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روح القدس  درباره  کامال  مجموعه  این 
است. در میان سایر سواالت، ما همچنین 

به بررسی موارد زیر خواهیم پرداخت: 
روح القدس کیست؟ روح القدس چگونه کار 
می کند؟ چرا پیروی و عملکرد روح القدس در 
زندگی ما مهم است؟ در طی این مجموعه، 
ما روح القدس را به شیوه های جدید، مورد 

بحث، ارزیابی، و تجربه قرار خواهیم داد.



هفته اول 
روح القدس محبت خدا
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خداوند هر یک از ما را منحصر به فرد آفریده، پس روح 
بقیه  از  متفاوت  و  خاص  بطور  ما  از  یک  هر  در  خداوند 
با هر  روح القدس  رابطه شخص  و مطمئنا  عمل می کند 
یک از ما نیز متفاوت از دیگری است. پس در این مورد به 
سایرین نگاه نکنیم، هر یک از ما بطور خاص و بر اساس 
عطایایی که خداوند به ما داده است با روح القدس قدم 

خواهیم زد.

قابل توجه: ضروری است که ما این بخش از ایمان مسیحی را با نهایت دقت و با بینش و دانش کافی مورد کاوش قرار 
داده و به افراد اجازه دهیم تا در جهت افزایش تأثیر روح القدس بر زندگی مسیحی روزمره خود گام بردارند.

در حالی که شاید به نظر دور از ذهن برسد که بتوانید همه را متقاعد کنید که روش شما برای تجربه روح القدس بهترین 
راه مکن است، اما خوب است توجه داشته باشید که روح القدس شخصی است که به طور جداگانه و منحصر به فرد با هر 
فرد ارتباط برقرار می کند، از اینرو اطمینان حاصل کنید که یک فضای مطمئن و دلگرم کننده برای بحث و گفتگو ایجاد کنید.

گفتگوی اولیه 

چند صفحه کاغذ و چند خودکار آماده داشته باشید. افراد را به چند گروه کوچک تقسیم کنید. کلمه »روح القدس« را در 
وسط هر صفحه بنویسید.

از گروه ها بخواهید تا آنجا که ممکن است کلماتی را که با روح القدس مرتبط هستند بنویسند.

سپس از آنها بخواهید هر یک از کلمات خود را با سایر گروه ها به اشتراک بگذارند. همانطور که به هر کلمه اشاره می شود، 
از گروه های دیگر بخواهید در صورت اشتراک کلمه، آن کلمه را حذف کنند. تا باالخره کلماتی باقی بمانند که هیچ گروه 

دیگری نگفته است، آن کلمات را بیشتر بررسی کنید.

چرا این کلمات شما را به فکر روح القدس می اندازند؟	 

این کلمات را در کجای کتاب مقدس در عمل دیده اید؟	 

آیا کسی تجربه ای از آن کلمه در زندگی خود دارد که در کار با روح القدس برابر باشد؟	 

بازتاب

اما ثمره روح، محبت و خوشی و سالمتی و حلم و مهربانی و نیکویی و ایمان و تواضع و پرهیزکاری است، که هیچ یک از 
احکام شریعت مانع چنین کارها نیست.

غالطیان ۵: ۲۳-۲۲ 

با شروع به آشنایی با روح القدس، دانستن تأثیر روح القدس بسیار مهم است. مانند فردی که برای شغلی با او مصاحبه 
می کنید، می توانید اطالعات زیادی در مورد وی بر اساس رزومه او داشته باشید، اما تا زمانی که از تأثیر آن شخص در انجام 

شغل مورد نظر مطلع نشویم، او همچنان یک عنصر ناشناخته در مورد مناسب بودن در انجام آن شغل مورد نظر است.

پولس، نویسنده اکثر رساله ها یا نامه های عهد جدید، روح القدس را متضاد با غرایز اولیه انسان می بیند. ببینید چگونه این 
قسمت را شروع می کند؛ »اما، ثمره روح ...« روح القدس مانند یک الماس چند وجهی است که همه این ویژگیها را به طور 
همزمان نشان می دهد. اغلب، ما دوست داریم آنها را از هم جدا کنیم و سواالتی از جمله »با کدام یک از ثمرات روح در 
چالش هستید؟« بپرسیم. با این حال، پولس هیچ گزینه ای برای پرسیدن چنین سوالی برای ما باقی نمی گذارد. روح القدس 
تمام ثمرات خود را یکباره نشان می دهد و هر چه بیشتر از روح القدس بخواهیم ما را تغییر دهد، آن ثمرات، که شبیه همه 

این موارد است، بیشتر در قلب ما خود را نشان خواهد داد.

۳
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همانطور که بصورت گروهی بحث می کنید: به نظر شما چرا پولس می گوید که هیچ قانونی یا » هیچ یک از احکام شریعت 
مانع« یا در تضاد با ثمرات روح القدس نیست؟

کاربرد

گسترۀ عطایا بسیار وسیع است؛ »عطایا« هدایای سخاوتمندانۀ خداست به کلیسا که روح القدس آنها را بین اعضای بدن 
مسیح تقسیم می کند. همۀ این هدایا برای خدمت و به جهت منفعت عموم به ایمانداران داده می شود و خداست که از 

طریق آنها در کلیسا عمل می کند. بنابراین هیچ جای فخری برای کسانی که از آنها برخوردار هستند وجود ندارد.

مانند همه موارد دیگر در زندگی مسیحی، عطایای روح القدس هم فیض خداوند هستند. ما کاری نمی توانیم انجام دهیم تا 
بگوئیم الیق دریافت این عطایا هستیم و یا داشتن این عطایا نشان دهنده این نیست که ما از نظر روحانی برتر از دیگران 
هستیم. باید به یاد داشته باشیم که آنها هدایایی هستند که بوسیله فیض خداوند به ما داده شده اند تا که باعث برکت 

بدن مسیح یعنی کلیسا باشند.

در مورد سواالت زیر بصورت گروهی با هم بحث کنید:

به نظر شما کدام قسمت از ثمره روح القدس بیشتر چالش برانگیز است؟	 

فکر می کنید دیگران چه بخشی از ثمرات روح القدس را در شما می بینند؟	 

کلیسای شما بیشتر به چه بخشی از این ثمرات نیاز دارد؟	 

در هفته آینده چه کاری می توانید انجام دهید تا اجازه دهید تا بخشی از این ثمرات در زندگی و در کلیسای شما رشد 	 
کند؟

۴

دستاورد

کمی وقت بگذارید و در مورد ثمرات روح القدس که شخصاً برای شما برجسته هستند تأمل کنید.

افراد می توانند ثمراتی را که خدا در زندگی آنها برجسته کرده است را با دیگران درمیان بگذارند. برای افرادی که دارای 
یکی از ثمرات خاص روح القدس هستند و یا افرادی که مایل به کسب بیشتر ثمرات روح القدس در زندگی خود هستند، 

دعا کنید. همچنین برای رشد ثمرات روح القدس در زندگی افراد گروه، برای یکدیگر به طور خاص دعا کنید.

دعا کنید تا ثمرات روح القدس در این گروه سبب تغییر زندگی آنها و زندگی سایرین شود.

بطور خاص برای ثمرات روح القدس در کلیسای خود دعا کنید.



هفته دوم 
روحلقدس قدرت خدا 
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ثمرات  به  نگاهی  با  را  مجموعه  این  ما  گذشته  جلسه  در 
است،  داده شده  توضیح  در غالطیان  که  روح القدس همانطور 
شروع کردیم. ما در مورد راههایی که می توانیم روح القدس را 
بشناسیم بحث کردیم، در مورد اینکه چگونه توسط روح القدس 
یا  ثمره  دیگران چه  اینکه  در مورد  و همینطور  متحول شده ایم 

ثمراتی از روح القدس را می توانند در ما  ببینند، گفتگو کردیم.

در گفتگوی اولیه جلسه گذشته، برخی از افراد ممکن است روح القدس را قدرت خدا توصیف کرده باشند )لوقا ۲۴: ۴۹(، 
که تمرکز امروز ما بر آن خواهد بود.

گفتگوی اولیه 

برای شروع در مورد افکار و احساساتی که با قدرت در ارتباط هستند، بحث و گفتگو خواهیم کرد. چنانچه تعداد افراد گروه 
زیاد است می توانید به گروه های دو نفره و سه نفره تقسیم شوید.

قوی ترین رویداد طبیعی که تا به حال شاهد آن بوده اید چیست؟ طوفان، رعد و برق، شکستن امواج در ساحل، طوفان 	 
تگرگ یا هر رویداد طبیعی دیگر. چه احساسی به شما دست داده است؟

قوی ترین رویداد بشری که تا به حال شاهد آن بوده اید چیست؟ جمعیت زیادی در جشنواره، گروهی از مردم معترض، 	 
یا در استادیوم برای یک رویداد ورزشی. چه احساسی به شما دست داده است؟

در سراسر کتاب مقدس ما حکایتهایی را در مورد قدرت خدا می بینیم که به طرق مختلف نشان داده شده است: خلقت، 
موسی و دریای سرخ، یا ایلیا در برابر پیامبران بعل. معجزات عیسی، قدرت خدا را به شکلهای بی سابقه ای نشان داد و ما 

هنوز شاهد این معجزات در سراسر جهان امروز نیز هستیم.

بازتاب

»ناگهان صدایی شبیه وزش باد شدید از آسمان آمد و تمام خانه ای را که در آن نشسته بودند پُر ساخت«. )اعمال ۲: ۲(

در این جلسه ما کتاب اعمال فصل ۲ را در ادامه رویدادهای پنطیکاست دنبال خواهیم کرد. اعمال فصل ۲ تولد کلیسای 
اولیه را ثبت می کند. شاگردان از زمان صعود عیسی به آسمان منتظر روح القدس بودند، برخی از آخرین سخنان او این بود 
که »وقتی روح القدس بر شما نازل شود قدرت خواهید گرفت« )اعمال ۱: ۸(. پیروان عیسی در ساعات اولیه صبح در کنار 
هم بودند وقتی باد شدید در خانه شروع به وزیدن کرد و زبانه های آتشین بر سر هر شخص فرود می آمد )درست همانطور 

که یحیی تعمید دهنده در متی ۳: ۱۱ پیشگویی کرده بود(.

با نازل شدن روح القدس، پیروان مسیح عطای زبانها را دریافت کرده و شروع به صحبت به زبانهای بیگانه کردند که پولس 
در اول قرنتیان فصل ۱۲ آنرا توصیف می کند. فهرست عطایای روح القدس را در اول قرنتیان فصل ۱۲: ۸-۱۱ را بخوانید.

آیا هیچ کدام از این عطایا را در زندگی خود یا اطرافیان خود مشاهده کرده اید؟	 

آیا عطایایی وجود دارند که دوست دارید آنها را از خدا بخواهید؟	 

عطایای روح القدس ابزار خارق العاده ای در دستهای ایمانداران هستند که خواهند توانست در ایمان حرکت کنند و اجازه 
بدهند تا خداوند از آنها در آن نواحی استفاده کند. روح القدس این عطایا را به صالحدید خود به ایمانداران می دهد. ما 
نمی توانیم تصمیصم بگیریم کدام عطایا را می خواهیم. می توانیم درخواست کنیم ولی روح القدس است که آنرا به ما عطا 

خواهد کرد.

تاریخ کلیسا قدرت خدا را به طرق مختلف نشان داده است. در تاریخ مسیحیت ما نازل شدن و یا فرو ریختن حضور 
روح القدس را در مکانهای مختلف و حتی در کلیساها می بینیم که باعث بیداری روحانی و گرویدن هزاران نفر به مسیح 
می شود. حضور و لمس روح القدس سبب شفای هزاران بیمار شده است. با این حال ما در مورد قدرت روح القدس که 
شاهد خداست اغلب با نظرات متفاوتی روبرو می شویم. وقتی شاگردان به زبان ها صحبت می کردند، برخی از مردم آنها 

۵
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را »گیج و مست« و برخی دیگر »آنها را مسخره می کردند«. در زندگی هر یک از ما افرادی خوش قلب و سخت دل وجود 
خواهند داشت که به کار روح القدس در زندگی ما، بصورت متفاوتی واکنش نشان خواهند داد. به صورت گروهی در این 

مورد بحث کنید که آیا در زندگی شمما افرادی وجود دارند که آماده شنیدن قدرت خدا و مسیح هستند؟

کاربرد

باید بدانید که خیلی از مسیحیان بخاطر عدم ارتباط با روح القدس، مسیحیان یتیم و تنها هستند و هیچ راهنمایی برای 
زندگی آنها وجود ندارد. چیزی که تغییر ایجاد می کند رابطه با خداست نه داشتن اطالعات از خدا!  بدون این ارتباط ما فاقد 
قوت خداوند خواهیم بود و ثمرات روح خداوند هرگز در زندگی ما دیده نمی شود و زندگی ما هم با غیر ایمانداران چندان 

فرقی نخواهد کرد.  

روح القدس می خواهد عمقهای خدا را به ما نشان بدهد، می خواهد به ما قدرت و قوت بدهد. ما وقتی با روح القدس در 
ارتباط و رابطه دائمی قرار داشته باشیم روح خدا در زندگی ما دیده خواهد شد و نه تنها ما را برکت داده و سیراب خواهد 

کرد بلکه دیگران را نیز برکت خواهد دید و آنوقت همه عیسای مسیح را در ما خواهند دید.

از روح القدس بخواهید که به افکار شما، اراده شما، و احساسات شما، قوت عطا کند تا بتوانید بیشتر از حکمت و ثمرات و 
عطایای او بهره مند شده و خداوند را جالل دهید.

در مورد این سواالت بصورت گروهی بحث کنید:

آیا تا به حال قدرت روح القدس را در زندگی خود احساس کرده اید؟	 

دیدن قدرت خداوند در جامعه امروز ما چگونه به نظر می رسد؟	 

برای به عمل درآوردن عطایای روح القدس در زندگی خود چه می توانید انجام دهید؟	 

۶

دستاورد
گروه های کلیسایی یا خانگی زمینه های آموزشی فوق العاده ای برای تمرین و تجربه عطایای روح القدس در زندگی ما 
هستند. آنها فضایی امن برای ما ایجاد می کنند تا با ایمان و به راحتی بتوانیم از این عطایا آگاه شده و آنها را بکار ببندیم. 

در پایان جلسه وقت زیادی برای دعا و گوش دادن به یکدیگر بگذارید.

از گروه بخواهید برای کسانی که به شفا نیاز دارند و یا برای گرفتن یک پیام نبوتی از خداوند، بیشتر دعا کنند.

اگر برای شفا دعا می کنید؛ جسورانه دعا کنید. هنگامی که برای شخص خاصی دعا می کنید از آنها بپرسید آیا دعا در 
شفای آنها، تفاوت چشمگیری ایجاد کرده است یا احساس می کنند که در بدن آنها چیزی اتفاق افتاده یا در حال اتفاق 

افتادن است. طرح این سواالت می تواند سبب افزایش و رشد ایمان ما شود. 

اگر در حال دعا برای نبوت و یا آوردن پیامی از طرف روح القدس هستید، از طرف مقابل خود نپرسید که برای چه چیزی 
می خواهد برای او دعا کنید. بلکه از خداوند بپرسید که در مورد آن شخص چه فکر می کند و آنچه را که فکر می کنید روح 
خدا در قلب شما به شما گفته است به طرف مقابل خود انتقال دهید. هنگامی که دعا را به پایان رساندید، از آن شخص 
بپرسید که آیا هر چیزی که گفته شد برای او مفهوم داشته است. این برای کمک به افرادی است که دعا می کنند تا عطا 

و مهارتهای نبوتی خود را تقویت کنند.



هفته سوم 
روح القدس حضور خدا
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خدا  قدرت  روح القدس،  ثمرات  مورد  در  ما  گذشته  در جلسات 
می توانیم  که  راههایی  و  روح القدس  عطایای  روح القدس،  در 
امروز  ما  کرده ایم.  تأمل  بگذاریم،  اشتراک  به  دیگران  با  را  آنها 
در این جلسه، به حضور خدا در روح القدس و نحوه برخورد ما با 

روح القدس در پرستش می پردازیم.

گفتگوی اولیه
در مورد نکات زیر با هم بحث و گفتگو کنید.

دوست دارید چگونه تصمیم بگیرید؟ آیا شما بیشتر »منطقی« هستید یا »احساسی«؟ آیا شما اصول عینی و حقایق غیر 
راحت  ترجیح می دهید؟ چقدر  را  در چالش هستند  که  را  افرادی  و  نگرانی های شخصی  یا  ترجیح می دهید  را  شخصی 

می توانید کاری را انجام دهید زیرا خوب یا واقعی است، حتی اگر شما آن را دوست نداشته باشید؟

آیا می توانید به زمانی فکر کنید که پرستش برای شما دشوار بوده است؟ این می تواند جلسه کلیسایی روز یکشنبه باشد که 
در آن احساس می کردید نمی توانید در خواندن سرودها شرکت کنید، یا زمانی که احساس می کردید دعا کردن برای شما 

سخت تر از قبل است. به نظر شما علتش چه بوده است؟

بازتاب

ما در دنیایی زندگی می کنیم که به ما می گوید خود را در درجه اول قرار دهیم، اما پرستش به ما یادآوری می کند که این 
فقط ما نیستیم که دارای اهمیت هستیم. ما به تصویر خالق خود ساخته شده و آینه ای برای نشان دادن او هستیم. 

پرستش خدا هم دعوت است و هم دستور )متی ۴: ۸-۱۰(، یک واکنش و یک دعاست. این یک رویدادی مغایر با فرهنگ 
این دنیاست؛ در حالی که جهان می گوید همه چیز حول و پیرامون من می چرخد، نیازهای من، ناامیدی های من، زندگی 

من؛ اما در پرستش ما می توانیم داستان متفاوتی را ارائه دهیم: 

همه چیز حول محور خدا می چرخد.

»نزدیکیهای نصف شب پولس و سیالس به دعا مشغول بودند و به درگاه خدا سرودهای حمد می خواندند و زندانیان دیگر 
گوش می دادند« )اعمال ۱۶: ۲۵(. 

روح القدس از همان لحظه ای که در کتاب اعمال فصل ۲ نازل شده است، فعال و قدرتمند است و شخصیت ها را وارد 
سناریوها و موقعیت های خاص می کند و بسیاری از ما را در زمانهایی که مایل نیستیم، وادار به خواندن سرود و پرستش 
با سختی و  را در مواجهه  او  برنامه های  و  تا خدا  به چالش کشیده شده اند  بارها  و  بارها  اولیه  خدا می کند. کلیساهای 
مخالفت در اولویت قرار دهند، و بر روح القدس که حضور خدا در ماست تکیه کنند تا بتوانند به برنامه ها و اهداف خود 

دست پیدا کنند. 

به صورت گروهی کتاب اعمال فصل ۱۶: ۱۶-۴۰ را بخوانید. مجموعه ای کامال ناعادالنه از حوادث که منجر به قرار گرفتن 
پولس و سیالس در زندان می شود: آنها به دست مقامات افتاده و به دروغ و به حمایت از آداب و رسوم »غیرقانونی« متهم 
می شوند، ماموران آنها را با خود بُرده و با چوب کتک می زنند و پاهایشان را در کنده و زنجیر قرار می دهند. و سپس آنها 

دست به پرستش و ستایش خداوند بر می دارند.

سواالت زیر را با هم مرور کنید:

اگر در موقعیت پولس و سیالس قرار بگیرید چه احساسی خواهید داشت؟ آیا به راحتی می توانید پرستش کنید؟	 

فکر می کنید چرا پولس و سیالس در زندان پرستش می کردند؟	 

به نظر شما سرود خواندن پولس و سیالس چه تأثیری بر زندانبان داشت؟	 

۷
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کاربرد

روح القدس فقط خدا برای شما نیست، فقط خدا با شما نیست، بلکه این یعنی خدا در شماست.

خدا مظهر كامل محبت است و او این محبت را برای خود نگاه نداشت بلكه آن را بین ما قسمت كرد تا همه نصیب ببرند. 
او می خواهد این محبت در كلیسای او نیز جاری باشد تا همه بدانند كه خدا محبت است. روح القدس محبت و حضور خدا 

در زندگی ایمانداران است.

وقتی به پرستش روی می آوریم، اغلب می توانیم آن را به لحظه ای که مربوط به ماست تبدیل کنیم. آیا احساس می کنیم 
که خدا را ستایش می کنیم؟ آیا ما بیشتر بر سرخوردگی ها و مشکالت زندگی تمرکز می کنیم یا بر فرصت های آن؟ آیا ما از 
کلمات و آهنگ سرودهایی که کلیسای ما استفاده می کند خوشمان می آید؟ آیا به جای جالل بخشیدن به خدا در پرستش، 

به روند زندگی خود، احساسات و شکست های خود تمرکز می کنیم.

خدا ما را دعوت می کند که در کاستی ها و ضعف های خود، در روزهای خوب و بد، همانطور که هستیم به سراغ او برویم. 
خدا مشتاق است که روح خود را بر همه مردم جاری کند، و ما را با حضور خود دگرگون سازد. در اعمال ۱۰: ۴۴-۴۸، غیر 
یهودیان برای اولین بار موعظه پطرس را در مورد انجیل می شنوند و وقتی پطرس به زبان ها صحبت می کند و خدا را در 

همان لحظه ستایش می کند؛ آنها در واکنش به آن، پُر از روح القدس می شوند. 

برای پاسخ به موارد زیر بصورت گروهی وارد بحث و گفتگو شوید:

در کجاها با سختی یا نا امیدی روبرو می شوید؟	 

از اینکه بتوانید مانند پولس و سیالس در آن وضعیت یا در آن مکان، پرستش کنید چطور فکر می کنید؟	 

اگر در طی روز و یا در طی زندگی خود به طور فعال تری حضور خدا را بطلبیم، اوضاع چگونه خواهد بود؟	 

چگونه پرستش می تواند در آن نقش داشته باشد؟	 

۸

دستاورد
جلسه را با خواندن سرود و پرستش ادامه دهید.

قبل از پرستش، گروهی دعا کنید تا روح القدس شما را در خواندن سرودها و دعا و پرستش هدایت کند.

فرصتی را برای گروه فراهم کنید تا در مورد هر چیزی که در بحث و گفتگو به آن دست پیدا کرده اند دعا کنند.

از روح القدس بخواهید که به افکار شما، اراده شما، و احساسات شما قوت عطا کند تا بتوانید بیشتر از حکمت و ثمرات 
و عطایای او بهره مند شوید و بتوانید خداوند را جالل دهید.

 آیا کسی دوست دارد برای او دعا شود تا با آزادی کامل پرستش و دعا کند؟ آیا کسی دوست دارد مانند آنچه در اعمال 
فصل ۱۰ آمده است از روح القدس چنان پُر شود که خدا را به خاطر حضور پُر جاللش ستایش کند؟


