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 القدس کیست؟ روح 
 رفتار کردن در روح   : 10درس  

 دکتر سینکلر بی. فرگوسن 

که خدا به خودش    یی هاها و عنوان به نام   رهی ما م   ي فکر  ر یمس  ی گاه  م، یکنی از خدا صحبت م   یوقت
که به خدا اعتماد دارن، بهش   یکه توسّط کسان  مینیب ی مقدّس خدا م رو در کالم  ییهانام  ایداده 

  غلب، نسبت داده شدن. و اپدر،  که به میکنی فکر م ین یاز عناو یبرخ يداده شدن. پس درباره
  ی سیع  ي. کارها نیکنی م  دایهم پ  یس یخداوند ع يموارد رو درباره  نیهم ، یاتیّااله ي هادر کتاب 

 . شنی که بهش داده شدن، شرح داده م ییهادر قالب عنوان 

خداوند هست. اون پسر    ی سیموعود هست. ع  حایکاهن و پادشاه هست. اون مس  امبر، یپ  ، یسیع
کار  القدس به روح  يبرا یل یها رو خعنوان  نیرو داره. ما ا لیقب نیاز ا ی ن یت. و عناوانسان هس

شما   دیفکر کرد. و دراصل، هرچند شا  ي طورنی قدس هم ا ال روح  يدرباره شهی م یول  م، یبری نم
  ي سر يما درباره  یول  ن، یتوجّه نکرده باش یلیموضوع، خ نیبه ا میکه داشت یقبل  يهاس در در

 . میکردی مطالعه م م، یالقدس بدبه روح میتون ی که م  ییهاب لق از یکامل

ها  از سروده  یبعض ، ییسا یکل يهااز سروده  یهست. و برخ نندهیاون روح آفر میبگ میتون ی م ما
.  ایالقدس، ب روح  ي ا  ای. ب veni creator spiritus کنن، ی م ان یرو ب  قتی حق نی ا ن، یدر زبان الت

که نظم رو به   ی کس ی عنی م، یهم آموخت نندهیباز آفرس درمقام القدروح  يدرباره  نیچنهم
  نندهیالقدس، آفر. روح کنه ی عطا م  م، یهست  یرو به ما که خال   يکه پُر   یکس  اره، یوجود ما م  ینظمیب 

القدس،  روح  يرو صرف مطالعه و تفکّر درباره  ياد یما وقت ز قت، یهست. و درحق  نندهیو باز آفر
 .  میوند، کردداخ حی مس یس یدر مقام روح ع

  ی سیع القدس با خداوندطور ارتباط روح که چه  م یدیو د میکرد ی بررس ی مختلف  يها وهیش به
که ارتباط   کنهی م  يار یما رو  ده، ی القدس به ما ماز روح  ی سیکه خداوند ع ي او مکاشفه  ح، یمس

که،  نه یهم يرا . ب میدرك کن ده، ی القدس در ما انجام مکه روح  ي القدس و کارخودمون رو با روح 
، تکرار  14:  13 ان یدوّم به قرنت يکلمات پولس رو از رساله  نیبارها ا  شنبهک ی احتماالً هر  نم
شما   عیالقدس با جمخداوند و محبّت خدا [پدر] و شرکت روح یسیع ض یف": گهیکه م کنمی م

 .  میته باشو دوستش داش میاونو بشناس دیما با  یعنیالقدس، و مشارکت با روح  یدوست "باد.

کار، مردم رو   نی ا يهستن. و برا یاونا چه کسان  میبفهم دیها، بادوست داشتن انسان  يبرا
القدس هم صدق  روح  ي موضوع برا نی . و امی دی و بهشون لقب و عنوان م میکنی م فیتوص
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  ی االه تیو بهش عنوان پاراکل کنهی صحبت م  وایش یالقدس با زبان روح  يدرباره  یسی. عکنهی م
  ن یاز عناو گهید  یکی نمی. پس انامهی م  یم اوریاونو همراه ما و  یسیکه ع یکس یعنی ده، ی م رو

 هست.   اوریالقدس، القدس هست. روح روح 

که از برنامه گذشته، بارها   قهیدو دق نی هم هست که تا اآلن و در حدود هم گهیلقب د کی  یول 
 میگی م  یقدّوس هست. وقت قدس، روح ال . روح میکار بردم که البتّه در موردش صحبت نکردبه

القدس،  که روح  نهیخب راستش، منظورمون ا ه؟یالقدس، روح قدّوس هست، منظورمون چروح 
القدس، مطلق پدر و پسر و روح   تیّالقدس در قدّوسدر ذات خودش، پاك و مقدّس هست. روح 

 ذات هست. و هم  کیشر

  ی ملکوت  شیکه در ستا میکنی فکر م اءیکتاب اشع  6اوقات که به کلمات فصل  یگاه  قت، یدرحق
  ث یتفکّر به تثل ياونا رو در حوزه  میتون ی که م میشی در کتاب مکاشفه هم تکرار شدن، متوجّه م 

القدس در ذات  پدر قدّوس، پسر قدّوس و روح قدّوس. روح  یعنی م، یکار ببراقدس هم به 
که   یکسان  يگفت که همه  طورن یمقوله ا نی ا يدر ادامه  شهی م نیهست. بنابرا سخودش مقدّ

  م ی بلکه کار عظ ن، یتنها هممقدّس باشن. نه د یبا کنن، ی م یالقدس زندگ در مشارکت با روح 
آلود سامان و سقوط کرده و گناه نابه   یکه زندگ   نهیا  م، یدیازش فهم  یی زهایالقدس که قبالً چروح 

ما فرستاده   یدر زندگ  یس یعتا خودش که توسّط خداوند  کنهی و دوباره خلق م رهیگی ما رو م 
 ما کنه.   یرو داخل زندگ  تیّشده، قدّوس

 ان ی پولس به روم ياز رساله 8در اوّل فصل  یبه عبارت  یباهم نگاه  خوامی برنامه، م نی در ا و
که    کنهی م   ان یرو ب   هینظر  ن یکه ا  8فصل    ان یپولس به روم  ياز رساله   هی آ  ک ی   ژهیوو به   م، یبنداز

 7هست که پولس در فصل  ادتون یرو در ما خلق کنه.  تیّسا شده تا قدّوروح خداوند به ما عط
  یی هاي و از مشکالت و دشوار  کنهی روم صحبت م   ان یحی، با مس25تا  14  ات یرساله و در آ  ن یهم

 ی ول  شه، ی در ما ساکن م مان، یا يلهیوسبه حی. مسارن یسر بر م ، یحیمس  یکه در زندگ گهی م
ما مصداق   يبرا تیّکه ابن واقع  ی. و تا زمان دهی م  نتش در ما ادامهگناه هم به سکو حال، ن یدرع

 .  کنهی رو محدود م  یحیمس   ی زندگ   ي هاي . دشوار کنهی رو محدود م  یحیمس  ی زندگ   ي هاداره، تنش 

  ست یهستم! ک  يای بر من که مرد شق  ي وا" :  گهی و م   کنهی م   ان یرو ب   ي دشوار  ن ی از ا  ی بخش  پولس
  " . حیمس  یس یوساطت خداوند ما عبه   کنمی بخشد؟ خدا را شکر م  یی موت رها  ن یجسم اکه مرا از  

القدس  روح م، یستیهرچند هنوز کامل ن  ، یزندگ نی که چگونه در ا دهی م  حیتوض 3بعد در فصل 
. خدا  میرشد کن ح، یدر شباهت مس تی درنها ن یچنو هم ت، یّ تا در قدّوس دهی م درت به ما ق

. فرستهی ما م   بی و تهذ  یپاک   يو براالقدس رن هم روحما فرستاد و اآل  يرستگار   يپسرش رو برا
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روح خدا   يه یجسم، بلکه برپا يه یتا ذهن خودمون رو نه برپا کنهی م قیما رو تشو  ن، یهم يو برا
 .  میستیدر جسم ن  گهید ، یاز لحاظ تسلّط جسمان  گه یچون د م، یمرتّب کن

. اگر  میکنی م یو در روح، زندگ  میشد حیاتّحاد و مشارکت با مس کیما وارد  گهیاآلن د بلکه
  ی ول  ".میبه روح هم رفتار بکن م، یکن ستیاگر به روح ز": گهیم ان یباشه، پولس به غالط ادتون ی
  ان، یومدر رساله به ر  نی. بنابرامیمون ی م  ی کار باقچنان گناه که ما هم  کنهی رو هم فراموش نم  ن یا

تا برحسب جسم   میستیجسم ن  ون یان، مدبرادر يا  ن یبنابرا": گهی ، م14تا  12 ات ی، آ8فصل 
مرد. لکن اگر افعال بدن را    د یخواه  نه یهرآ  د، ی کن  ست یاگر برحسب جسم ز   رای. زمیینما  ست یز

  ت یکه از روح خدا هدا ی کسان  يهمه  رای. زستیز د یهمانا خواه د، یروح بکُش يلهیوسبه
 " . ندیپسران خدا شان یا شوند، ی م

پرداخت. ما فرزندان    می موضوع خواه  نیو بعد به ا  نیکنی رك معبارت رو د  نی ا  تیّ شما اهم  حاال
 د یپس بالطّبع با  م، یخانواده تعلّق داشته باش  نی . اگر ما به امیخدا هست  يها. ما بچه میخدا هست

و   شن ی شما بزرگ م يهابچه  ی خانواده باشه. وقت ن یأن ا که در ش  می کن ی زندگ ياوه یبه ش
از دوستانشون و شما هم   یک ی يبرن خونه  دیشا دارن، ی برم مستقلّ بودن رو  ي هاگام  نینخست

باشه ما   ادتی ستن؛یما ن  يکه جزو خانواده  نای: «خب انیگیو بهشون م نیکشی م ياونا رو کنار 
  ي اداره و از چه خانواده يخانه چه رفتار  يتو یفالن  میدون ی . ما که نممیهست يااز چه خانواده

. پس  ي. تو به ما تعلّق داریهست  ياباشه که تو از چه خانواده   ادتی  ی. ول زهایچ  جورن ی هست و ا
که باهاشون   گهید يهانده که خانواده ت یّخانواده رفتار کن و اهم نیعضو از ا کی  گاه یمطابق جا

 .» کننی رفتار م   يطورچه  ، یکنی وآمد مرفت 

و روح خدا   نیست. «حاال شما فرزندان خدا هگهی م جان یهست که پولس در ا يزیهمون چ نیا
از   ی کی که روح خدا در اونا ساکن هست.»  نی کن ی زندگ ی به شما عطا شده، پس مانند کسان 

که به   نیو نابود کن نی رو به مرگ بسپار  یی زهایکه شما همواره چ نهیروش، ا  نی ا ي هامصداق 
  ه ی قض نیاز نکات جالب ا  یکیموضوع،  نیشما، تعلّق ندارن. و ا دیجد يخانواده  یزندگ  يوهیش

 هست.   

و شما هم   گهی عبارات رو م نی پولس هست که ا یت یّشخص يهای ژگی از و یک ی  نیا  راستش
  ، یگی ها رو معبارت  نی خوبه که تو ا یلی: «خنیگی و م  نیجلب کنتوجّهش رو  نی خواهی م ینوعبه

م  برا  ایگو یبمونن، ول  یو اعمال جسم، باق یالقدس، به مرگ سپرده بشروح  يله یوساگر به
  ی سوأل   نیچن  خوامیمن م  یکار رو انجام بدم.» وقت  نیا  تونمی طور مکه حاال من چه  ينداد  حیضتو

  ن یا رامون یپ ات یآ  يکه سرم در کتاب مقدّس باشه، رو نه یانجام بدم، ا دیکه با  يبپرسم، کار
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 نیدی کار رو انجام م  نی ا یکه وقت نیشی متوّجه م شهیعبارت، تمرکز و تعمّق کنم و شما هم هم
که در   نیفهمی م ن»، ی انجام بد دی: «خب چهار تا کار هست که با گهی که البتّه پولس رسول نم

و پند   کنهی م ق یتنها شما رو تشوکه نه گهی متن، م نی و در ا دهی م میکه پولس ازش تعل یمتن
دا  که خ دهی رو به شما نشون م یمنابع  نیچنبلکه هم ن، یکن یزندگ  یخاصّ  يوهیکه به ش دهی م

  ی مطلوب، زندگ ياوهیتا به ش  نیگذاشته تا با استفاده از اون منابع، شما قادر بش ما ش  ار یاختدر
 . نیکن

تا به کتاب مقدّس،   میدار  ش یگرا ، يمدرن امروز  یح یمس يا یما در دن  گمی م  یمن گاه  نیبنابرا
  ی تا کتاب  میری م یحیمس یفروشکتاب  کیو بعدش به  میبکن دیکار باچه میو بفهم میمراجعه کن

که   می. انتظار ندارمیاون کار رو انجام بد  میقراره بتون  يطورکه چه می ریبگ ادیو ازش  میبخر
ها در  پرسش  نیا یول  م، یکن دایرو در کتاب مقدّس پ يانجام کار  یمربوط به چگونگ يها پاسخ

قابل  م ه یلیپس خ م، ی کن دایدر کتاب مقدّس، پ میها رو نتون کتاب مقدّس هستن. اگر پرسش
 اعتماد نخواهند بود.    

کردار جسم رو به    تونمی القدس ، من م طور توسّط روح بده چه   اد ی  : پولس؛ به من میگی م   نیبنابرا
.  ستنیقابل توجّه وجود داره. دراصل، کامالً درست هم ن   يسه نکته   کنمی مرگ بسپارم. من فکر م 

  ي و رو   هتالش کنم تا اونا رو خالص  خوامی من م  ی بهشون توجّه کرد، ول   دی مورد هستن که با  ازدهی
شما و حساب و کتاب من درست    ی اضیر  دوارمی سه موضوع مشخّص، تمرکز کنم. اوّل از همه، ام

تا بهمون کمک    کنهی در ما م  زیحسّ چهار چ  نشیو شروع به آفر   اد یباشه. اوّل از همه، روح خدا م
 .  میخودمون به مرگ بسپار  يهای کنه تا گناه رو در زندگ

  یی زهایاز چ  یک ی   نی . ام یکار دار  ن یبه انجام ا  ازیکه: ما ن   نه یهم واضحه، ا  ی لینکته که خ  نینخست
کار  شده. درسته؟ ما ذاتاً گناه دیبهش تأک ان، ی پولس به روم يهست که از همون ابتداء رساله 

  که ما  نداره  ی در ما ساکن باشه، قطعاً تناسب حیدر ما ساکن هست. اگر مس حی. حاال مسمیهست
 ي داده، برا میکه پولس به ما تعل یقت یحق نی. خود امیکهنه، ادامه بد  يوه یبه ش یبه زندگ دیبا

 . می از شرّ گناه، خالص بش دی که ما با کنهی م د یما تأک

 ژهیوبه  ن یداده و ا مینکته هست. پولس به ما تعل ن یدوّم ن ی. ا میگناه رو به مرگ بسپار الزمه
 می. تعلمیکار رو انجام بد نی ا می، روشن هست که ما قدرت دار 6 صلف  ان یبه روم ي در رساله

   اد؟یم ادتون ی رو  6 ان یپولس به روم يرساله 
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بر ما سلطنت نخواهد کرد و در ملکوت تازه،    گی... گناه د میمتّحد گشت  حی ما با مس":  گهیم  پولس
شما تا   دونمی. نمگهی م يگرید زیو بعدش هم در ادامه، چ "...ضیف ریز م، یاشده دهیزان یبرخ

  اه، گن کننی که احساس م  نینیب ی رو م  یان یحینه که اغلب مس ای نیمورد برخورد کرد نیحاال با ا
: دهی م می: «من هرگز نخواهم تونست به گناه، غلبه کنم.» پولس تعلگنی هست و م  ي قو یلیخ

بر شما    گه ی ه د. گنامرده  گه یپس تسلّط گناه بر شما، د  ن، یهست  یح یاگر شما مس  زم، ی«دوستان عز 
  ن، یستیگناه ن  يطرهیس  ریز گه یچون د ی. گناه هنوز در شما وجود داره، ول کنهی سلطنت نم

 .»نیگناه بزن  ينهیدست رد به س شهیکه هم ن یکن یزندگ  ي اوهیالقدس، به شبه روح  نیتون ی م

که   کنهی صحبت م یاحساس يکه درباره  نهیا گه، ی م جان یکه پولس در ا يمورد نیسوّم
  ن یانجام ا يما برا  تیّهمون حسّ مسئول  قتیاحساس، درحق نی. اکنهی القدس در ما خلق م روح 

 ن، ی القدس، کردار ناپسند جسم رو به مرگ بسپار: «اگر شما به قدرت روح گهی کار هست. م
القدس،  روح  تیّکه کار و مأمور نهینکته ا ن؟یموضوع رو گرفت يموند.» نکته دیزنده خواه

  ن ی تا ا دهی م یی بلکه بهم توانا ده، ی اطاعت از خداوند، کاهش نم  يمنو برا يفه یو وظ تیّل مسئو
 رو انجام بدم.   تیّمسئول 

:  گهی . مکنهی م  ان ی، ب 13و    12:    2  ان یپیلیدر رساله به ف  گرید  ی ان یموضوعات رو به با ب   ن یا  پولس
خود،   ي شما برحسب رضامند در  خداست که  رای. زدی عمل آور... نجات خود را به ترس و لرز به "

  یی وانا. ما ت میکار رو انجام بد  نی ا دی پس ما با ".کندی م جاد یهم اراده و هم فعل را به عمل ا
 . میکار هست نی. ما مسئول انجام ا میالقدس، دارروح يله یوسانجامش رو به

همون   ن یا  یعنی. میکار هست نی که ما دراصل، خواهان انجام ا نهیا خواد، ی که م ي گری د زیچ و
و عدم    حیشباهت به مس  يبرا  لیو تما  اق یاشت  یعنی  نه؛یآفری القدس در ما م هست که روح   يزیچ

چه را که به انجامش  و آن  ت یّالقدس در ما حسّ هو . پس روح میچه که در قبل بودبه آن  لیتما
  ي ازهیکه انگ هنیا ده، ی القدس انجام م که روح  یکار بزرگ نیم. دوّنهیآفری م م، یفرا خوانده شد

ما رو به   ل یو تما کنهی م  ت یّو در قدّوس ییدر پارسا یکه ما رو راغب به زندگ  کنهی در ما خلق م 
 . برهی م نیدر روش کهنه، ازب  یزندگ

اگر برحسب جسم    رایز" :  گهی و م   زنهی ، گره م13:    8  ان ی رو به رساله به روم  میتعل  ن یپولس، ا  و
رو   يز یچ قاً یما دق ست؟ین  طورن ی ساده، ا اریاصل بس ک ی  " .مرد.. دیخواه نه یهرآ د، یکن ست یز

رو   یتیّ. شخصمیکنی رو برداشت م ی و عمل میکاری رو م  ي. فکر میاکه کاشته میکنی برداشت م
 . میکنی و سرنوشت رو برداشت م میکاری رو م  ی. زندگمیکنی رو درو م  یو زندگ میکاری م
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. ان یگاه مردم به دفتر شما مکه گه  نی تجربه رو دار نیحتماً ا ن، یاگر شما شبان باش ن، یدون ی م
  شون یدستانشون گرفتن، چون زندگ  ي سرشون رو تو   ، یبا درماندگ   کهیدرحال   نن، ینشی کنارتون م
کار   نی باعث شد که من ا یچ نمدوی : «نمگنی م  طورن یها اوقت  یلیخراب کردن. خ يرو بدجور

طور اون کار رو  چه  نیشما هم بهشون بگ ت، یّ که در اون موقع  ستیخوب ن  یل یرو بکنم.» و خ
 انجام دادن.  

کار رو کردن،    نی که اونا ا  نیدون ی کار رو انجام دادن. شما م  نیطور ا اونا چه   نیدون ی شما که م  یول 
خودشون توجّه داشتن.    یکنون   ات یّنگاهشون رو به سرنوشت بدوزن، به تجرب   کهن ی ا  ي جاچون به

  قرار اون  ریما رو تحت تأث يهای القدس، زندگ هست که روح  ياهبرجست يهااز تفاوت  یکی  نیا
. و البتّه  کنهی م  بیالقدس ما رو به انجام دادنش ترغهست که روح  ي همون کار نی. ادهی م

مون به کوتاه مدّت نباشه، بلکه کوتاه مدّت رو در نور  نگاه م، یشی م دچار وسوسه یوقت ژهیوبه
  گناهان  ت، یّو در نور ابد میکوچک، نگاه کن يزهایبزرگ، به چ يها زیو در نور چ مینیبلندمّدت بب

 . مینیخودمون رو بب

  ر یما تأث  یالقدس باهاش در زندگ هست که روح   ي همون کار  ن ی که ا  دهی م   میپولس به ما تعل  چون 
  ک ی  ی. من زمان کنهی م  ی دچار انقالب و دگرگون   ز، ینگاه ما رو به همه چ  يوهیدراصل، ش  گذاره، ی م

  مشتاق که    يکاربرد  اتیّوارد االهتازه   ان یجوبا دانش  یلیداشتم که در آغاز هر سال تحص  يار همک 
درس رو شروع کنم و   کهن یا  ازش ی: «پگفتی م و بهشون  شدی بودن، وارد کالس م يریادگی
جلوتون و من   نی بگذار دی برگ کاغذ سف کی بدم.  نی تمر کی بهتون  خوامی براتون بگم، م يزیچ

من   يدرگذشت خودتون رو برا ی آگه قه، یدق 40شما در عرض  خوامی . م رون یب  رمی از کالس م
 !»  نیسیبنو

  ن ی دوست من ا نی ا ی. ول سمیفوت خودم رو بنو یو آگه رم، یدانشکده که بم ومدمیمن که ن  نه، 
 ، يکاربرد ات یّ االه يکه همه  دادی م  ادی . داشت بهشون از همون اوّل خواستی کار رو از اون م

هست   ییزهایاز چ ی کی  نی . و اشهی شما، خالصه م  يبه حال در پرتو نور سرنوشت ابد  در نگاه 
که ما   زهیانگ ک ی عنوان به  ی عنی ده، ی قرار م ریما رو تحت تأث ی دگباهاش زن  القدس، که روح 

. مینیبب ی. زمان رو در نور جاودانگ مینگاه کن یدن یناد يزهایرو در پرتو نور چ یدن ید يزهایچ
 .  مینیبب ییخودمون رو در پرتو محصول نها يها رفتار يهمه 

همراه   یی هازه یالقدس، انگروح   یعن یهست،  جان یهم ا   يگر یالقدس هست. مورد دکار روح  ن یا
نخست   يه یقانون ساده هست که پولس با چهار آ ک ی  ن یو ا  کنهی ما فراهم م ي برا ت، یّبا قدّوس
طور ما  گناهان ما مرد. پس چه  يبرا  ح، یکه مس  هکنیم  ان یب   حاًیصر  ان، یبه روم  يرساله   8از فصل  
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  ی وقت" فرمود:  ی چ یس یهست ع ادتون ی م؟یکن  ی در گناهان، زندگ ای گناهان  يبرا میتون ی م
 "خودش رو جالل نخواهد داد، بلکه منو جالل خواهد داد.  اد، یالقدس ب روح 

  ن یبه ا ژهیوو به تابه، ی نور خودش رو بر اون م  ی سیروح خداوند ع یعنی  نیا  زها، یچ يه یبق کنار
قدر ناپسند و متناقض خواهد  چه  ن، ی. و بنابرارهیگناهان من بم ي اومد تا برا ی سیکه ع قت یحق

که   رکنم. هربا یمن برم و با گناهان خودم زندگ ره، یگناهان من بم يکه اومد برا یسیبود اگر ع
که من   نهیا لشیدل  رم، یگی م  یاشتباه  میو تصم خورمی و لغزش م دمی نشون م ی من سرسخت

. من  نی اریب   ادیبه   30:    4  ان یافسس  به  رساله  در  رو   پولس  کلمات  – کردم    نی القدس رو غمگروح 
که تو   ستیبرام مهمّ ن  ، یسیگفتم: «خداوند ع جه، یالقدس، مقاومت کردم و درنتکار روح  هیعل

 کار، ادامه بدم.»   نی گرفتم به ا میمن تصم ، يگناهان من مرد  يبرا

  ک ی   نی. ا رسهینظر مالقدس بهدر کار روح   یتناقض بزرگ  نیبهش فکر کرد. ا  شهی نم  واقعاً  خب، 
. و بعدش موضوع  میآلود خودمون رو کنار بگذارگناه   یزندگ  يوه یماست که ش  يبرا   یعال   يزهیانگ

. کنهی م  جادیدر ما ا  ز، یاحساس رو نسبت به همه چ نی القدس، اهم هست. روح  يگرید
و اگر   م، یکنی درو م  م، ی بکار که  رو  هرچه  – کنهی ما فراهم م  يرو برا هازهیانگ ن ی ا س، القدروح 
 کرد. میبرداشت خواه یجاودان  یزندگ يبرا م، یروح بکار  يبرا

من اونا رو در   ، يگناهان، مرد ي خداوند، اگر تو برا ی س ی: «عمیگی و م میکنی نگاه م بیصل به
  ی س یو شما رو با ع ر شما ساکن هستکه روح خدا که د نهیآغوش نخواهم گرفت.» بعدش، ا

شما در    ":  گهی م  یچ  11تا    9  اتیدر آ  نینیهست. بب  تیّروح قدّوس  کنه، ی خداوند، متّحد م  حیمس
را   حیروح مس یبلکه در روح، هرگاه روح خدا در شما ساکن باشد؛ و هرگاه کس دیستیجسم ن 

 "...ستیاز آن او ن  ي ندارد و

در شما است، جسم    حی . و اگر مسنیستین   یحی، پس شما مس در شما ساکن نباشه  ح یروح مس  اگر
را از   یسیاست. و اگر روح او که ع اتیسبب عدالت، حسبب گناه مرده است و امّا روح، بهبه

شما   یفان  يهابدن  د، یزان یرا از مردگان برخ حیدر شما ساکن باشد، او که مس  دیزان یمردگان برخ
در  یچه روح  نینیو بب نی ه در شما ساکن است. فکر کنساخت به روح خود ک  ز زنده خواهد یرا ن 

 . کنهی متّحد م  ح، یالقدس هست که منو با مسشما ساکن هست. اون روح

از   یک ی نی بکنم. ا یشوخ ی، کم6 ان یپولس در رساله به قرنت میقطعه از تعل نیبا ا نی بد اجازه
حسّاس    يزهایونه، چون با چبخ  سایاره که در کلد  دیترد  باًیهست که شخص تقر   ییهااون عبارت 
فعل   کیکه    نیدون ی در شهر قرنتس، برپا بود، م  یبزرگ   یآشفتگ  یسروکار داره. ول   ياو آزارنده 

https://fa.ligonier.org/


https://fa.ligonier.org   

8 

  ی زندگ   يمعناشدن، به  ایکردن    یان یقرنتس، ساخته شده بود. قرنت  یاهال   یزندگ  يوه یش  يهیبرپا
 بود.   یدر مسائل جنس  بندوباری و ب  یراخالق یبه روش غ

اوّل   يموارد برجسته رو داره که بگه. رساله  ن یا کنه، ی صحبت م  ان، یپولس با قرنت ی وقت پس
  حیاست؟ اگر از آن مس ح یمس يشما اعضا  يهاکه بدن  دیدان ی نم ایآ": 15:  6 ان یپولس به قرنت

  ح یکه مال مس دیستیبدون بدن ن  ییهااست. شما روح  حیمتعلّق به مس د، یهرچه دار د؛یهست
 د یدان ی نم ا ی. آ دیتعلّق دار  ح یموجود، چه در جسم و چه در روح به مس کی نوان عبه  شما هستند. 

 : گهی م  نویو بعدش ا  "هستند؟ حیشما اعضاء مس ي هاکه بدن 

را برداشته،   ح یاعضاء مس ا یپس آ"طور فکر کنه؟ سبب شده بود که پولس اون  ایدن  ن یا  ي تو  یچ
  را یباشد؟ ز تنک ی  يبا و وندد، یه با فاحشه پکه هرک دیدان ی نم  ایضاء فاحشه گردانم؟ حاشا! آاع
   "! دیزیاست. از زنا بگر  روحک ی  ونددیکه با خداوند پ  ی خواهند بود. لکن کس  تنک یهردو    دیگوی م

  یی تا جا نی . اجازه بدبرهی کار م گناه آزارنده، به ک ی  ي قانون برجسته رو برا کی پولس داره  حاال، 
و امکان    رهی خانه م به فاحشه  دار، مان یا   یحیمس  ک یم. مثالً  بکش  ریتصوبراتون به  نو یکه ممکنه، ا

  ی سیاون با ع  ن !» چورون یمن برو ب   یهستم، تو از زندگ   جان یمن ا   ی تا وقت  ، یسینداره که بگه: «ع
که باشه، اون داره پسر خدا رو با خودش به   ي و قصد تیّهر ن  به ن، یهم  ي خورده. و برا وندیپ

 به سرتون بزنه. يفکر نی. مبادا چنبرهی خانه مفاحشه 

خورده   وند ی. چون هرکس با خداوند، پنیدی هست که شما انجام م ي همون کار قاً یدق نی ا یول 
که با خداوند   یلکن کس ": 17:  6 ان یاوّل پولس به قرنت يهست. رساله  روحک یباشه، با اون 

  یسی. عبودی اصّ ماسم خ دیبا جان یروح در ا يواژه  نیا کنمی فکر م " است.  روحکی وندد، یپ
باشه    طورنی. و اگر امیهست  یسیدر روح ع  کی. ما شرکنهی خودش رو با ما قسمت م  قدسال روح 

  ض یوقته که به فا باشه، اون م یناخودآگاه در زندگ  ریاز ضم تیّواقع  کی به وجدان و  لیو تبد
 .   میکن یندگو پاك، ز  میتا به ما کمک کنه از گناه، فرار کن کنهی القدس، کار م خدا، روح 

  د ی خواه  د، یرا به مرگ بسپار   ی القدس، کردار ناپسند جسمان روح   قیپس اگر ازطر":  گهی م  پولس
 مینیب ی م  م، یکنی به گناهان خودمون فکر م  یوقت  ست؟ین   طورن ی ا  ، يعجب چالش دشوار  " .ستیز

که   باشه ی خاصّ يوسوسه دیها و شاوسوسه  شه، ی م  دهیکش ی هست که به گمراه ی اقیاونا اشت
  کهی و زمان   ده، ی خداوند رو نشون م  یس یالقدس به ما عروح   یوقت   ی. ول میشی م   روروبه ما باهاش  

  ح یمس یس ی: «من با عمیبگ گران یبه د میتون ی م کنه، ی ما رو روشن م يها القدس، ذهن روح 
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سپردن گناه به   يبرجسته يزه یوقت خدا توسّط روح خودش، انگخوردم.» اون  وندیخداوند، پ
 .    کنهی گ رو عطا م مر

باهم    نییای. ب میبر  شی و پ  میرشد کن  ، یاز زندگ   ياوه یش  ن یدر چن  میخدا بتون   ضیفبه   دوارمیام
و ضعف و   ی و سست   ازیآلوده بودن خودمون و به ن ما به گناه  ، یپدر ما که در آسمان  ي . «امیدعا کن
  ي هانون جاذبه در درون دل که قا  میدون ی . ممیمون به وسوسه، کامالً آگاهشدن   میتسل  ي هاروش 

تا بر   کننی القدس وجود دارن که ما رو قادر م از روح  ینیکه قوان  می. از تو ممنون کنهی ما عمل م
 ح، یمس  یس یو افتخار رو به خداوند ع  دیتا تمج  می کن  یزندگ  یو در پاک  میقانون جاذبه، غلبه کن  نیا

  ی زندگ  ياگونهبه تا  ییخودت مدد فرما ضیف يواسطه که تو ما رو به  نهیما ا  ي. دعامیکن میتقد
رو در    دعا  نی. امیمحزون نکن  م، یمُهر شد   ، يالقدس تو رو که به اون تا روز رستگارکه روح   میکن

 .» نی. آممیاری به درگاهت م یس ینام ع
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