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 القدس کیست؟ روح 
 در درون   سکونت   : 4درس  

 دکتر سینکلر بی. فرگوسن 

بهتر   یبه شناخت دن یها، رساز مطالعات و درس  يسر  نی که هدف ما در ا نی دار ادیحتماً به  شما
که در خدمت و   ی القدس و روشروح  ي اینخست، به عطا  يالقدس هست. پس در وهله از روح 

به قدرت   میخواهی . اآلن واقعاً نم میندار ي کار  شه، ی از اونا استفاده م ی حیپرستش مس
  ی تا راه میکنی تالش م  می. ما دارمیالقدس، فکر کنآور قدرت روح شگفت  يرها القدس و کا روح 
 ست؟»یالقدس ککه: «روح   میکن دایپرسش مهمّ، پ  ن یپاسخ دادن به ا يبرا

با کار   های لیکه خ میدی قرار م  ن یکه حتماً خاطرتون هست که چون فرض رو بر ا نهیا لشیدل 
دارن که در    لیجهت، دراصل، تما  نیهمستن، بهآشنا ه   دارمان یفرد ا  کی   یدگ القدس در زن روح 

  ي ها تفکّر کردن به روش ازش یهست تا پ ازیچه ن القدس، خودمحور باشن. آن تفکّر به روح 
القدس رو  روح  قتاًیکه حق نهیا م، یخودمون بدون  ي های القدس در زندگکار روح  زیگان اعجاب 

:  13 ان یدوّم به قرنت يکه در رساله  یبرکت يکه پولس در دعا  نهیمه ي. برامیبشناس یخوب به
القدس، مشارکت و  ما با روح ا ی. آگهی القدس، ممشارکت و مصاحبت روح  يدرباره کنه، ی ، م14

 م یو اونو تکر میکنیو بهش اعتماد م میو اونو دوست دار میشناسی اونو م  ایآ م؟یانس دار
  م؟یدی و جالل م میکنی م

اصرار    م، یبدون   یخوب که اگر کالم مقدّس خدا رو به  نه یا  م، یکنی م  ی که گاه  ی از اشتباهات  ی کی   حاال
القدس،  . روحدهی پسر رو جالل م اد، یالقدس مروح  یداده که وقت میتعل یس یع میکه بگ میدار

رو   در. پسر اومد تا پم یبکن یبرداشت نادرست م، یتعل نیاز ا  دی. امّا نبادهی خودش رو جالل نم
  یوقت  ب، یترت ن یهم. بهمیدی ما پسر رو جالل م ده، ی چون جالل رو به پدر م  یجالل بده. ول 

 يگرید لیدل  تابه، یخداوند، م یسیالقدس بر عاگرچه روح  م، یکنیالقدس فکر مروح  يدرباره 
هش اعتماد  ب  م، یالقدس رو دوست داشته باشروح  د یبا ی حیمس ک یعنوان هم هست که ما به 

 . میو جالل بد میکن دیتمج م، یپرستش کننو او م، یکن

 م،یکنی پرستش م   سا، ی که در کل  ییهاو روش   میخون ی که م   ییاز سرودها  یاگر به برخ   کنمی م  فکر
به جالل دادن و شناخت پدر و جالل دادن و شناخت    ي ادیکه توجّه ز  مینیب یم  م، یتأمّل کن  ترشیب 

  ل و جال  میالقدس رو بشناسطور روح که چه  گنی ما م  ياز سرودها  یپسر هست. اّما تعداد اندک
که از کالم   نهیحوزه ا  نی در ا ژهیوها و بهدرس  نیما در ا اق ی. پس عالقه و دراصل، اشتمیبد

از   یمتن عال  ک ی. میو اونو بهتر بشناس  میریبگ  د ایالقدس، روح  يدرباره  ترشیمقدّس خدا، ب 
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  ي هاکه آموزه  یبر قلب هرکس ژهیوو به یحیمس دارمان یبر قلب هر ا دی هست که با قیعهد عت
 نوشته شده باشه.    کنه، ی رو مطالعه م یحیمس

:  29  – ساده هست    یلی. حفظ کردنش خ 29:  29  ه یتثن  کتاب  –  نیدون ی رو م  هی آ  نی همه ا  مطمئنّم
چه بر ما آشکار گشته  ما تعلّق دارد، امّا آن   ياسرار به خداوند خدا":  گهی م  یموس   که  جااون .  29

  ي اد یز  يزهایچ  ".میکن  يرویها پآن   يبه ما و فرزندانمان تعلّق دارد تا از همه   شهیهم  ياست، برا
.  میاونا رو درك کن  تونستمی نم  کرد، ی نم  ان یهستن که اگر خود خدا به ما ب   ثیتثل  يخدا   يدرباره 

 هستن.    القدس هست که جزو اسرارپدر و پسر و روح   نیبخش ب لذّت   ياز رابطه   ي ادیز   يها جنبه

در جالل   د یکه شا ییزها ی. چمیدر اونا سرك بکش میتون ی و نم  ستنیمال ما ن  نایگفت ا  شهی م
توجّه خودمون   د یچه باوجود دارن. آن  یپنهان  يزها یچ ی مشاهده بشن. ول  نده یدر آ دیبا م، ینیبب

ا  خد   که  میهستن که بر ما مکشوف شدن، چراکه ما اعتقاد دار  یی زهایچ  م، یرو بهشون معطوف کن
خدا از خودش،   يبه مکاشفه  یوقت  ن، یهم ي. و براکنهی طور که هست؛ آشکار م خود رو همون 

که خدا واقعاً   میشیاز کالم مقدّس خدا متقاعد م م، یکنی القدس، نگاه مپدر و پسر و روح  یعنی
 . هیک

  ي قطعاً همه  نی . امیخدا بفهم ي درباره میتونستی نباشه که ما تا حاال م  ي زیچ يممکنه همه  ن یا
پدر و پسر و   نیب  یعنی خودش  ی درون  ي خودش و رابطه يدرباره  ثیتثل يکه خدا  ست ین  يزیچ

  و القدس ر روح   ژهیوو به   میخدا بدون   تیّ هو  ي درباره  میواهخی اگر ما م   ی. ول دونهی القدس م روح 
قدّسش  که خدا از خودش در کالم م میبدوز ياچشمان خودمون رو به مکاشفه  دیبا م، یبشناس

متفکّر   کی  کهن یتا ا  می باش یمقدّسمتفکّر کتاب  کی  ترشیب  میخواهی ا م به ما عطا فرموده. م
که   میداشت یحیرمسیغ ک یوگو رو با از گفت  یاز ماها نوع  یلی. مطمئنّم که خمیباش گراشه یاند

که  : «من دوست دارم فکر کنمگهی م ایکه...»  نهیا ، یس یع يمن درباره يگه: «روش فکر ی م
 خدا...»  

که    نهیموضوع ا  قتیحق  یول   م، یاشخاص، مدارا و مماشات کن  نیبا ا  میمعموالً ما هم دوست دار  و
: «ذات خدا  نهی. تنها پرسش درست، امعناستی و خدا، مطلقًا ب  یس یع ياونا درباره  يروش فکر

 نامهی زندگکه ما  میبگ میتون ی م ن، ی هم ي طور خودش رو مکشوف فرموده؟» و براو خدا چه  هیچ
طور از همون ابتداء کالم مقدّس خدا  القدس چه روح  کهن یا یعنی. میکنی رو دنبال م القدسح رو

خودش رو   م، یقد مان یو دوران پ قیطور در عهد عت. چهکنهی مکشوف م  نش، یخودش رو در آفر
 .  کنهی اشاره م ، یس یو به خداوند ع نده یو به آ کنهی آشکار م
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  ی س یش رو در عو فاخر، خود یمتعال  ي اگونهالقدس بهروح  د؛ ید جد عه در  یعن یالبتّه بعدش  و
پدر هست   يبه شناخت خدا  یراه دسترس  یسی طور که ع. درست همون کنهی خداوند؛ آشکار م 

به   ی راه دسترس  یسی ع نیچنهم  - میبشناس ی سیپدر رو جدا از ع يخدا  میتون ی ما نم  یعنی –
هست که   ت یّچهار موقع   ، یسیو خدمت ع ی که در زندگ مید یهست. و قبالً د س القدشناخت روح 

اون، خودش رو بر ما   یو کودک  ی س یخاصّ و روشن، در جسم گرفتن ع ياگونهالقدس، به روح 
 . کنهی آشکار م

آشکار   ی سیع یالقدس خودش رو در زندگ که روح ياصحنه  نیبعدش عرض کردم که دوّم و
  ي هاو وسوسه شدن  دیکه تعم میدون ی . مهست یس یع يها و وسوسه شدن  دیدر تعم کنه، ی م
  خوام ی لوقا، ثبت شده. م نیچنو مرقس و هم یمتّ  يهالیدر انج یمختلف يهات یبه روا  یسیع

روشن    د، یما با تأک  يبرا  سندگان، یاون نو  ي. همه میتمرکز کن  گه، ی لوقا م  هک   يز یطور خاصّ بر چبه
شخص که خودش رو از    کی هست، نه معلوم شد که خدا سه شخص   ، یس یع دیکردن که در تعم

عنوان  به  ت، یّحینخست مس ي هاغلط هست، که از سده  میتعل ن یسه روش مختلف؛ آشکار کنه، ا
عنوان پدر، مکاشفه کرده  خودش رو به بارک یخدا  گهی باور غلط م نی مشهور بوده. ا سم، یمودال 

ه کرده و بعدش تموم  عنوان پسر، مکاشف ش رو بهخود گهید بارک یو بعدش تموم شده. بعد 
  ی از ماها به شوخ  یالقدس، مکاشفه کرده. بعضعنوان روح خودش رو به  گهید بارک ی و شده. 

اونو   يها لمیخداست. اگر ف يسلرز درباره  تریمشهور، پ يشه یهنرپ دگاهیمشابه د ن یا میگی م
متفاوت، ظاهر   يهچهر  ک ی با  بارک ی و  گه ید يچهره ک یبا  بارک یچهره،  کی با  بارک ی  ن، یباش دهید
 سلرز هستن.   تریشون همون پهمه  یول  شه، ی م

نقش   کیدر  ینقش هست و  گاه نی در ا یسلرز هست. گاه تریپ کی. ستیسلرز ن  تریپ تاسه
دهنده،   دی تعم ا یحیکه  مینیب ی م م؟یشنوی و م  مینیب ی رو م ی ما چ ، یسی ع د یدر تعم ی . ول گهید
  ست ین   یس یع  يکه صدا   میشنوی رو از آسمان م  یی . صدادهی م   دیرو در مقام پسر خدا، تعم  یسیع

خداوند،   یسیکبوتر، بر ع  کی القدس به شکل  که روح  مینیب ی پسر من...» و م  نستی«ا:  گهی که م
باهم    ح، یمس  یسیخداوند ما ع  دیتعم  که از ابتداء باهم در واقعه  ، ی. سه شخص االهشهی نازل م

 مشارکت و مصاحبت دارن. 

که   میفکر کن خوامی فکر و نگاه کرد، امّا من م یس یع دیبه تعم شهی ها م روش  یلیاز خ خب
بازتاب رو شاهد    یاوّل از همه، نوع  ده؟یم  میاون تعل  يرو درباره   يزیچه چ  جان یالقدس در اروح 

، نوشته:  2:  1 ش یدای در کتاب پ ست؟یرخ داد، ن  نش، یچه در آفراز آن  ی بازتاب  ن یا  ایآ م، یهست
  ات یّااله يدوره  ي جودانش کی اگر شما  ل، یدل  ن یهمو به  "ها را فرو گرفت. سطح آب  روح خدا "
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رو در   ی سیموضوع، ع ن یا  يحتماً پشت پرده  ن، یموضوعات، تفکّر کن نی و به ا نی باش قیعهد عت
 .  نینیب ی م  یسیکبوتر بر ع ک یچون القدس رو هم آب و نزول روح  دیتعم

ارتباط داره».    ه، یاوّل   نشیبا آفر  یی جورا ک یموضوع،    نی که: «ا  ن یبا خودتون فکر کرده باش  ممکنه 
  ينامهکه لوقا نسب   مینیب ی لوقا، م  لیهست. جالبه که در اون متن و در انج  طورن یو البتّه که هم

اگر   ست؟ ین  طورن یموضوع، هست. ا ن یگفتن ا  ي برا ی بیعج ی لیخ ي . جاکنهی رو ارائه م ی سیع
و   ن ی اون بپرداز یسال زندگ 30که به  ستین  ي ازین  ن، یسیرو بنو یکس ينامهی زندگ  ن یبخواه

 اون شخص بگم.».  ينامهشجره  يفراموش کردم درباره  کنمی : «اوه، فکر منیبعدش بگ

جالب درمورد   ي درست در آغاز کتاب. نکته یعنینقل کرده،  یکه متّ  نیکنی م ان یب  ي طور  معموالً
  ی پسر خدا رو پ یسیکه لوقا دودمان ع  نهیا ل، یانج نیذکر شده در ا  ينامهلوقا و نسب  لیانج

  ی که لوقا به چه سرنخ نی . متوجّه هستکنهیم یآدم، بررس یعنیانسان،  نیو تا نخست رهیگی م
  د یتعم  دادي چه ما اآلن در رو که آن   کنهی وجو مجست   قت، یحق  ن یدر ا  رو  ی داره؟ لوقا سرنخ  اشاره
وارد   یس یفرو گرفت و بعدها عها رو خدا سطح آب طور که روح همون  م، ینیب ی م  یس یآب ع

القدس،  رو به قدرت روح  ياتازه  نشیکه خدا، آفر ست ین  نی کمتر از ا يزیچ شه، ی خدمتش م 
 . کنهی آغاز م 

پس  ": گهی ، پولس رسول م17:  5 ان یدوّم پولس به قرنت يهست که بعدها در رساله  ادتون ی
رو آغاز کرده. و درست   ياتازه  نشیخدا آفر ". ت..اس ياباشد، خلقت تازه  ح یدر مس ی اگر کس

تازه، سهم  نشی هم در آفربود، حاال مینخست، سه نشیالقدس در کار آفرطور که روح همون 
القدس، قرار گرفتن  آمدن روح  یعنی  م، یدیرو د  يگرید  زیگذشته، چ  يهادر درس   الًقب  یداره. ول 

  ی س یصورت کبوتر، بر عآب گرفت و به دیعمت ی سیکه ع ییجاهمون  یعنیرود اردن،  يهابر آب
 کبوتر. کی نازل شد. مثل 

نوح که مردم باور   اره؟یخاطر شما نمداستان نوح رو به  ایآ اره؟یم ادتون یرو  يز یچ نی ا ایآ خب، 
فکر    دیکنن. شا  دایاز بار گناهانشون رو پ  ياز مشکالت و آزاد  یی رها  توننی داشتن که در اون م

  ادتون یآمدنش داده شده. و    ي، وعده 3:  1  شیدایهست که در کتاب پ  یج نوح همون من  کردن ی م
که خدا    یخشک برگشت و خبر داد، از کشت   نیدر زم   یم که کبوتر از آرا  دی د  یهست که نوح وقت 

.  ن ی دار ادیهست که به يریتصو  کیمثل  باًیشد. و تقر ادهیاونو رو در اون پناه داده بود؛ پ
  ادم یو درك کرد، احتماالً داستان رو از دلش متوجّه شد.  دیو فهم دیهرکس اون صحنه رو د 

  ي کتاب مقدّس، باز  ي هاشده داستان  ی نقّاش ي هاهامون با کارت بود که با بچه  ی زمان  ادیم
داستان   ن یکنم. اونا ا  ف یداستان نوح رو براش تعر خواست ی م  شهیاز اونا هم ی کی م؛یکردی م
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  ی چه اتّفاق یسیکه قراره در ع دهی م ادیره به انسان، هم خدا دا جانی گرفته بودن. و ا ادیرو 
که   کنهی م دا یتحقّق پ  یکه مردم زمان نوح ازدست داده بودن، حاال داره در کس  يد یکه ام فتهیب 

 تجربه کنه.     ب، یدر صل ییو نها نیراست  دی خدا رو در تعم  يتلخ داور يخودش قراره مزه 

  ز یچ  جان یا  یو خدمت رو انجام بده. ول   ت یّمأمور  ن یکمک کنه تا ا  اومد تا بهش   یس یخدا بر ع  روح
داره،   تیّمردم، اهم  يهست که برا  يانکته   کیدر رود اردن،    گم؟ی هم هست، درست م  يگرید
عهد رفتن    يدنبال صندوقچه رود اردن، گذر کردن و به   ن یقوم خدا از هم  ن؟یکنی فکر نم   طورن یا
موعود   نی سرزم نی . و خدا از همون ابتداء بهشون آموخت که اود، وارد شدن موع  ن یبه سرزم و

  ي حا یبود که مس  ایتمام دن   یعنیتر،  بزرگ   ینینماد از سرزم  کیکه دراصل، مال خود اونا بود، تنها  
 ببره.  راثیموعود خدا، قرار بود به م

القدس  ح از رو ریتصو کی نیکه در رود اردن هست، ا یسیع يحاال برا جان یدر ا ن، یبنابرا و
قوم رو به   دی هست که درواقع با ی همون کس یس یع ن ی. اشهی نازل م  ی س یهست که بر ع

طبق   یس یع ن یکنه. و بنابرا ت یهدا يکنه و به جالل نجات و رستگار  ییآرامش، راهنما  نیسرزم
رو در کالم   دادي رو نی از ا  ير یتصو . خداشهی القدس، مسح محاال با روح ها، لیانج يهاگفته 

نوح و  دادي در رو  يریو تصو  نشیدر آفر يریتنها تصو به ما داده. نه ق، یش در عهد عتمقدّس
که در   کردی رو انتخاب م يافراد نیچنموعود، بلکه خدا هم  نیاز ورود قوم به سرزم يریتصو

  ي ها با روح خودش برا از مسح خدا بر انسان  ي نماد ن ی و ا شدن ی م سحبا روغن، م ق، یعهد عت
 د.  خاصّ بو  یخدمت

و کاهنان و شاهان وجود داشتن. به   امبران یدر مقام پ ياافراد قوم، عدّه  نیاون زمان، از ب  در
گذاشتن اون اسرار با قوم، داده شده بود.  ان یدانش اسرار خداوند و درم ازیامت امبران، یپ

هان  قوم رو داشتن. پادشا  ي کردن و دعا کردن برا یخدا و قربان  کاهنان، افتخار ورود به حضور
  قیازطر یس یع کهیکنن. و زمان  یران مسح برخوردار بودن تا بتونن بر قوم، حکم  تیّمز از

عمل  به  يبرا  گهیوقت دآب گرفت، اون  دیاومد و بعدها در رود اردن، تعم ایدن القدس به روح 
 شده بود.   حیمس ت، یّ سه خدمت و مأمور نی ا ی قیآوردن حق

خدا رو بشنون.  يصدا دن، ی اون گوش م  يردم به حرفام یخدا بود تا وقت یّو نب  امبریپ یسیع
رو   ی کرد، خدا اون قربان  میجلجتا به خدا تقد  بی خودش رو بر صل یکاهن خدا بود تا وقت ی سیع

بود که مسح   یپادشاه خدا بود. چون کس یسی . عرهیگناهان قوم خودش بپذ يعنوان کفّاره به
  ي سلطنت کنه. برا  ن، یبر تمام زم   تی ه، بلکه درنهاکن  یران تنها بر قوم خودش، حکمشده بود تا نه

 شه ی القدس، مسح شد و م آمد، با روح  رون یآب در رود اردن؛ ب  دیاز تعم ی س یع ی وقت ن، یهم
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  ، یخ یمقطع تار  ک ی   يبود، اآلن اونو برا  یس یسال گذشته، همراه ع  30القدس که در  که روح   د یفهم
 .  برهی م شیو پ کنهی آماده م

که  کنهی احساس رو القاء م  نیلوقا هست که ا  لیدر انج ژهیوبه یان یجر کی قتیدرحق
.  يبر دیهست که با یراه  نی ا ، یسی: «خب عگهی رو گرفته و بهش م یس یالقدس، دست عروح 

که خداوند تو رو به   یخدمت  يبه من اعتماد کن. در تمام مسائل به من توکّل کن و من تو رو برا 
 ده،ی م ي رو هالیکه در انج ياتّفاق بعد ل، یدل  ن یهم.» بهمکنی م زیتجه ه، انجامش فرا خوند

 هست.    ی سیوسوسه شدن ع

  ی عن ی ل، یانج ت یمت از رواقس ن یا  یکه وقت  نهیهست، ا دیما مف يکه برا یی زها یاز چ ی کی  حاال
پرسش،   نی به ا دی: «من نبامیو به خودمون بگ میبکن یدرنگ م، یخون ی رو م  3لوقا فصل  لیانج

از   نویا  د یبا زیهرچ ازش یشباهت داره؟ پ یسی ع يطور با تجربه من، چه  ي. تجربه مدادی پاسخ م 
  م؛ یکار رو نکن نی چون اگه ا همتاست؟»یب  ، ی از چه جهت  ی سیع يبپرسم که: تجربه دمخو

 .  میو ازدست داد میگرفت ده یرو ند یس یو وسوسه شدن ع د یبخش از تعم نیترمهمّ  قت، یدرحق

 ر، یبرده شد تا شر ابان یالقدس به ب روح  يلهیوسبه  یسیع گهی م دیتأک که لوقا با نهیهم يبرا
 دهی رو ارائه م  یسیاز وسوسه شدن ع يمختصر اریاونو وسوسه کنه. هرچند مرقس، شرح بس

. کنهی «پرتاب کردن» استفاده م  ي. مرقس از واژه کنهی استفاده م يتري قو  اریبس يو از واژه 
اونو وسوسه کنه.   طان ی تا ش کنهی پرتاب م ابان، یرو به ب   ی سیقدس، عال اون، روح  ي گفته  به  یعنی
 برخوردار هست.   ياد یواژه، از قدرت ز نیا

موضوع، حال   ن ی. ارهیمورد وسوسه قرار بگ طان، یبود تا توسّط ش یسیخدا با قدرت بر ع  دست
درواقع،  ، میشی من و شما وسوسه م  ی. وقتدهی م ی سیبه وسوسه شدن ع یکامالً متفاوت  ي و هوا 

القدس، با  قدرت روح  ریز یس ی. امّا عمیاز اون فرار کن د یو ما با اد یطرف ما موسوسه به 
مرقس،  ژهیوو به ها، لیانج سندگان یهست که نو یاز دالئل  یک ی نی. اشهی م زیگالوها وسوسه 

کرده اونو محاصره  ابان، یبود و درندگان و وحوش ب  ابان یدر ب  یسیکه ع کنهی م دی ما تأک يبرا
 بودن. 

آدم در باغ عدن، مورد وسوسه   کهی که درحال  نه یست؟ فقط اه  یموضوع چ نی ا زیوجه تما  خب، 
  ی خانگ   يآدم، مثل گربه   يبرا  ر یمثالً ش  یعنیکه رام بودن، دور اون بودن،    ی قرار گرفت و درندگان 

هولناك بر   ي ریگرفته بودن، سقوط انسان، تأث ابان، یب  یوحش  وانات یرو ح یس یدور ع یبود، ول 
. و دورش رو  برهی سر مبه  ابان ی. اون در ب ستیدر باغ عدن ن  یس یگذاشته. و ع عت، یطب امتم
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اون فقط برهوت    رامون ی. پیکیجز  اونا استفاده کنه. به   يهاوه یدرختان باغ نگرفتن که بتونه از م
 هست.   ابان یو ب 

روزه گرفته بود.  ان، اب یخوردن نداشت، چون در ب  يبرا یچ یروز، هچهل شبانه  يبرا یسیع
به   یس یالقدس هست که داره عروح  جان یحاال ا افته؟ی داره م یچه اتّفاق جانیا نینیب ی م

چه را که  العاده، آن روش خارق  نی در ا یسیکه ع کنهی م ییبخش خدمتش راهنما نیترحسّاس 
اون درخت که   يه ویگناه خوردن از م یعنی. کنهی م ی انجام داده بود، داره خنث ن، آدم در باغ عد

 . دیرو به آشوب کش ایدن 

القدس  هست. و روح  یقرار گرفته که پر از خشونت و سخت  ی طیمح کی در  گه ید ی س یحاال ع و
القدس، قراره که با دشمن آدم و  من و قدرت روح  تی حاال تو با هدا ، یس ی: «عگهی داره بهش م

 ، یدستی پر از ته  طیمح کی ر و د و با حالت زار و ناتوان،  ی رو بشروبه ت، یّ دشمن تمام بشر
  ل یشد.» و انج  ی خواه  رهیبر اون دشمن، به قوّت من چ  ، یوابستگ   ت یو در نها  ی شنگو ت  ی گرسنگ

پشت کرد و از اون   یس یبه ع طان، یش خ، یدر تار بارنینخست يکار رو کرد، برا ن یا یسیع گهی م
خداوند   یس یع يه و طالب نابودبگرده که بتونه دوباره حمله کن یفرار کرد تا بره و دنبال فرصت

 باشه.

بر  افته، یالقدس، قدرت که از روح  یس یهست. ع زیانگشگفت  دادي رو  ک ی قتاً یحق نی ا پس
باشکوه هست، چون    یل یهست؟ البتّه که خ  بیعج   قدرن ی موضوع، ا  نی. چرا اکنهی غلبه م   طان یش

در    میکه دار  یموضوع  ن یا  يه یامبه درون   يالحظه  نییایب   یکار رو انجام داده. ول   نیا   یسیخود ع
القدس،  روح  يهست، چون درباره  یعال  یلی. موضوع، خنیفکر کن م، یکنی موردش مطالعه م

  ف یالقدس، توصرو با روح  یس یخداوند ع  یکیو نزد  تیّمیو صم  گهی به ما م  يزیانگشگفت   يزهایچ
 . کنهی م

  ن ی : «خب امیمطرح کن یوأل هست که س یمناسب ت یّهست که اآلن موقع  جان ینکته هم البتّه
  دار مان یا  کی که اگه شما  نهیمن داره؟» پاسخ ا  يهابا من و وسوسه شدن  یموضوع، چه ارتباط

رو قادر ساخت تا با   یس یالقدس که خداوند عکه همون روح  نهیموضوع ا يمعنا ن، یباش یحیمس
  ن یکن  دایا قدرت پت  کنهی به شما عطا م   یسیالقدس هست که خداوند عبجنگه. همون روح  طان یش

از فصل   یو اساساً در بخش کنهیم ان یکه لوقا ب  رینظی ب  تیروا نی. و ان یمبارزه کن طان، یو با ش
  ی عال  ییزهایچ نیچنو هم گهی خداوند م ی سیع ي درباره ی عال  ییزهایهست به ما چ 4و فصل  3

  ی القدسکه همون روح   کنهی م  ان یرو هم به ما ب   ي مورد  نیچنهم  یول   گه، ی م  القدسروح   يدرباره 
 خداوند؛ عطا شده بود.   یس یبه من و شما عطا شده که در ابتداء به ع

https://fa.ligonier.org/


https://fa.ligonier.org   

8 

من   ي رو قاًیکه عم میدر اسکاتلند داشت ی عال  شی کش کی جو بودم، من نوجوان و دانش یوقت
قول دوست داشت ازش نقل  یلیسرود بود که خ کیکرده بود.  يگذار هیو سرما کردی حساب م 

  ي و با لطافت، برا  یبشنوم که به آهستگ  تونمی در اون سرود بود که من هنوزم مجمله    کیکنه و  
از پدر، از آن  یکه ساکن در توست. چه محبّت شیندیب  ی. «به روحکردی م هزمزمما جوانان، 

   ؟» یان یدست آورد. فرزند آسمان؛ چرا ناالن و گرکه مرد تا تو را به  یتوست. چه منج 

  د ی با تأک  یلیاون خطّ اول سرود رو خ  یالقدس، پسر، پدر. ول روح   ست؟ین   طورن یبود. ا  ثیتثل  نیا
 که ساکن در توست.» شیندیب  ی . «به روحگفتی م

که   کنهی غلبه کرد، شما رو قادر م ، یس یع قیالقدس که ازطرهمون روح  ن، یشی وسوسه م  یوقت
هن و شاه، مسح  کا ، یّعنوان نب رو به  یس یالقدس که ع. و دست بر قضا، همون روح نیبش رهیچ

کاهن   کیعنوان و به نیکن ان یرو ب خدا، کالم خدا  یّنب کی تا در مقام  دهی کرد، به شما قدرت م
طور که پولس در رساله  ن . همو نیزنده، رفتار کن یقربان  کی و مثل  نیخدا، وارد حضور خدا بش 

 " .یسیع  حیمس يلهیوسسلطنت خواهند کرد... به ات، ی... در ح": گهی م ان یبه روم

: میبپرس کهن ی ا ازشیپ م، یخون ی م  یسیو وسوسه شدن ع یس یع دیتعم يما درباره  یوقت پس
رو   یموضوع، چ  نیکه: «ا نیبپرس نویا ده؟»، ی م میمن به من تعل يرو درباره  یموضوع، چ  نی«ا

  ار یرو بس میتعل ن یتا بتونم ا دهی م  ادیالقدس به من روح  يو درباره  یس یخداوند ع يدرباره 
 در توست.» که ساکن  شیندیب  ی «به روح  رم؟»یبگ ادی کردم، ی تصوّر م ی فراتر از هرچ

تو رو شکر   ، ی. پدر آسمان میکه در ما هست، شکر کن یروح  نیچن يخداوند رو برا نییایب  خب
القدس که به خداوند  که همون روح   میکه کالم تو به ما آموخته و ما با تمام دل، باور دار   میکنی م
و   یطور شخص به یسی همون روح رو خداوند ع کرد، ی م  ییو اونو راهنما  دادی م قدرت یسیع

تا   یی مدد فرما میکنی . دعا ممیکرد افتیدر مان، یبه ما عطا فرموده و ما اونو با ا يزیانگشگفت 
. میبه قدرت سکونتش در ما، تفکّر کن م، یبری القدس، لذّت ماز مصاحبت با روح  یوقت شهیهم

 . نی. آممیکنی ا م دع ی سیدر نام ع
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