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  القدس روح

  كند دهد و به افرادي بالغ تبديل مي اران را رشد ميد ايمان

  

  

با درود مجدد خدمت شما، درس هفدهم از سري درسهاي     

ر طول چند درس قبل د.  كنيم تعاليم اساسي كتاب مقدس را شروع مي

گفتيم كه .  القدس و كار فعلي او ارائه داديم مطالبي دربارة روح

القدس افراد نجات نيافته را در مورد گناه و عدالت و مكافات متقاعد  روح

وقتي يك نفر به گناه .  كند كه نزد مسيح بيايند كند و آنان را دعوت مي مي

پذيرد   نجات دهندة خود ميكند و عيسي مسيح خداوند را بعنوان پشت مي

القدس او را  بخشد، روح القدس آناً به او تولد تازه و حيات تازه مي روح

القدس او را در  شود و روح القدس در وجود او ساكن مي كند، روح مهر مي

ار به مسيح د ايمانالقدس با  سپس كار روح.  دهد بدن مسيح تعميد مي

توانيم بگوييم، نخست  ه بطوركلي ميكند، كه در اين زمين ادامه پيدا مي

دهد و به  ار به مسيح را از لحاظ روحاني رشد ميد ايمانالقدس  اينكه روح

ار به د ايمانالقدس از طريق  كند، و دوم اينكه روح فردي بالغ تبديل مي

  .كند مسيح ديگران را كمك مي

 را ار به مسيحد ايمانالقدس  دهيم كه چگونه روح در اين درس توضيح مي

  .كند دهد و به فردي بالغ تبديل مي رشد مي
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  برد اران به مسيح را به سوي كمال پيش ميد ايمانالقدس  روح

اري را از لحاظ روحاني د ايمانالقدس مايل است كه هر  روح    

بهمين علت كارهاي مختلفي براي .  بالغ و شبيه عيسي مسيح بسازد

  .دهد اران به مسيح انجام ميد ايمان

  

  كند ار را پر ميد ايمانلقدس ا روح

القدس، و  در درس قبل مطالبي دربارة پر شدن از روح    

اري د ايمانگفتيم كه هر .  القدس را ارائه داديم زندگي در پري روح

القدس پر  اري از روحد ايمانالقدس را در وجود خود دارد، اما هر  روح

سيح دستور داده است كه اران به مد ايماننظر به اينكه كالم خدا به .  نيست

القدس زندگي كنند واضح است  القدس پر بشوند و در پري روح از روح

وقتي .  القدس خواست خدا براي مسيحيان است كه زندگي در پري روح

خواهد كه  كند و از او مي يك فرد مسيحي تمام وجودش را تسليم خدا مي

القدس پر   كه از روحتواند انتظار داشته باشد القدس پرش بكند، مي از روح

شود براي اينكه بتواند پيوسته  القدس پر مي اري كه از روحد ايمان.  بشود

القدس بسر ببرد بايستي دائماً تحت  القدس پر باشد و در پري روح از روح

  .القدس زندگي كند و مطيع كالم خدا باشد فرمان روح

  

  القدس انگيزة صحيح براي پر شدن از روح

اي  طلبيم بايستي با انگيزه زي كه از خدا مياصوالً هر چي    

ار به مسيح بايد با د ايمانتوانيم بگوييم كه  پس مي.  صحيح همراه باشد

  .القدس باشد اي صحيح طالب پري روح انگيزه
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دهيم كه با در نظر گرفتن اين داليل هر  ما در اينجا سه دليل ارائه مي

  .دا بطلبدالقدس را از خ تواند پري روح اري ميد ايمان

القدس بخوبي در زندگيش ديده بشود و   اين است كه ثمرة روح:دليل اول

بر اساس رساله به غالطيان فصل پنجم .  اي داشته باشد زندگي خداپسندانه

القدس محبت، خوشي، آرامش، بردباري، مهرباني،   ثمرة روح23-22آيات 

  .خيرخواهي، وفاداري، فروتني و خويشتنداري است

تواند پري  ار به مسيح با در نظر گرفتن آن ميد ايمان :دليل دوم

القدس را از خدا بطلبد اين است كه، قادر بشود عطايايي را كه  روح

در درس .  ازجانب خداست به نحو موثري براي خيريت ديگران بكار ببرد

  .بعد مطالبي پيرامون عطاياي گوناگون براي شما خواهيم نوشت

القدس را از  تواند پري روح سيح بر اساس آن مي ايماندار به م:دليل سوم

خدا بطلبد اين است كه توانايي داشته باشد مژدة نجات را اعالم كند تا 

با در نظر گرفتن داليلي كه ذكر .  گمشدگان از راه نجات باخبر بشوند

كرديم، در اينجا شما برادر و خواهر مسيحي كه اين درس را مطالعه 

  : كه همين اآلنكنيم كنيد تشويق مي مي

القدس بخواهيد كه هر گناهي كه در زندگيتان هست   صادقانه از روح:اول

  .را به شما نشان بدهد تا بتوانيد در ضمن اعتراف به گناه به آن پشت كنيد

  با فروتني تمام وجودتان را به خدا تسليم كنيد و از او بخواهيد كه:دوم

كوت كرده و در درون خود حاال كمي س.  القدس پر كند  از روحرا شما

دهد به خدا  القدس بهتان نشان مي جستجو كنيد و هر گناهي را كه روح

  .اعتراف كنيد و از آن دست بكشيد

بعد از اعتراف و پشت كردن به گناه، شما برادر و خواهر مسيحي 

  .القدس پرتان كند توانيد دعا كنيد و از خدا بخواهيد كه از روح مي
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پدر آسماني، در كالم تو به من امر شده كه "ييد پس دعا كرده و بگو

به همين دليل تمام وجودم را .  القدس زندگي كنم پيوسته در پري روح

من .  القدس پرم كني خواهم كه از روح كنم و از تو مي تسليم تو مي

القدس بخوبي در زندگيم ديده بشود و زندگيم مورد  خواهم ثمرة روح مي

.  طاياي تو را براي خيريت فرزندان تو بكار ببرممايلم ع.  پسند تو باشد

.  خواهم شاهد امين عيسي مسيح باشم و او را به ديگران معرفي كنم مي

القدس بسر ببرم و عيسي مسيح را  توانم در پري روح پدر ممنونم كه مي

  كنم     آمين ام عيسي مسيح دعا مي در نام خداوند و منجي.  جالل بدهم

  

  كند ار را مسح ميد ايمانالقدس  روح

القدس  مسح نمودن يكي ديگر از كارهايي است كه روح    

مسح قدرت و توانايي خاصي است .  دهد ار به مسيح انجام ميد ايمانبراي 

  .بخشد ار ميد ايمانالقدس براي خدمتي ويژه به يك  كه روح

بر اساس انجيل لوقا فصل چهارم عيسي در شهر ناصره، در عبادتگاه يهود، 

روح خداوند بر من است، او مرا مسح كرده است ":  مورد خود فرموددر

مرا فرستاده است تا آزادي اسيران و بينايي كوران .  تا به بينوايان مژده دهم

  )18انجيل لوقا فصل چهارم، آية  ("و رهايي ستمديدگان را اعالم كنم

 القدس مسح شده بود تا خدمت مخصوصي بينيم كه عيسي بوسيلة روح مي

خوانيم كه   مي38در كتاب اعمال رسوالن فصل دهم، آية .  را انجام بدهد

خدا، عيساي ناصري را با "پطرس رسول در همين زمينه گفت 

دانيد چگونه عيسي به همه جا  القدس و قدرت خود مسح كرد و مي روح

داد و همة كساني را كه در اسارت شيطان  رفت و اعمال نيك انجام مي مي

  ."بخشيد زيرا خدا با او بود د رهايي ميبردن بسر مي
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اران بوسيلة د ايماندر رسالة اول يوحناي رسول دربارة مسح شدن 

القدس خود  اما مسيح شما را با روح"القدس نوشته شده است كه  روح

من اين را به آن .  دانيد مسح كرده است و از اينرو همة شما حقيقت را مي

دانيد و آگاه  خبريد، بلكه چون آنرا مي يمنظور ننوشتم كه شما از حقيقت ب

رسالة اول يوحنا  (".گيرد هستيد كه هيچ ناراستي از راستي سرچشمه نمي

  )21-20فصل دوم، آيات 

بخشد كه از طريق  اران به مسيح ميد ايمانالقدس مسحي به ما  پس روح

از .  شويم تعاليم صحيح را از تعاليم غلط تشخيص بدهيم آن قادر مي

 كه تعاليم غلط وجود دارد و ما مسيحيان واقعي بايستي آنها را آنجايي

القدس بيشتر  تشخيص بدهيم و از آنها دوري كنيم اهميت مسح روح

  .شود گر مي جلوه

  

  كند ار را تقديس ميد ايمانالقدس  روح

القدس انجام  تقديس نمودن كار ديگري است كه روح    

در رسالة اول .  ل هدايت كندار به مسيح را بطرف كماد ايماندهد تا  مي

اران به مسيح نوشته شده است د ايمان خطاب به 2پطرس فصل اول، آية 

خداي پدر مطابق ارادة خود شما را از ازل برگزيده است و شما "كه 

ار بوسيلة د ايمان تقديس شدن "....ايد  بوسيلة روح خدا تقديس شده

ار را براي خدا جدا د ايمانالقدس  القدس مفهومش اين است كه روح روح

شخصي كه از راه ايمان به مسيح .  سازد كند و پاك و مقدس مي مي

يابد، تمام گناهانش  خداوند و كاري كه او انجام داده است نجات مي

چنين شخصي از يك جنبه .  شود شود و متعلق به خدا مي آمرزيده مي
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ار از د انايمبراي هميشه تقديس و مقدس است كه اين بيان كنندة وضعيت 

  ).توانيم اين را تقديس وضعيتي بناميم مي.  (نظر خداست

پس وقتي " نوشته شده است 10در رساله به عبرانيان فصل دهم، آية 

عيسي مسيح ارادة خدا را بجا آورد و بدن خود را يكبار و آنهم براي 

سپس .  "هميشه بعنوان قرباني تقديم كرد ما از گناهان خود پاك گشتيم

يعني (پس او "خوانيم   از فصل دهم رساله به عبرانيان مي14در آية 

كند براي هميشه كامل  با يك قرباني افرادي را كه خدا تقديس مي) مسيح

 از فصل دهم رساله به عبرانيان 29و باالخره در آية .  "ساخته است

پس اگر كسي پسر خدا را تحقير نموده و خوني را كه پيمان "خوانيم  مي

انسان است را اعتبار بخشيده، او را از گناهانش پاك ساخته بين خدا و 

است ناچيز شمارد و به روح پر فيض خدا اهانت نمايد با چه كيفر 

  ."شديدتري روبرو خواهد شد

اي كه يك نفر از راه ايمان به مسيح نجات  از يك جنبه، در همان لحظه

ساالت خود به همين دليل پولس رسول در ر.  شود يابد تقديس هم مي مي

بخاطر .  خواند هر چند كه آنها بدون خطا نبودند اران را مقدسين ميد ايمان

ايم و در نظر  ايمان به خون ريخته شدة عيسي مسيح ما براي خدا جدا شده

ار د ايمانالقدس كه  اما بعد از نجات همان روح.  خدا پاك و مقدس هستيم

وي كمال پيش ببرد تا را براي خدا جدا ساخته است مايل است او را بس

به اين ترتيب .  هر روز بيشتر از لحاظ روحاني شبيه عيسي مسيح بشود

ار مطرح است كه با زندگي روزمرة او د ايمانجنبة ديگري از تقديس براي 

القدس  روح.  توانيم اين را تقديس تدريجي بناميم مي.  كند ارتباط پيدا مي

كند كه با قلبي  كند و او را كمك مي ار را متوجه گناهانش ميد ايمانپيوسته 

سهم .  توبه كار هر گناه را به خدا اعتراف كند و از گناه دوري كند

القدس باشد و تحت فرمان او زندگي  ار اين است كه مطيع روحد ايمان
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القدس تقديس شده است با  اري كه بوسيلة روحد ايمانبه اين ترتيب .  كند

اي داشته باشد و  اك و پيروزمندانهتواند زندگي پ القدس مي كمك روح

و باالخره آخرين .  تدريجاً از لحاظ روحاني شبيه عيسي مسيح بشود

شود  اري به آسمان ربوده ميد ايمانشود كه  جنبة تقديس موقعي انجام مي

يابد كه اين در آينده و در مرحلة اول بازگشت مسيح صورت  و جالل مي

  .)ناميم ياين را تقديس كامل م.  (خواهد گرفت

  

  كند ار را روشن ميد ايمانالقدس فكر  روح

دهد تا  اران انجام ميد ايمانالقدس براي  كار ديگري كه روح    

در رسالة اول .  بسوي كمال پيش بروند روشن نمودن افكار آنهاست

اران د ايمان اينطور به ما، 10-9پولس رسول به قرنتيان فصل دوم، آيات 

آنچه را كه هرگز چشمي نديده و گوشي ".  استبه مسيح تعليم داده شده 

نشنيده و بخاطر انسان خطور نكرده است خدا براي دوستداران خود مهيا 

خدا اين همه را بوسيلة روح خود از راه الهام به ما آشكار .  نموده است

القدس همه چيز حتي ُكنه نيات الهي را كشف  ساخته است زيرا روح

  ."كند مي

.  كند كه كتاب مقدس را درك كند ار را روشن ميد يماناالقدس فكر  روح

اران به مسيح مهيا د ايمانشناخت خدا و پي بردن به آنچه كه خدا براي ما 

وقتي از طريق .  القدس امكان پذير است نموده است از طريق روح

القدس به جالل و شكوه زندگي كه در آينده با مسيح خواهيم داشت  روح

.  اي داشته باشيم شويم كه زندگي خداپسندانه تشويق ميبريم بيشتر  پي مي

بينيم كه پولس براي   مي17در رسالة پول رسول به افسسيان فصل اول، آية 

القدس كه حكمت و  اران شهر افسس دعا كرد كه از طريق روحد ايمان
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ما نيز بايستي دعا كنيم كه .  بخشد خدا را كامالً بشناسند الهام مي

دلمان را باز كند تا هر چه بيشتر كالم خدا را درك القدس چشم  روح

  .كنيم

  

  كند ار دعا ميد ايمانالقدس براي  روح

اران به د ايمانالقدس براي  دعا كار ديگري است كه روح    

در رسالة پولس رسول به روميان فصل هشتم، آية .  دهد مسيح انجام مي

واني، ما را بهمين طريق روح خدا در عين ضعف و نات"خوانيم   مي26

دانيم چگونه بايد دعا كنيم، اما خود روح  كند زيرا ما هنوز نمي ياري مي

  ."كند توان بيان كرد براي ما شفاعت مي هايي كه نمي خدا با ناله

اران د ايمانتواند كارهاي مختلفي براي ما  القدس مي خدا را شكر كه روح

القدس  ف روحهد.  به مسيح انجام بدهد تا در جهت كمال پيش برويم

.  براي ما اين است كه از لحاظ روحاني به شباهت عيسي مسيح در بياييم

القدس خود را به زور بر ما تحميل  البته بايد توجه داشته باشيم كه روح

بلكه او از ما انتظار دارد كه .  كند چون او مهربان و ماليم است نمي

ر اين صورت پيوسته مطيعش باشيم و مطابق ميلش زندگي كنيم كه د

كند تا بسوي  توانيم مطمئن باشيم كه او از هر لحاظ ما را كمك مي مي

  .آمين  .كمال پيش برويم


