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 : در ایماندار(۴القدس )درس شمارۀ ایمان ما به روحسرشناسه: 

 

حق چاپ ترجمة فارسی این اثر برای انتشارات خدمات مسیحی هزارۀ سوم محفوظ است. هرگونه 

شر مطابق قانون حق مولف ممنوع و منوط برداری، چاپ، توزیع و دخل و تصرف در این اثر بدون اجازۀ نانسخه

مقدسی از ترجمة قدیم و هزارۀ نو )انتشارات ایالم( و ترجمة به کسب اجازۀ رسمی از ناشر است. ارجاعات کتاب

.مقدس( گرفته شده استمژده برای عصر جدید )انجمن متحد کتاب
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 مقدمه 
 یاریبس یکرد. او حت ریزیبرنامه خدا ساخت معبد یداوود پادشاه برا ،اسرائیل یباستان یدر دوران پادشاه

کرد. اما کار  یآورآن را جمع یفلزات و جواهرات گرانبها یژهمعبد، به و ینساخت و تزئ یبرا یازاز مصالح مورد ن

کرد، خداوند با جالل  یلمعبد را تکم یمانکه سل یپسر داوود واگذار شد. و هنگام یمان،ساخت معبد در واقع به سل

 .گذاشتمکان  آن بر یشههم یخود آن را پُر ساخت و نام خود را برا

کرد. پسرش،  ریزیپدر نجات ما را برنامه یاست. خدا ینچنینا یتا حدود یماندارانا یخدا در زندگ کار

 پُر را ما شده، ساکن ما در القدس. و روحیدسانر انجامه بود ب ینجات ما ضرور یرا که برا یکار یسی،خداوند ع

 القدستا به ابد شکل گرفته است. در واقع، از آنجا که روح ما یپدر و کار پسر در زندگ ۀکند که نقش ینتا تضم سازدمی

کرده  یسهرا با معبد مقا یماندارانا یمادر قرنتس، مستق یساهااول خود به کل ۀ، پولس در رسالکندیم زندگی ما درون

 است. 

 «یمانداردر ا»درس را  این ما. است «القدسما به روح یمانا» ه دروسدرس از مجموع ینچهارم این

 کرد. یمخواه یرا بررس یماندارشخص ا یک زندگی در نجاتاِعمال  در القدسروحکار  یراز ایمکرده یگذارنام

 غضباست که  ی. پدر داوریدنجات ما را کش ۀساده، پدر نقش زباناست. به  یثیکار کامال تثل یک نجات،

نجات را  یحو در مس یمان،ا یقاز طر یض،ف بااست که  ینشست. او کسمیفرو  باید خاطر ماه ب یحمس یبا قربان او

 یامکامل، مرگ، ق یزندگ یقطر زمجسم شد. او نجات ما را ا یسیاست که به عنوان ع ی. پسر کسکندمیبه ما عطا 

 زندگی در را نجات نگوناگو عناصر که است القدسروح. اما در واقع، یدکمال رسانه و صعود خود ب یروزمندانهپ

 .کندمیاِعمال  ایمانداران

 شناسیاز نجات یمعموال قسمت ایمانداران زندگی در نجات اِعمال در القدسروحمنتظم، کار  االهیات در

 یلۀوسه که معموال ب ،گیردمیاغلب دو بخش عمده را در بر  شناسی. بحث نجاتنجات است ۀآموز که شودمی یتلق

و  یدادهارو ،نجات یختار یا (historia salutis) هیستوریا سلوتس سو، یک. از شوندیشناخته م شانینالت ینعناو

 یدیم،د یقبل های. همانطور که در درسرساندیبه انجام م خود قوم برای را نجات که خداست بخشنجات اعمال

 یکرده است. از سو یفاا تاریخ نجاتدر  ینقش مهم یشهخود، هم ۀمدبران یاز کارها یاریبس یقالقدس، از طرروح

ه که ب کندمی یعیوقا یو منطق یزمان یباشاره به ترت ،نجات یبترت یبه معن (ordo salutis) اُردو سلوتس یگر،د

درس بر کار  ین. از آنجا که اکندمیاِعمال  ایمانداران یگوناگون نجات را در زندگ هایجنبه القدسروحآنها  ۀواسط
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 یمخواه اُردو سلوتس هایجنبه امونریتمرکز دارد، در ابتدا به بحث پ ایماندار شخص بر نجات اِعمال در القدسروح

 پرداخت.

 بخشکرد. ابتدا، شروع کار نجات یمخواه یبررس یرا تحت دو عنوان اصل ایماندار در القدسروح کار

 به توضیح داد. و سپس، یمخواه یحتوض یافتیم،نجات  در ابتداکه  یزمان یعنی مان،تبدیل هنگام به را القدسروح

 این بحث مانیلتبد لحظۀ در القدسروحبا کار  یاییدب .خواهیم پرداخت خود یحیمس یکاربردِ مداومِ نجات در زندگ

 .کنیم آغاز را

 

 تبدیل
رخداد  «لیتبد» یحی،از مکاتب مس یبرخ. در کندمی یگرد یزبه چ یزیچ ییراشاره به تغ «یلتبد» کلمۀ

اصطالح را در  یندرس، ا یندر ا یول افتد.بخش شخص، اتفاق میای است که در زمان ایمان نجاتشدهتعریف

فقط به  ،کندمیشخص چطور مراحل نجات را تجربه  ینکهاز ا رصرف نظ یعنیکرد.  یماستفاده خواه ترییحالت کُل

 کرد. میمراحل شروع آن اشاره خواه

 

دسته قرار داد  یکت کرد و همه را در ئتوان جرینم بنابراین،، هستند تفاوتکمی با هم مافراد مختلف  یلِتبد روایت

 کشاند،یخود م سویه ب را ما که است القدسروحهرچه که باشد، در واقع کار  یتروا ی. ولباید اینطور باشدکه  گفتو 

 یمانو سپس ا ،ببینیمخود به نجات را  یازتا ن شودمیموجب  ،کندمی، ما را به گناه مُلزم کندمیما را مجذوب خود 

 .یازمندیمبه آن ن یافتننجات  یکه برا ایمانی –است  عیسی به اعتماد همان که – بخشدیرا به ما م یقیحق

 

آزبورن یکما کشیش  

 

 روح زایینوکرد. ابتدا، کار او را در  خواهیم مطرح مانتبدیل هنگام به را القدسروحچهار جنبه از کار  ما

مبرا  شمردگی یاعادل کرد. سوم، از کار خواهیم تمرکز مانگناهه ما ب الزام. دوم، بر کار او در کنیمیم یخود بررس

 ۀکنندیسقدرت تقد یۀاول جوانبکرد. و چهارم،  یمصحبت خواه ،شودمیمنجر  ش و عدالتروح، که به بخش شمردگی

 .کنیم شروع القدسروح نوزاییبا عمل  یاییدکرد. ب یمذکر خواه را مانیاو در زندگ
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 نوزایی

 
است  یدادیرو» نوزایی ،یرسم اتیاست. در االه« تولد دوباره» یا «ینیبازآفر» یبه معن «نوزایی» کلمۀ

 در هاانسان ۀهم« .دهدیم موقعیت ییرتغ ،یروحان یاتح یتبه وضع یمرگ روحان یتانسان از وضع یک که در آن

و همۀ ما در وضعیت مرگ روحانی باقی خواهیم ماند، مگر و تا زمانی  .گذارندیپا به جهان م یمرگ روحان وضعیت

که او در  ی. زمانایمآدم به ارث بُرده یعنیخود را از انسان اول  یما مرگ روحان القدس ما را از نو خلق کند.که روح

لحظه، آدم و حوا در لعنت کرد. و در آن  یو جسمان یرا با مرگ روحان یتبشر یباغ عدن مرتکب گناه شد، خدا تمام

مسئله به عنوان  ین، به ا25-14: 7 یاناست. پولس در روم یمرگ روحان ۀجوهر یروحان سادف ینروح فاسد شدند. و ا

 یاست که گناه درون جسم ما زندگ این «آلودگناه یعتطب»پولس از  یر. تعبکندمی اشاره ما «آلودگناه یعتطب»

 دست دارد. ه ب یزکنترل افکار ما را ن یو حت کندمی

دهد. همانطور که پولس یقرار م تاثیرآدم و حوا را تحت  طبیعی نسل یتمام یمرگ روحان ین،ا بر عالوه

ما در گناه او و در عواقب  یهمگ یجه،ما در حضور خدا بود. در نت یندۀآدم نما ،کندمیروشن  19-12: 5 یاندر روم

: 2 یانو کولس 10: 8 یانو روم 7-5: 3 یوحنامانند  هاییسمت. قیمهست یکشر وی گناه یو جسمان یمرگ روحان

 که همانطور. اندمُرده یاز لحاظ روحان ،شوندیجهان متولد م ینکه در ا هاییانسان یکه تمام کنندیم یقتصد 13

 . یامدلعنت بر او ن یناست که ا یتنها شخص یسیع خوانیم،یم 26: 7و  15: 4 عبرانیان در

که  یطور داردمی نگه زنده را مانجسم همچنان ماجان  یم،مُرده باش یاز لحاظ روحان که یوقت یحت حال،

 ی،مرگ و فساد روحان یل. اما به دلیمادامه ده یادر دن یت، انتخاب، و مشغولپردازییا، احساس، روتفکربه  توانیمیما م

 یافتدر یستگیشا یاخشنود ساختن او و  توانایی ما. کنند خشنود را خدا توانندینم اخالقی، نظر نقطه از ها،انسان

و قلب گناهکارمان  هایزهاز انگ دهیمی. هر آنچه که انجام میمندار یمان. به او ایم. او را دوست نداریمبرکاتش را ندار

 .داریمبه نجات  یاجاحت یداو شد یم،سزاوار غضب او هست ی،. ما، به راستشودمی یجار

شده  یهته 1619(، که در سال Canons of Dort) دورت ۀمجموع ه ازو چهارم آموزسوم  یاصل نکات

 :کندمیخالصه  اینگونهرا  یمرگ روحان ۀاست، مسئل

 

که قادر  یکویین هیچ درخور اند،شده متولد غضب فرزندان عنوان به و است شده بسته گناه در هاانسان ۀهم نطفۀ

برخورداری گناه هستند؛ بدون  بردۀ و اند،شان مُردهدارند، در گناهان یلبه شرارت تما یستند،باشد آنان را نجات بخشد ن

 یافتۀزوال یعتطب توانندیخدا هستند، نم یسوه قادر به بازگشت ب هو ن مایل نه هاانسان ،القدسروح ینوزا یضف از

 قرار دهند. یاصالح ینخود را در معرض چن یستندقادر ن یخود را اصالح کنند، و حت
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 : کندمی یانب 8-6: 8 یانکه پولس در روم همانطور

 

خدا فرمان  یعتچرا که از شر ورزد،یم یبا خدا دشمن یمرگ است... طرز فکر انسانِ نفسان ی،فکر انسانِ نفسان طرز

-6: 8 یانخدا را خشنود سازند )روم توانندینَفْس هستند، نم یتِکه در حاکم یهم ببرد، و کسان تواندیو نم بَردینم

8).  

 

 اوست. نوزایی یتاهم دهندۀحال نشان یندر ع یوحشتناک است. ول یاربس یتوضع ینانسان ا برای

 

 یاتآن ح یخدا که ط یزکار اسرارآم»به آن  نوزایی گوید،یگرودِم م یناست. همانطور که وِ یاتیااله ایواژه نوزایی

و  احیادر مورد  نوزاییروح خدا است.  العادۀکار خارق نوزایی ین،. بنابراکندمی اشاره «بخشدیبه ما م ایتازه یروحان

است که از  یکس شدهاز نو خلق گناهکار. شخصِ یک یزندگ ییرتغ یعنی نوزاییقلب به شباهت خداست.  دیلتب

کار خدا در  نوزاییاست.  یقیحق یماندارا یک یزمتما ۀنشان نوزاییمنتقل شده باشد.  یروحان یاتبه ح یمرگ روحان

 یاناز م یقلب سنگ»: کندمیکلمات استفاده  ینموضوع از ا یندر رابطه با ا ینب حزقیال. است هاقلب انسان یلتبد

 «است. شده یگزینجا یبرداشته شده و با قلب گوشت

 

ینن آلفرد سباهکانُ یشکش دکتر  

 

 یانتقال از مرگ به زندگ ین. ما اشودمیمنتقل  یروحان یاتبه ح یروحِ ما از مرگ روحان ،نوزاییعمل  در

مقدس کتاب یگر،د هایقسمت. و در بینیمیم 13: 2 یانو کولس ؛5-4: 2 یانافسس ؛24: 5 یوحنامانند  یاتیآرا در 

 : گویدیم 6-3: 3 یوحنادر  یسی. همانطور که عکندمی یانب« تولد تازه» ۀروند را با واژ ینا

 

خدا  یبه پادشاه تواندینم ود،از آب و روح زاده نش یتا کس ...یندخدا را بب یپادشاه تواندیاز نو زاده نشود، نم یتا کس

 .(6-3: 3 یوحنا) است یاما آنچه از روح زاده شود، روحان ،است یزاده شود، بشر ی. آنچه از بشرِ خاکیابدراه 

  

 تواندیم ینترجمه شده است، همچن« دوباره» ،«تولد دوباره»که در عبارت  (anothenن )آنوتِ  یونانی قید

 که باال، از را – مانروح تولد – ای. ما تولد دوبارههستند یحمورد هر دو ترجمه صح ینترجمه شود. و در ا« از باال»

 ایمانداران. اما فقط بخشدیدارند که بدن آنها را جان م روحی هاانسان ۀ. البته همکنیمیم دریافت است، القدسروح از
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 یتوسپولس در ت گوش کنید که. اندشده از نو خلق القدسروحتوسط  ایمانداراندارند، چون تنها  یروحان «یزندگ»

 :گویدیچه م 5: 3

 

 یبه غسل تولد تازه و نو شدن ید،نجات بخش یشبلکه از رحمت خو یم،که کرده بود یکویین یسبب کارهاما را نه به 

 .(5: 3 یتوس)ت القدس استکه از روح

 

 ، از عبارتترجمه شده« تولد تازه» که اینجا (paliggenesia) پالیگِنِسیا یونانی ۀکلم ها، برایبعضی ترجمه در

 است. عالی دیگری برای همین کلمه ۀاستفاده شده که ترجم «نوزایی»

 یتو ما را به سمت خدا هدا یدهبخش زندگی ماناو به روح ،آفرینداز نو می را ما القدسروح که زمانی

ما  ییما نسبت به گناه و رها رگم یما معن نوزایی دهد،یم یم، تعل14-4: 6 یانکند. همانطور که پولس در رومیم

 .دهدیم یزگناه را ن ۀاز سلط

 که است بخشنجات یمانا برخورداری ازباور دارند که فقط در صورت  اوانجلیکالاز مکاتب  بعضی

 بخشنجات یمانا تواندینم ،نشدهاز نو خلقکه شخص  کنندیاستدالل م یگران. دکنداز نو خلق می را ما القدسروح

 صورت بخشمان نجاتیا برخورداری ازقبل از  یدبا نوزاییعمل  بنابراین، و. شود منداز آن بهره ینکها یا و باشد داشته

 یعیجهان طب یخداست که کارکرد عاد یآسامعجزهو  بخشیضعمل ف ،نوزاییکه  یریمبپذ یدما با ی. اما همگگیرد

 مانروحبه  یزندگ یمُردگانِ در روح را با اعطا ما آورد،یجا مه را ب نوزاییعمل  القدسروح ی. وقتکندمیرا وارونه 

را در ما  یاخالق تیقابل دهد،یم ییرانسان تغ یکرا به عنوان  ما عتیطب اصل و. اخیزاندیم مُردگان بر میان از

 .کنداست خدا را خشنود  یلکه ما بخشدیم یدجد یو به ما قلب ،کندمی یبازساز

 

که خدا را به  یطوره شده است ب جاری آن در القدسروح یاست که زندگ یکه از نو متولد شده باشد، قلب قلبی

بزرگ به رحمت  یازین ،بزرگ یازیکه ن ی. و زمانینیماو را نسبت به خود بب یضتا ف دهدینو به ما نشان م اییوهش

خود بکشاند و عاشق خود  یتا ما را به سو آیدیسمت ما م ه. او بآیدیما م یسوه او در مقام پدر ب یم،او دار یضو ف

. دهدیما را نشان م یدجد یتمورد هو ین. و همشویمی. او همان است که در اعماق وجودمان مشتاق خدمتش مکند

م کنییکه او را خدمت م یدیجد اربابداشتن  یاو  یدبا داشتن محبت جد توانیرا م یدجد یتهو ینو به گمان من، ا

 کرد.  یفعرت

 

یمارک ساس دکتر  
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کار او در  دربارۀ بیایید یم،کرد بررسی خود روح نوزاییکار روح القدس در  یۀرا بر پا یلکه مبحث تبد حال

 . صحبت کنیمالزام ما به گناه 

 

 الزام

 
-8: 16 یوحنااست. در « مانگناه یراز خطا و تقص یآگاه»مترادف با  یاتدر االه« مُلزم کردن» اصطالح

 :دهدیم یمتعل اینطور القدسروحکار الزام  ۀدربار یبه روشن یسی، ع11

 

است. به لحاظ گناه،  یرکارتقص ی،جهان را مُجاب ]مُلزم[ خواهد کرد که به لحاظ گناه و عدالت و داور ید،او آ چون

 یراز ی،. و به لحاظ داوریدد یدمرا نخواه یگرو د رومینزد پدر م یرا. به لحاظ عدالت، زآورندینم یمانبه من ا یراز

 .(11-8: 16 یوحناجهان محکوم شده است ) ینا یسرئ

 

برساند. روح  یحمس یایستا ما را به نجات در خداوند ع کندمی محکوم مانخاطر گناهه ما را ب القدسروح

 دهدیسوق م یقتحق ینا یرشپذ. او ما را به یمخود واقف شو یرتا ما به تقص کندمی شروع مانما از گناه سازیبا آگاه

 یجادندامت ا و یشکستگدرهمما او در  ایم،که انجام داده ی. در قبال گناهانیمسزاوار غضب خدا هست یکه به راست

 . کندمی یتمان هداما را به اعتراف و توبه از گناه یسی،بخشش و نجات در ع یافتدر ید. و به امکندمی

 افراد ،اوست. البته روح یکارها یناز اول یکیملزم کردن  خواند،یم یمانرا به ا ایمانانبی القدسروح قتیو

توانند به توبه و ایمان افراد می. شودنمیکه به نجات آنان ختم د نکمیخواند و مُلزم می هاییرا به روش یاریبس

، 12: 59 یادر اشع ،نمونه یبرا ببرند، اما همچنان به مسیح روی نکنند.خوانده شوند، حقیقتا به گناهکاری خود پی 

 است: یناز قوم گناهکار و تحت عهد خدا ا ینب ییااشع یرتعب

 

 .(12: 59 یا)اشع دانیمیما با ما است و گناهان خود را م خطایای

 

 :گویدیم ینخداوند چن 20 یۀمحکوم شدند. اما در آ پذیرفتند، را آن و شده شانمتوجه گناه قوموقتی که 

 

 .(20: 59 یاخواهد آمد )اشع یونبه صَه یابازگشت کنند، رهاننده یشخو هاییکه از نافرمان یعقوبدر  یکسان برای

 

 نبود.  یاحساس الزامِ صرف کاف یاو  یمانبه ا گی. خواندکردندیتوبه م بایستیمردم م ،نجات برای
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را مد نظر  یکسان کنیم،یم صحبت یلاز روند تبد بخشی عنوان به القدسروحعمل مُلزم کردن  از یوقت اما

و نجات را در  حقیقی توبۀ ،القدسروح بخشیضنفوذ فکسانی که  – است« مؤثر» یشانروح در ا یکه ندا یمدار

 ،کندمیآماده  یلانج یدنشن یبرانه تنها ما را  هاست ک خاصی کار القدسروحعمل  ین. اکندمی یدتول شانیزندگ

 . شودمیبلکه در عمل باعث نجات ما 

 ین. در اولیافت 2 بابپطرس در اعمال رسوالن  ۀدر موعظ توانینوع الزام را م یناز ا یمناسب مثال

گرد آمده بودند،  یمکه در اورشل یهودیاناز  یادیرا به تعداد ز یلبه آسمان، پطرس انج یحبعد از صعود مس یکاست،پنت

هزاران  یجه،کرد. در نت ملزمشان از آنها را به گناهان زیادی تعداد بخشنجات طریقی به القدسروحموعظه کرد. و 

 : کندمیگزارش  ینطورا 41-37: 2واقعه را در اعمال رسوالن  ینآوردند. لوقا ا یماننفر ا

 

توبه »گفت:  یشانپطرس بد «یم؟برادران چه کن یا»: رسوالن گفتند یرگشته، به پطرس و سا یشدلر یدندشن چون

 ینخود را از ا»شهادت داد و موعظه نموده، گفت که  یشانبد یگر،د یارو به سخنان بس« ...یریدگ یدو... تعم یدکن

 یشانسه هزار نفر بد ینو در همان روز تخم یدگرفتندتعم پذیرفته،کالم او را  یشانپس ا« .سازید رستگار روکج ۀفرق

 (.41-37: 2)اعمال رسوالن  یوستندپ

 

نفر در آن  3000که منجر به نجات  یالزام یدیم؛نام« الزام»که ما آن را  کندمی یفرا توص یحالت ،یشدلر عبارت

 روز شد.

 الزاماو در واقع آنچه را که ما در مورد  یرند،گب یدرا فراخواند تا توبه کرده و تعم یتکه پطرس جمع هنگامی

 الزام ینوع یدند،که سخنان پطرس را شن یاز کسان یتعداد یاد،ز یارکرد. به احتمال بس ییدات یم،کرد بیان بخشنجات

 به دعوت نبود، القدسروح بخشاحساس الزام در آنها، کار نجات ینگونهاحساس کردند. اما از آنجا که ا را یمعمول

 آنها. کردند تجربه را بخشمؤثر بود، الزام نجات یشاندر ا خواندگی ینکه ا یکسان ولی. کردند رد را نجات و توبه

شدند، و راغب شدند تا توبه  یمانپش حقیقتاشان به گناهان خود اعتراف کردند، از گناهان پذیرفتند، را خود یگناهکار

 .یرندگب یدکرده و تعم

که الزام و توبه، حاصل  یدد توانمی اشو خانواده یهودی یرغ یلیوسِ آوردن کرن یمانبه ا یساواکنش کل در

در اعمال  یل،دل ین. به همدادندیم یلتشک یهودیانرا  یساکل کل یلیوس،آوردن کرن ایمان از قبل. بود القدسروحکار 

شدند.  زدهیرتح یهودی ایمانداراند، ش نازل اشو خانواده کرنیلیوس بر القدسروحکه  یوقت 45-44: 10رسوالن 

کردند.  یشستا یلیوسنجات کرن یخدا را برا شنیدند، را اشو خانواده یلیوسکه آنها اخبار مربوط به کرن یزمان یول

 گفت، گوش کنید: 18: 11در اعمال  یساکلبه آنچه 
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 (.18: 11عطا فرموده است! )اعمال رسوالن  یزن یریهودیانرا به غ بخشیاتح ۀکه خدا توب راستیه ب

 

 یاز عطا یو توبه قسمت الزام – بود یساکه حق با کل کندمی ییدکه او تا دهدیلوقا نشان م یاز سو یهآ ینا بازگویی

 .هستند القدسروح

چهار اصل  ،اهداف این درسدر جهت داد. اما  یحگوناگون توض هاییوهبه ش توانیرا م بخشنجات الزام

نسبت به تسلط گناه بر خود آگاه  شودمی سبب القدسروحما توسط  الزام ینکه،کرد. اول ا یمخواه یمتداول را بررس

 .یمشو

 

 تسلط گناه
مرتکب گناه  گاهی از هر فقط – یافتهنجات هایانسان حتی و –سقوط کرده  هایکه انسان یستن اینطور

 یو کارها آوریم،می زبان بر آلودسخنان گناه داریم، سر در آلود. افکار گناهیماوقات در حال گناه هست ۀ. ما همشوندیم

 :خوانیمیم 20: 7. همانطور که در کتاب جامعه دهیمیم مانجا آلودگناه

 

 .(20: 7)جامعه  یدخطا ننما یچورزد و ه یکوییکه ن یستن یادر دن یمرد عادل

 

 :گفت 8: 1 یوحنارسول در اول  یوحنایهمانطور که  و

 

 .(8: 1 یوحنا)اول  یستدر ما ن یو راست کنیمیخود را گُمراه م یمکه گناه ندار ییمگو اگر

 

 یگرد هایقسمتاز  یاریو بس 2: 3 یعقوبو  23: 3 یانو روم 21: 8 یدایشموضوع را در پ ینمشابه به ا هاییدها ما

 .کنیمیم پیدا مقدسکتاب

. در کنیمیگناه م «یادز یاربس»ما  ۀاست که هم ینبد است. اما بدتر از آن ا کنیمیما گناه م یکه همگ این

گناهان  ین،موافق دل خدا بود! بنابرا ی. و او مردبودسرش  یاز موها یشترکه گناهان او ب نوشت، داوود 12: 40مزمور 

است که  این ما، الزام در القدسروح بخشاز کار نجات یجهت، بخش ینخواهد بود. از ا یشتربه مراتب ب یمانانایب

 . کنیمیگناه م یادکه چقدر بد و چقدر ز دهدمی نشان او آگاه کند که چقدر گناهکار هستیم. ما را

 

 یبرا مادل  هاییشهاند یتکه هر ن گویدیبه ما م 5: 6 یدایشکالم، پ ابتدایجالب توجه است که از همان  یاربس 

است که ما  ینا یهآ ینا ی. مفهوم واقعکندمیما  یتشخص یمرکز ۀاشاره به هست« دل» ۀکلم ینجااست. در ا یبد



القدسایمان ما به روح : در ایماندار۴درس      

 

 

-9- 

خدمات مسیحی هزارۀ سوم مراجعه کنید:جهت دریافت سایر دروس و راهنمای مطالعه به بخش فارسی   

farsi.thirdmill.org 

 

 ایو خواسته یاقاشت ۀتحت سلط کنیمیهرچه که م یقتسلط، و در حقت، ییروزپ ،دستاوردهابه  یدنرس برای هاانسان

رفتار  توانیدیهستند، نم یکوخوب و ن ذاتی طوره ب هاباشد که انسان ینبر ا . اگر تصور شمایمخودخواهانه قرار دار

طور ه ما ذاتا ب یستیم؛ما ذاتا خوب ن یر،م که خییبگو یدبشر، با یخبا نگاه به تار یقت،. در حقیدآنها را درک کن یانسان

 .یمخودخواه هست ایشرورانه

 

آزولتدکتر جان   

 

 .کندمیگناه حساس  زشتیاست، که ما را به  این روح بخشمتداول از الزام نجات ۀجنب دومین

 

 گناه زشتی
و  ی،عمد یرنوع اشتباه غ یککه گناه ما  کندمیما را متقاعد  ،کندمی ملزم گناه به را ما القدسروح وقتی

 یعناپاک است که جسم و جان ما را ضا فسادی. است آورو تهوع یزانگنفرت، زننده. گناه یستن یفن یخطا یکتنها 

 جان خود را فدا سازد تا ما را از آن نجات دهد.  بایستیپسر خدا م هاست ک ناخوشایند ی. گناه به قدرکندمی

. اندکه قوم ناپاک شده گویدیم ینب ییاو اشع شودمی اسرائیلصحبت از گناهان  6: 64 یاکتاب اشع در

. و قوم به خاطر یفکث اینبود جز پارچه یزیدر واقع چ شد،یکه در نظر آنها اعمال عدالت محسوب م ییکارها حتی

 27: 23 یرا سرزنش کرد. در مت یسیانو فر نهایفق یزن یسی، عشکل ین. و به همندبود نابودی حال در شانگناه

 ه و آکنده از کثافت بود.شان پر از اجساد مردکرد که درون یهتشب یدیسف یآنها را به قبرها یسیع

ما را به سمت توبه  تواندیگناه م زشتیاز  یحکه چطور درک صح دهدیم یح، پولس توض7 باب یانروم در

مقدس، عادل، و کامل خدا باعث  یعتکه شر دهدیم یم، پولس تعلباب ینو نجات سوق دهد. در چارچوب ا

 نشان دهد گناه چقدر که دهدیانجام م یبه نحو اکار ر این القدسروح. اما شودمی ایمانانیگناه در ب یگختیبرانگ

 :دهدیم یحتوض 13: 7 یان. پولس در روماست یزانگنفرت

 

 یقگناه از طر یدیگر شود و پلگناه بودنش جلوه گونهینآورد تا بد یدبود، مرگ را در من پد یکوآنچه ن ۀبه واسط گناه

 .(13: 7 یانبه اوج برسد )روم یعتحکم شر

 

 آلودگناهذات  –دارند  شریعت به اشاره دو هر که –« احکام»و  «یکوستآنچه که ن» هک گویدیپولس م ینجاا در

 .کنندمی مال بر را گناه
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و  ینیمبب یکوخود را ن یمدار یلبا گناه ندارند. ما تما ینشده مشکلاز نو خلق هایاکثر موارد، انسان در

کار وجود دارد. ما به  ینا یبرا یادیز یل. و دالیمپا افتاده قلمداد کن یشخود را پ هایو شکست یشخص یکمبودها

کند، و یم هیتوج دهیمیرا که انجام م یاشتباه ه،. گنادهیمیم یتبه گناه کردن رضا ینبنابرا ایم،گناه عادت کرده

ما را به  تواندیکه م دهدی. گناه جذاب است چون وعده مدهدیخودمان به ما م ۀدربار یاحساس بهتر یجه،در نت

از  ینکها یجاه . و بیماست که خود ما گناهکار هست ینگناه ا یرشپذ یاصل یلبرساند. اما دل مانآرزوهای و هاهوس

. ما مسائل را با یمستفاده کنجهان ا یمابق داوری یبرا معیاریاز خود به عنوان  یمدار یلتما یم،متنفر باش مانخود

است که  این القدسروحاز نقش  یبخش ین،. بنابراموافق نیستیماو  یو اصول اخالق یرتو با س نگریمیخدا نم یدد

 گشایدمی را ما چشمان القدسروح، یل. به هنگام تبدبیندیکه خدا م ببینند را چهسقوط کرده آن هایسبب گردد انسان

طور ه را ب یو خوب یبایی،ز یقت،که حق یگناه یعنی – کندمیکه خدا آن را مشاهده  ینیمبب یتا گناه را به نحو

 .کندمیفاسد  یهولناک

گناه نزد خدا  آمیزیاهانتکه ما را از  اینست ما کردن مُلزم در القدسروح بخشجنبه از عمل نجات سومین

 .کندآگاه 

 

 گناه آمیزیاهانت
ذات قدوس خدا  هب توهین شان،که گناه برندیم یگناهکاران پ ،نجات در القدسروحکنندۀ تحت عمل ملزم

 ۀبه چند نمون ینه،زم این در. هستند او خشم سزاوار حق به و اند،پا گذاشته یرمقدس او را ز یعتبوده، آنها شر

 :کردعزرا دعا  ،6: 9. در کتاب عزرا یدتوجه کن مقدسیکتاب

 

ما از سرمان گذشته و  یایخطا یرامن، شرمسارم و از بلند کردن سر خود در حضور تو شرم دارم، ز یخدا یا

 .(6: 9)عزرا سر به فلک زده است  یراتمانتقص

 

 : کرداعتراف  اشعیا ،12: 59 یااشع در

 

 .(12: 59 یا)اشع دانیمیما با ما است و گناهان خود را م خطایای

 

 :کرددعا  یاارم 7: 14 یار کتاب ارمد و

 

 .(7: 14 یا)ارم ایمیدهاست، و به تو گناه ورز یارما بس یارتدادها یرا... زدهدیمان بر ضد ما شهادت مگناهان
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که  فهمیمی. ما میمببر یخود پ ۀشدگممحکوم و  یتبه وضع شودمیجنبه از الزام روح است که باعث  این

منتظر خشم  یدو با یممحکوم هست بنابراین قرار داده است، یبد موقعیت در را ما مانگناه و است یقیعدالت خدا حق

 . یمو مجازات او باش

گناه را بر ما  ییرناپذعالجاست که  این ما کردن ملزم در القدسروح بخشجنبه از کار نجات چهارمین

 . کندمیآشکار 

 

 گناه ییرناپذعالج
برکات او  یاو  ،خدا را خشنود یمکه نتوان شودمیباعث  یراز دهدیقرار م یرناپذعالج یتیما را در موقع گناه،

خودمان  ینکهچه برسد به ا یم،انجام ده کندیمکه خدا را خشود  یزیچ توانیمیفسادِ گناه، نم یل. به دلکنیم دریافترا 

 .نامدیم« ناتوان»ما را  6: 5 یانروم دراست که پولس  یلدل ین. به همیمرا نجات ده

 

 ۀهمقرار داد. قبل از سقوط،  تاثیرخشنود ساختن خدا کامال تحت  یما را برا ییتوانا ۀانسان در گناه هم سقوط

 خشنود را خدا داد انجام آدم که آنچه هر – به این موضوع فکر کنید که است جالب –که آدم انجام داد  یزهاییچ

نکه گناه صورت گرفت، قلب، ذهن، روح، و تمام یو بد. اما به محض ا یکدرخت معرفت ن میوۀ خوردن جز به رد،ک

در واقع  یاما،  ۀاعمال عادالن یحت ین،آلود بود. و بنابراگناه یمشد و هر آنچه که از آن به بعد انجام دادثر امتوجودمان 

است. و  یدهسقوط به کمال خود رس ،یجهو در نت ...یستاز گناه ن یعار نامیم،یم «عادالنه»آنچه که ما آن را اعمال 

وجود  یم،شو مانیو فخر خدا یموجب خشنود یتبا انجام آن در نها یمکه ما بتوان یزیچ یح،مس یضبدون کار پُرف

 ندارد.

 

مَنولُ دکتر جِف   

 

 یضطور کامل به فه بخشش و نجات، ب یبرا دهد،یقرار م یرناپذعالج یطشرا این ما را درآنجا که گناه  از

است و نه از اعمال.  یضف بهنجات  دارند اصرار مقدسکتاب یسندگاناست که نو یلدل ین. به همشویمیم یمتک خدا

 : نوشت 9-8: 2 یانهمانطور که پولس در افسس

 

کس  یچبلکه بخشش خداست، و نه از اعمال تا ه یستاز شما ن ینو ا یمانا یلۀبه وس اید،یافتهنجات  یضف محضِ

 .(9-8: 2 یانفخر نکند )افسس
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تا از  شودمیالزام باعث  ین. اکندمی یتموضوع هدا این درک به را ما که است القدسروح الزامِ کارِ  این

خواهد  ینا یجه. نتایمدرمانده ،خدا یضکه بدون رحمت و ف میکن درکو  یم،شو یدناام یافتننجات  یخود برا یلفضا

و  بخشید خواهد را مانخدا گناهان یمکه باور کن بخشدیم یمانیند، و به ما اکشامی توبه به را ما القدسروحبود که 

 .یرفتخواهد پذ یحدر مس خویش محبوبما را به عنوان فرزندان 

 به یاییدب یم،کرد یبررس را گناه به نماالزام و هاجان نوزایی در القدسروحکار  یبر مبنا یلکه ما تبد حال

 .یمکن نگاهخود  شمردگییا عادل مبرا شمردنکار او در 

 

 یتبرّ

 
ه است: خدا ب ینا «شمردگیگناهبی»یا  «مبرا شمردگی» یالح فنطتستان، منظور از اصوپر یاتااله در

به حساب او گذاشته شده است.  یحمس گناهیبیکند که گناهکار از جرم گناهش تبرئه شده و یاعالم م یقانون لحاظ

یا در ترجمۀ قدیم « برائت» کلمات ین، و همچن«تبری»، فعل «شمردگیگناهبی»یا  «مبرا شمردگی»اصطالح 

. شوندیمشتق م (dikaioō) دیکایو یونانیهستند که از فعل  ایخانوادهم، الفاظ ه«عدالت»و « عادل» مقدس،کتاب

آنها در نظر خدا  تبرئۀگناهکاران و اعالم  شبخشطور مرتب به عمل خدا در ه کلمات ب ینا ید،در سراسر عهد جد

و  11 و 8: 3 یانو غالط 11: 6 یانو اول قرنت 1: 9 ،1: 5 ،5: 4 ،30: 3 یانمورد را در روم ین. ما اکنندیاشاره م

 . بینیمیم یگرد یهاقسمتاز  یاریبس

گناهکاران به وسیلۀ ایمان بر اساس قربانی کفارۀ مسیح  که دهدیم یمهمواره تعل یدعهد جد ین،بر ا عالوه

 :نوشت 24-22: 3 یانمثال، پولس در روم یکتنها به عنوان  گناه اعالم شدند.به جای ما، تبرئه یا بی

 

 یحمس یایسخدا، همه به وساطت ع فیض با اما ...شماردیم یکرا ن ایمانداران ۀهم یحمس یسیبه ع یماناز راه ا فقط

 .(22-24: 3 یان)روم شوندیمحسوب م یکن یگان،به طور را سازد،یکه آنان را آزاد م

 

 یدنبا یچوقت. در هر صورت، هکنیمیم یرتعب یحرا در قالب کار مس مبرا شمردگیمنتظم، ما  یاتااله در

ست که او یامکرد. و در ضمن، ق یداست که با آن ما را بازخر یحما، مرگ مس شبخش قانونی یفراموش کرد که مبنا

 القدسروح اما. در آن سهیم هستیم مانشکه بعد از بخش کندمیما فراهم  یرا برا و زندگی جدیدی تبرئه جایگاه

. اما گناهکاران یشههم یبار برا یک یعنی – بود یخیتار یح. کار مسکندمی یفاما ا مبرا شمردگیرا در  ینقش مهم نیز

کار  این و. بودند مبرا شمردگی نیازمند – یحمس یامو بعد از ا سیح،دوران م یط مسیح، از قبل – یخدر تمام طول تار
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مشکل را حل  ینا ی،زمان ۀدر هر دور ،ایمانداران یدر زندگ یحمس کار گرمبرابرکات القدس است که با اِعمال روح

 .کندمی

 :گویدیچه م 11: 6 یاندر اول قرنتپولس  گوش کنید

  

 .(11: 6 یانما )اول قرنت یخداوند و به روح خدا یایسبه نام ع ایدکرده شده عادل

 

که  یمعن ینبه ا ایم،شمرده شده «عادل»یا در این ترجمه  مبرا یسیکه ما در نام ع کندمی یقتصد پولس

که ما در  کندمیاضافه  یزمورد را ن ین. اما پولس اایمشده اعالم گناهبیما  عیسی، بخشبر اساس اقتدار و کار نجات

: 14 یان. در رومکندمی اِعمال ما بر را مبرا شمردگی که است القدسروح یراز ،شویمیشمرده م مبرابا روح  یاروح و 

 :گفت. آنجا پولس بینیمیرا م یمورد مشابه 17

 

 .(17: 14 یان)رومالقدس در روح یو خوش یبلکه عدالت و سالمت یستملکوت خدا اَکل و شرب ن

 

القدس تجربه ما است. اما ما آن را در روح یجاه ب یحمس ۀکفار ،ما مبرا شمردگی یاو  گناهیبی اساس

 .کندمیاست که آن را بر ما اِعمال  یآن شخص قدوس ،روح یراز کنیمیم

کند. او می مرتبط ما نوزاییبا  شمردگی مبرا اِعمال در را القدسروحکار  تیتوس، به ۀ خوددر رسال پولس

 القدسروحکه  دادما. پولس نشان  گناهیبیبوده است، و نه  یحمس گناهیبیما  شمردگی مبراکه اساس  گفت

در  یدها ین. ااست ما تبدیلاز کار او در  یبخش ینکند و ایمرا بر ما اِعمال  یحمس گناهیبیما،  نوزایی با همزمان

 :نوشت. پولس شودمی یدهد 7-5: 3 یتوست

 

 اییبلکه محض رحمت خود ما را نجات داد به غسل تولد تازه و تازگ یم،که ما به عدالت کرده بود ینه به سبب اعمال

 یضتا به ف یح،مس یسیافاضه نمود، به توسط نجات دهنده ما ع یرا به ما به دولتمند القدس است؛ که اوکه از روح

 .(7-5: 3 یتوس)ت یات جاودانیح یدبحسب ام یماو عادل شمرده شده، وارث گرد

 

ما  شمردگی مبراکه او صحبت از  یزمان ین،بنابرا« .ایمیافتهجات ن... القدسروحتوسط »که ما  گفتابتدا  پولس

 بوده است. نیز ما شمردگی مبرا شامل ،روح بخشاست که کار نجات ینمنظورش ا ،کندمی

با  ی،منف ۀ. از جنبکنندیم یفآن توص یرا بر حسب عوامل مثبت و منف شمردگی مبرااغلب  االهیدانان

. یستیمخدا ن یتتحت محکوم یگرکه د یطوره ب برد،از میان میما را  خطایای شمردگی، مبرامان، گناهان شبخش
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است.  یلدر بخشش گناهان ما دخفعاالنه  القدسروح یدیم،د 5: 3 یتوسو ت 11: 6 یانهمانطور که قبال در اول قرنت

 تا ما را از گناه پاک کند. «شویَدیم»که ما را  کنندیم صحبت مذکور از روح یۀهر دو آ

که از حق و  یطوره ب کندمیاعالم  گناهیا بی شده تبرئهما را در نظر خدا  شمردگی مبرامثبت،  ۀاز جنب و

 یانو برکات مربوط به خود را به همراه دارد. به آنچه که پولس در افسس یاکه تمام مزا یمبرخوردار یابد یراثیحقوق م

 :یمکن گوش نوشت، 13-14: 1

  

آنان که از  ییِرها ینتضم یماست برا یراثم یعانۀکه ب ید،القدسِ موعود مُهر شُدبا روح ید،آورد یمانچون ا یزدر او ن

 .(14-13: 1 یان)افسس یندآنِ خدا

 

 یانبرکات را در افسس یناز ا یاری. او بسشودمیکه پولس در ذهن دارد تمام برکات نجات را شامل  میراثی

بخشش  ی،رستگار ی،خواندگ مانند تقدس، فرزند یاو به موارد یات،آ این در. است کرده ذکر وارفهرست 4-12: 1

 یک، اشاره کرده است. هر یحدر شخص مس است ینو زم سمانهر آنچه که در آ تحقق خدا، و یضگناهان، دولت ف

کرده است که تک تک آنها به حساب ما  تضمین القدسروحاست. و  یحما در مس یراثاز م یبرکات قسمت یناز ا

 شده است. گذاشته

. حال یمکرد یرا بررس تبدیل امر مان،شمردگی مبراالزام، و  ،نوزایی در القدسروحکار  یبا بررس ینجابه ا تا

 .کنیممی معطوف القدسروح یسکار تقد هایجنبه ینتوجه خود را به اول

 

 سیتقد

 
با کار القدس روح. «اشیا و هاعمل مقدس ساختن انسان»عبارت است از  یسساده، تقد یمعنا به

و  ،کندمی یرآنها را تطه نهد،یخاص خدا جدا کرده و کنار م ۀاستفاد یرا برا اشیا یا و هاانسانخود،  یکنندگیستقد

 خدا را داشته باشند.  ۀآشکار شد جاللدر برابر  قرارگیری ییتا توانا کندمیعطا  یاقتبه آنها ل

 

و جدا بودن خدا  یزاست که اساسا داللت بر تما یدر واقع به دنبال مفهوم نامد،می قدوس را خدا مقدسکتاب وقتی

که  هایییژگیصفات و و یکه خدا قدوس است و تمام کندمی یدکات یقتحق ینخدا بر ا یتقدوس ین،. بنابراکندمی

 ۀدربار یراستا، وقت ینهستند. و در هم یزاست متما یدهکه او آفر جاندارانی از و اهاز انسان دهیمیبه خدا نسبت م

شوند که  ییخدا یهشب بیشتر تا اندکه از گناه جدا شده یمرا در نظر دار یافراد کنیم،یتقدس اشخاص صحبت م

 خواستار خدمت به او هستند.
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یبرتو یمونسا دکتر  

 

 یاانواع و  یدانان. و متقابال، االهگیردمیکار  بهمختلف  هایرا به روش «یستقد» ۀمقدس کلمکتاب

 ،کندمی اِعمال ما بر مانتبدیل زمان در القدسروحکه  تقدیسی نوع. اندرا مشخص کرده یسگوناگون تقد هایجنبه

 حساب به مداوم یو روند گیردمیبار صورت  یککه فقط  ستا یرخداد یراز شودمیخوانده  «یقطع یستقد» یگاه

 یسی. و چون عکندمیما را پاک  مسیح با نماکردن متحد با و کرده جدا را ما القدسروح ،در زمان تبدیل. آیدنمی

خداوندمان  ه. به آنچه کشویمیمقدس م نیز ما ه،گنا بدون و پاک کامل طوره بیعنی  – خودش کامال قدوس است

 :یدکن گوش ،گفت 19: 17 یوحنادر 

  

 .(19: 17 یوحناشوند ) یستقد یقتبه حق یزن یشانتا ا کنم،یم یستقد یشانخاطر ارا به یشتنخو من

 

. و در اول گیردمیاو سرچشمه  قدوسیتما از  یسکه تقد یرااست ز یما ضرور یستقد یبرا یسیع تقدس

 :نوشتپولس  30: 1 یانقرنت

  

 .(30: 1 یان]شده است[ )اول قرنت یتما... قدوس ی... برایسیع مسیحْ

 

 . اندموضوع پرداخته ینبه ا 10: 10 یانو عبران 11: 6 یاناز جمله اول قرنت یزن یگریمتعدد د یاتآ ید،عهد جد در

ما، و بعدها، در  یو اقتدار روحان یاتح أامروز منش یدر زندگ یسی،خداوند ما ع ی،قطع یستقد واسطۀه ب

شده  بیان مقدسمختلف در کتاب هاییوهموضوع به ش ین. اشودمیما  یجسمان یاتحمبدأ  یز،رستاخ یروز عموم

. کندمی یهآن تاک تشب هایرا به شاخه ایماندارانخود را به تاک و  یسیع 5-1: 15 یوحنامثال، در  یاست. برا

شود. پولس  یاو در ما جار یاتتا ح گرددیما با او سبب م یبود که اتحاد روحان ینمد نظر داشت ا یسیکه ع اینکته

. یمهست یکیما با او در روح  ینهستند، و همچن یحخود مس یما اعضا هایکه بدن گفت 17-15: 6 یاندر اول قرنت

مطرح کرده  16-15: 4 یانمانند افسس ییهاقسمتبدن انسان، که پولس در  ۀمورد را در استعار ینا مشابه هاییدها

 بدن او هستند. ایماندارانسر و  یحکه مس گویدیکه او م ییجا یعنی بینیم،یاست م

 در را ما شده، ما عالئق و ها،احساس، خواسته یشه،، اندرفتار ییرباعث تغ یس،تقد واراندام هایجنبه این

و به  کنندینمونه، آنها ما را از استبداد گناه آزاد م ی. براکنندیم یمسه ییدجد هاییینو، و توانا یِ آزاد ید،جد حیاتی

 .یمکن یستادگیا ،کندیمرا مغلوب  ایمانانیب یشهکه هم یتا در برابر گناه دهندیم ییما توانا
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 ،ایمانکه به هنگام  کندمیصحبت  یدیجد یزندگ ۀطور مفصل درباره پولس ب ،8تا  6 هایباب یانروم در

در  مقاومت برایالزم  ییتوانا یجه،. و در نتمیریمیآن م ۀکه ما نسبت به گناه و سلط گویدی. او مشودمیبه ما داده 

 :دهدیم یحرا توض ییرتغ ینپولس چطور ا 6-5: 7 یاندر روم گوش کنید کنیم.برابر گناه و اطاعت از خدا را کسب می

 

ما عمل  یدر اعضا انگیخت،یآنها را برم یعتآلود که شرگناه یالیام بردیم،ینَفْس به سر م یطرۀکه در س یزمان

تا از راه  یماآزاد شده یعتاز شر یم،آن بود ید. اما اکنون با مردن نسبت به آنچه در قیممرگ ثمر آور یتا برا کردیم

 .(6-5: 7 یان)روم یستن یشب اینوشتهآنچه  ۀنه از راه کهن یم،روح خدمت کن ینِنو

 

 :کردپولس اضافه  9: 8 یاندر روم و

 

 .(9: 8 یانالبته اگر روح خدا در شما ساکن باشد )روم ید،روح قرار دار یتِ نَفْس، بلکه در حاکم یتِشما نه در حاکم اما

 

که  میما آزاد ین،شود. بنابرا یرهکه گناه نتواند بر ما چ کندمی یبازساز روشی به را ما القدسروح ی،قطع یستقد در

 . یمشو یحمس یهشب یشترو ب یشترب

را به  ایرابطه ایمنتوانسته ی. گاهببرندنفع  یدجد یشروع توانستند ازمی که شناسیمیرا م یکسانما  همۀ

 یممکن است به مشکالت قانون یحت یااز ما سر زده است.  یات بزرگاشتباه کار،در محل  یا. یمحفظ کن یدرست

 یادن ینوارد ا یبا خدا مشاهده کرد. در حال ایمانانیب ۀرابط ردمشابه را در مو یتیوضع توانی. میمبرخورده باش

 یارماندر اخت یدجد یشروع ،یلتبد ۀ. اما واقعایمشدهخدا محکوم  یکه گناه ما را فاسد کرده و از سو شویمیم

نسبت به  یدیجد یگشکستدرهم، نو حیاتی القدسروحکه  ایاست آن لحظه ایالعادهفوق ۀ. چه لحظگذاردیم

است  ینا یماندارهر ا یفۀوظ .بخشدیاطاعت شادمانه از او به ما م ینو برا یتازه در حضور خدا، و قلب مقامی مان،گناه

که  باشد ایینو و خواندگ یاتکند که هماهنگ با ح یزندگ ی، و به روشکردهشکر  یدشروع جد ینا یکه خدا را برا

 ت.شده اس یدهبه او بخش

 یحیمس یکه او در سراسر زندگ یمبپرداز یبه نقش دهید اجازه ،مانتبدیل در القدسروحکار  یاز بررس پس

 .کندمی ایفا ما یانفراد
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 یحیمس زندگی
در ابتدای وجود دارد که فقط  ایمانداران در القدسروحجنبه از کار  ینچند یم،که مشاهده کرد همانطور

روح ما  نوزایی است تا او یبار کاف یک. فقط یستبه تکرارشان ن یازی. و البته، هرگز ندهدیدر ما انجام م ،مانایمان

 که است مانتبدیل ۀاما فقط در لحظ ،کندمیرا نسبت به گناه ملزم  ایماندارانطور دائم ه . اگرچه او بانجام دهدرا 

 شمردگی مبرادهنده سوق بدهد. او به عنوان نجات یحمس یرشکه ما را به پذ دهدیانجام م ایکار را به گونه این او

. و دهیمیخود را از دست نم یدگمرش مبراهرگز  یم،شد تبرئه ینکهو بعد از ا ،کندمیبار بر ما اِعمال  یکما را تنها 

کار روح  یگرد هایجنبه از یاریبس یکرد. ول یانب یقطع یسدر تقد یدمانجد یزندگ ۀدربار توانیاصل را م ینهم

 .یابدیهمچنان ادامه م ،ما یمانیا یدر سراسر زندگ

 مطرح د،ندار اتکا القدسروحخود را که بر  یحیمس یزندگ یامداوم نجات و  ۀدرس، چهار جنب ینا در

 او یکنندگیسمستمر عمل تقد هایپرداخت. دوم، از جنبه خواهیم خود در القدسروحکرد. ابتدا به سکونت  خواهیم

 یم. و چهارم، خواهیدد یمخواه کندمی ام یکه به جا هاییشفاعت ۀواسطه کرد. سوم، کار او را ب یمخواه صحبت

ابتدا به حضور و سکونت مستمر او  یدکند. اجازه ده ینما را تضم ییتا نجات نها کندمیکه چگونه ما را حفظ  یدد

 .یمدر خود بپرداز

 

 سکونت

 
و اتحاد  ،ایماندارحضور مخصوص او درون »کرد:  یفتعر ینگونها توانیرا م ایماندار در القدسروح سکونت

 ینشآفر جای همه در همزمان طوره ب او – است حاضر جا همه در ،خدا به عنوان القدسروح. «ایمانداراو با  یروحان

روح در  ی. و سکونت دائمکندمین نمایان هازمان و هاواحد در تمام مکان یقطر یکوجود دارد. اما حضورش را به 

 .کندیمرا آشکار  خود حضوراست که او  هایییوهش ینو قدرتمندتر ترینیمیصم ترین،یاز شخص ،ایمانداران

 ی. هنگامکندمی یاست که خدا خودش درون ما زندگ یندر مورد نجات ا یقحقا انگیزتریناز شگفت یکی

. از آنجا که او شویمیحضور او م یبرا اییستهشا هایبه ظرف یلما تبد ،کندمی تقدیس مانتبدیلکه روح ما را در 

 زندگی ما درون است، ما فکر وسعادت ما مصمم به نفوذ در قلب  یبرا ینکها یلدوست دارد، و به دل یارما را بس

 . کندمیو هرگز ما را ترک ن کندمی

و سپس ما را به حال  ،ترمیم را مانکه فقط روح یستن ینطورا ،کندمی خلقاز نو  را ما القدسروحکه  زمانی

و دوم  19: 6 یانمانند اول قرنت ییهاقسمتمورد را در  ین. اگزیندی. بلکه او درون ما سکونت مکندخودمان رها 

 زنده را ما روح که ستا ما در القدسروح یسکونت دائم ین. و در واقع، ابینیمیم 5: 4 یعقوبو  14: 1 یموتائوست

 :یدکن گوش ،گفت 11-9: 8 یان. به آنچه که پولس در رومکندمی
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در شماست، هرچند بدن شما به علت گناه  یح. اما اگر مسیستن یحرا نداشته باشد، او از آنِ مس یحروحِ مس یاگر کس

 یزانیدرا از مُردگان برخ یسیاست. و اگر روح او که ع یاتشما ح یروح برا ید،امُرده است، اما چون پارسا شمرده شده

 ین. او ایدخواهد بخش یاتح یزشما ن یفان هایبه بدن یحت یزانید،برخ دگانرا از مُر یحدر شما ساکن باشد، او که مس

 .(11-9: 8 یانروح خود انجام خواهد داد که در شما ساکن است )روم ۀه واسطرا ب

 

سکونت  یندارد. ا یشگیروح قدوس خود در ما سکونت هم یقاز طر یحکه مس نشان دادپولس  ینجاا در

 .کندمیرا به ما عطا  یجسمان یزرستاخ یندهو در آ ی،روحان یاتروح در ما است که امروز ح یدائم

 یبا سکونت دائم یکیکه ارتباط نزد کندمی صحبت القدسروحاز خدمات  یکی ۀدربار ینهمچن مقدسکتاب

 القدسروح یاز پُر یگوناگون یرهایتعب یسامختلف کل های. شاخهنامدمی القدسروح یآن را پُر یداو دارد، و عهد جد

 یقیحق یماندراندر ا همیشه القدسروح ینکه،ل ا. اویمبرس فقبه توا یزحداقل در دو چ توانیمیم یما همگ ولی. دارند

 و نفوذ کندیماو ما را پُر  یما متفاوت است. هر از گاه یدر زندگ او تاثیر یزانم یااو،  یپُر ینکه،سکونت دارد. و دوم ا

 نسکَمَتا  دهدینم رمقدس هرگز به ما دستواست که کتاب یلدل ین. به هماستاوقات  یگربر ما قدرتمندتر از د او

: 5 یانپولس رسول در افسس همانطور که .یمالقدس پُر شوتا از روح دهدیفرمان م یقینطور ه اما ب یم،روح خدا شو

 :گویدمی 18

 

 .(18: 5 یان)افسس یدبلکه از روح پُر شو کشاند؛یم یکه شما را به هرزگ ید،شراب مشو مست

 

. قلب ما با گذاردیجا مه کننده در ما بگیرغافل یو گاه یمعظ یاثر ،کندمی پُر را ما القدسروحکه  زمانی

همانطور که پولس در  یا. شودمی یزخود لبر یحیو محبت نسبت به برادران و خواهران مس یشکرگزار ی،شاد

 . کنیمیم دهمشاه یمعظ یروح را در ابعاد ۀثمر ،کندمی یحتشر 23-22: 5 یانغالط

خدا را انجام دهند،  ییدمورد تا یتا کارها یابندیقدرت م ایمانداران ،القدسروحو سکونت  یپُر یلۀوس به

پرستش  یحطور صحه تا ب شویمیضمن، ما قادر م . دردهدیم یمتعل 9-5: 8 یاندرست همانطور که پولس در روم

 یوحنادر  یسی. همانگونه که عنیمک درخواست وا از یو با صداقت و راست یم،شو یکبه خدا نزد یواقع یمبا تسل یم،کن

 :گویدیم 24: 4

  

 .(24: 4 یوحنابپرستند ) یاو را در روح و راست یدروح است و پرستندگانش با خدا
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 : گویدیم 3: 3 یلیپیاندر ف یزمورد پولس ن ینا در

 

 .(3: 3 یلیپیان)ف کنیمیدر روحِ خدا عبادت م

 

 ،کنند یمتقد یادعا کنند، هدا توانندیقادرند خدا را در ظاهر پرستش کنند. آنها م یقینطور ه ب ایمانانبی

خدا قابل  یانجام دهند که برا یکارها را طور ینا توانندیآنها نم یدهند. ول یمسرود بخوانند، موعظه کنند و تعل

 ی. ولکندبتواند خدا را خشنود  شاناست که پرستش ینا از آنها مانع یگناه و مرگ روحان یاکاری،قبول باشد. ر

شوند، و  یکروح، به خدا نزد یختگیبرانگو  یتهداند به کمک قادر خود، در القدسروحخاطر سکونت ه ب ،ایمانداران

و  یرفتهپذ یدو شا یدو اعمال و صفات خدا را چنانکه با یث،سه شخص تثل توانندیاست که آنان م یتقرب طور ینا

 را جالل دهند.آنها 

 یدعهد جد ۀتنها از دور القدسروحکه  کنندیبه اشتباه فکر م یحیانمس یکه گاه یماشاره کن یدبا ینجاا در

 ینو ا شدند.از نو زاده می هم به طور قطع یقدر عهد عت ایمانداران یرا آغاز کرده است. ول ایماندارانسکونت در 

 یگرید یاربس هایساکن شده باشد. نشانه یزدر آنها ن القدسروحصحت داشته باشد که  تواندیم یمورد فقط در حالت

 ؛داشتند یماناز جمله: آنها ا ی. مواردکندمیداللت  یقعهد عت ایماندارانِ  در القدسروحوجود دارد که بر سکونت  یزن

آنها آشکار بود. بدون  یدر زندگ القدسروح ۀو ثمر ؛پرستش کردند یاو را به درست ؛خدا را انجام دادند مقبول یکارها

. اما سکونت در شوندیم یدهد ترییصورت غنه ب جدید عهد در القدسروح یخدمت هایاز جنبه یشک، بعض

 بوده است.  عصریاز کار او در هر  یقسمت ایمانداران

عطا  نسبت به مکاشفۀ خدا بصیرت به آنها ،ایمانداران در القدسروح ۀحضور ساکن شوند ین،بر ا عالوه

 :نوشت 16-12: 2 یان. همانطور که پولس در اول قرنتکندمی

 

امور مربوط به روح  ی... انسان نفسانیمکه از خداست تا آنچه را خدا به ما عطا کرده است، بدان ایمیافتهرا  ی... روحما

 یان)اول قرنت یمرا دار یحما فکر مس ی... ولیستشان نو قادر به درک در نظرش جهالت است، یراز پذیردیخدا را نم

2 :12-16). 

 

را  یروحان ینشاغلب دو نوع ب االهیدانان ،القدسروحکه در رابطه با  یمبحث پرداخت ینبه ا یدرس قبل در

 :یعنیاست که  روشنگری اول،. اندمشخص کرده

 

 .است یو اساسا شناخت ،یااله یۀهد یککه  یدرک یا معرفت
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 :یعنیاست که  یدرون یتدوم، هدا و

 

 .است یحس یا یو اساسا احساس ،یااله یۀهد یککه  یدرک یا معرفت

 

ما  یو اهداف او برا یااله ۀاز مکاشف ینشیب نیسکونت روح است که به ما چن نیهر دو مورد، ا در

 .بخشدیم

 

 یلدل ینالبته به ا ،، و حضور خدا«ذهن خدا» یابه عنوان منبع، قدرت خدا، حکمت و  ایمانداران یدر زندگ القدسروح

 یاید،روح او ب یگفت که وقت یسیع یوحنا یلآخر انج هایباب... در شودمی عطا آنان به ،خداست القدسروحکه 

روح در نقش  ین،هد کرد. بنابراخوا یتهدا یقتحق یرا به تمام و ایمانداران النرسو و جهان را به گناه و عدالت ملزم،

را  یاوقات یدر زندگ یل،دل ین. و به همکند یتتا ما را هدا کندمیما عمل  یهمدم و همراه از جانب خدا در زندگ

آن کار  یاکار  ینا خواهدیو از ما م کندمیخدا با ما صحبت  یعنیانگار روح...  ایمکه احساس کرده ایمتجربه کرده

که خدا با شخص  فردبه  فرد حقیقی ۀرابط یعنی، است یواقع ۀرابط یکمفهوم  ین. و ایمنده یا یمرا انجام بده

 .کندیمبرقرار  مانداریا

 

 دکتر آلن هالتبرگ

 

کار مداوم  یداجازه ده یم،خود صحبت کرد یحیمس یروح در بستر زندگ ۀحضور ساکن شوند ۀکه دربار حال

 .یمده یحروح را توض یکنندگیستقد

 

 تقدیس

 
 یناز ا یکی یقطع یسکرد. تقد یمختلف بررس هایاز جنبه توانیرا م یستقد یم،که قبال گفت همانطور

خاطر اهداف ه وجود دارد که ب یساز تقد یگرینوع د یا. اما جنبه کنیمیم یافتدر تبدیل هنگام به که است هاجنبه

چون گناهِ  ،کنیمیخود تجربه م یرا در خالل زندگ یسنوع تقد ین. ما انامیمیم« مداوم یستقد»آن را  ،درس ینا

 دارد. یربه بخشش و تطه یازن وستهیمداوم ما پ
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انجام  یکه گناه کنیدی. اگر فکر مشویمی. در واقع، ما هر روز مرتکب گناه مکندمیگناه  یمانداریا هر

تعمق  یکاف ۀبه انداز ید،بشو یو حت ید،انجام ده یید،بگو ید،باور کن خواهدیه که خدا مآنچ ۀپس دربار دهید،ینم

که  یعواقب از و ببخشد، را ما تا است آماده القدسروح یم،کنیاست که هر زمان گناه م ین. اما خبر خوش اایدنکرده

 ینیزم یامدهایاز پ ینکها یاکرد، و  یمگناه نخواه یگرکه ما د یستن یبدان معن ینپاک کند. ا آوردیگناه به همراه م

را که در  بخشیو کار نجات ،کندمی. بلکه بدان معناست که خدا همچنان به ما محبت یختگر یمگناه خود خواه

 .دهدمی ادامه همچنان بود، کرده شروع ما در نوزاییزمان 

.  کندپاک نمیطور کامل ه ما ب یفساد و آثار گناه را از زندگ ،کنداز نو خلق می را ما القدسروحکه  هنگامی

 یالقدسروحهمچنان با  کندمی یکه هنوز در ما زندگ یگناه دهد،یم  یحتوض 25-14: 7 یانهمانطور که پولس در روم

: 2رس و اول پط 17: 5 یانو غالط 23: 7 یانروم انندم هاییقسمت در مقدس. کتابجنگدمیکه در ما ساکن است 

 سکونت ما در القدسروحاست که  ین. اما خبر خوب اکندمیجنگ استفاده  یلکشمکش از تمث ینا یفتوص یبرا 11

 کارهای القدسروح تاثیراما تحت  یم،گناه، مرتب لغزش بخور تاثیراگر تحت  یحت بنابراین،. است کار مشغول و دارد

 :گفت 13: 2 یلیپیان. پولس در فدهیمیهم انجام م یکون

 

 یددر شما پد سازد،یو هم قدرت انجام آنچه را که خشنودش م یمخود، هم تصم یرومندخداست که با عمل ن زیرا

 .(13: 2 یلیپیان)ف آوردیم

 

ما فراهم کرده  برای القدسروحهستند که پاسخ آنها را خدا در  هاییپرسش« چگونه»و « چرا»، اطاعت ریمس در

 یقهر دو عهد عت یعنیمقدس، کتاب فرامین «یم؟انجام ده یدبا یزیخشنود کردن خدا چه چ یبرا»است. در پرسش 

، «اطاعت کنم؟ یدچرا با»است؛ « چرا؟»مربوط به  رسشچالش ما با پ ی. ولدهندیرا م «یزچه چ»پاسخ  ید،و عهد جد

 جذب مرا که است القدسروح ینکه ا گویدیو پولس رسول م« کند؟ مرا راغب به اطاعت از خدا تواندیم یزچه چ»

به  یلاتم من به که است القدسروح ینرا محبت کنم، و ا یحتا مس کِشدیمرا متعمق کنم،  یضتا در باب ف کندمی

پرسش  ین، همچنان با اکندعمل کنم که خدا را خشنود  یطور« باشم یلما»که  یزمان یحت ی. ولدهدیم اعتاط

پولس به  7 باب یان. در رومبینمیم فدر خود ضع چون« ؟انجام دهمرا  ینکارتوانم ایمچگونه »مواجه خواهم شد: 

که  یقرار گرفته، کس یکه بر سر دو راه کندمیصحبت  اامیدی. او در مورد شخص نپردازدیموضوع م ینعمق ا

او  یأسکه باعث  یابدیرا در درون خود در حال عمل م یگرید یزچ یاست. ول یکوخدا راست و ن یعتباور دارد شر

 یلخود ما هانجامش خوانده است، و نه آنچه را ک یرا انجام دهد که خدا او را برا یزیچ آن تواندی... او نه مشودمی

 توانستیبود چون تنها م یفضع یعت: شردهدیپرسش را م یناپاسخ  8 باب یانجا آوَرَد. پولس در رومه است ب

 واسطۀه ب تا کرده آزاد را ما ،القدسروح وسیلۀ به خدا، اکنون اما. کند عوض را هاقلب توانستینم یفرمان دهد، ول
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 ۀعادالن الزامات. یماطاعت از خدا را داشته باش ییتوانا ،داریمیم گام بر وکه با ا القدسروح قدرتو  یحمرگ مس

 قوت در بلکه –خود  ۀنشدیاریو  یانسان طبیعت –که نه بر حسب جسم  یرااست ز یدهکمال رسه در ما ب یعتشر

کرده است.  الصهخ 2 باب یلپیانکوتاه در ف یاست که پولس در قالب عبارت ایهمان نکته ین. اداریممی بر گام روح

 «.آوردیم یددر شما پد سازد،یو هم قدرت انجام آنچه را که خشنودش م یمخود، هم تصم یرومندبا عمل ن»او 

 

جانسون یسدن دکتر  

 

 یدهما را بخش کنیم،یه مگنا که زمان هر ،القدسروحآن  یاست که ط یناگسستن یندیمداوم، فرا تقدیس

ما  یدبا یندفرا ینا آل،یده. و در حالت ادهدیکرده و به سمت عدالت سوق م رویگردانو ما را از گناه  ،کندمیو پاک 

 یانو کولس 13: 4 افسسیان در مقدسکند. کتاب یتبه اطاعت از خدا هدا یشترو ب یشترب مانیزندگ یررا در سراسر مس

مثال، در  ی. برانامدیم« بلوغ»العمر را مادام یشرفتپ ینا ،یگرد یهاقسمتاز  یاریو بس 14: 5 یانو عبران 12: 4

 :خوانیمیم 4: 1 یعقوب

 

 .(4: 1 یعقوب) یدکار خود را به کمال رساند تا بالغ و کامل شو یداریپا یدبگذار اما

 

 .کندمی یدتول ایمانداران یدر زندگ یروحان یجیبلوغ نتا یندِفرا این ،القدسروح تاثیر تحت

موضوع  یناستفاده شده است. ما ا «یوهم» ۀثمرات، اغلب از استعار ینشرح ا برای مقدس،سراسر کتاب در

مشاهده  – کندمیرا سرزنش  یانو صدوق یسیاندهنده فر یدتعم یحیای که آنجا – 10-8: 3 یمت یلرا در انج

 20-16: 7 یمتدر  کوه سر ۀموعظ راطاعت درست و نادرست د ۀدربار یسیع یمنکته را در تعل ین. ما اکنیمیم

است. همانطور که قبال  نیکو یدر مورد کارها یسیع یمتعال یمضمون، بخش اصل ینا 16-1: 15 یوحنا. در یابیمیم

که در آنها ساکن است،  یآنان یکه روح در زندگ کرد یصحبت از ثمر خاص 5 باب یانپولس در غالط یم،اشاره کرد

 :یدکن گوش ،نوشت 25-17: 5 یان. به آنچه که پولس در غالطکندمیر ظاه

 

که  یااست... اما ثمره ینفسان یعتالقدس برخالف طبروح یالقدس و آرزوهابرخالف روح ینفسان تمایالت

 یشتنداریو خو یفروتن ی،وفادار یرخواهی،خ ی،مهربان ی،آرامش، بردبار ی،: محبت، خوشآوردیالقدس به بار مروح

اند. اگر روح آن مصلوب کرده امیال و هارا با هوس ینفسان یعتهستند، طب یسیع یحکه متعلق به مس یاست... آنان

 .(25-17: 5 یانما باشد )غالط یزندگ یهاد یدماست، او هم با یخدا منشاء زندگ
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است. در هر دو  یانروم 8تا  6های باب او در یمتعال یهشب 5 باب یانروح در غالط ۀثمر ۀپولس دربار بحث

 سکونتکه  دهدیم یح. او توضپردازدیم مانهایمختلف روح و گناه بر خواسته اتتاثیر یسۀمورد، پولس به مقا

 ست. ا و منش خداپسندانه در ما یکوکارشدن صفات ن ایانما از خدا و نم قلبی اطاعت راه تنها ،ما در القدسروح

. همانطور که در کنندیفرض م یکسان یروحان یایروح را با عطا ۀثمر یحیانتباه، مساوقات، به اش گاهی

 یعیمط یزندگروح  ۀ. اما ثمربخشدیم یددر عهد جد ایماندارانرا به  یمختلف عطایای القدسروح یدیم،د یدرس قبل

 مشابه باشد. یشما کم و ب ۀهم یدر زندگ یدروح با ۀثمر بنابراین،. کندمی یدتول ایمانداران یاست که روح در تمام

از مکاتب  یکه برخ یمشو یادآور یدبا یم،پرداخت ایمانداران تقدیس در القدسروحکه به کار مداوم  حال

است که ما روز به روز در  یدها ینا یانگراصطالح ب ین. اکنندیم« روندهیشپ یستقد» یندصحبت از فرا یاتیااله

موضوع  ینا یقینطور ه . بشویمیاو م بیهش یشترو ب یشترخود ب یحیمس یو در طول زندگ رویمیم یشتقدس پ

 ی. ولیمبه بار آور یشتریو ب یشترثمرات ب یدبا ینکهکند، و ا یشرفتپ «یدبا» یحیانمس یصحت دارد که بلوغ روحان

 9-5: 1پطرس در کتاب دوم پطرس  گوش کنیدرشد کنند.  ینطورنتوانند اهم ممکن است  یواقع ایمانداران یحت

 :دهدیرا شرح م تقدیس هایجنبه ینچگونه ا

 

علم و در علم، عفت و در عفت، صبر و در صبر،  یلت،و در فض ییدنما یداپ یلتخود فض یماننموده، در ا یسع کمال

 یفزاید،شود و ب یافتدر شما  ینهاهرگاه ا یرامحبت برادران و درمحبت برادران، محبت را. ز ینداری،و در د یندارید

 یهررا ندارد... تط ینهاهرکه ا یرا. زیدبوده باش ثمریب یا کاهل یحمس یایسکه در معرفت خداوند ما ع گذاردیشما را نم

 .(9-5: 1خود را فراموش کرده است )دوم پطرس  ۀگذشتگناهان 

 

 فهرستبه  ییارشباهت بس ،کندمیکسب  یستقد ۀواسطه ب ایماندارکه  هایییژگیپطرس از و تفهرس

 «یدبا»آنها  یگر،. به عبارت دیابند یشما افزا یدر زندگ یدبا هایژگیو ینکه ا گفت روح دارد. پطرس ۀپولس از ثمر

 یلممکن است به دل یزن یماندارانا یحت که پذیردیم یزمورد را ن ینداشته باشند. اما پطرس ا روندهیشحالت پ

 ثمرات باشند. ینفاقد ا شانیخطاها

 

 یول آورد،یم یدخود در ما پد رضامندی حسب بر را عمل و اراده که است القدسروح ینا گویدیبه ما م مقدسکتاب

. به ما دستور یمراستا تالش کن یندر ا یدبا یزبه ما فرمان داده شده که خود ما ن یزن یاریبس یاتحال، در آ یندر ع

 القدسروحاست که  ینا ینیمبب یمتوانیآنچه که م بنابراین،. یمدهب خرجخود پشتکار به  یسداده شده تا در روند تقد

 العملعکس یدبا ایمانداروجود،  ینبا ا آورده است. یدپد ،خواهدیانجام آنچه را که خدا م ییتوانا نیز و اراده ما در
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در  ،و مراقب بوده یارهمواره هوش یضف یۀدر ساهای فیض استفاده کند، از واسطهنشان دهد، کوشا باشد،  صحیح

 .کندخداوند رشد  یضکند تا بتواند در ف یستادگیمقابل وسوسه ا

 

  یاکور یویدد دکتر

 

: حضور ساکن یمبه دو موضوع پرداخت ینجاتا ا کندمی یفاا یحیانمس زندگی در القدسروحکه  یمورد نقش در

 .یماشاره کن ما یبه اختصار به شفاعت او برا یدمداوم او در ما. حال اجازه ده یسو عمل تقد شونده

 

 شفاعت

 
این شبیه کاری است که . «ایمانداران جانب از پدر از درخواست» در القدسروحعبارت است از کار  شفاعت

از  یادفاع کنند،  یدهصدمه د یاقرار گرفته  یدکه مورد تهد یکه بخواهند از شخص یزمان دهند؛ها انجام میانسان

 یحدعا کنند. به توض یگریشخص د برکت یا، و بخشششفا،  یبرا یاکمک کند،  یثالث شخصبخواهند که به  یکس

 :یدکن گوش 27-26: 8 یانپولس از شفاعت روح در روم

 

 یبرا ناشدنی،یانب ییها. اما روح با نالهیمدعا کن یدچگونه با دانیمینم یراز آید،یم مانیاریر ضعف ما به د یزروح ن

 ینمقدس یخدا برا ۀروح مطابق با اراد یراز داند،یهاست، فکر روح را م. و او که کاوشگر دلکندیما شفاعت م

 .(27-26: 8 یان)روم کندیشفاعت م

 

 ۀرا به همراه دارد. نمون یبه داور یدتهد ،کندمی مانخدا از قلب آگاهی از صحبت مقدسکه کتاب گاهی

مشاهده کرد. اما در رابطه با  12: 4 یانو عبران 5: 4 یانو اول قرنت 14: 4 یامانند ارم یاتیدر آ توانیمورد را م ینا

 یشههم ،کندمیکه روح قلب ما را کاوش  یزمان ین،است. بنابرا هبرداشت یانما را از م یتمحکوم یحمس ،«ایمانداران»

را که  یکند. او گناهیم یانما آنها را ب یو به جا بیندیم یمابراز کن توانیمیرا که ما نم یازهاییبه نفع ما است. او ن

خود  یبرا یدا بام هآنگونه ک یقا. او دقکندمیو از طرف ما طلب بخشش  یند،بیم دهیم،یهم نم یصتشخ یما حت

همانطور که پولس  یرا،است. چرا؟ ز موفق یشهشفاعت هم ین. و اکندمیما دعا  یبرا کنیم،ینم یول یمدعا کن

روح را محترم  یدعاها یشهاضافه کرد که پدر هم ید. و باکندمیخدا شفاعت  ۀبر طبق اراد یشهروح هم گوید،یم

  خودش خداست. ،روح چون شمارد،یم
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 داندیم یاست. در واقع، روح به خوب یاز گناه، درد، و سخت یما خال یکه زندگ یستبدان معنا ن ینا البته،

. اما کندمیابطال آنها شفاعت ن ی، برابنابراینما گنجانده است، و  یزندگ ۀرا در برنام یزهاچ ینکه پدر به چه علت ا

را در  هایکه خدا تمام بد داندیم یزرا ن ین، روح ا30-28: 3 یاندر روم یبعد آیاتپولس در  یحاتبر طبق توض

و  انگیزشگفت میراثیو رساندن ما به  مانیستقدتکمیل  ی. او از آنها براگیردمیکار ه ما ب یریتخ یما برا یزندگ

 .کندمیاستفاده  یحدر مس یابد

 یو حت دهد،یقادر مطلق، خالق جهان، کامل و قدوس، به ما گوش م یخدا بسیار عالی است. زیچ کی دعا

 ینکه مجبور است، بلکه به ا دهدیانجام نم یلدل ینکار را به ا ین. او ادهدیبه ما پاسخ م ،ما یبا مداخله در زندگ

خود اعتراف ما را بشنود. هر بار که به گناهان  هاییشکرگزار و اهااست. او دوست دارد دع یلعلت که خود ما

 ایماندارهر  ی. ولدهدیما با عالقه و حکمت پاسخ م های. او به درخواستبخشدیاو سخاوتمندانه ما را م کنیم،یم

پُر بوده که نتوانسته است دل خود را در دعا  یقدره ب او قلبخود تجربه کرده است که ذهن و  یرا در زندگ یامیا

 دهدینشان م یسرسخت یقدره وجود دارد که ذهن و قلب او ب یمواقع ایماندارهر  ی. در زندگیزدبه حضور خدا بر

فوق از  یبوده که غفلت آنان از خدا لحظاتی ایمانداران یدعا کند. و در زندگ ،یدآنگونه که با یستکه او حاضر ن

 یا، آبنابراینبه او باز داشته است.  یستهشا نزدیکیاو، آنها را از  ناپذیردرک هایراه به نسبت آنان جهالت و شاندرک

آن،  ینو چه در بدتر یمخود باش یروحان یتوضع یننخواهد بود که، چه ما در بهتر بخشیمطلب تسل ینا آگاهی از

  ؟کندمیاز جانب ما دعا  القدسروح خودِ 

مداوم، و شفاعت  یساو در تقد کار ،القدسروح ۀبه حضور ساکن شوند یرا با نگاه یحیمس یزندگ ینجا،ا تا

 یشانا یینجات نها یبرا ایمانداران از توجه خود را به کار او در حفاظت یایید. حال بیمکرد یخود، بررس یاو برا

 .یممعطوف کن

 

 حفاظت

 
 تکمیلتا  ایمانداراناست که  یناز ا ینانحصول اطم برای القدسروح بخشیضعمل مداوم و ف» حفاظت

 ،گیردمیاو سرچشمه  شوندۀ ساکن حضور از القدسروحکار حفاظت « بمانند. یخود ثابت قدم باق ایمان در شاننجات

گناه  یاکه ما هرگز شک  یستبدان معنا ن ینم. ایبمان یباق ینقلب ام یمبه خدا از صم یمانهدف که در ا ینبا ا

شده  ینکند، نجات ما تضممی حفظ ما درون را بخشنجات یمانا ،مفهوم است که چون روح ین. بلکه به اکنیمینم

 :گوش کنیم ،گفت 14-11: 8 یانبه آنچه که پولس در روم یاییداست. ب
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به  یحت یزانید،را از مُردگان برخ یحدر شما ساکن باشد، او که مس یزانیدرا از مُردگان برخ یسیروحِ او که ع اگر

روح خود انجام خواهد داد که در شما ساکن است...  ۀرا به واسط ین. او ایدخواهد بخش یاتح یزشما ن یفان هایبدن

پسران  شوند،یم یتآنان که از روح خدا هدا یرا. زیستز یدد، خواهیآلود بدن را بکُشروح، اعمال گناه ۀاگر به واسط

 .(14-11: 8 انی)روم یندخدا

 

 صورت ینو درون ما ساکن شده است، در ا از نو خلق کرده را ما القدسروحکه اگر  دهدیم یمتعل پولس

جسم ما را  یتو او در نها یم،پس همواره پسران خدا هست ،کندمی یتخواهد کرد. و اگر او ما را هدا یزن یتما را هدا

 .یزانیددر جالل خواهد برخ

که فارغ  ستین نیا لشی. دلشده است ینتضم یشههم برای ماننجات آوریم،یم یمانا یحکه به مس زمانی

. او کندمی حفظ را ما القدسروحاست که  ینا یلشنجات ما را داده است. بلکه دل ۀخدا وعد انجام دهیمآنچه  هر از

 یشههم یطور کامل و براه را ب یحبمانند و هرگز مس یباق یماندر ا یتبا جد یقیحق یماندارانکه ا کندمی ینتضم

 :نوشت 6: 1 یلیپیانترک نکنند. همانطور که پولس در ف

 

  (.6: 1 یلیپیان)ف یدبه کمال خواهد رسان یحمس یایسرا در شما شروع کرد، آن را تا روز ع یکوکه عمل ن او

 

که تا زمان  یممطمئن بنابراین،. است کرده آغاز ما در را ما نجاتِ  روح ،مانیلبدت ۀکه از لحظ دانیممی

و  5-1: 3 یانمانند غالط اتییما در او، روح به اِعمال نجات در ما ادامه خواهد داد. آ یافتنو جالل  یحبازگشت مس

 .کنندیم یانرا ب یدها ینهم 5-3: 1و اول پطرس  24-23: 5 یکیاناول تسالون

 

 یداریپا»نجات است. البته، اسپرجن دوست داشت از آن با عنوان  یقحقا تریناز بزرگ یکی «ینمقدس پایداری»

در  یدر و یم،و چون ما در او هست ،کردو استقامت  یداریما پا یجاه ب یباور بود که مُنج ینکند. او بر ا یاد «یمُنج

وجود  یداریمفهوم پا یبرا یفاعل یحال، وجه ینتم. با ایسمخالف ن یدهعق ینوجه با ایچ. من به هیمهست یتامن

تا  بنددیبه کار م نامیدند،یم «یاسباب عمل» هایوریتنو آنچه را که پ شودمیدارد که طبق آن روح خدا وارد عمل 

 او... دهد؟یکار را انجام م ینکرد. چگونه ا یمو استقامت خواه یداریخود پا یفرد ۀکند که ما در بُعد تجرب ینتضم

 ین. به ادهدیما انجام م یتهدا یآرام، و با استفاده از کالم خدا برا یف،محبت، ظربا  اییوهکار را همواره به ش این

 کنندیعمل م یباز یهماهنگ یک با همواره که شودمیصحبت  «کالم و روح»است که در سنت اصالحات، از  یلدل

 .برسانند است گرفته نظر در ماننجات یکه خدا برا ییآن هدف نها بهتا ما را 

ینآک یدن دکتر  
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 مُهر عبارت از استفاده ،القدسروحاشاره به کار حفاظت  برای مقدسکتاب یگرمعمول د یاربس یوۀش یک

 یحت یاموم  یابه درون گِل مرطوب  توانستیبود که م اییلهوس یااست. در جهان باستان، مُهر اغلب انگشتر  قانونی

که اصالت و  یطور کردیامضا عمل م یکاثر در نقش  ین. ابگذاردجا ه از خود ب یفلز نرم فشار داده شود تا اثر

 یانکه روم یزمان 66: 27 یمثال، در مت ی. براکردیم اییدتآن فشرده شده بود،  یرا که بر رو چیزی یااعتبار سند 

 یداپ دسترسیکه درون قبر بود  یسیع یکرنتواند به پ یچکسسنگ قبر او مُهر زدند تا ه یرا دفن کردند، رو یسیع

 کند. 

به  یکه روح را دارند، به راست یآنان دهدیو نشان م کندمیخدا عمل  یتِبه عنوان مُهرِ مالک القدسروح

کار به رسوم مربوط به غالمان  نیجهات، ا یآنها را از خدا جدا کند. از برخ تواندینم یچکسو ه هستندتعلق مخدا 

او  ینکهاست از ا ایغالم نشانه یککردن گوش  سوراخ 6: 21نمونه، در خروج  یدر جهان باستان شباهت دارد. برا

. کندمی یگذارخدا نشانه یترا با مُهر مالک ایمانداران القدسروحصورت،  ین. به همماندیم باقی غالم العمرمادام

 :گفت 22: 1 یانقرنتپولس در دوم 

 

ما نهاد )دوم  هایدر دل یندهبرکات آ ۀالقدس را به عنوان ضامن همخود را بر ما گذاشت و روح یتمُهر مالک خدا

 .(22: 1 یانقرنت

 

. او کندینم یگذارنشانهخود  یملکاو ما را فقط به عنوان ما ،کندمی مُهر القدسروحکه خدا ما را با  زمانی

 یافتدر اشیپُر یسرانجام در تمام یم،اهآن را شروع کرد ۀرا که تجرب یکه آن نجات کندمی «ینتضم» ینهمچن

 گذاریباستان، مُهر خدا ما را به عنوان غالم نشانه جهانغالمان در  هایکرد. و بر خالف مُهرها و نشان یمخواه

ها را ادغام یدها ینچطور ا 14-13: 1 یانس در افسسپول گوش کنید. کندمیبلکه ما را فرزند و وارث اعالم  ؛کندمین

 :کرد

 

آنان که از  ییِرها ینتضم یماست برا یراثم یعانۀکه ب ید،القدسِ موعود مُهر شدبا روح ید،آورد یمانچون ا یزدر او ن

 .(14-13: 1 یان)افسس یندآنِ خدا

 

 آینده، در ماننجات تکمیلنه فقط  که شویمیخدا م ۀصاحب وعد کنیم،یم دریافت را القدسروحکه  زمانی

است  یزیچ یراثکند. م یافتدر خود اربابکه غالم از  یستن یزیچ یراث. مکندمی ینتضم یزما را ن «یراثم»بلکه 

 . کندمی یافتفرزند از پدرش در یککه 
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 عیسی بازگشت هنگام به القدسروحما، که  یافتن« جالل» یعنی –ما خواهد بود  یینجات نها یراث،آن م و

است. همانطور که  یراییو نام ناپذیریما در فساد هایبدن یزشامل رستاخ یافتنشامل حال ما خواهد ساخت. جالل 

اول خود به  ۀرسال 15 بابدر سراسر  اماموضوع صحبت کرد.  یندر مورد ا 14-11: 8 یانپولس در روم یدیم،د

ما را به دانه  یفعل هایاو بدن 44تا  37 یاتمثال، در آ ی. براپرداختخصوص  یندر ا یشتریب یاتاو به جزئ یانقرنت

. به یندرومی هاکه از آن دانه کندمی یهتشب یاهانیما را به گ ۀکرد یامق هایاو بدن یب،ترت ین. به همکندمی تشبیه

 :یدکن گوش ،گفت 44-42: 15 یانآنچه که پولس در اول قرنت

 

. در خیزدیم در جالل بر شود،ی. در ذلت کاشته میرفسادناپذ خیزد،یاست؛ آنچه برم یرفسادپذ شود،یکاشته مآنچه 

 یعی. اگر بدن طبخیزدیم بر یبدنِ روحان شود،یکاشته م یعیدنِ طبب. خیزدیم در قوت بر شود،یضعف کاشته م

 .(44-42: 15 یان)اول قرنت وجود دارد یزن یوجود دارد، بدن روحان

 

 جسمیو  یما به وجود خواهد آورد که در ابعاد اخالق یرا برا اییافتهجاللتوانا و  هایبدن القدسروح

 یقت،بود. در حق دخواهن اثریو مرگ بر آنها ب یماریگ و گناه را نخواهند داشت، و بنن تیآنها قابلکامل هستند. 

ما درست مانند بدن  ۀکرد یامق هایبدن ،گفتخود  یمتعل ۀدر ادام 49-48: 15 یانهمانطور که پولس در اول قرنت

 18: 3 یانمورد را پولس در دوم قرنت یند بود. انپس از برخاستن از مُردگان داشت، خواه یسیکه ع اییافتهجالل

 :کرد یانب طورینا

 

از جالل به  یر،به صورت همان تصو نگریم،یم ای،ینهجالل خداوند را، چنانکه در آ نقاب،یب ۀما که با چهر ۀهم و

  (.18: 3 یانکه روح است )دوم قرنت گیردیاز خداوند سرچشمه م ینو ا شویم؛یفزونتر دگرگون م یجالل

 

وذ و اثرات گناه که جسم و جان ما از حضور، نف یزمان یعنیما خواهد بود،  یینها ۀما مرحل یافتن جالل

 . شویمیم یدجد ینو زم یدجد هایو سرانجام وارد برکات پُرجالل آسمان شوند،یآزاد م کامال

به ما  یمیاعتماد و آرامش عظ یدبا آورد،یم یدما پد یکه در زندگ استقامتی و القدسروححفاظت  کار

خواهد  یو ابد پایانیب ایمشده مندبهره از آن که ینجات دهدیم ینو تضم کندمی یببخشد. روح خدا درون ما زندگ

کامل ما از حضور و اثرات گناه، و  یکه شامل آزاد ی، برکاتیدبه ما خواهد بخش ترییمبود. و او سرانجام برکات عظ

 زا را مانممکن است نجات ینکهاز ا یدهرگز نبا یم،باور کن یقتارا حق یل. اگر انجهستندما در جالل  یینها یزرستاخ

را  یکار ،روحکه  یموعده اعتماد کن این به – «باید» و – توانیمیآن، م ی. به جایمواهمه داشته باش دهیم، دست

 . یدکمال خواهد رسانه که شروع کرده است با امانت ب
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 گیرینتیجه
، و شمردگی مبرا، الزامروح،  نوزاییکار  یحرا با تشر یلتبد ،رایماندا در القدسروح دربارۀ ماندرس در

شفاعت، و حفاظت  یس،در تقد یو کار و ایماندارانکوتاه در سکونت روح در  یری. و با سیمکرد یبررس یس،تقد

 .رداختیمپ یحیمس یبه نقش او در زندگ یشان،ا

. کردیم مطالعه را القدسروحشخص و عملکرد  یت،الوه ،شناسیدربارۀ روح دروس مجموعه ینا در

. مشاهده یمکرد یبررس اییژهطور وه را ب ایماندارانو در  یسا،در جهان، در کل یث،او در تثل نقشمختلف  یهاجنبه

به یاد . اگر کندمیما فعاالنه عمل  یدر خلقت و در زندگ یمطور مستقه است که ب یثاز تثل یکه روح شخص یمکرد

 تکیه یقحقا یناست، و اگر بر ا اضرچطور در کنار ما ح، و هستندکه خدمات روح تا چه اندازه مهم  داشته باشیم

شد  یممتوجه خواه ربهت یلیداشت. و خ یمخواه یزندگ هاییعبور از مشکالت و سخت یبرا هتریب یآمادگ یم،کن

 است. یو وفادار یشستا ی،شکرگزار یستۀشا چقدرو  یکوست،که خدا چقدر ن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


