
 (5:1یان د )افسسیاز روح القدس پر شو
 

 مقدمه :
 

)ارمیا باب خالق و قادر با ما عهد تازه بسته است  یخدا
ن عهد یو ا( 26آیه  36حزقیال باب  -34و  31آیات  31

 ح امضاء شدهیمس یسیله خون عیبوس
ن عهد یو حضور روح القدس در ما مهر ا (14:24)مرقس
 (5:5)دوم قرنتیان  است .

، جنگ و  یگناه و بدبخت، ا که فساد یدن یروزها نیدر ا
ده است ، یک گردانیمردم را  تار یزندگ یماریب
 ید به عنوان معبدهایگر بایش از هر زمان دیمانداران بیا

 ، ز شدهیروح تجه یبا پر (3:16)اول قرنتیان  خداوند
 گران اعالم کنند .یل را به دیغام خوش انجیپ

 شده لیموعظه من از دو بخش تشک
 ست ؟یروح القدس چ یپر -1
 م ؟یچگونه از روح القدس پر شو  -2

 

 ست ؟یروح القدس چ یبخش اول : پر
 
 :خداست  یروح القدس پر یپر-1
  

 قدوس . یمحبت و خدا ین ، خدایمقدس یمعجزات و خدا یقادر ، خدا یخدا خالق ، یخدا یپر
ا یاحساسات  یروح القدس پر یپرست ، ین یش پا افتاده ایز ساده و پیروح القدس چ ین پریبنابر
  ست.یت نیک خصوصیا یمثبت  یانرژ

ی ت میدهد ، هدا یم یکند ، تسل یرد ، صحبت میگ یم میت دارد  چون تصمیروح القدس شخص 
 یروح القدس پر ین پریبنابر( 4و3آیات 5روح القدس خداست )اعمال باب دهد ،  یم مید و تعلکن

 شخص خداست.
او در  یزندگ یکنترل تمام قسمتها یعنیکامال پر از روح القدس است  یم شخصیگوئ یم یوقت

 شود .یم یسیه عیدست خداست و آن شخص شب
بنابرین ما تا زمانیکه کامال شبیه عیسی مسیح خداوند نشده ایم به پر شدن بیشتر روح القدس 

 محتاجیم.
 

 : ییر و زیر و رو شدن مسیر زندگی استروح القدس تغ یپر -2
 

بر اساس  یکه زندگ یل کند )فرهنگیتبد یحیخواهد فرهنگ ما را به فرهنگ مس یالقدس مروح 
کند ، روح  یروح القدس طرز فکر و نگرش ما را  عوض م. خدا ، دعا ، تقدس و محبت است(  کالم

)سیرت باطل  و ارث رفته یکیات ژنتیتواند خصوص یم یکند ، او حت یالقدس قلب ما را عوض م
 یق ما را عوض می( ، روح القدس عادتها و عال1:18ر قرار دهد )اول پطرس یتحت تاث ما را پدران(

ما را عوض ، نحوه فکر کردن و نحوه عمل کردن خواهد نحوه صحبت کردن  یتواند و م یکند ، او م
  کند .
م اجازه یدار یکه تنها احساسات خوب یاست و در موارد یر کل زندگییروح القدس تغ ین پریبنابر
 م.یم که پر از روح القدس هستیم بگوئیندار

 

 :پری روح القدس پری تقدس است -3
 

 !م ؟ینداشته باش و پاکی یم ولی زندگی مقدسشود که پر از روح پاک خدا باش یچگونه م



 یسیعن است که به شباهت یدهد ا یکه خدا روح القدس را به ما م یلهاین دلیتر یاز اصل یکی
 م .یح در آئیمس

 دند.یفهم یکردند ، م یمردم با خدا مالقات م یبود که وقت یتین خصوصیاولتقدس خدا 
اول  -)روح ، روان و جسم ما رافکر ما ، قلب ما ، چشمان ما ،زبان ما را  خواهد یروح القدس م
 مقدس گرداند.( 5تسالونیکیان 

در  یبه پر یسیدر ما ساکن است که تقدس ع یم که روح القدس به پریم ادعا کنیتوان یآن زمان م
 ما ساکن باشد.

 

 محبت است. یروح القدس پر یپر -4
 

ن یو بزرگتر( 3:16)یوحنا ، نجات ما براساس محبت خدا بوده است (5:8)اول یوحنا خدا محبت است 
 ی، پس چگونه م( 12:35)یوحنا  محبت است ین نشان شاگردیو بزرگتر( 12:30)مرقس حکم خدا 

 !محبت آگاپه خدا پر نبود د ولی ازتوان از روح القدس پر بو
خته شده یما ر یده شد، در دلهایالقدس که به ما بخشمحبت خدا توسط روح د :"یگو یکالم خدا م

  .میم و به جهان تشنه محبت بدهیافت کنین محبت را از خدا درید ای( و ما با5:5ان یاست. " )روم
 

 روح دعا است . یروح القدس پر یپر -5
 

م. امّا ید دعا کنیم چگونه بایدانیرا نمید، زیآیمان میاریز در ضعف ما به یروح ن د :"یگو یکالم خدا م
 (8:26ان یکند. " )رومیما شفاعت م ی، برایناشدنانیب ییهاروح با ناله

 و شادی کنیم . رستد ، تا از حضور خدا لذت ببریمف یسرد شده ما آتش م یروح القدس به قلبها
 یتش را میاز او راز موفق یوقت 1یجهان در کره جنوب یساین کلیش ارشد بزرگتریچو کش یونگی

 د " دعا کن و اطاعت نما. " یگو یپرسند ، م
اج یمان قوت ندارد احتیآورند ، پس اگر دعا یخداوند به ارمغان م یها را برایروزیمردان و زنان دعا پ

 م .یروح دار یبه پر یدیشد
 

 خداست . یایقوت و عطا یروح القدس پر یپر -6
 

فرشتگان بلکه  یا و نه برایمانان و دنیا یب یروح القدس نه برا یایش شکر. عطایایعطا یخدا را برا
کند  ین صحبت مآمانداران است ، و اگر خدا آنها را آماده کرده و اگر کالم خدا درباره یسا و ایکل یبرا

خواهد که عروس خود  یکردند ، خدا امروز هم م ینها استفاده مآن  از یو اگر رسوالن و مقدس
 نت و قوت بخشد.یروح القدس ز یایسا را با عطایکل

عطایا و قوت برای ما نباید هدف باشد بلکه آنها وسیله ای برای خدمت موثر به خدا و دادن جالل به 
 اوست.

 ( 14:1ان ید " )اول قرنتیات روح باشیتجل یاق تمام در پید :" با اشتی گویکالم خدا م
 روح القدس است . یایروح داشتن قوت و عطا یگر از عالئم پرید یکیپس 

 
 
 

 کند . یجاد میل را در ما ایروح القدس روح بشارت انج یپر -7
 

 یم و تمامیافت و در اورشلید ید، قدرت خواهیالقدس بر شما آچون روح د :"یگو یکالم خدا م 
 ( 1:8د بود." )اعمال یشاهدان من خواهن نقاط جهان، یه و سامره و تا دورتریهودی
 (15:16)یوحنا  ن است که ما را به مبشران پر ثمریروح القدس ا ین کارهایتریگر از اصلید یکی

غام ین است که پیم ، ایگران انجام دهید یم برایتوان یکه ما م ین کاریگرداند. بزرگتر یل میتبد

                                                 
1  David Yonggi Cho (1936.کلیسای او بیش از یک ملیون عضو دارد : ) 



 ی، محبت و ارتباط و مشارکت با خدا ی، شفا ، آرامش ، شاد یغام نجات ، آزادیل را که پیخوش انج
 م .یگران برسانیبه د را است و خالق یزنده و واقع

ک تر یح نزدیه مسیرند  و هر روز به بازگشت ثانویم یهزار نفر م 200که روزانه  حدود  ییاین دنیدر ا
 (23)یهودا  م .یهانرا از آتش بر یاریروح بس ید به پری، با( 13:11)رومیان م یگرد یم

 و باعث نجات اطرافیانمان گردیم. که هر روزمان برای او زندگی کنیمخداوند ما را لمس کند 
 

 مسح خداست . یروح القدس پر یپر -8
 
  دیکه با یکسان -2ح باشند و یه مسیشب د یکه با یکسان -1 یعنیم یشو یده مینام یحیما مس

 باشند.مسح شده 
تواند به زبان ،  یروح القدس م یشدند ، پر یاء مسح میپادشاهان و انبق کاهنان ، یدر عهد عت

  ن بدهد.یزم یتحقق اراده خدا رو یدستان و حضور ما مسح خاص برا
( 14:5( و انبیاء )اول قرنتیان 5:10و مکاشفه  2:9ما در عهد جدید کاهنان و پادشاهان )اول پطرس 

 می توانیم باشیم.
 

 (11:2)اشعیا است.  یالهحکمت  یروح القدس پر یپر -9
 
می  سایکل یکار خدا را خراب کرده اند ، حکمت باعث بنا یحکمت یار خادمان که به علت بیچه بس

 . گردد و نبودن آن باعث لغزش 
 انجام دادن.  به نحو درست کار درست را در زمان و مکان درست یعنیحکمت 

 
ح یت صحیو هدا یات وافر  ، تسلی، ح ی، آزاد یروزین پیروح القدس همچن یپرعالوه بر موارد باال ، 

 دهد . یبه ما م یو کتاب مقدس
 
 
 
 
 
 
 

 ؟میبخش دوم : چگونه از روح القدس پر شو

 
 : میشومی از روح القدس پر ،  با اعتراف به گناهان خود و توبه-1
 

 ینجات ، مانع یبرا ی، مانع( 59)اشعیا ک مانع است ید که گناه یگو یکالم خدا صراحتا به ما م
 در دعا  و در خدمت. یبرکت ، مانع یبرا ی، مانع یشفا و آزاد یبرا یرشد در خداوند ، مانع یبرا

 روح القدس است. یپر  یبرا ین گناه مانعیهمچن
مان ید گناه را  به خدا اعتراف کرد و با ایگفت ماندن در گناه از خود گناه بدتر است ، با یم یبرادر

و خدا  (1:7)اول یوحنا کند  یما را از هر گناه پاک م یسیرفت که خون عیرفت و پذیآمرزش خدا را پذ
ن ما را به و گناها( 2:14)کولسیان کند  یخکوب میب میکه بر ضد ما است بر صل یآن دستخط

ما  یصخره ابد یم تا نهر روح القدس از پهلویپس مانع را بردار(. 7:19)میکاه اعماق دریا می اندازد
 (10:4و اول قرنتیان  19:34و  7:38)یوحنا  گردد. یدر ما جار

 پس اگر می خواهیم از روح القدس پر شویم ، توبه جدی و کتاب مقدسی بکنیم.
 

 از روح القدس پر می شویم :،  خدا یمان به وعده هایابا -2
 



مان یا (11:6)عبرانیان . افتی یزیتوان از خدا چ یمان نمید که بدون ایگو یکالم خدا صراحتا به ما م
 م.یریکند ما تحقق آن را در خودمان بپذ یآنچه خدا در کالمش مکشوف م یعنی

بخشد  یفرزندان خود که توبه کرده اند م ید که خدا  روح القدس را برتمامیگو یکالم خدا آشکارا م
(   5:18انی)افسس د "ید " از روح القدس پر شویگویو اگر کالم خدا م( 39و  38آیات  2)اعمال باب 

 یم آنرا میطلب یم آنچه بر حسب اراده او میدان یروح القدس است و م یافت پریاراده او در یعنی
 (5:14)اول یوحنا م.یابی

 م . یریمان بپذیگردد. با ا یآب زنده از ما جار یافته است تا طبق وعده اش نهر هایح جالل یمس
 رم . یپذ یروح القدس را م یپرخداوند ح یمس یسیپدر در نام قدوس ع یا

 

 از روح القدس پر می شویم :،  با پرستش-3
 

 ( 81:10کو باز کن و من آنرا پر خواهم کرد " )مزمور ید :"دهان خود را نیگو یکالم خدا م
روح القدس گردد.  یپر یرایافته  پذیمانمان رشد کرده و قلب ما وسعت یشود ا یپرستش باعث م

 د.یروح القدس گرد یم که چگونه پرستش باعث پرینیب یم 16و  4در اعمال 
 

 از روح القدس پر می شویم :،  و اشتیاق یبا تشنگ-4
 

روح القدس را  یپر یخدا به کسان( 7:37)یوحنا د " یاید :"هر که تشنه است نزد من بیگو یح میمس
 (5:32 ( و مطیع او هستند . )اعمال11:13)لوقا نرا می طلبند آکه با تمام وجود دهد  یم

 ییتوانا یخواهند خدا را خدمت کنند ول یاست که م یکسان یگفت روح القدس برا یم یشیکش
 ن صورت خدا را خدمت کنند.یشود تا به بهتر یروح القدس به آنها داده م یآنرا ندارند و پر

 

 از روح القدس پر می شویم :،  با انتظار-5
 

( و  40:31ا یافت " )اشعیباشند قوت تازه خواهند  یکه منتظر خداوند م ینانآد :" یگو یکالم خدا م
و  2با تعمق ی( وقت10:46د که من خدا هستم " )مزمور ید و بدانیستید :" باز ایگو یم یگرید یدر جا

)عبرانیان م یرویم یسیقداس به جسارت خون عبه حضور خداوند در آن طرف قدس االو صبر انتظار 
روزمندانه یپ یروح و زندگ یم پریتوان یم که در آنجا میباشم مطمئن یتوان ی، م(10:19و  4:16
 م .یداشته باش یحیمس

 

 جه :ینت
 
 دهد یگان به ما میروح القدس را به راحاضر است پدر  بر صلیب ، حیادمان نرود که با مرگ مسی

، ما نیازمندیم هر روزه از  فتدیما ب یکبار برایست که یک اتفاق نیروح القدس  ی،  پر (3:5)غالطیان 
 (6:3و  4:31. )اعمال  روح القدس پر شویم و پر از روح القدس بمانیم

روح القدس را  ین پریم قلب پدر مشتاق است که به ما ایهست یت روحانیامروز ما در هر وضع 
 م .یابیم و روح القدس را بیمان به حضور او بروین با ایببخشد بنابر

 م.یدعا کن 
 

 

                                                 
 امروزه به آن تاکید می گردد.تعمق در کالم خدا و صفات خداوند کار فوق العاده مهمی است که باعث رشد ایماندار می گردد که متاسفانه کمتر در کلیساها   2


