
 کند یم ریدر من تاث نینخست ستاپنتک دیاتفاقات ع هچگون

 ۱۷ـ  ۹،  ۱۵یوحنا  
 ۱۹ـ  ۱۳،  ۱۶ متی 

وقتی عیسی به نواحی اطراف قیصریه فیلیپُس 

به نظر مردم »رسید از شاگردان خود پرسید: 

ها بعضی»آنها جواب دادند: «پسر انسان كیست؟

ای دهنده است و عدّهگویند یحیای تعمیدمی

ارمیا و یا یكی از گویند: الیاس یا می

شما مرا كه »عیسی پرسید: «.انبیاست

تو »شمعون پطرس جواب داد: «دانید؟می

آنگاه عیسی «.مسیح، پسر خدای زنده هستی

ای شمعون پسر یونا، خوشا به حال تو! »گفت: 

و به تو .ستچون تو این را از انسان نیاموختی بلكه پدر آسمانی من آن را بر تو مكشوف ساخته ا

کنم و نیروهای مرگ، هرگز بر یم كه تو پطرس هستی و من بر این صخره كلیسای خود را بنا میگومی

دهم، آنچه را كه تو در زمین منع كنی، در و كلیدهای پادشاهی آسمان را به تو می آن چیره نخواهد شد

بعد    «.شد ایز دانسته خواهدآسمان ممنوع خواهد شد و هرچه را كه بر زمین جایز بدانی در آسمان ج

 .از آن عیسی به شاگردان دستور داد به کسی نگویند كه او مسیح است

 

 ۱۷ـ  ۹،  ۱۵یوحنا  
اگر  .ام. در محبّت من بمانیدطور كه پدر مرا دوست داشته است من هم شما را دوست داشتههمان

ام كه من احكام پدر را اطاعت نموده طورمطابق احكام من عمل كنید، در محبّت من خواهید ماند، همان

 .و در محبّت او ساكن هستم

حكم من این است كه .ام تا شادی من در شما باشد و شادی شما كامل گردداین چیزها را به شما گفته»

محبّتی بزرگتر از این نیست كه کسی .طور كه من شما را دوست داشتمیكدیگر را دوست بدارید، همان

دیگر شما را بنده .شما دوستان من هستید اگر احكام مرا انجام دهید.ستان خود كندودجان خود را فدای 

ام زیرا هرچه را از پدر کند. من شما را دوستان خود خواندهداند اربابش چه میخوانم زیرا بنده نمینمی

ام كه كرده رام و مأمواید بلكه من شما را برگزیدهشما مرا برنگزیده.خود شنیدم برای شما شرح دادم

حكم .ای كه دایمی باشد تا هرچه به نام من از پدر بخواهید به شما عطا نمایدبروید و میوه بیاورید، میوه

 .من برای شما این است كه یكدیگر را دوست بدارید

 

 

د نتوان یم این که افراد اول نتیجه شد.  اتفاق افتاد, منجر به دو  نینخست کاستیپنط دیکه در ع یزیهر چ

پس ای جمیع قوم » د.نکالم خدا را اعالم کن   دنتوانیم افراد, دوم این کهد. نکالم خدا گوش فرا ده هب

چطور    «.اسرائیل، یقین بدانید كه خدا این عیسی را كه شما مصلوب كردید، خداوند و مسیح كرده است

به همه  یتا ما با خوشحالد کنه نفوذ گوننیدر ما ا یستیکالم با نیا کند؟ یم ریکالم خدا در ما تاث نیا

 زیخاما مرد و رست یبرا یسیع نیهمرده, ک لیرا به انسان تبد حیمس یسیکه خدا ع کنیماعالم  ها انسان

  کرد.ها  انسانبه خاطر گناه را کار  نیبلکه ا انسان ها آنجام نداد. به خاطر را کار  نیخدا ا کرده است.

از کار خداوند صحبت  یستیبا ها ما انسان برای همینت.  ساها  نجات ما انسانبرای این کار خداوند 

   لیدلاین بلکه به  ستیما ن یتوانان لیبه دلاین  .فتادیوقت اتفاق ن چیخداوند ه امیپ نیاما متاسفانه ا یم.کن

م کال نیکند. ا ذ نفوما در  یستیکالم خدا با نیا در ابتدا  .میکار را آنجام ده نیا  میهواخ یاست که ما نم

 های خداوند مان است که ما انسان یسیع .دادنجات   میرا که گناهکار هستها ا که او ما انسان خد

پس چطور »   .میگوش فرا ده کالم خدا ها به چطور ما انسان  .داد ر  را  نجات ادل و گناهک هشکست



 این گونهما  رد که امکان دا»  شنویم؟را به زبان خودمان می پیام کار بزرگ خدااست كه هر یک از ما 

ما  باخود خداوند در وقتی که  تعجب  انندمکه کالم خدا به ما اعالم شده است.  یدر موقع میکن رتیح

 ایآ ای  »!هستمواقعی  یخدا  من » کند:  یامروز به ما اعالم م یسیکه ع ینجوریهم  کند. یصحبت م

چقدر بد است اگر ما  کند. یما صحبت م اکه خدا ب یبدون احساس  میدهمی عادت گوش  یما از رو

 یاز گناه  کرد. و کاربرای نجات ما که خدا  ی. کارمیکار بزرگ خدا گوش ده بهبدون احساس  هاانسان

    گناه کس از هر کار:  نیهم به واسطه ی دهد. یم   دیجد یزندگ  یسیع قیاز طر ما به که خداوند 

 نیا   ,خاطر انسان با سکوت نیبه هم  نمی کند. یخدا احساس تسل شکس از بخش چیو ه دترسمی 

  روح القدس بوده که من را      وجود ندارد. شمحکوم خدا,  ارشاد و بخش برای که دریپذمی اصل را  

و در کنار عیسی مسیح ایمانی ناب (داداست که ما را به مال خدا تغییر  معنی این )به مقدّس کرده است 

 نیچقدر ا؟  کند یم ریدر من تاث هاین است. اما چگون پنتکاست دیاتفاقات در ع.       ورندآرا بدست می 

 یدرک م ها که ما انسان شود یشروع م گونه نیا کاستیجشن پنط؟  کند یم نفوذجشن در بطن من 

کند. اگر چه کار  رییتغ ستیبا یمیقد یزندگ  خوب انسان است. که کار خداوند متفاوت از کار میکن

 دیع و همه کار خوب انسان متفاوت از نجات خدا است. ها ما انسان وجود داشت. خرد آن درانسان 

   مهم بود و  یلیخ حیمس نیلمان دآ خیدر تار  .ستیممکن ن یمیقد یبدون  شکست زندگ کاستیپنط

 .ه استکرد رییبه عادت تغ امیپ نیاما االن ا دریافت کردند.  یاحساس خوب یسیع امیاز پها انسان 

بحران  نیاز ا عبور ندارد. ایفایده  حیمس به مانیکه ا  دارند در المان باور  ها انسان شتریز بامرو

را  نیممکن است. من ا زی, همه چشوددر بطن قلب من شروع  کاستیاما اگر پنط سخت است. یلیخ

      خداوند  شیرا پ ام  یخاطر زندگ نیباور کردم. به هم هرفتم و اشتباه اشتبا راه   کنم که  یدرک م

مم  داشته باشم مانیتوانم ا ینم کنم که شکست خورده ام و  یخدا درک م نیا یپا شیم. در پذارگ یم

 مانیخداوند ا یسیبه ع»دهم: می گوش  را کالم خدا نیمن ا  .إحساس می کنم از خداوند دور شده ام. 

ساعت که  نیتوانم. هم ینم هفاناما متاسبیاورم  مانیم اواهخ یمن م» .افتی یآور كه تو  نجات خواه

در من ممکن است خدا    هر اتفاقی با کهاست  لیدل نیدارم ساعت خداست. به همرا احساس  نیمن ا

 یزندگجایی که از  کند. یکار مع به ومن شر لبروح لقدس در بطن ق قیکند و از طر ع به کار وشر

کند.  یع نموشر   می دهیم  صیتشخ راگرید های که ما اشتباه انسان جاییکند. از  یع موشررا  حیمس

حكم من این است كه یكدیگر را .« گفت که یسیخاطر ع نیعشق است. به هم یزندگ َح،یمس یزندگ

مهم   یکنم چه کار یدرک م یبه رحت دهم یم صیتشخهم را اگر من اشتباه و گناه «  دوست بدارید،

ر است که اشکآ کنم یخدا حساب م شیپ  را در ام یاگر من کل زندگ است. دهیاف یب   یاست و چه کار

کنم. روح  یروم و دعا م یروح القدس م شیپ ناست که م لیدلهمین  اما به  مقصر شناخته شده ام.

    دهد و  یدعا را گوش م نیخدا وعده داده است که هم ور کن!من شعلهخودت را تش عشق آ لقدس

را    عشق  نیهم میتوان یم ها است که ما انسانیی جا انهم سایعشق خداوند را به ما بدهد. کلهمه ی 

خداوند ی  ایهدا  دهد. یبه ما مهم درمان را   راه  بلکه دادن صیاشتباه ما را تشخفقط خدا یافت کنیم. رد

و کار عشق روح القدس  کند. یم لیتبد یبه خوبرا ما ات است که همه اشتباه لیدل نی. به همنجاستیا

 ن. آمی در ما ممکن است.

 

 

 


