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 القدس کیست؟ روح 
 تاب آورنده   : 6درس  

 دکتر سینکلر بی. فرگوسن 

خداوند   نیارتباط ب  یطور خاصّ به بررسبه م؛یکه باهم داشت  ریچند درس اخ يدر مطالعه ما
ادامه    ی بررس  نیدرس هم به ا  نیدر ا   خوامی . و ممیالقدس، پرداختروح  تیّ و کار و مأمور  یسیع

القدس، در سراسر  روح  گه ی که م  میرو مطالعه کن  ی سیموجود در خدمت ع  ينکته   ن یو چهارم  میبد
رو مراقبت   یس یع ، یمخصوص  ار یهمراه اون بود، امّا به روش بس ، یس یع ت یّو مأمور متخد

و   ی سیخداوند ع نیرو هم درمورد ارتباط ب  يترش یموارد ب  میتون ی م ي طورن ی. و اکردی م
ت  دمخ يهای القدس، شگفتشخص روح  يدرباره میتون ی م لیدل  نیهمو به مینیقدس، ببال روح 
 . میریبگ  ادی  يترشیب  ي زهایما مفهوم داره؛ چ ي از اون برا هچآن القدس و هر روح 

خداوند، حاضر بود،   یس یالقدس، از زمان در رحم قرار گرفتن و رشد کردن عروح  پس
کنار اون    یسیع  تیّوسوسه شدن و قطعاً در سرتاسر خدمت و مأمور  د، یالقدس در زمان تعم روح 

  ي انشانه  چیه  ایگفت؟ آ  شهی چه م  یسیع  یبخش آخر و سرانجام زندگ  يرهدربا  یحضور داشت. ول 
اونو رها کرد؟   ایهمراهش بود،    ، یس یو خدمت ع  یزندگ  ان ی القدس در پاروح   ههست که به ما بگ

  ي ها عنوان مثال، به گفته. بهدهی به ما م  نهیزم  نی در ا  یفراوان   يهاکالم مقدّس خدا، سرنخ  جان یا
 :  نی، فکر کن14:   9 ان یبه عبران  يرساله   يسنده ینو یماندن  ادیبه

 ق، یکه در کالم مقدّس خدا در عهد عت کنهی صحبت م ي اوه یداره درمورد ش جان ی در ا سندهینو
بگه که آمرزش   خوادی از آمرزش گناهان بود. و م يانشانه  ن، یصورت نمادبه  وانات، یخون ح

 شهی خدا، حاصل م  بی عی ب  يشدن برّه  یقربان   قی طراز شه یهم ي برا بارک ی گناهان، تنها و  یواقع 
... خون  ": کنهی م ان یب  طورن یاون او باطن ما رو پاك کنه.  ر یکرد تا ضم یرو قربان  خودشکه 
و بدون   ی با روح جاودان  ح یمس "...دیبه خدا گذران  ب یعی را ب  شتن یخو یکه به روح ازل  حیمس

  یروش  ، یکه موضوع اصل دن ی به ما م  ی سرنخ ها لیکرد. حاال انج میخودش رو به خدا تقد ب، یع
و موضوع رو کامالً    ادیم  ان، یبه عبران   يرساله   یول   ره، یگی القدس، قدرت ماز روح   یس یعهست که  

رو    یس یالقدس، عکرد، روح   میگاه جلجتا، تقدخودش رو در قربان   یسیع  یوقت  ی عنی.  کنهیم  ان یب 
 .  هیمنظورش چ مینیبب می. فکر کنکردی در اون خدمت، حفاظت م 

  ی سیع یانسان  يو جنبه ی پدر آسمان  ان یکه در ارتباط م میکنی فکر م نی ها به اوقت  ی لیخ ما
قول  نقل 22از مزمور  اد، یبا ناله و فر ی سیبود. ع ان یدرجر يز یچه چ ب، یصل يخداوند بر رو 

 گهی م  ان یران عب به يدر رساله جان ی ا ی ول  ؟»يامن، چرا مرا ترك کرده يمن، خدا  ي : «خداکنهی م
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ازطرف خدا طرد شده و خدا اونو  و خشم خدا،  يخاطر داور به کردی احساس م  یس یاگرچه ع که
  ی ، ول - کردی خودش رو بر خودش حمل م  دگان ی داشت گناهان برگز یس یچون ع -ترك کرده 

  ی عنی ش، یزندگ یشگی همدم هم د، یکشی زجر م ب، یصل ي در اون زمان هم که رو یحتّ
خدمت و کار    ياز تناقضات ظاهر  ی کی   ، يآورنحو شگفت به   ن ی. اکردی زش مراقبت مالقدس، اروح 

و غضب خدا    ي داشت داور  ی گناهان ما بود، ول   يدرمقام بردارنده   ی سیاگرچه ع  یعنیبود،    ی سیع
چه  القدس، مراقبش بود تا بتونه گناه تمام جهان رو برداره. و هرآن و روح کرد، ی رو احساس م 

.  کنهی هم صدق م یسی ع زیدرمورد رستاخ نی چنهم ود، ما صادق ب  يبرا  یس یدرمورد مرگ ع
مشهور هست. در   یلی که خ گهی م  ان یخودش به روم يبرجسته  يدر ابتداء نامه نویپولس ا

که برحسب جسم، از نسل داود هست،  یسینوشته شده که ع 4: 1 ان یپولس به روم يرساله 
 شده.    دیپسر خدا نام دگان، از مر زیطر رستاخخاو به  تیّحسب روح قدّوسدر قدرت و به 

که پدر، پسرش رو از مردگان   میعادت کرد هی نظر نیما به ا گه؟یداره م یچ جان یدر ا پولس
حضور و نقش داشته.    ، یس یع  ز یالقدس هم در رستاخکه روح   گهی پولس داره م   ی. ول دهیزان یبرخ

 کنه ی دفاع م  یس یکه از ع نهیا ده، ی م جام ان  یسی ع ز یالقدس در رستاخکه روح ییاز کارها  یک یو 
القدس در تمام خدمت و  واقعاً پسر خداست. روح  یسیکه ع کنهی اون اشاره م زیرستاخ رو د

. کنهی و ضعفش رو امداد م  یناتوان   ب، یشدنش بر صل  یدر قربان   ژهیوو به  یس یع  ین یزم  ت یّمأمور
و  بخشهی م لیقدرت تبد  یسی، به عالعادهخارق  ياگونهالقدس بهاو، روح  زیحاال در رستاخ یول 
 . کنهی م  امیمردگان، ق از  یسیع

  ن ی هست که ا ادتون ی. میکرد ی که قبالً اونو بررس  افتهی م  ی اتّفاق ، یسی در صعود ع نیچنهم  و
شاگردانش رو   ی سیکتاب اعمال رسوالن، شرح داده شده. ع فصل نیطور در نخستچه داد، ي رو

القدس  چون روح   کنیل " :  گهی . و به شاگردانش مکنهیآسمان، صعود م  و در ابرها به  دهیبرکت م
  کهی گفت، وقت را ن یو چون ا": گهی م  1:9. و در اعمال "... افتی  دیقوّت خواه د، یآی م  ابر شم

  "در ربود. شان یاو را از چشمان ا   يباال برده شد و ابر ستند، ینگری هم شان یا

شدن و   داریپد میکه بفهم مید یدر کالم مقدّس خدا د یکاف ياندازه که تا حاال به کنمی م فکر
  ی هواشناس  ، يجوّ   يدهی و پد  دادي رو   کی . ابرها  ستین   یاشاره به ابرها در کالم مقدّس خدا، اتّفاق

ابر، ابر جالل خدا هست، که قبالً در   نیظاهر بشن. ا ، یکه تصادف ستنین  ییوهواآب رییو تغ 
فرمود.    يموعود، رهبر   نیاز اسارت، به سرزم  با اون، قوم روالقدس  که روح  میکتاب خروج خوند

  ن ی اومد. ا   نییپا  د، یکرد و درخش  رییکوه، تغ   يدر باال  یسیع  يچهره   یابر جالل هست که وقت  نیا
 از حضور روح مقدّس خداست.    ياابر جالل هست که نشانه
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بود و   تشیّمت و مأمور خد در  ی سیع یشگ یهمراه هم ی القدس که زمان روح  نی حاال انگار ا باًیتقر
جالل،   يرو به خانه  یس یشده که ع یران ارّابه  قت، یدرحق کرد، ی اونو در کارش، مراقبت م

فکر    وه، یش  نیهم به هم  24مزمور    يداشتن درباره  لیتما  ه، یاوّل   ان یحیاز مس  یلی. خگردونهیبرم
  ن ی ا"که:  شد ی م دهیشن  اد، یفر ن یا  ي صدا یهست وقت  ادتون یو برداشت کنن. از کالم خدا 

 " و جبّار، پادشاه جالل، اوست.  ریخداوند قد": گفتنی و بعد در پاسخ م  "...ست؟یپادشاه جالل، ک

به   ، یآسمان  يها و دژهابکشن که بر برج ریتصواونا عادت داشتن که فرشتگان و مالئکه رو به  و
ها، دروازه  يا"ده. خودش برگر ینیزم تیّتا خداوند در جاللش، از مأمور ستادن یا یبان دهید

و   "تا پادشاه جالل، داخل شود! دیبرافراشته شو يابد يدرها  يا د، ی خود را برافراز يسرها
از جالل   يروح خداست که در ابر نیانگار ا  "ست؟یپادشاه جالل ک نیا": پرسنی اونا م کهی ن زما

القدس  ود روح گار خو ان  برهی به خانه م  يروزیرو در شکوه و جالل و در پ یسیع اء، ی لیهمانند ا
خود    ي ها، سرها دروازه   ي ا  د، یآی : «خداوند م گهی م  ی هست که در آسمان و خطاب به لشگر آسمان 

 تا پادشاه جالل، داخل شود!»  د، ی برافراز ار

القدس در رحم  با قدرت روح  یسیهست که ع بیترت نیکه به ا میشی ما متوجّه م نیبنابرا و
القدس، رنج  با قدرت روح  یسی. عشهی ، مراقبت مالقدسروح  با قدرت یسی. عرهیگی قرار م

با قدرت    یسیو ع  شهی م   یبان یو پشت  تی القدس، حمابا قدرت روح   یسی. عکنهی رو تحمّل م  بیصل
 . گردهی آسمان برم يجالل به خانه ر القدس دروح 

. و  میباشبهش توجّه داشته  دیبا م، یجلوتر بر کهن یا  ازش یهم هست که پ گهی د ينکته  ک ی  حاال
خداوند    یس یع  نیتمام جوانب ارتباط ب   یذات   تیّ هست که پولس رسول به اهم  یاون نکته، روش 

  ده یچیپ ار یعبارت بس ک ی کار رو در  ن یاذعان کنم که پولس ا د ی. و باکنهی القدس، فکر مو روح 
ه  باش   خوب  دیام داده. شا، انج15فصل    ان یاوّل خودش به قرنت  يو در رساله   ز، یرستاخ  ياره درب 

. پولس در  49تا  42 اتیآ ژهیو، به15 ان یاوّل پولس به قرنت ي. رساله میکالم رو بخون  نیکه ا
 .  کنهی کرده، صحبت م امیبدن ق تیّو ماه عتیو طب زیرستاخ  يوضوح داره دربارهبه  جان یا

 قت یحق نی ا يهست. پولس درباره تیّواقع  کیطور چه  نیکه ا دهی م حیدر شروع، توض پولس، 
. کننی م  امیق ، یهستن، امّا در جاودانگ رایما، در فساد کاشته شدن و م یفان  يهاکه بدن  گهی م

  ن یفکر رو از کجا آورده؟ اون ا نی. پولس ا کننی م  امیدر جالل، ق یکاشته شدن، ول  ی در تباه 
ون  در فساد کاشته شده، ا یاال بدن اگر تا ح ست؟ین  طورن ی گرفته، ا یسی ع  زیده رو از رستاخیعق

 جلجتا کشته شده.    بیلعنت خدا و در صل ریهست که ز  یس یبدن خداوند ع
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کاشته شد    یکرد. در ناتوان   امیدر جالل، ق  یکاشته شد، ول   ، يدر خفّت و خوار  ی سیو بدن ع  جسم
کرد. و پولس بعد در   ام ی ق ، یکاشته شد و در بدن روحان  ، یع یو در قوّت، برخاست. در جسم طب

آدم نفس زنده گشت، امّا آدم   یعنیمکتوب است که انسان اوّل،  زین  ن ی و همچن": گهی ادامه م 
. انسان اوّل  یو بعد از آن روحان  ی مقدّم نبود بلکه نفسان  یروحان  کنیشد. ل  اتبخش یح روحآخر 

چنان   زین  ان ی است، خاک ی است از آسمان. چنانکه خاک انسان دوّم خداوند  ؛یاست خاک  نیاز زم
 م،یرا گرفت ی. و چنانکه صورت خاک باشندیهمچنان م های آسمان ت، اس ی هستند و چنانکه آسمان 

 " گرفت. میخواه زیرا ن   یمان صورت آس 

و   ن ی، بر3 ان یدوّم قرنت يو چند ورق جلوتر و به رساله  ن یرو با انگشت، نگه دار جان یهم حاال
وع  ند رجخداو يسوبه... هرگاه ": گهی م ی، چ3از فصل  18تا  16 اتیکه پولس در آ نینیبب

هست،    هودی قوم    يفکر  يهاروش   يدرباره  ژهیوصحبت پولس به  ".شودیکنند، نقاب برداشته م
. ننیب ی خداوند رو نم  ی سیع یول  خونن، ی رو م  ق یطور اونا کالم مقدّس خدا در عهد عتچه  کهن یا
جالل خدا  ا  ت  زدی به چهره م   یکه موس   ینقاب، جلو چشمان اونا رو گرفته بود؛ مثل نقاب   ا یپرده    کی

 پنهان بشه.   د، یدرخشی اش مکه در چهره 

  کیکه  کردمی مسافرت م مایبا هواپ و، یآوبه تل وآركیمن داشتم از ن  شیدوسال پ اد، یم ادمی
  ی من و صندل   یصندل   نیاون ب   یشد. صندل   مایوارد هواپ  يد یهَس  ياز فرقه  یمذهب  یلیخ  يهودی
  ش ی که صندل   دیشد و فهم  ترک ینزد  ی. و وقتنمیبباونو    تونستمی خانم رزرو شده بود. و من م   کی

و اعتراض   ياهویقدر ه. اون نهیبنش يهودی ری غ کیزن و  کی نیامکان نداشت که ب  ت، کجاس
به من   یکاف ياندازه به يهود ی ياون آقا یرو عوض کردن. و صندل  شیکرد که باالخره صندل 

 نم.   بود که بتونم تمام طول اون پرواز شبانه، نگاهش ک کینزد

 یول  کرد، ی تورات بود. تمام روز و شب، در اون تفکّر م يشب، انگشت اون شخص، رو  تمام
خدا   ، یس یخاطر عکه به دونستی نم  قتاًیچشمانش رو پوشانده بود. حق يرو ياپرده ن، یدون ی م

اون کتاب مقدّس رو   ن، یدون ی . م نهیبنش يهودی  ریغ کی زن و   کی نیاجازه داده که اونم بتونه ب 
 چشمانش بود.   يرو  ی نقاب  یل داشت، و

و ما در کتاب   شهی نقاب برداشته م اد، یالقدس مروح  ی که وقت گهی جا م پولس رسول، در اون  و
 مینیب ی . مکنهی اشاره م  یس یکه سراسر کتاب مقدّس به ع مینیب ی. ممینیب ی رو م  ی سیمقدّس، ع

در همون صورت، از  جالل خداوند رو آشکار کنه و ما هم  نقاب، ی ب  يااومده تا با چهره ی س یکه ع
  ن ی که ا  نی که روح هست. توجّه دار ادیم ياز خداوند نیچون ا م، یجالل تا به جالل، متبدّل بش

   گم؟ی ست نمگسترده هست، در یلیخ میتعل  کی
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  ن یاجازه بد. حاال  میکرد  یرو بررس   3  ان یدوّم قرنت  يهم رساله   جان یو ا  15  ان یاوّل قرنت  يرساله 
  ی سیکه خداوند ع گهی . پولس مگهی داره م یچ  جان یتر عرض کنم که پولس در ا ساده ان یبه ب 

القدس هم همراه  بوده و روح  ک یو نزد یم یصم ی ل یالقدس، خخودش، با روح  یدر سراسر زندگ 
القدس بگه:  داشته باشه که به روح ازین  یسینبوده که ع يابوده. هرگز لحظه یسیع یشگ یهم

هم نبوده که   ي ا!» و هرگز لحظهافتهی م  جان یداره ا یچه اتّفاق یتو واقعاً بدون  کنمی «من فکر نم
 !» یکنی حرکت نم یدرست  ریساآلن تو در م ی س ی! عي : «واگفتهی م یس یبه ع د یالقدس باروح 

  ه گی م  نو یمشابه ا  يزیپولس، چ  رسهینظر مقدر کامل که به کامل وجود داشته. اون   یهماهنگ   کی
  ت یّدر تمام مراحل خدمت و مأمور یکامل  تیّمیو صم  ی القدس در چنان هماهنگو روح  یس یکه ع

  ی س یانگار ع فرسته، ی القدس رو بر ما م روح  ، یس یع یکه وقت کردن ی و رفتار م  ی زندگ ، یسیع
مصاحبت با   يکه چون خدا ما رو برا کنمی . من اعتقاد دارم و فکر مفرستهی بر ما م وخودش ر
  ژه یوو به نشیرو در تمام آفر یسرنخ  کیو  بینظم و ترت ده، یبه شباهت خودش آفرخودش، 

ها، از اون سرنخ   یک یشباهت داره.  یچ  خدا به   میگذاشته تا بفهم عهیدر ما مردان و زنان، به ود
 ازدواج هست.    

  س ی تدر  اتیّااله  متّحده بشم و منحصراً در دانشکده   االت یدر ا   سایکل  کی من شبان    کهن یا   ازشیپ
رو   ي ادیز  يهاوقت  ن، یهم ي. و براکردمی م  يموعظه کردن و پشت منبر رفتن، هرکار يکنم، برا

که    شدمی م   ییهازوج   همان یو اغلب هم م  گذروندمی م   سایو اون کل  سایکل  ن یها در ادر آخر هفته 
  ح یو تفر  یگرمخاطر سرهم به  ی. و ناگفته نماند که بخشکردن ی م  یی رایاز من پذ  ، ينوازهمان یبا م

که    دمیکشی به چالش م  يطورن یخودم رو ا   دم، ی رسیم  زبان یم  يبه خونه  یآخر هفته بود که وقت
 دو نفر باهم ازدواج کردن؟   ن یتا من بفهمم چرا ا کشهی قدر طول م چه 

.  ستیسخت ن  یلیخ ان، یحیمس يجالبه. و معموالً برا یلی. خنیامتحانش کن دیشما هم با قتاًیحق
شخص   کی رو در  ا یو عطا ض یف یوقت  ی. ول ستین  نقصی . ازدواج ما هم ب میستیامل ن ماها که ک

اونو در فالن شخص،   ن یتون ی و م ن، یگردی خودتون م يگمشده  يمه یدنبال ن به یوقت ن، ینیب ی م
 دارم.»   ازیهست که من بهش ن   یموافق   اریهمون    قاً یدق  نی: «آهان، خودشه، انیگی م  ن، یکن  دایپ

  ن، یخندی بهم م ه، یو اگر بهتون بگم چ شدی بود که توجّهم بهش جلب م ي گرید زیبعدش، چ یول 
طور  دنبالش بودم. چه درست باشه. من شروع کردم به توجّه کردن، چون به  کنمی فکر م  یول 

توجّه   ی. خب، شده به کسان شنی م  گهیدهم هیشب  ج، یتدر به کنن، ی م یکه باهم زندگ  ییهاآدم
و به صاحبش نگاه   نینیب ی و شما سگ رو م رن ی راه م هاابان یخ يتو دارن؟ اونا سگکه  نیکن
 صادق هست.   یلیدرمورد افراد مجرّد، خ نی که ا کنمی و منم فکر م نیکنی و فکر م  نیکنی م
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  ي وه یکه به سگتون به ش  نیکنی م   دایپ  لیوقت شما تمادوستتون باشه، اون   نی سگ شما بهتر  اگر
. در ازدواج  شهی م  کی سگ، نزد ت یّشما به شخص ت یّشخص یعنو. به نی واکنش نشون بد ، یسگ

. نی ارتباط چهره دار  يهاوهیش  گه، یدارتباط و مصاحبت با هم   يشما برا  ست؟ین   طورن ی . انهیهم هم
  ه یشب ج، یتدرشما به  نا، یا  قی. ازطرنیشناسی که اونا رو م نیخودتون قرار داد نیرو ب  یم عالئ
 .  نیشی م گهیدهم

. باهم هماهنگ  نیدون ی رو م   زی. همه چنیبد  حیتوض   گه، ی رو به همد  يزیچ   نی ندار  ازیشما ن   اغلب
کار  ما که سقوط کرده و گناه  يبرا نی. حاال اگر ا نیکنی فکر م  یهردو به چ نیدون ی و م نیهست
القدس،  خداوند و روح  یس یع نیب  ی تیّمیچه صم نیتصوّر کن نیتون ی صادق هست، م م، یهست

در رحم    القدس از روح   ی به همراه   یعنی  ن، یکنی موضوع، فکر م   ن یبه ا  یقت و بعد، و  اره؟ د  ان یجر
اندوه،   ، يها، شادآب، وسوسه شدن، خدمت و کار، رنج د یدوران رشد، تعم ، یسیقرار گرفتن ع

  اد ی لیکه از انج يدرس بعد ن، یکنی فکر م ، یصعود به دست راست پدر آسمان  ز، یرستاخ
 ه؟یچ ن، یریگی م

که با    یکنی القدس رو عطا مبه اونها، همون روح   ا یر رفته و فرموده: «پدر، آپد  شیپ  ی سی: عنهیا
روح قدّوس خودش رو   یس یروز، ع نیکه در ا نهیا کاست، یمن بود؟» پس، مفهوم روز پنت

روح قدّوس اون معروف   ح، یالقدس، به روح خداوند، روح مسکه روح  نه یهم ي. برافرستهی م
: گهی که م  ارهیما ب  ادی، به17: 14 اوحنّی لیکالم خدا رو در انج تا کنهی عطا م ومشهست که به ق

و امّا   شناسدی و نم ندیب ی که او را نم  رایاو را قبول کند ز تواندی که جهان نم یروح راست یعنی"
 " و در شما خواهد بود.. ماندی که با شما م  رای ز  د، یشناسی شما او را م

... شما  "گفته رو درك کنن که فرمود:  ن یا یواقع  يعنام تونستنی که اونا نم دونهی بعدش، م و
که بعد از اون    یی هابه حرف   یول   "و در شما خواهد بود.  ماندی که با شما م   رایز   د، یشناسی او را م 

که:   ست ین  نی منظورش فقط ا ".میآی نزد شما م  گذارم، ی نم میتیشما را ": نیتوجّه کن گه، ی م
روح قدّوس خودم،   قی که: «من ازطر ه نیمنظورش ا م»، گردی شما برم شیو پ کنمی م امی«ق
شما ساکن خواهد شد و هرگز شما رو ترك نخواهد    ی که در زندگ  ی شما خواهم آمد. روح  يسوبه

 کرد و شما رو رها نخواهد کرد و تا ابد، همراه شما خواهد موند.» 

و  مییایب  رون یب  خودمون،  یو خدمت منج  یالقدس و زندگاز موضوع کار روح  نیاجازه بد حاال
القدس وجود داره؟  رو ازتون بپرسم. چندتا روح   ییساده و ابتدا  ی لیسوأل خ  نی که ا  نیاجازه بد 

بازتر   یپرسش رو کم  ن یالقدس، وجود داره. اجازه بدروح  کی تنها  ن، یدون ی شماها پاسخ رو م
    القدس بود.پر از روح  ی سی. عنیالقدس رو دارروح  ن، یهست ی حیشما مس اگرکنم. 
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  ک یکه نه، تنها  نه یدوتا هستن؟ پاسخ ا ایالقدس، وجود داره؟ آاگر بپرسم چندتا روح  پس
هستم، ساکن   دارمان یمن که ا  یتا در زندگ  اد یالقدس که مالقدس وجود داره، اون روح وح ر

  م ی القدس که بر رحم مرهمون روح  یعنیوجود نداره،  يگر یالقدس دهست و روح  ی کیبشه، 
رو   یسیاهل رامه هم حضور داشت و ع وسفی القدس که در قبر کرد و همون روح باکره، نزول 

باشه و بعد، همون   یپدر آسمان  یباال برد که در حضور کمال خوش یاز ابر، به جالل  يادر ارّابه 
  شه ینازل شد تا هم ح، ی مس يسایبر کل کاست، یدر روز پنت یسیالقدس به توسّط خداوند عروح 
القدس که  س وجود داره، همون روح القدروح  ک یباشه. بله، تنها   ساکن  ، یح یمس داران مان ی در ا
 خداوند بود. یسیخداوند و بر ع  یس یدر ع

و در شما خواهد    ماندی او با شما م   رای...»، «زدیشناسی به شاگردانش گفت: «شما او را م  یسیع
البتّه نه   م، یبپرداز  موضوع  نیا   تیّ اهم  یهست تا به بررس  ازین   گهیدرس د  يجلسه   کیبود...».  

  خوام ی . اجازه ممیشی م  ک یبرنامه نزد نی ا ان ی به پا م یچون دار ی ها. ول از برنامه  ي سر ن ی در ا
که اگر من و شما    نه ی. منظور ا کنهی م   ان یموضوع رو ب   ی بکنم که برجستگ   یاشاره به روش   کی تنها  
  ی موضوع پ   ن یکه به ا طور  ماها ساکن هست. و همون   ي القدس در همه روح  ک ی  م، یهست  یحیمس

  ي شهیموضوع، سراسر اند  نیکه ا  دمی و من اجازه م   م، یکنی فکر م  گهیدهم  يدرباره  و ما  میبری م
 ، يگر ید یحیمس چیکه من هرگز با ه نهیکه قراره رخ بده، ا ییزهایاز چ یکی ره،یمنو در بر بگ

 نخواهم داشت.  ياواکنش خداناپسندانه ای رفتار 

من، شرمسار   یمان یخواهر ا ایبرادر  ياز مردن برا یس یکنم که خداوند عفکر  ن یمن به ا اگر
وجود به  یاحساس  کیهم ساکن هست، پس  گهید داران مان ی در ا یسی نبوده، و روح قدّوس ع

رو دوست   گرید ان یحیمس ، یکه از نظر روحان  یعن ی. استیاحساس در دن  نیتری ع یکه طب ادیم
  ي و خدا رو برا  میبه اونا باش ي خداداد ي هاکرگزار نعمت ش  م، یکن يشاد  هاشون با م، یداشته باش

از خودمون و از   دیبا ی. گاه میکن قیو اونا رو تشو میکن يگزارکه به اونا داده، سپاس  ییا یعطا
  ، ینزاع، غرور، نبود فروتن ، یش یبداند يبرا میشرمسار باش یل یخودمون، خ يسایکل

ما   یمان ی خواهر ا ایطور برادر چه  کهن ی و ا گهید ان یحیزدن به مس از پشت خنجر ، یپراکنعه یشا
 .   برهی م  نیاونو ازب   ي و آبرو ینامکین  شنوه، ی که از ما م يزیچ نیاوّل 

  ی که با شخص نه یا ، ییالقدس هست. درسته؟ مرز کفرگومرز کفر گفتن به روح  باً یتقر زیچ ک ی
  ک ی   ایشکسته بشه    دی بابت هست که    کیکه انگار    میرفتار کن  يالقدس شده، طورکه معبد روح

و  ده، ی رو به ما م  دگاهید نی کالم مقدّس خدا ا ینابود بشه. پس وقت د ی معبد کفر هست که با
ما  يالقدس برا چه که روح آن  ي رو  ي زیهرچ  ازشی تمرکز خودمون رو ب  دی دش کردم، نبایمنم تأک
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که  میکنی کشف م یداره. وقت یسیخداوند ع ي القدس براچه که روح بلکه آن  م، یبگذار داره، 
  ی که ما چه ارزش و مفهوم  میفهمی خداوند داره و م  ی سیع  يبرا  یگاه یالقدس، چه معنا و جا روح 
ما و   يهای القدس زندگ روح  میکنی وقت هست که کشف ماون  م، یدار یس یخداوند ع يبرا
 انان، م یای که ب  کنهی م ي ابه جامعه  ل یو ما رو تبد کنهی ما رو از اساس، دگرگون م  ي ساهایکل

 بده؟!»  يرو ا، یدر دن  یاتّفاق  نیچن شهی : «مگر مگنی و م  کننی دستانشون رو با تعجّب، باز م

  دار مان یما رو پر کرده. ا   ي هاآمده و روح جالل، روح   ن ییکه چون آسمان پا   نه یپرسش ا  ن یپاسخ ا   و
  ن یترتداول که م  دوننی من م   ی محلّ  ي سایهست. جماعت کل  ی بزرگ  ازیبودن، واقعاً چه امت  یحیمس

  فکر  ایگفته ندارم که بگم: «آ  نی بهتر از ا يز یکه چ نهیمن، ا ي هادادن موعظه ان یپا  يوهیش
که واقعاً   نهیا قت، یبودن هست؟» و حق یحی مس ا، یدر تمام دن  زیچ نیترباشکوه  نیکنی نم

 هست که عرض کردم.   طورن یهم

 م،یکه از روح تو پر بش  میطلبی و م  میرگزاالقدس تو، از تو سپاس روح   يه یعط  يبرا  ، یآسمان   «پدر
  کینزد  يو در چنان رابطه   میو محّبت کن  میتا برادران و خواهران خودمون رو دوست داشته باش

ما   ی تا منج  يکه تو پسرت رو فرستاد ارهیب  مان یا ایکه دن  میو رفتار کن یباهم زندگ  ی میو صم
  .»نی. آممیطلبی م  یس یدعا رو در نام ع نی باشه. و ا
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