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 القدس کیست؟ روح 
 روي خدا   : 2درس  

 دکتر سینکلر بی. فرگوسن 

به کار    ژهیوالقدس، و به روح   تیّبه آغاز کار و مأمور   م؛یکه داشت  یمقدّمات   يخب، در مطالعه  اریبس
  ی رو به پوچ   میعظ  یبودن خلقت، و کمال و خوش  یرو به ته   يطور پُرچه   کهن یو ا  نشیاون در آفر

  ب، یترت  نیمهو به  دهی نظم م  نش، یفرآطور به  که چه  میدیو د  میفکر کرد  کنه، ی ما وارد م  یزندگ
و اونو دوباره مرتّب    دهی ما نظم م  یالقدس، به زندگ که روح   میاز سراسر کالم مقدّس خدا آموخت

  ت یّطور خاصّ به خدمت و مأموربه خوامیمطالعه م نی کنه. در ا دایتا خدا جالل پ کنهی م
در دوران    ژهیوه . که ب مینامی م  م، یقد   ا ی  کهنه   مان ید و پکه اونو عه   میفکر کن  يز یالقدس در چروح 

آمدن خداوند    يو قوم خودش رو برا  کردی القدس، در مردان و زنان؛ کار مبود که روح   قیعهد عت
اون   ت یّهو  دن یفهم يگشا جهات، راه  ی ل یفرد، از خ ک ی  ينامهی . چون زندگ کردی آماده م  ، یسیع

طور به  چه   نم  نیبدون   ن یدار   از ین   تم، سه  یکسمن چه   ن یبدون   نیخواهی شخص هست. اگر شما م 
 .  هیمن چ يو گذشته  دمی رس جان یا

خاطر  اصل رو به  نیو ا  میکن  دایالقدس رو پشناخت روح  ییشکل، اگر قرار باشه توانا   نیبه هم  و
وقت  اون  کنه، ی که هست، آشکار م طور ن هست که خودش رو او  ی روح ن یکه اون، هم میبسپار

چه که  القدس رو از آن که سرگذشت روح   نه یا  م؛یانجام بد   دی که ما با  ییااز کاره  یکی واضحه که  
اون و شخص   يمکاشفه  تیّبه کامل کهی. وقتمیدنبال کن ده، ی کالم مقدّس خدا به ما م اسرسر

  ن یهست که ا یکسکه اون چه  میبفهم میتون ی وقت ماون  م؛یکنی م  دای دست پ ح، یمس یسیع
طرز   کی از قدرت خداست،  یان یعرض کردم که روح، ب  س اوّل، ر. در دکنهی کار م یعال  ن، یچن

 القدس، روح   به   پسر  و   پدر   خطاب   – فرموده    ان یطور که خودش ب رت خدا، همون یاز س  ی شخص  ان یب 
 .  کنهی م یروش، خودش رو به ما هم معرّف  نی. و خدا به همره یوغ روح  و  پدر به پسر

تا ما رو نسبت به حضور خدا، آگاه   ادیم ه هست ک تیّروح خدا شخص خدا در الوه میبگ دیشا
که احتماالً   يدر مزمور بایز اریاظهار نظر بس کی، در 139مزمور  يسندهینو نیکنه. مثالً فکر کن

  ن ی از ا جاچیبه ه میتون ی که ما نم  گهی م نی مزمور از ا نی. اگهی م یما آشنا هست، چ يهمه  يبرا
  زم؟ یو از حضور تو کجا بگر  از روح تو کجا بروم؟  "ه.  شکه حضور خدا در اون نبا  میبر  یجهان هست 

!  یجا هستتو آن   نکیبستر بگسترانم، ا  هی ! و اگر در هاویجا هستاگر به آسمان صعود کنم، تو آن 
خواهد    ي رهبر دست تو مرا    زیجا ن ساکن شوم، در آن   ای در  ي و در اقصا  رمیسحر را بگ  يها اگر بال 

 " فت. رنمود و دست راست تو مرا خواهد گ
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و دراصل، جذّاب درمورد خدا   زیانگجان یه یلیخ اتیّجزئ يسرک ی یخدا و حضور خدا. ول  روح
تر و به مزمور  به عقب   ی. اگر کم کنهی م   ان یاونا رو ب   ق، یهم هست که کالم مقدّس خدا در عهد عت

 سپ  ، یان شپوی خود را م   يرو":  نینیب ی ؛ م30و    29  اتیباشکوه رو در آ   ان یب   نیا  ن، ی، نگاه کن104
 "...گردندیو به خاك خود برم رندیمی پس م ، یکنی ها را قبض م . روح آن گردندی مضطرب م

خود را   ي رو" : گهی م هست که شیدایو دو کتاب پ کی  ي هااز فصل  یبازتاب  ن، یروشنه که ا حاال
و به خاك خود   رندیمی پس م ، یکنی ها را قبض م . روح آن گردندی پس مضطرب م ، یپوشان ی م
حاال   ".یگردان ی را تازه م نیزم يو رو شوندی م دهیآفر ، یفرستی چون روح خود را م گردندیمرب 

 .  يتضادّ مواز  کی . میجمع اضداد دار  ینوع جان ی که ا نیتوجّه کرد دونمی نم

 فرسته،ی خدا روحش رو م   ی وقت  ی و مرگ هست، ول   یستین   پوشونه، ی خودش رو م  ي خدا رو  یوقت
تنها  که روح خدا نه  نهیشده، ا  میما ترس  يبرا  جان یکه در ا   يریهست. تصو  يو شاد   یتازگ  ، یزندگ

بلکه   اره، یارمغان مما به  ي پرجالل خدا رو برا تیّ شخص يهمه  عتاًیاز حضور خداست که طب یان یب 
تنها از صفات خدا، بلکه از خود شخص  نه  داره؛ی خدا برم  يهست که پرده از چهره  یخدا کس   روح

 شده.   میکار رفته و ترسبه  ق، یدر کالم مقدّس خدا در عهد عت بارک ی از شیب  ، ریتصو نی خدا. ا

رفتن و   يجا که خدا درباره کار رفته، اون هم به 29: 39 الیدوباره در کتاب حزق ر، یتصو نیا
بار    من   که   د یگویم  هوه ی و خداوند  ":  گهی م   يآورطور اعجاب . و به گهی با قومش، سخن م  دارشید
 خواهم  ل یائاسر را بر خاندان  شیخو روح  که را یز دیپوشان  نخواهم شان یخود را از ا ي ور گرید
و بعد خدا   کنهی خودش رو پنهان م ي خدا رو جا، ک ی که  نینیب ی رو م ری تصو نیپس ا  ".خت یر

هست که داود هم    يزی همون چ  ن ی. ادارهی خودش برم  ي القدس، پرده از روشخص روح   قیازطر
خود را از گناهانم  يرو " : گهیم کنه، ی آمرزش م  ي تقاضا ی، وقت12تا  9 اتی، آ51 ردر مزمو

در باطنم  میو روح مستق نی افریخدا دل طاهر در من ب  ي. ا مرا محو کن ي ایخطا  يبپوشان و همه 
 " تازه بساز...

  نداز ید موخود را از گناهانم بپوشان، مرا از حضور خ يرو ": گهی م کنه؟ی کار م داود چه نینیب ی م
در گفتار خودمون و   نیدون ی طور که مها همون وقت  یلیو خ ".ریو روح قدّوس خود را از من مگ

ک  ی و به حضور خدا نزد میخدا رو بشناس میخواهی واقعاً م  ی در گفتمان کالم مقدّس خدا، وقت
  ر خدا رو آشکا  يهست که چهره  ی. روح خدا همون کسمیکنی خدا صحبت م  يرو  دن یاز د  م، یبش

 . کنهی م
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همه باهاشون   کنمیم که فکر کنهی ارائه م  ییزها یچ ق، یکالم مقدّس خدا در عهد عت جان یا و
و عدالت و امانت و   تیّ و از قدّوس میصفات خدا صحبت کن يدرباره  میتون ی . م میدار ییآشنا

  نن توی م  زهایچ نی ا يو همه  میخدا بگ یقابل اعتماد بودن و قدرت و حکمت و دانش و پاک
ما   نیاخداست، بنابر يالقدس، آشکار کردن رو و خدمت روح  ت یّبشن. مأمور حسوبم یانتزاع

  ي چهره  نی هستن. ا یشخص  قت، ی که درحق مینیب ی صفات رو م  نی ا يو همه  های ژگیو نیا  يهمه 
 خداست.   یواقع 

مشابه   ي باز کی نشون، ی دوست دارن با والد کی کوچ ي هابچه  ، یمطمئنم که در هر فرهنگ باًیتقر
سال، صورتش رو با  آدم بزرگ  کی ن، یدون ی . مکابوی: پگنی رو انجام بدن. در اسکاتلند، بهش م

  د ی. شاادیکار، خوشش م ن یو بچه از ا دارهیو بعد ناگهان، دستانش رو برم پوشونهی دستانش م
داشت و چرا   یچه لذّت ، يباز نی ا ادینم ادتون یو حاال  نی رو انجام داد يباز  نی ا بارک یهم  اهاشم

 .  نی شما بخند شدی باعث م 

  ی کس  يچون چهره . چرا؟  خندن ی و م  دن ی رو انجام م  يباز  نیهمش ا   ک، یکوچ   يهاکه بچه  نینیب ی م
شده. پس در تمام کالم مقدّس  ان ی باهاشون باشه، براشون نما خوادی شون داره و م که دوست 

ما آشکار    يبرا  حیمس  ی سیخدا رو در ع  يجام، چهرهالقدس، سران روح  د، ی فقط در عهد جدخدا و نه 
جالل او را  ": می، بگ1فصل  وحنّای لیرسول در انج وحنّایصدا با هم میتون یو ما م کنهی م
  ی در زنان و مردان  یمتفاوت يهاوه یالقدس به ش. امّا در تمام کالم مقدّس خدا، روح "...میادهید

  باشن، کنه و قوم خدا، اونو دوست داشته    ان یام خدا رو ن   ي تا چهره  کنهی قوم خودش کار م   ن یدر ب 
 کنن.    دای رو در خدا پ ضی و ف تیّدر اون لذّت ببرن و امن

انجام   م؛یقد مان یعهد و پ  يالقدس در روزهارو که روح  يار یبس يکه کارها  نه یموضوع جالب ا و
عهد   رقوم خدا د يقدس، براال هست. روح  یپدر آسمان  يچهره  ي مکاشفه قت، یدرحق ده، ی م

. اون به قوم  دهی فرزندانش انجام م يپدر برا ک یکه  دهی رو انجام م ي همون کار  قاًیدق م، یقد
که   ن یکنن. مثالً فکر کن ی که اونا بهتر زندگ  بخشهی حکمت رو م يه یو عط هی هد م، یدر عهد قد

 طور بود. چه کرد، ی م یکه در مصر زندگ  ی در زمان  وسفی تیّوضع 

اون وجود   یاون، روح خداوند بود که در زندگ  کردن؟ی بهش توجّه م  مبود که مرد  ی اون چ در
اگرچه چون   دن، یدی هم م الیبود که مردم در دان  يزی. اون چ38: 41 ش یدایکتاب پ - داشت

  یی زهایچ دیدر امروز که شا مانان یایبودن، گفتارشون درست نبود، درست مثل ب  مان یایب 
 ندارن.   ی لحن سخن خوب  یول  نن، یب ی شما م  یزندگ  . چون کار خدا رو در گنی درمورد شما م 
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. پس در برن ی کار نم اون؛ به فیتوص يرو برا یمناسب اتیّادب  یول  ارن، یم مان یمردم، ا یگاه
بودن که خدا روح حکمتش رو به   دهیمندان بابِل، مردم فهمقدرت  يه ی دوران نبوکدنصّر و بق

طور که چه  کردی م تیو اونو ترب  دادیم میتعل ل ایپدر، به دان  کیعطا فرموده. خدا مثل  ال، یدان 
القدس، به ما  روح  قیپدر ازطر یعنیکنه. پس  یجالل خدا زندگ  يبرا ، يدادهرنوع رخ  رغمیعل

 .  آموزهی حکمت رو م

شماها با   ایآ دونمی . نمکنهی ودش رو در کالمش، آشکار م القدس، خپدر توسّط روح که، ن یا  دوّم
. دراصل، اونا  نی، نوشته شده، آشنا هست23 لیوئدر کتاب دوّم سم سخنان داود که  نیآخر
 مینیبب  نییایخدا هستن. ب   امبریسخنان اون در مقام پ  نیآخر  یول   ستن؛ی داود ن   يهاحرف   نیآخر

 گفته.   یداود چ

 او بر زبانم شد و کالم  متکلّم من  يلهیوسخداوند به روح ": گهی، م2: 23 لیدوّم سموئ کتاب
 کنه؟ی کار رو م  نی ا یاز چه راه  کنه، ی م تیفرزندانش رو ترب  یپدر وقت  کی خب،  ".دیگرد ي جار 

  نی . و اکنهی م ت یو هدا یی. با کالمش، فرزندانش رو راهنمادهیم میهاش، اونا رو تعل با حرف 
انجام    ق، یالقدس در تمام صفحات کالم مقدّس خدا در عهد عتهست که روح   ين کار درست همو

 . دهی م

  ن ی بود. منظورشون ا ن یدست خداوند بر سر اوناست، منظورشون هم گفتن ی م امبران یپ یوقت
طور در رساالت اوّل و دوّم  هست که پطرس چه  ادتون یبود که روح خدا بر اونا نزول فرموده. 

القدس،  که روح  گهی ، م21:  1دوّم پطرس  يکرده، و در رساله ان یضوع رو ب مو نی خودش، ا
 ن، یبه ما برسونن. بنابرا ق، یتا کالم مقدّس خدا رو در عهد عت کنهی خدا م مجذوب ها روانسان 

 . دهی م میو به ما حکمت رو تعل دارهیخودش برم يالقدس، پرده از چهره روح   قیخدا ازطر

. در  بخشهی رو م ا یالقدس، عطا. خدا توسّط روح کنهی م ت یکالمش، قومش رو هدا ق یازطر خدا
القدس که در  روح  تیّبه خدمت و مأمور  هیارجاعات اوّل  نیکه در ب  میوجّه کردتاوّل،  يبرنامه

تا اونا  دهی گران مبه صنعت یی ای، ذکر شده، خدا عطا 35تا  30: 35و  11تا  1: 31کتاب خروج 
 بکنن تا خدا با قوم خودش، مالقات کنه.    بایجالل خدا، ز  ي رو برا پرستش انون ک

از   ی کی و  میکنی م دایپ  ق، یکه در کالم مقدّس خدا در عهد عت يز یچ نیتربرجسته  د یبعد، شا و
  ت یّ توسّط خدمت و مأمورکه خروج قوم، به نه یهست که کمتر بهش توجّه شده، ا يموارد

موضوع در   نیطور به اچه  اءیکه اشع  نیفکر کرد نی تا حاال به ا دی. شارهی گی القدس، انجام مروح 
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که قوم از اسارت   کنهی صحبت م  یروش  ي، توجّه داره و درباره 63 اءینبوّتش در کتاب اشع  ان یپا
 هست.     9:    63  اءیدر کتاب اشع   ن یا  ده؟ی و نجات مخدا اونا ر   يو حضور فرشته   ان یم  رون یمصر، ب 

،  10: 63و اونو در  کنه، ی قوم رو نقل م یکتاب خروج، داستان سرکش ر یدر تفس اءیبعد اشع  امّا
هست    ادتون یالقدس شدن. حاال  و اندوه روح   یکردن و باعث ناراحت   یکش. قوم، گردن دهی شرح م

  ي روح قدّوس خدا را که به او تا روز رستگار":  گهی ، م30:  4  ان یپولس به افسس  يکه در رساله 
القدس  هست که شخص بودن روح   یمتون   نیاز برتر  ی کی   ن یا   ". دیمحزون مساز  د، یاشده   مختوم

 . کنهی رو اثبات م 

.  نیکنی شخص رو محزون م  کی .  ستیمورد ن   کی   ای  زیچ  کی.  نیکنی خص رو ناراحت مش  کی   شما
بازگو   اءیکتاب اشع  63. از متن موجود در فصل اوردهیاز خودش درن  ي طورن یهم نویپولس ا

 . کنهی م

که اونا   یابر جالل  یعنی کرد، ی م  يکه حضور خدا که قومش رو رهبر گهی داره م اءیاشع  جان یا و
  ت یو هدا  يرهبر  ابان، یدر شب که اونا رو در ب   یدر روز و ستون آتش   يستون ابر  کردن، ی دنبال م

دورنما   کی و بهشون  کردی م ي القدس بود که اونا رو رهبرهمون شخص روح  قت، یدرحق کرد، ی م
  ي نشانه برا کی  نا، یا ي بشن. پس همه  ياتا اونا قوم تازه  دادی تازه رو نشون م ی نیسرزم زا

  ن ی هست که ا  یپدر آسمان   کی و نزد  یم یالقدس، همراه صمگفت، روح   طورن یبشه ا   دی ماست، شا
  يبرا خوان ی پدر و روح، م مینیبب میپدر برداره تا ما بتون  يه پرده از چهره رو داره ک  تیّمز

تا   کنهی م ز یاونا رو تجه ده، ی م میکالم رو تعل ده، ی کار کنن و بهشون حکمت م خدا چه  دان فرزن 
با خداوند،    ی شخص  ياو اونا رو به رابطه   کنه، ی م   ي رهبر  يدمت کنن، اونا رو به آزاد خداوند رو خ

هست؟   يطورچه  مانهی ارتباط صم ک ی نیدون ی نکنن. م نی که خداوند رو غمگ کنهی م ت یهدا
 نه.    ا ی نیکرد دای رو پ ی می صم يرابطه  نیشما ا  ایآ دونمی نم

  نیتون یامّا نم ن، یندرت، متوجّه اون بشو به نین بز بیآس گران، یبه د ن یتون یشما م ن، یدون ی م
  ن، یبش ب یآس ن یهردو متوجه ا کهن یبدون ا  ن، یبزن  ب یآس ن، ی شون دارواقعاً دوست  ی به کسان 

از    یعال   ينشانه   کی  ینظر برسه، ولبه   یمنف  دیباشکوه، هرچند شا  ان یب   ن یپس ا  ست؟ین   طورن یا
همراه اونا باشه،   ابان، یتا در ب  خوادی خدا م  هست که خدا طالب اون از قومش هست. یتیّمیصم

 همراه فرزندش راه بره.  ا، یدن  نی ا ابان یپدر در ب  کیمثل 

ما    يبرا  ق، یالقدس در کالم مقدّس خدا در عهد عتروح   يدرباره   یمشخّص  يزهایچ  ج، یتدربه  پس
 ، یمی قد ن مایعهد و پ ریز که، ن ی القدس، شخص هست. دوّم اروح  که، نی . نخست اشنی روشن م 
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به کمال   ی اقیتازه داره و به قوم خدا، اشت مان ی به پ يااشاره  ده، ی القدس انجام مکه روح  ي کار
و   ن، ی و دوست داشته باش ن یرو بشناس یتا کس نییآی م ی وقت ن، یدون ی . مدهی رو م ترشیب 

که اون شخص رو بهتر   نهیا  ن؛ی انجام بد دیکه با  ي کار ک ی ن، یبگم، عاشقش بش نی بگذار
 .  نی با اون شخص باش شه یهم  نیخواهی . منیوقت بگذرون  ترش یش ب و باها نیشناسب 

القدس نه به همه، بلکه  برکت خاصّ از روح   ک یکهنه،    مان یدر دوران عهد و پ  ن، یجالبه که بدون   و
 یول  م، یپردازیموضوع، م نی به ا ندهیآ يها. ما بعدًا و در درس شدی اعطاء م  ها، یفقط به بعض

 کنه، ی م خدا رو آشکار    يالقدس، چهره موضوع، تمرکز کنم که روح   ن یا   يکه رو   خوام ی ه م اآلن اجاز
  ک یها به  انسان   ي. همه ادیحساب مبه  یمورد دست دوّم  نوعک ی   نیا  ها، یبعض  يدراصل، برا  یول 

 . کننی و مکاشفه رو تجربه نم  يگرروشن  ن یا ، یو روشن تیّاندازه از قاطع 

،  11در کتاب اعداد، فصل  ها، نیتراز مهمّ  یکی  د یموضوع، و شا نی ا يرها یتصو ن یاز بهتر ی کی
  ن ییرو تع  یدان یسپشیر ی، موس11که در کتاب اعداد، فصل  نیخاطر داربه ای. آشهی م دایپ
 یتون ی . «تو نمدهی مشورت خوب بهش م کی ، یکه بهش کمک کنن؟ پدر همسر موس  کنهی م

  ي رو رهبر  نایا یتون ی نم  ییتنها هستن، به جانی آدم، ا ون یلی. چند میرو بکن  کار نی ا ییتنهابه
 .»يدار ازی. به کمک، ن یکن

که خداوند در   افتهی اتّفاق م نیا ی. و جالبه، وقتکنهی م نییرو تع  خینفر از مشا 70 ، یموس پس
که بر   ی هست و از روح 25: 11که در کتاب اعداد  کنهی وگو م گفت  ، یو با موس  ادیم نییابر، پا

  ک ی  دش، . و بع کننی و اونا هم شروع به نبوّت م  دهی نفر، قرار م  70و بر اون    رهیگی بود، م  یسمو
   اد؟یم ادتون ی افته، ی اتّفاق کوچک جالب م 

کارها   ن یا دینبودن. نبا اءیانب ي. اونا از طبقه کننی از اردوگاه، شروع به نبوّت م رون ینفر، ب  دو
به   ی هستن که مجوّز خدمت روحان  يون هستم، افرادا رویکه من پ يا. در فرقهکردن ی رو م

انجام بدن، انجام   توننی که نم ییاز کارها ی کینشدن،  يگذار هنوز دست  یرو دارن، ول  لیانج
 هست.   ض یبرکت و ف يدعا

ناراحت   یل یاگر فکر نکرده باشه، همه، خ ن، یدون ی کار رو بکنه، م ن یا ی اگر کس  ن؛یهم يبرا و
!»  نی نشد  يگذار. شما که هنوز دستنیگفتی و برکت رو م  ضیف  ي دعا  دی نبا: «شما  گنی . مشنی م

 اّتفاق افتاده. ن یهم هم جان ی حرفا. ا لیقب ن یو از ا

 ی بخداوند، ن  قوم ی تمام کهکاش ": گهی . اون مگهی م ی چ ی موس نیخاطر داربه ایآ دونمی نم
منظور  کنمی راستش من فکر نم  "!ودنمی م افاضه شان یخود را بر ا و خداوند، روح بودندی م
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  ست ه  ادتون ی القدس رو نداشتن، بلکه  از روح   ي اتجربه  چیه  ، یطور کلّبوده که قوم به  نیا   یموس
  ش یسرّ خو  که ن یجز ا  کندی نم  ي کار   هُوَه یخداوند    را یز"طور بوده،  چه   باًیتقر  ق، یکه نبوّت در عهد عت

   ".زدسای م مکشوف  اءیخود انب بندگان  را به 

خاصّ بهشون عطا   يری کرده بودن، مکاشفه و تنو دای حضرت اعالء، راه پ یمخف يهابه مکان  اءیانب
  اس ی. حرف ال ستادن یاونا رو کلمه به کلمه بگن. اونا ا  يشده بود که فرا خونده شده بودن تا همه 

  ی قسم...» موس  ام ادهست یا  ي حضور و  به   که  وت یصبا  ، هُوَه ی  ات یح  : «به گهی که م   هست   ادتون یرو  
منبر   نیو پشت ا ادیجماعت، بتونه ب  نی هرکس از ا کاشي : «اگمی م ی: «کاش که...» گاه گهی م

رو   یکه کاش موعظه کنه تا مشقّت سخت  گمی م  یول  کنم؛ی و موعظه کنه، واقعاً آرزو نم ستهیابه
  ی خداوند، نب قوم  ی متما که: «کاش گهی م  یتجربه کنه!» و موس کنه، ی تحمّل م یکه هر واعظ 

 نبود.  قیاز ساختار عهد عت ی بخش نی البتّه ا ی..» ول بودندی م

  ی دسترس  شکل، در نی به هم قاًیما دق يهمه  یعنیهستن،  یجنبه؛ همه نب نی از ا د، یعهد جد در
. پس در  میهست میسه ح، یمس یس یخدا در شخص خداوند ما ع يبه چهره  واسطهی و ب  درنگیب 
  میآموزی م  نیچنهست. هم  یالقدس، شخص و شخص که روح   میریگی م  اد ی  م؟یآموزی م   یچ  جان یا

 وجود داره.    رفتش یالقدس، پروح   يه که در مکاشف

  مان یکه در عهد و پ  رفتش یپ  ن یاز ا  یهست. بخش  رفتش یالقدس، پروح  تیّ خدمت و مأمور  در
 گران، یوند داشتن و دبه خدا یخاصّ  یدسترس های بوده که بعض نی وجود داشته، ا ی میقد

  م، یقد  مان یدر اون عهد و پ  یازش لذّت ببرن؛ ول   تونستنیو م  دن یشنی م   یدسترس  نیا  يدرباره 
با تو   مانه یرو که من از مصاحبت صم ياتجربه  ن ی هم شهی نم  ای آ ا، ی: «آه خداکنهی دعا م  یموس

 هم تجربه کنن؟»   گران یدارم، د

که   نه یکار روح خدا ا یی . هدف نها نهیا  ن، یتوجّه کنبهش  خوام ی که م  ی موضوع  ن یبعد، سوّم و
سبب  که به   ییهازیاز چ  یکی قوم خدا فراهم کنه.    ياستراحت رو برا  اره، یب   یقوم خدا، آرام   يبرا

 دن، عبارت شرق باغ ع   ست؟ین   طورن یها ناآرام شدن. ا که انسان   نهیسقوط انسان، اتّفاق افتاده، ا
 . کنهی م فیمردان و زنان رو بدون خدا، توص یهست که ناآرام  ی ان یهمون ب  قاًیدق

قوم    ان ی و عص  کنهیبه عقب نگاه م  اءیاشع   یبود. و برام جالبه که وقت  یهم ناآرام  ابان یدر ب   یحتّ  و
دنبالش بود، بردن قوم به  القدس، به که روح  يزیکه چ گهی م ی روشنبه نه، یب ی رو در صحرا م

  به هست که  هیمادرون  کی  نی ا قت، یاونا بود. درحقاز آرامش به   یموعود و دادن حسّ نیسرزم
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اسم   ن یچرا به نوح، ا نیدون ی م  ای. آگردهیبه آغاز کتاب مقدّس، برم باً یتقر یعنیتر قبل یلیخ
 داده شده؟    

بچه،   نی ا د یگفتن: «شا نشیداره و والد  یراحت ي به کلمه  هینسبتاً شب ی نام نوح، تلفّظ چون 
باشه که   يهمون پسر  نی ا د ی. شا کنهی تراحت رو برامون فراهم مو اس یباشه که آرام  ی شخص
  ت یّو کامل اره یرو برامون م اء یو اح ي داده شده که رستگار  15: 3 شی دا یاش در کتاب پوعده 

القدس  روح   یاون نوح نبود. وقت  ی.» ول کنهیو آرامش رو فراهم م  دهی رو به ما م   یدگ و زن   اتیح
و   ریببره که در اون؛ ش ینیبود که قوم رو به سرزم ن یرش اکا کرد، ی در دوران، خروج کار م

 آرامش و استراحت رو بچشن.   ين مزهبود تا اونا بتون  يعسل جار

  ن ی شما پاسخ ا م؟یکنی م دا یالقدس نبود، درسته؟ ما کجا آرامش رو پروح  یی کار نها  ن ی ا یول 
نزد من    دییای. «ب یسید ما ع خداون   کنه؟ی صحبت م  یآرام  افتنیاز    یکس. چهنیدون ی پرسش رو م

 .» دی خواهم بخش  یباران و من شما را آرامکشان و گران زحمت  یتمام  يا

ما فراهم کنه   يرو برا  ی که آرام نهیالقدس، ا روح  ییکه هدف نها مینیب ی م میدار  ي طورن یا پس
دمون  خو يدهندهخدا رو در نجات  يکه ما چهره  شهی م افتی  یتنها زمان  ، ییآرامش نها نیو ا

  ی س یالقدس داره به عروح   م، یقد  مان یکه در سراسر عهد و پ  ه نی. منظورم امینیبب  ح، یمس  یسیع
القدس  روح   ي. انگار کلّ موعظه دهی که تنها در اون به ما آرامش رو م  کنهی ما اشاره م   يبرا  حیمس

رو در  روحتون  ی ببرم که آرام یسیع شیشما رو پ خوام ی : «من منهیدر سراسر کتاب مقدّس؛ ا
 .» نیکن دایاون پ

که از   میکنی شکرت م  ، یس ی. «خداوند عمیشکر کن نیا  يو خدا رو برا میباهم دعا کن نییایب 
ما آشکار   يتو رو برا  ي تا ما رو به مصاحبت با تو وارد کنه، چهره  کنهی ابتداء روح مقدّس تو کار م

م  تما  با میخواهی . ممیکن  دا یت پو استراح یآرام میتون ی بده که فقط در تو م  میکنه و به ما تعل
که روحت رو به   میکنی م  دی. تو رو تمجمیکن يو پرجالل شکرگذار ضیکار پرف نیا يمون برادل
 .»نی. آممیطلبیو م میکنی . در نام تو دعا م يدی ما م
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