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 ۲۷ـ    ۱۵،    ۱۵یوحانا 

اگر مرا دوست دارید، دستورهای مرا اطاعت »

و من از پدر درخواست خواهم كرد 16 خواهید كرد

بان دیگری به شما خواهد داد كه همیشه با و او پشتی

همان روح راستی كه جهان  یعنی17 .شما بماند

 شناسدبیند و نمیتواند بپذیرد زیرا او را نمینمی

ماند سید، چون او نزد شما میشنارا می ولی شما او

شما را تنها »18 .و در خود شما خواهد بود

دک پس از ان19 .گردمگذارم، نزد شما برمینمی

زمانی، جهان دیگر مرا نخواهد دید اّما شما مرا 

ام شما هم خواهید خواهید دید و چون من زنده

در آن روز خواهید دانست كه من در 20 .زیست

احكام مرا قبول كند و مطابق آنها عمل نماید او کسی است كه مرا  هرکه»21 .و شما در من و من در شماپدر هستم 

داشته خود را به او ظاهر  ت دارد پدر من او را دوست خواهد داشت و من نیز او را دوستهرکه مرا دوس دوست دارد و

خواهی خود را به ما ظاهر سازی خداوند، چرا میای »یهودا )نه یهودای اسخریوطی( از او پرسید: 22 «.خواهم ساخت

پدر من  گویم عمل خواهد نمود وهرکه مرا دوست دارد مطابق آنچه می»در جواب او گفت:  عیسی23 «اّما نه به جهان؟

که مرا دوست ندارد مطابق تعالیم من عمل کسی24 .او را دوست خواهد داشت و ما نزد او آمده و با او خواهیم ماند

این چیزها را وقتی هنوز با شما »25  .ری كه مرا فرستاده استشنوید از خودم نیست بلكه از پدكند. آنچه شما مینمی

شما تعلیم خواهد داد و  چیز را بهالقدس كه پدر به نام من خواهد فرستاد همهپشتیبان شما یعنی روح اّما26 گویم،هستم می

 .آورد یاد شما خواهدام بهآنچه را به شما گفته

آرامش را به طوری که من  تواند آنجهان نمیدهم. گذارم، من آرامش خود را به شما میبرای شما بجا می آرامش»27

 .نباشید دهم بدهد. دلهای شما مضطرب نشود و ترسانبه شما می

 

 

  مردمآنکه وجود کنند. با  یم یابیارز گرنیبهتر از د ان راخودشجهان   مردم  شتریب   رانیآمارگ ،یدر نظرسنج

در جهان است!   در  دیگراز همه افرد   کند که او مهم تر یآنها فکر مجهان وجود دارند، هر کس از در      یاریبس

است که مردم بارها و بارها  لیدل نیدارد. به همنوجود  ایدن   یجا نیدر بهترها  نسانمه ای هبرا جایشنگحال  نیع

 یبخش   لیدل نی. به هممیآمده ا نیزم نیما از انداریم.  را کنند. ما انسانها روح خدا یرزه مبام ایجا در دن نیبهتر یبرا

 و. میهست یراضنا اری.  ما در مورد آن بسمیسازب  نگراید خودمان را مهم تر از    ش کنیمالتا ت ست این ا ما عتیاز طب

به ارتباط با  ازیما انسان ها نعین حال  در. میمانشود که ما تنها ب یجنگ باعث م نیو ا میکن یمبارزه م گریکدیبا  شهیهم

 به گرانید    میدار زای! ما نمیشو رفتهیپذ گرانید طرف از میدار ازی! ما نمیخواه یرا م گرانیما عشق د !میدار گریکدی

خواهد  ماریما را ب ,کار نیکار کند. ا تواندیروابط ما نمنی عی  م،یرا ندار ها   نیای  مه! و اگر ما  هدنرااحترام بگذ  ما

بدون پدر و  مانیتیگفته شده است: "او توسط همه ارواح خوب رها شده است!": مانند    یشخص چنین در مورد کرد.

. ما میریگ یرا بر دوش م نو گناه ما ی. ما هر گونه نگرانمیبردار ییتنها   بها رنج ها ر ی ههم میکن یم یمادر. ما سع

 !میکن ینابود م  یخودخواه قیخودمان را از طر

آماده  گرانیدبه  کمک  یخود را برا او ست،ین یهاوخاست. عشق خدا به دنبال خود نت از عشق انساعشق خدا متفاو

کمک کند.  چگونه  شتریو ب شتریخواهد  ب یبدهد؛ عشق خدا م را  یشتریب  هچیزخواهد  یم شهی. عشق خدا هممی کند

رشد  کند؟ چگونه  جهان دوبارهنفرت  انیم در دتوان یعشق م نیند؟ چگونه اعشق خدا بازگرد نیتوانند به ا یانسانها م

 میتوان یما م ای؟ آون ما ممکن استد درعشق خداون ایکنند؟  آ دایپ را گرید کیدوباره روابط با  ندتوان یمها  انسان 

عالقه   عالقه خودمان  یجستجو  یبه جا میتوان یم ایآ م؟یتجربه کن نیزم انیدر م نجایاعمال  بزرگ خداوند را در ا

روح القدس  قیکار را از طر نیشکست.  او ا  راانسان و خداوند  نیب دودحمرز مخدا  م؟یب کنجل را گرنید یندگز یبرا

و  میرا دوست داشته باش گرنید میتوان یما انسانها. ما م نیدر ب نیاست! همچن ریان پذکعشق ام لیدل نیهم اد. بهانجام د

پسر و روح و   پدر یاست که خدا یمعن نیدر ما است، به ا القدسکه روح  یاست که خدا با ما است. هنگام لیدل نیبه ا

 عتیطب ایو  بایز یقیدر موس ایکند! خداوند در ساختمان،  یم یشخصا در ما حضور دارد. خداوند در ما زندگ  القدس 

 .داردشود، بلکه توسط روح القدس در ما حضور  ینم افتی

 

 ییتنهامجبور به  دینبا نیو بنابرا میدار ازیدارد. ما به روح القدس ن تیما اهم یاست که در زندگ یزیهمان چ قایدق نیو ا

از ما  یتیشخص یژگیو کیکند. عشق می تالش  هودهیکند  بمی ل ادنب دشکه عشق  را در درون قلب خو ی. کسمیباش

عشق  نیخداست. خداوند هم تیاما عشق شخص باشد.شده ربات کنترل  کیتواند توسط  ینم چنینهم. ستینها انسان 

 .دیآ یعشق مسر چشمه همین کند، از  یم ادجیاست. و آنچه روح القدس ا پاک عشقاو  تیشخص رایاست، ز

https://www.loghatnameh.de/index.xhtml?wordText=%DA%AF%D9%86%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B4&id=25491


 

در  یسیع یگاه  کند.  یصحبت م  و در مورد عشق روح القدس نیدر مورد ا یسیع کاست،یپنطجشن امروز, در 

به  کند: یاوقات از کار روح القدس صحبت م ی. و گاهدکن یدهند صحبت م یانجام م انیحیمس مورد آثار عشق که 

 »اهید كرداطاعت خواگر مرا دوست دارید، دستورهای مرا «  :دیگو یمبه ما  یسیعنوان مثال، ع

 دهد ... یم حیروح القدس توض کاراز او  ،یو درست در جمله بعد

 همان روح یعنی .بان دیگری به شما خواهد داد كه همیشه با شما بماندمن از پدر درخواست خواهم كرد و او پشتی «

 » تواند بپذیردراستی كه جهان نمی
کند؟ و  ی: "خدا در کجا کار  مداشته باشدت کار انسان و کار روح القدس اختالف  اس نرممکیاست که  غ کینقدر به انسان نزدآروح خدا 

 یو م دیآن را بشنو دیانتو یگفت: روح خدا مانند باد است. شما م موسیکودیاشاره  به نبا نکته  نیبه ا  یسیع  کجاست؟   یمداخالت انسان

کار همان مثل کار روح القدس است. تمام  نیرود. و ا یو کجا م دیآ یاز کجا م  دییوگب دیتوان یکنند، اما نم یکه درختان حرکت م دینیبب دیتوان

می روح القدس  ق همینطریو از  میدار مانیا یسیروح القدس به ع قیدارد. ما از طر شهیاز ابتدا تا انتها در روح القدس  ر یحیمس یزندگ

 .روح القدس از خداست یایاست. همانطور که همه هدا ریپذ کانام خدا عشق ح القدس ورق ریطدرک کنیم. از   را تاب مقدسکتوانیم 

. میکه آدم و حوا کردند انجام ده ی رااشتباه همان دی. ما نبامیمالقات کن  عشق نیا قریط را از گانمانیهمسا میتوان یما م کاست،یپنط  زمان از

. هم باشد  انیحیمس انیدر متواند  یم زیغرور ن نی. امیخدا کن ن راو  خودما میخدا سو استفاده کن خوب هیداز هو   میا ستادهیا خدا هیبر پا  ما

 کرد. فیمقاله را در مورد روح القدس توص نیلوتر ا نی. مارتهیمدص را تشخیکار انسان و کار خداوند  نیبفاوت تمهم است که  نیبنابرا

داشته باشم و یا به سوی او بروم بلکه این  یمانخودم نمی توانم به عیسی خدای من ،اه من با خرد و یا با قدرت من ایمان دارم ک

یافت عث شد آن را درابرحمت و ایمان حقیقی به من ،دادن  روح القدس بوده که من را از طریق کالم خدا فرا خوانده و با نشان

 دوست یقدرت من را برا ییالقدس به تنها . روحمندهد تا کتاب مقدس را درک ک یبه من قدرت م ییروح القدس به تنها  کنم. 

ه کار ب افراد نیا یدهد تا من کلمات درست را برا یبه من قدرت م ییآورد. روح القدس به تنها یبه ارمغان م گرانیداشتن د

  ودخ شم که خدا  من را در آغوشاتقاد داشته بتوانم اعبلحظه  نیدر آخر تادهد  یبه من قدرت م ییالقدس به تنها . و روحببرم

با ماست. روح القدس ما  شهیکه روح او هم دیگو یبه ما م یسیهد برد. عاخود خو یبدا یهنگه خوهد داشت و  من را   به پادشا

از  یسیکه ع میدان یما م .میباش نیکه بدون والد میستین مانیتی. ما مثل میتنها باش دیما هرگز نبا نی. بنابراهدد یرا از خود نجات م

 است.   روح القدس با ما قیطر

 ینجات م دیغسل تعم قیکه ما از طر دیگو یبه ما م حیمس یسیکه ع یروح خدا وابسته است. هنگام نیابه  هیممی دکه ما انجام  هر کاری

. سپس دیگفته شده است که شما فرزندان او هست نینچ همدارد.  یسیبا ع ارتباط اریو بس میشده ا منیا, عشق نیشود که ما در ا یگفته م م،یابی

ن اجهر و ماورای این تهمین طور گفته شده است که شما می توانید صلحی را درک کنید که باال. واهید بودح خدر صلشده است که شما  گفته

 .نی. آمودان شما ترسقلب ش دیاجازه نده نیبنابرا دی خواهد بود. ما


