در پناه غار، او صدای خدا را  (.  8: 19اول پادشاهان فصل )حورب رسید 

 . نه در باد شدید، زلزله یا آتش، بلکه با زمزمه ای مالیم -شنید 

خشم خدا به نینوی ها نبوت کرد و به آنها گفت  پس از شورش یونس، او در مورد . 6

 (. 4: 3یونس فصل )روز نابود خواهند شد  40که در 

سالهای بسیار زیادی از آن زمان، کتاب مقدس به ما یم گوید که پس از غسل . 7

به بیابان هدایت شد تا توسط شیطان وسوسه   تعمید، عییس توسط روح القدس

 و ضعف  40او . شود 
ی

شبانه روز روزه گرفت و شیطان در آنجا عییس را در گرسنیک

 (.2: 4منر فصل )ظاهری اش وسوسه کرد 

 عییس درک کنیم
ی

هیچ نمونه ای . ما نیم توانیم قدرت روح القدس را جدای از زندگ
 با روحیه وجود ندارد م

ی
 عییس نگاه کنیماز معنای زندگ

ی
و بنابراین،  . گر اینکه به زندگ

ی است که لوک به ما یم گوید  ی خوب، عییس با قدرت روح  : "او یم گوید . این چیر
 کرد 

ی
د، برای گناه ما ." القدس زندگ  یم کند، برای گناه ما یم میر

ی
او بدون گناه زندگ

هنوز نروید  : »قیام یم کند، چهل روز آن را اثبات یم کند و به قوم خود یم گوید 
شما به قدرت نیاز دارید . صیر کن. خدمت کنید  . 

ی دلیل است که کتاب قبیل و  .« روح القدس یم آید تا شما را مانند من کند  به همیر

 .کتاب دوم با هم هستند 

 

ی عییس و روح القدس وجود دارد؟  بنابراین، در کتاب لوقا، چه رابطه ای بیر

 



تمام ترینینر  . آسمان صحبت یم کند  در غسل تعمید عییس، خدای پدر از . 1

اینجا عییس، پرس خدا،  .« این پرس من است که من از او راضی هستم. »آنجاست

ون یم آید  ی عضو تثلیث است که از آب بیر چه کیس بر عییس نازل یم شود؟  . دومیر

 نشان دهد که عییس توسط  . روح القدس به شکل کبوتر
ً

این برای این است که علنا

سح شده است، که او توسط روح القدس ساکن شده است، که  روح القدس م

توسط روح القدس پر شده است، که او توسط روح القدس قدرت یافته است، که 

 او توسط روح القدس است
ی

ی دلیل این عمویم بود، بنابراین  . . تمام زندگ به همیر

 آن را یم دانست. همه یم توانستند آن را ببینند 
ً

این برای درک . ببینید، عییس قبال

 ( 22-3:21لوقا فصل . )این برای درک ما بود . عییس نبود 

چند نفر از  . بود « پر از روح القدس»پس کتاب لوقا در ادامه یم گوید که عییس . 2

 پر از روح داشته باشید "شما شنیده اید که 
ی

میدویی  . درست است." شما باید زندگ

خب،  : "د یم کنیم و یم گوییمهر زمان که شخص دیگری را بلن. شبیه چیه؟ عییس

هیچ یک از ما  . ، شخص اشتبایه"یک فرد پر از روح وجود دارد، مانند آنها باشید 

کنیم ما مقاومت یم . گناهکاران به طور کامل و پیوسته از روح القدس پر نیستیم

ی یم(51: 7اعمال رسوالن فصل ) ، خاموش  ((30: 4افساس، فصل )شویم ، غمگیر

ی یم ، و گایه به روح(19: 5فصل اول تز )کنیم یم انیان فصل  )کنیم القدس توهیر عیر

  -بود « پر از روح القدس»اما عییس (. 29: 10
ً

 (1: 4لوقا فصل . )پیوسته، کامال

ی یم« روح»گوید که او انجیل لوقا یم .3 بنابراین، عییس به اینجا یم رود . کرد رهیر
ی یم او . زیرا روح او را در آنجا هدایت یم کند  به این مردم یم آموزد، این مردم را رهیر

ون یم کند، بر این جمعیت دعا یم کند  ی را بیر چرا؟ زیرا او توسط  . کند، این شیاطیر
1: 4لوقا فصل . )روح القدس هدایت یم شود  ) 

چگونه تدریس یم کرد؟ به . آمد « به قدرت روح»در انجیل لوقا یم خوانیم که او . 4

ون کرد؟ به قدرت روح القدسچگونه . قدرت روح القدس ی را بیر چگونه . او شیاطیر

. به آنهایی که نابینا بودند بینایی داده شد؟ زیرا او توسط روح القدس قدرت یافته بود 

ببینید، وزارتخانه برنامه هایی دارد، اما بدون  . القدس همراه بود او با قدرت روح

 (14: 4لوقا فصل . )قدرت کاری انجام نیم دهد 

را باز یم کند و   2-1: 61او در اوایل خدمتش، به کنیسه یم رود، کتاب اشعیا، اشعیا . 5

روح خداوند بر من  : »خواند یادت هست چه یم خواند؟ او این را یم. آن را یم خواند 

ان را آزاد کنم ی گفت.« است تا بشارت دهم و اسیر : و سپس آن را بست و چنیر

اشعیا هفتصد سال پیش نوشت و «. یافتامروز این کتاب در شنیدن شما تحقق »



آید و روح خداوند بر او ساکن خواهد شد تا بتواند بشارت  ییک است که یم: »گفت

ان را از گناه و مرگ رهایی بخشد  .  من اینجا هستم: »گوید و عییس یم. »دهد و اسیر

.«  من همان کیس هستم که همه منتظرش بودید و روح خداوند بر من است. منم

 ( 21-16: 4صل لوقا ف)

وقنر شادی داشت، وقنر  «. در روح القدس شادی کرد »انجیل لوقا یم گوید که او . 6

روح القدس در او  . جشن یم گرفت، به این دلیل بود که شادی خداوند قوت او بود 

بود و او را به تجلیل، عبادت، لذت بردن، پرستش، شکرگزاری و برکت خدای پدر 

 (( 10:21لوقا فصل . )واداشت

ماهیت تعمید با روح القدس چیست؟ آیا صدای باد، زبان های آتش، زبان های  
ماهیت  توانیم به دیگر، سخنان ستایش، پیشگویی ها و رویاها و رؤیاها است؟ آیا یم

یم یا باید همه این موارد را شامل شود؟معنای تعمید با روح القدس یی بیر  

 

  من فکر یم کنم ماهیت غسل تعمید با ر 
ً

وح القدس زمایی است که شخیص که قبال

. یک ایماندار است، قدرت معنوی خارق العاده ای برای تعایل مسیح دریافت کند 

 دوباره متولد شده و تبدیل  
ً

دالیل خویر برای این باور وجود دارد که این شاگردان قبال

؛  3: 15؛ فصل 10: 13یوحنا فصل )شده اند و روح القدس در آنها ساکن شده است 

اما حنر مهمیر از آن این واقعیت است که مسئله تولد جدید و (. 9: 8رومیان فصل 

 در اعمال رسوالن  
ی

د  Ch1 + Ch2تبدیل شاگردان به سادگ .  مورد توجه قرار نیم گیر

در اورشلیم صیر کنید تا دوباره متولد شوید یا تبدیل شوید یا در  : »گوید عییس نیم

ید  او ...« اما شما قدرت را دریافت خواهید کرد : »گوید او یم .« بدن مسیح قرار بگیر

القدس بر شما بیاید، عضویت در بدن مسیح را خواهید  وقنر روح: »گوید نیم

 .« القدس بر شما بیاید، قدرت خواهید یافتاما وقنر روح: »گوید او یم .« یافت

 

ان قدرت بخیسر ویژه ای برای خدمت است که به عنو « روح»بنابراین پر شدن با 

  « تعمید »و این ایده . توصیف یم شود « تعمید شده با روح القدس»...... 
ً

تقریبا

. همیشه با این قدرت خارق العاده برای خدمت در کتاب اعمال رسوالن همراه است

اتفاق یم  4: 2توجه داشته باشید که وقنر تعمید با روح در اعمال رسوالن فصل 

اثر این پر شدن، شهادیر  ..." وح القدس پر شدند همه آنها از ر : "افتد، لوقا یم گوید 

نفر  3000که منجر به تغییر دین . قدرتمند و حنر معجزه آسا بر حقیقت مسیح بود 

 (. 41:  2اعمال رسوالن فصل )شد 



ی من این است که غسل بنابراین در اینجا نتیجه  القدس زمایی است  تعمید با روحگیر
بخش مسیح ای برای خدمت تعایلالعادهبه عییس مسیح قدرت فوق  که یک ایماندار 

کند دریافت یم . 

 

 V6! پادشایه خدا

؟ یک قدرت؟ یک مردم؟  پادشایه چیست؟ یک قلمرو؟ یک رهیر

 

که آنها هنوز در مورد بازگرداندن  -حواریون به نظر یم رسد  /از پرسش شاگردان

ی )ارسائیل، پادشاه آن، پادشایه  عییس  ( به تنهایی یهودیان)وندان آن و شهر ( رسزمیر

پادشایه خدا را نیم توان در هیچ نقشه ای با یک منطقه خاص . فکر یم کردند 

شاگردان ! آنها در واقع پادشایه خدا را با پادشایه ارسائیل اشتباه یم گرفتند ! یافت

آنها هنوز به این فکر یم کردند که ارسائیل با پادشاه، پادشایه و  ! نفهمیدند 

 !روندان یهودی خود به شکوه سابق خود بازگردد شه

 

روز را رصف   40عییس ! دادن روح القدس نشانه اصیل آغاز ملکوت خداست

که موضوع اصیل تعلیم او ( 3: 1ق)صحبت با حواریون در مورد پادشایه خدا کرد 

;  11:20فصل ; Ch6:20; Ch8:1+10; Ch9:2+11. 4:43فصل  -در انجیل لوقا بود 

 (! فصل 24بار در  15) 22:16فصل ;  21:31چ; 25- 24+17- 18:16فصل ; 21-17:20فصل 

 

 V7-8! شهروندان پادشایه

و  ( 32: 13مرقس فصل )داند پدر، فقط به اختیار خود یم -ها ها و تاری    خزمان

الزم نیست رسوالن به آمدن دوم  ! دهند برنامه او را تشکیل یم« هاها و تاری    خزمان»

ی معروف است، توجه داشته باشند، مهم نیست که  « اروسیاپ»عییس، که به  نیر

ی . چقدر طوالیی یا کوتاه باشد  باشند  " پاروسیا+ پنطیکاست "آنها باید نگران زمان بیر

ش پادشایه خدا پر شده است  ! تا اطمینان حاصل شود که این دوره با گسیر

 

!  فاوت استقدرت در پادشایه خدا با قدرت در پادشایه های زمینی مت -قدرت 

ان دنیوی را یم بینیم که سیع یم کنند  خود را با " ملکوت زمینی "همانطور که رهیر

 .استفاده نادرست نگه دارند یا بزرگ کنند 

ش یم یابد  ، پادشایه خدا به رویسر بسیار متفاوت گسیر  :قدرت گناهکار زمینی



 

 !از طریق شاهد، نه رسباز. 1

 !جنگاز طریق انجیل صلح، نه اعالم . 2

 ! از طریق روح القدس، نه به زور. 3

 ! از طریق حقیقت، نه تبلیغات. 4

 ! از طریق ایمان واقیع، نه با اعمال. 5

 

دیده یم شود که در قلب مردم کار یم کند و   قدرت پادشایه خدا در روح القدس

 !حکومت خدا را به قلب مردم باز یم گرداند، نجات و ربوبیت او را باز یم گرداند 

 

ها است که از اورشلیم ها و نسلهای روزافزون مردمان، ملتشامل حلقه -شاهدان 

وع یم ی رسر محیل، "مأموریت پادشایه . شود، سپس یهودیه، سامره و تا انتهای زمیر

ی الملیل  .است" میل، بیر

 

 V9-11! پادشاه پادشایه

شباهت در مورد معراج  5به گفته جان استات، انجیل لوقا و کتاب اعمال رسوالن 

 :عییس دارند 

 

هر دو یم گویند که معراج عییس به دنبال مأموریت او به رسوالن بود تا شاهدان . 1

 .او باشند 

ون و رسر . 2 ق اورشلیم، جایی در کوه زیتون واقع شده  هر دو یم گویند که در بیر

 .است

، صدای منفعل نشان یم دهد که  «به آسمان برده شد »هر دو یم گویند که عییس . 3

انید و او را  ی ی عمیل از سوی پدر بود، که ابتدا او را از مردگان برخیر عروج مانند رستاخیر

 «.و فرستاده شد ارابه سلطننر برای ا»به قول کریزوستوم، . به آسمان بلند کرد 

با شادی  "، انجیل "به اورشلیم بازگشتند "هر دو یم گویند که رسوالن پس از آن . 4

 .اضافه یم کند " بسیار

هر دو یم گویند که بر طبق دستور و وعده آشکار خداوند، سپس منتظر آمدن . 5

 ( 46تفسیر جان استات بر پیام کتاب اعمال رسوالن، صفحه . )روح بودند 

V9 -  برای ما نوشته بود  ! ابر -ابر 
ً

آنها پرس انسان را " - 27: 21لوقا فصل  -لوقا قبال



همان ابری که آنها را از ." خواهند دید که در ابری با قدرت و جالل عظیم یم آید 
 او و سه حواری صمییم را در کوه  (9: 1ق)دیدگانشان پنهان کرده بود 

ً
، که قبال

، و در رسارس عهد عتیق نماد خداوند (34: 9، فصل لوقا )دگرگویی در بر گرفته بود 
ی او بود . بود  حضور باشکوه، ارابه آمدن او خواهد بود، همانطور که از رفیر . 

 

V10 -  فرشتگان حضور داشتند و تولد عییس را اعالم کردند  -مردان سفید پوش- 

+   10-9: 2لوقا فصل  -فرشتگان در هنگام تولد او حضور داشتند ; 26: 1لوقا فصل 

ی او  ; 22:43لوقا فصل  -او را در باغ جتسیمایی تقویت کرد ; 15-13: 2لوقا فصل  رستاخیر

 شایسته است که فرشتگان در معراج او حضور ; 22:43لوقا فصل  -را اعالم کرد 
ً

کامال

 ! داشته باشند 

 

V11 -  او، شخیص، در طبیعت انسایی جالل یافته و شکل بدیی  -همان عییس

ی حال به طور کامل پرس ابدی باز خواهد گشتخود، و   ! در عیر

 

ی ترتیب   ! بازگشت او، پاروسیا، مشهود و باشکوه خواهد بود  -به همیر

 کاربرد 

ی الزم بود؟  برای رسول بودن چه چهار چیر

 (v2)انتخاب شدن توسط عییس 

 ( v3)برای شهادت عییس زنده شده 

 (v4)به سفارش عییس 

 ( v5)برای دریافت قدرت روح القدس توسط عییس 

 

کنیم که امروزه هیچ حواری وجود ندارد، زیرا  بنابراین در کلیسای رسالت ما تبلیغ یم

ی عییس وجود ندارد  ممکن است به خویر تبلیغ کند که در  . هیچ شاهدی از رستاخیر

 ! کلیسای امروزی حواریون وجود دارند 

 

ی به عنوان یک مسیخ یم  ! توانید سازنده پادشایه باشید  شما نیر

 

از خدا بخواهید که شما را با روح القدس خود پر کند تا برای شهادت پادشایه،  

ی پادشایه و بازسازی پادشایه قدرت دریافت کنید   !ساخیر

 


