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 القدس کیست؟ روح 
 روح خداوند   : 3درس  

 دکتر سینکلر بی. فرگوسن 

اونا در سراسر    قیالقدس ازطرکه روح   میپرداخت  یی هاروش   یما به بررس   ، یبرنامه و درس قبل  در
از دانشگاه   لد ی. وارفی . ب یبرجسته، ب  دان ی االه ي ها. در نوشته کردی کار م  م، یران عهد قددو
که کالم مقدّس خدا در   دهی شرح م  شون ی. امیخون ی کار م  ن یاز ا  ی عال  فیتوص ک ی نستون، یپر
: «درسته که اتاق،  گهی هست. م  هی پر از اثاث کی اتاق تار ک یمثل  ق، یو دوران عهد عت  قیعت د عه

 .»   نی که چراغ رو روشن کن نیشی م هیمتوّجه اون اثاث یتنها وقت   یپر از وسائل هست، ول 

  ق، یعهد عت يدا هست. خ قیمکاشفه از خدا در عهد عت هیشب یلیموضوع، خ نی: «اگهی م شون یا
فرد   يالقدس هست، امّا برا خدا؛ پدر، پسر، روح  نیهست. ا  دیعهد جد يمطلقاً همون خدا 

  ک، یهست که انگار در همون اتاق تار   یحسّ  کی  بره، ی سر مبه  م، یعهد قد  يکه در فضا  يدارمان یا
 ن؟ یشتدا ی احساس نیحال، چنشماها هم تابه  ایوجود دارن؛ آ ی لحظات نیکرده.» چنی م  یزندگ

جا روشن بوده و ناگهان،  لحظه همه   کی روشن شده.  و چراغ    نی رو زد  دیو کل  نیوارد اتاق شد  شما
بود؟ واقعاً   يطورن ی واقعاً ا ای: «آنیکنی . با خودتون فکر م شهی م ک یو دوباره تار پَرهی م وزیف
هستن که   یتلحظا ق، ی: «در کالم مقدّس خدا در عهد عتگهی م لدیوارف يبود؟» و آقا طورن یا

  ی پ  ، یکی در تار ی . و بعدش مردم، کمشهی از نور، آشکار م یی ما، در پرتو ثیتثل ي خدا تیّشخص
 .»گردن ی خدا م 

در   اءیکتاب اشع  يهابه نوشته گه؟ی م یچ ق، ی عهد عت يایانب يهست پطرس درباره  ادتون ی
  " . دین ما کوفته گردسبب گناهاما مجروح و به   يرها یسبب تقصبه ":  نیفکر کن  53و    52  يهافصل

هست که من   یچه کس نی: «اپرسهی صفحه که نوشته، از خودش م  نی به ا ینگاه  و بعدش با
 فته؟»یاتّفاق ب  ن یقراره ا یو ک سم؟ینوی اش مدرباره 

  ث یو وجود تثل نیراست تیّهست. خدا آهسته آهسته، شخص روندهشی پ يقانون مکاشفه  نیا
 ادتون ی. کنهی هست که پدر رو آشکار م  یهمون کس یسی. عکنهی پرجالل خودش رو آشکار م

آقا، پدر را به   ي بهش گفت: «ا پسیلیف یوقت د؟ ی پرس یدر اون باالخانه، چه سوأل  یس یهست ع
مرا   ایام، آمدّت با شما بوده  نی گفت: «در ا یس یاست.»، و ع یکاف راما نشان بده که ما 

پدر را به ما نشان  ییگوی م نه توپس چگواست.  دهیپدر را د د، یکه مرا د یکس ؟يانشناخته
 ده؟»
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  ا یسه  د یدست، شا کی که به تعداد انگشتان  ن یکوه توجّه کن ي در باال یس یع يبه موعظه  اگه
به شناخت خدا    یمتّ  لی سه فصل از انج  نیکه در ا  یکه ارجاعات   نیشیچهار صفحه باشن، متوجّه م

  66موضوع در سراسر  نیبه ا  گهیاعات دام ارجاز تم  ترشیوجود داره، ب  یعنوان پدر آسمان به
عنوان شده. از خدا به  ادی ننده، یعنوان پدر آفردر کلّ کتاب مقدّس هست، که از خدا به  بکتا

 وجود آورد.  مصر، اونا رو به  نیدر سرزم یاز بردگ لیآوردن اسرائ رون یشده که با ب  ادی ي پدر

  ک ی مینیب ی وجود دارن که م قیعهد عتدا در قدّس خدر کالم م ی اندک  یلیاشارات روشن خ یول 
  ن یالقدس هم، همروح   يما». برا  یپدر آسمان   ي: «ا گهی و م   ادیبه درگاه خدا م  یخداپرست معمول 

به   ی سیجا که عاون  وحنّای ل یاز انج 14فصل  ن ی موضوع؛ صادق هست. و برام جالبه که در هم
  یس ی، ع17و  16 اتیو بعد در آ  ؟»، يدیبا شناخت من، به شناخت پدر نرس ا ی: «آگهیم پسیلیف

به شما عطا خواهد کرد   گرید يادهندهی و تسلّ کنمی و من از پدر سوال م": گهی و م دهی ادامه م
 ندیب ی که او را نم  رایاو را قبول کند ز  تواندی که جهان نم  یروح راست  یعنی با شما بماند،    شهیتا هم
   " و در شما خواهد بود. ماندی که با شما م را یز ، دیشناسی و امّا شما او را م  اسدشنی و نم

  ي روش مواز ک یاز  یس یکه ع ن یچند مورد هست. اوّل از همه، توجّه داشته باش جان یدر ا  حاال
. بعد وارد  کنهیالقدس، استفاده مآشکار کردن روح يبرا نیچنآشکار کردن پدر و هم يبرا

 ماندی که با شما م   رایز  د، یشناسی ... شما او را م":  هکنی عبارات؛ تمرکز م  نی ا  يرو  شه، ی م   اتیّجزئ
که با شما    رایز  د، یشناسی ... شما او را م"بود که فرمود:    یچ   یس یمنظور ع  "و در شما خواهد بود.

 ؟"ود.و در شما خواهد ب  ماندی م

ر  د دارمان یا  ک ی ن یداره تفاوت ب  یس یکه ع نهیعبارات، ا  نی درك ا ي هاروش  نیترج یاز را ی کی
که در عهد   ن، یباش دهی شن نویا دی. شادهی شرح م د، یدر عهد جد  دارمان ی ا ک یرو با  میعهد قد

  ی القدس در قوم خدا هست. ول روح  د، ی القدس، همراه قوم خدا بود، و در عهد جدروح  م، یقد
 نبوده.   نی ا یسیمطمئنّم که منظور ع  یلیخ

  نه ی.». خب، سوأل ا دیشناسی لقدس را م ابوده: «شما روح  نی ا ی سیشکّ ندارم که منظور ع من
القدس با شما بوده است.»  ح : «چون روگهی م یس یع شناختن؟ی القدس رو مطور روح که اونا چه 

خداوند    ی سیالقدس در شخص عکه روح   نهیالقدس، کجا با اونا بوده؟ پاسخ اروح   میپرسی اآلن م
 خداوند، با اونا بوده.  یسیخدمت و کار ع   قیرو ازط

القدس بوده. دراصل،  روح   ی و همراه  یانجام داده، با قدرت، هماهنگ  یس یکه خداوند ع  ي ارهرک
که من با پدر دارم،   ياخاطر رابطه طور که شما بهکه همون  نهیا گه؛ی م جان ی در ا یس یکه ع يزیچ
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.  نیشد  ی حیمس ي طورن یاز شماها ا ی که پدر به چه شباهت داره! بعض ن ی دیفهم ن، ی دیپدر رو د 
که   نهیبودن؛ درواقع ا  یحی که: «اوه، پس مس ن یو با خودتون فکر کرد ن ید یرو د یح یمس ن مایا
 !»نمیب ی م

رابطه   يکه معنا  دن یدی شاگردانش عمالً م  ، یسیدر تمام دوران کار و خدمت ع ل، یدل  ن یهمبه  و
  ن ی هم  قاًیداره دق  یسی بودن. و حاال، ع  دهید  یس ی. چون همون ارتباط رو در عهی داشتن با پدر؛ چ

هست و چه   ی القدس، چه شخصکه روح  ن یدی. «شما دگهی القدس هم مروح  يرو درباره  زهایچ
 میکه بعد بهش خواه گهی رو م ی.» حاال موضوعنی دیچون خدمت و کار منو د کنه، ی م  يکار

القدس هست که در شما ساکن خواهد شد، همون  همون روح  نی: «اگهی م  یسیپرداخت. ع
ست که من  القدس ههمون روح   نی و خدمت من، همراهم بوده. ا  یمام زندگالقدس که در تروح 

 به شما بدم.»  خوامی م

القدس رو به شما بده که همراه من  که روح   کنمی : «من از پدر، درخواست مگهی م  ن، یهم  يبرا  و
موضوع، وجود   نی ا يدرباره ق، یدر کالم مقدّس خدا در عهد عت یی هایی گوشیبوده.». دراصل، پ

  ق، یرو در عهد عت  يگرروشن  ن یترش یکه ب  امبریپ اء یهست. اشع  اءیدر نبوّت اشع  ژهیوداشته. به 
اندازه روشن و واضح    ن ی به ا  اء، یخود اشع   يبرا  ح یبه ما ارائه کرده، هرچند که مس  حیمس  يدرباره 
 نبوده. 

ا  س در ارتباط ب القدکار روح  يرو درباره  يگرروشن  ن یترش یهست که ب   ي امبریهمون پ اء یاشع  و
ارتباط   يعبارات باشکوه رو درباره  نی، ا11 اءیکتاب اشع  خداوند، انجام داده. مثالً، در یسیع

  روح  یعنی، خداوند بر او قرار خواهد گرفت  و روح ". میخون یدهنده، مالقدس با آمدن نجات روح 
خداوند    او در ترس   ی و خوش   خداوند.  و ترس   معرفت  و روح   و قوّت   مشورت   و روح   و فهم  حکمت 

 ه یتنب ش یخو ي هاگوش  سمع  نخواهد کرد و بروفق  ي خود داور  چشم  تی رؤ خواهد بود و موافق 
 3و  2: 11 اءیکتاب اشع  " نخواهد نمود.

طور در  هست که چه   ادتون ی .  ادیکه قراره ب   کنهی خادم خداوند م  فیشروع به توص  اءیاشع   بعدش
  ي هاو بعدش هم در فصل 50و  49و  42 يهاچهار شعر رو در فصل ، ءایقسمت دوّم کتاب اشع 

اون   ی وقت ی. ول میخون ی خادم رنجبر هست، م  کی  يدرباره  فات یتوص نی که مشهورتر 53و  52
هست که   ی که اون خادم، کس گهی اش م درباره  شه، ی م  ی، معرّف42 اءیکتاب اشع  رخادم رنجبر د 

  ي تا عدالت و انصاف رو برا  هدی خادم قرار م رو بر اون  و روح خودش کنه ی م دش ییخداوند، تأ 
 کنه.   ایّقوم، مه
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در   یس یسخنان باشه؛ توسّط ع نی اظهارات در ا ن یمشهورتر دی، که شا61 اءیبعد در کتاب اشع  و
 خداوند مرا مسح  رای. زاست  بر من  هوه یخداوند  روح ". شهی قول ماش؛ نقلموعظه  نینخست
 ران یسو ا  بخشم  ام یدالن را التتا شکسته   و مرا فرستاده  دهم  را بشارت   نان یتا مسک  است  کرده
  " .میخداوند ... ندا نما   يده یپسند ، و تا از سال ندا کنم ي آزاد  را به  و محبوسان  ي رستگار را به 
 .  کننی خاصّ، اشاره م  یلیخ  يزیها، به چنبوّت  نیا  یعنیپس 

و در سراسر خدمتش،    شیدرست از همون ابتداء زندگ  پوشه، ی م  که پسر خدا جسم  یوقت  یعنی
 کنهی م   تی و تقو  زیکه مقرّر شده، تجه  يخدمت و کار   ي روح خداوند بر پسر خدا هست و اونو برا

فکر    يهاروش   نیتراز باشکوه  یکی   نیکه ا  جاستن ی بهش توجّه داشت، ا  دیکه با  یمهمّ  يو نکته
. همون  نیالقدس بششما عاشق روح   شهی که باعث م  هست  اون   تیّالقدس و شخصروح  هکردن ب 

مشورت   کنه، ی م قیتشو کنه؛ی م  تیهمراه شماست، شما رو حما  ، یالقدس که در تمام زندگروح 
 . کنهی م  ییبه شما راهنما  ح، یمس یس یبه خداوند ع دن یو در راه رس دهی م

که   میهست نی نگران ا ترشیما ب  ، یحیمس یها در زندگوقت  ی لیخ ن، یدون ی . منیفکر کن بهش
اون   م، یکنی در قرن گذشته، نگاه م   سا یبه کل  کهی . و زمان کنهی م   ي القدس در درون ما چه کارروح 

القدس در  بوده که روح  ییبهش عالقه نشون دادن، کارها ی لیالقدس که مردم خجنبه از روح 
  ک ی  قتاً، یالقدس حقروح کنمی که عرض م  نهیهم يانجام رسونده. برامن به قیو ازطر من درون 

مندانه  قدرت  يکه کارها  ست یقدرت ن  کی هست؛ اون فقط  يشناخت و درك بشر يشخص ورا 
 شخص هست.    کیبلکه  ده، ی انجام م 

انجام   ایدن  خیکه در سرتاسر تار  ییالقدس و تمام کارهانکته درمورد شخص روح  نیترمهمّ و
همراه اون بوده. اون  ح، یمس یسیر خداوند عکه در تمام دوران و بستر خدمت و کا نهیداده، ا

دوست   ن یالقدس، بهترکه روح  م یجرأت بگبه  میتون ی م  ی بوده. حتّ یسی ع ی شگ یهمراه هم ک ی
 بوده.   یسیع

 کنمی امّا فکر م  بره؛ی زمان م  ي برامون مقدار  ن، ی و ا   میباز کن  ترشیب   نوی ا  یباهم کم   خوامی م  حاال
  ی کاف  ياندازه به   شهیالقدس هست که ما هماز کار و خدمت روح  ي اجنبه  نیداره، چراکه ا   ت یّاهم

طور  چه  رپد  یعنیخداوند.  ی سیاش با عالقدس و رابطهروح  یعنی. میکنی بهش فکر و توجّه نم
چهار نکته   ها، ل یالقدس، کار کرده. و در انجبا روح ی و در همراه  ی سیخداوند ع ی زندگ قیازطر

 .  شنی م  ان ینما نا یا ، یسی و خدمت ع یسال زندگ  33هست که درواقع در 
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. سوّم درخالل  یسیع  ی و خدمت عموم   ت یّ. دوّم در آغاز مأموریس یع  یاز همه، در توّلد و کودک  اوّل
در صعود و در عطا   ز، یدر رستاخ  ، ی. و چهارم، در کار، در مهربان یسیع یخدمت همگان  کار و  ن یا

م  یها وقت صرف کنجنبه  نی هرکدوم از ا  ي ور  یباهم کم   خوام ی . م یسیالقدس توسّط عکردن روح 
 . کنهی مند مو ما رو به خودش عالقه  برهی م  يبعد يما رو به درس و مطالعه ن یو ا

  ي القدس در دوران نوزاد. نقش روح میخداوند، شروع کن  ی سیع  یو کودک  ي با دوران نوزاد  پس
:  1و  31: 1لوقا  لیدر انج ست؟ین  طورن یا گه، ی خب، لوقا به ما م  ه؟یخداوند چ ی سیع یو کودک

خداوند، گره   یس یع يبشر يو جنبه  ی القدس از همون آغاز با زندگکه کار روح میخون ی ، م35
 .بودخورده 

  دیی زا  یخواه   يحامله شده، پسر  نک، یو ا":  گهی و بهش م  ادیباکره م  میمر  شیفرشته، پ  لیجبرائ
شود، و خداوند   ی ه پسر حضرت اعالء، مسمّ. او بزرگ خواهد بود و ب دینام  یخواه  ی سیو او را ع

خواهد    ی تا به ابد پادشاه   عقوبیخدا تخت پدرش داود را بدو عطا خواهد فرمود. و او بر خاندان  
   فته؟یطور قراره اتّفاق ب چه  ن ی. ا33تا  31 اتیآ "نخواهد بود. تی کرد و سلطنت او را نها

خواهد   هیتو سا مد و قوّت حضرت اعالء برالقدس بر تو خواهد آروح "هست:  35 يه یدر آ پاسخ
القدس،  هست که روح  بارن ی آخر ن یا ست؟ین  طورن ی هست، ا ه یآ ن یا  يحرف تو  ی لیخ "افکند...

  ست، یزن نازا ن   کی   نیکه ا   نهیا  جان یتا اون زن بتونه باردار بشه. معجزه در ا  شهی نازل م  یبر زن 
 هست.    ییوزناش يدختر باکره و بدون شوهر و رابطه  کی بلکه 

.  کنهی که لوقا ثبت م نیفرشته توجّه کن لی جبرائ يمورد استفاده  اتیّبه لحن و ادب  یول 
  ن ی. احتماالً ا"خواهد افکند... ه یالقدس بر تو خواهد آمد و قوّت حضرت اعالء بر تو ساروح "
که   ياه یوّل ا يتوده  ی کیالقدس بر تار . روح 2: 1 ش یادی بله، کتاب پ اره؟یشما نم اد یرو به يزیچ

 . کردی شده بود، حرکت م دهیآفر

  د ی القدس شاکه روح  نهی. جالب اشهی باکره، نازل م میالقدس بر ظلمت رَحِم مرروح  حاال، 
.  ننیبب توننی هرگز نم ی چشم دارن، ول  نکهیکه با ا  دهی انجام م  یی کارش رو جا نیتربرجسته

. در تولّد  یسیخداوند ع زی. در رستاخیس یو در رَحِم قرار گرفتن خداوند ع نشیدر آفر یعنی
 فرد.  هر يتازه 

و   یاز فروتن یبخش نیدوست داره کارش رو در نهان و دور از چشم، انجام بده. ا  القدس، روح 
  اره، یرو م  تازه   یاون خلقت   کنه؟ی کار م چه   جان یا  نینیب ی م   یالقدس هست. ول از تواضع روح   یبخش

رو از   يوجود آورد و پُر به ، ینظمی اون نظم رو از ب  نش، یفرآ نی. در نخستنهیالقدس، اکار روح 
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  یی اینجات خودش نداره، به دن  يبرا یتیّظرف چی که ه ادیم ياآشفته  يایو حاال هم به دن  ، یپوچ
نازل   يابکنه، به باکره  يکار  چیخودش، ه يهکفّار  يهست و قدرت نداره تا برا  یکه خال  ادیم
 در خودش نداره.   ی ّلد منجتو يبرا یتیّظرف چیکه ه شهی م

  م ی که در مر یتیّاون انسان  یعنی شه، ی که بر اون خلقت کهنه نازل م  نهی ا کنهی که اون م  ي کار  و
و لقاح پسر خدا رو    ادیالقدس م و زن بودنش، روح  میمر  تیّ. و در درون انسان شهی م   افتیباکره  

از    بازتاب  کینظر من،  به  یبشه. ول   ایدن   يدهندهاو که بدون گناه است و قراره نجات   ده، ی ر مقرا
  ن، ینخست  نشیها در آفرآب   يتنها بر رو القدس، نه روح   ی عنیهست.    جانی هم در ا  يگری د  زیچ  کی

تا    کنهیباکره هم نزول م  میالقدس، بر مرحضور روح   یعنی  ناه، یبلکه ابر جالل شِک  کنه، ی حرکت م
تنها  نه اره، یرو ب  یو واقع  نیراست ییاهست که قراره خروج و ره یشخص ن، یاعالم کنه که ا

  ی روحان   یی از اسارت و نازا   يو آزاد   یی رها   نیچنبلکه هم   ، یجسمان   ي ثمری از اسارت و ب   یوارستگ 
 . کنهی م  ایّرو هم مه

خودش رو   يموعظه  نینخست  ی سیع کهی زده کنه وقتموضوع، ما رو شگفت  ن ی ا د ینبا ن؛ یبنابرا و
بود که   ي زیهمون چ قاًی دق نی خودش شد. ا یخدمت عموم  يصه عر نی انجام داد و وارد نخست

و قرار  یآغاز زندگ ي. پس درست از همون لحظهکردی اشاره م نش، یمخاطب  يبهش برا یسیع
که   یالقدس از همون زمان القدس، حاضر و فّعال بود. روححرو م، یمر رحمدر  یسیگرفتن ع
 نطفه بود، همراهش بود  ک ی  یسیخداوند ع

باشکوه   ر یتصو ک ی. نمیب ی م ی غاتیتبل يتابلوها  ي رو رو  يزیچ کنم، ی م  یدارم رانندگ  ی قتو ی گاه
قلب من    یدون ی م  ای: «آگنینوشته شدن و م  ر، ی که کنار تصو   یدر رحم و کلمات جالب  نیجن  کی از  

  کهن یا  ازشیروز، و پ 18 نی ا ازشیپ ی. ول هیعال  نی ا کنه؟»یم دن یروز، شروع به تپ 18از پس
 حاضر بوده.    ی سیالقدس همراه عبود، شروع به تپش کنه، روح  نی جن کی جا که اون  یس یع قلب

و البتّه ما رو به فکر   گم؟ی . درست مکنهی م تی هست که ما رو به پرستش خدا، هدا  يز یچ نیا
القدس که به من  روح  ن ی. امیو بعد به موضوع برگرد نیلحظه بهش فکر کن کی. برهی هم فرو م
خداوند رو   ی سیو ع کردهی باکره، کار م میالقدس هست که در رحم مرهمون روح  عطا شده، 

سال بعدش، و به   12مثالً  م، یجلوتر بر ی کم  نی اجازه بد ی . ول شناسهی م  ت، یّمی صم ت یدرنها
 .  میلوقا بپرداز لیانج 2فصل   ان یپا ي هاقولنقل

در و پدرش، رفتن. پدرش فکر  گاه هست و مادر پرستش  یس یع  ن؟ یخاطر داررو به   دادي رو   اون 
همراه    ی سیکه ع  کنهی هم فکر م   میسفر باشه و از اون طرف، مرهمراه زنان هم  دیاون با  کنهی م
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. ستین  کدومشون چیبا ه  یس یع شنی . اونا دور شدن و ناگهان متوجّه مسفر هستمردان هم
 .  گردن ی ا رو م جهمه  رن ی و م گردن یبرم می و هراسان به اورشل یپس کجاست؟ با دستپاچگ

  یی رفتار آشنا  ن یما با ا   يگاه هست. همه که بگردن، پرستش  رسهی که به ذهنشون م  یی جا  نیآخر
هستن، مگه نه؟ مادرها   طورن یها همخانواده  يکرد. همه  م یهست که مر ي . منظورم کارمیدار
جا رو دنبالت  ه هم ی! من و بابات، با نگران ؟ي: «پسر، چرا ما رو ترسوندگنی شرائط م  ن یا يتو

 شده بود.  دیاز گم شدن فرزندش، دچار وحشت شد ، يهم مثل هر مادر  می!» مرمیتگش

  ک یمثل   نیچون ا دیداره، شا تیّجذّاب   یلیمن خ يبرا شهیکه هم گهی م  ي زیچ کی  ی سیع بعدش
  ی سیکنن. ع  ریطور تفسچه   یس یع  يگفته   نی ا  دوننی گران هست. اونا واقعاً نم پژوهش   يمعمّا برا

من در امور پدر    د یکه با  دیامگر ندانسته   د، یکردی از بهر چه مرا طلب م " به مادر و پدرش گفت:  
و پدر و   ییجا کیکه رفتم  کنمی ساله تصوّر م  12 يپسر بچه کی من خودم رو  "باشم؟ خود

و مامانم با  کننی م دای. بعد منو پگردن یجا رو دنبالم مهست که دارن همه  ساعتک یمادرم، 
  بت یباز کجا غ نکلر، ی: «سگهی نبود، بهم م  طورنی هم ا وقتچ یکه البتّه ه د، یاز ترس شد یلتحا

 تونستمی اون زمان نم  د یمن کجا بودم!» شا نیدونی : «شما که م گفتمی !» منم بهش م ؟بودزده 
ست،  معمّا  کی و واقعاً مثل    نهیخب حاال پرسش، هم  ه؟یطورن ی . امّا چرا انمیبنش  جاک یتمام روز رو  

    گم؟ی درست م 

از بهر  " :  گهی م  نشیبه والد  ی سرکش و نافرمان هست، وقت  يبچه   کی   یس یع  میبگ  میتون ی نم  چرا
  د ینبا کنمیفکر م "من در امور پدر خود باشم؟  دیکه با دیامگر ندانسته د، یکردی چه مرا طلب م

پدر و مادر   نی شه که ابا نیا دیبا لینظر من، دل به م، یباش شیاندموضوع، جزم نیا يدرباره 
گاه هست.  در پرستش  نه، یخدا رو بب يچهره  دی که با ییبودن که بهش آموخته بودن جا یسیع
 ...» دیطلبمرا به ي: «رو گهی ، خدا به پرستندگان خودش م 27هست در مزمور   ادتون ی

فکر  .» من طلبمی تو رو م  ي: «خداوندا، من رو گه ی گاه باشه. مدوست داشت در پرستش  ی سیع
  طور ن ی با مادرش و بهش ا ژهیوبه  دی و شا زدی حرف م نش یمحترمانه با والد یل یخ یسیع کنمی م

که  نیدون ی و شما م  نی من آگاه هست یالقدس در زندگگفت: «مادر جان، شما که از کار روح 
  ن ی رو آشکار کنه و از ا یپدر آسمان  ي که چهره نهیا ده، ی القدس، انجام مکه روح  ي رکا  نیبرتر

به   ماًیمستق کهن یبدون ا باًیکه من کجا هستم.» و بعد، لوقا تقر نیونستدی م  دیلحاظ، شما با
  52 يه یبود، چون در آ یسیالقدس، بر خداوند عکه روح  کنهی القدس؛ اشاره کنه، روشن م روح 

  ن یفهم ا  ".کردی م ینزد خدا و مردم ترقّ يدر حکمت و قامت و رضامند  یس یو ع": گهی م
ماها   ي. خب، همه کردی رشد م یژگ یسه و نیدر ا  ی سیکه ع ستیهم آسون ن  ادیات، ز اصطالح
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طور  چه   نیا  ه؟یازطرف خدا، چ  تی رشد در رضا  ی داشتن. ول   تی رضا  یسی که مردم از ع  میدون ی م
دوازده ساله،   يپسر بچه  کی کلّ داستان هست که  یاساس  يکته ن  نی ممکنه؟ چون درواقع، ا

  ی سی. عدیبخشی که اون بهش حکمت م  رفتی القدس راه مروح مراه با رو ه  یقدم به قدم زندگ 
  ی زندگ  ي هااز نشانه  یک ی  اد، یب  ی منج  ی که وقت دیبخشی را تحقّق م اءیاشع  یی گوش یداشت پ

  فیتوص  يها روش   نیتر ن یریاز ش  ی کی نظرم  که حکمت خدا همراهش هست. به  نه یدهنده انجات 
و   کنهی بعدها به ما ارائه م وحنّایهست که  يری، تصو القدسو روح  یسی خداوند ع نیب  يرابطه

و راهنما و   یو حام قیو شف  تیو پاراکل دهندهی القدس، تسلّروح  گهی م  یسیکه ع دهیشرح م
 دوست هست.   

  شه یهم ی سیخداوند ع ، یو کودک يو در سراسر دوران نوزاد  ، یسیع یاز همون آغاز زندگ  پس
و   نیترک یدرمقام نزد ی سیع یالقدس داشت به زندگ و روح القدس همگام و همراه بود با روح 

  ن یمرحله هست. دوّم ن ینخست ن ی. پس ادادی خودش، شکل و سامان م  اریهمراه و  ن یزتریعز
و بعدش هم در وسوسه   یس یآب ع دیدر تعم ، یسیبا خداوند ع القدسروح  يرابطه  يمرحله
 .  شهی م  دهیاون د ي هاشدن 

القدس بوده، از  پُر از روح  یسیامّا ع"به ما گفته شده:  4لوقا فصل  لیهست که در انج  ادتون ی
  یلیخ نیا ایو آ دیروز طول کش 40تجربه،  نیا "برد. ابان یاُردُن مراجعت کرد و روح او را به ب 

در   عدالقدس شد و ب اون پر از روح ، یسیع دیکه در تعم  گهی لوقا به ما م ست؟ین  یماندن  ادیبه
  م یدار  از یکه ن   يز ی. و چشدی م   تی و هدا  ییالقدس، راهنماروح   يلهیوس، به که شد  یی هاوسوسه 
  ی س یع  ی القدس در زندگروح   يهمتا ی کار ب   ، یسی ع  ي هاو وسوسه شدن   دیکه تعم  نهیا   م، یدرك کن
 هستن.  

که   میگی م نو ی. اکنهی م  ت یها هدا سوسه القدس ما رو به وکه روح  میگی طور معمول نم به  ما
  نه ی. پس پرسش مهمّ امیو دور باش میکن زیها پرهکه از وسوسه  کنهی م  ياریرو   القدس ماروح 

 ده؟»ی انجام م یس یع یو خدمت روحان  یالقدس داره در زندگ هست که روح  يچه کار  نی که: «ا
 طان؛یجا توسّط شتا اون   شهی م   تی هدا  ابان؛یالقدس، به ب روح   يلهیوسآب، به  د یتعم  ازس پ   یسیع

رو   لیتا انج گردهیالقدس برمبا قوّت روح  یس یها، عاز وسوسه بعدش پسوسوسه بشه. و 
 ببخشه.   يموعظه کنه و مردان و زنان رو آزاد 

باهم   نییای. ب میو بهش بپرداز میباهم ادامه بد يدر درس بعد دیکه با  مونهی م یباق  يزیچ یول 
عطا   حیمس یسیه خداوند عالقدس رو ب که روح  میگزارما از تو سپاس  ، ی. «پدر آسمان میدعا کن
ما همراهش    یمنج  ینیزم   یالقدس در لقاح و در سراسر زندگکه روح  می. در شگفت هست يفرمود
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 ي رمودفی م   ییو راهنما  یپرجالل ما رو همراه   یالقدس که منج روح   يا  میکنی تو رو شکر م  وبود.  
  ی س ی. در نام عيبد میدرمورد خودت تعل  ترشیکالمت، ما رو هرچه ب  قی که ازطر میکنی و دعا م

 .»نی. آممیکنی دعا م
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