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  القدس روح

  تعميد در بدن مسيح و پري

  

  

در نام خداوند و منجيمان عيسي مسيح به شما عزيزان درود     

در اين سري .  دهيم القدس ادامه مي گوييم و بررسيمان را دربارة روح مي

ته در بخش گذش.  كنيم از درسها اعتقادات اساسي مسيحيان را تشريح مي

گفتيم كه   .القدس را ارائه داديم روحمطالبي در زمينة كار فعلي 

القدس در حال حاضر افراد نجات نيافته را در مورد گناه و عدالت و  روح

القدس افراد نجات نيافته را دعوت  كند و همچنين روح مكافات متقاعد مي

  .كند كه نزد مسيح بيايند مي

اي كه يك نفر به گناه پشت   لحظهضمناً در بخش گذشته گفتيم، در همان

القدس  آورد نخست اينكه روح كند و به عيسي مسيح خداوند روي مي مي

القدس او را مهر  بخشد، دوم اينكه روح به او تولد تازه و حيات تازه مي

  .شود القدس بطور دائمي در وجود او ساكن مي كند و سوم اينكه روح مي

  

  تعميد در بدن مسيح

القدس در لحظة ايمان آوردن به مسيح،  ه روحكار ديگري ك    

.  دهد بدن مسيح تعميد مي دردهد اين است كه آنان را  براي افراد انجام مي

 ور شدن يا فرورفتن غوطه يمعن بهكلمة تعميد از فعلي گرفته شده كه 
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توانيم بگوييم كه شخص در لحظة ايمان آوردن به  پس مي.  باشد يم

رود و به اين ترتيب عضو   در بدن مسيح فرو ميالقدس مسيح، بوسيلة روح

پس همة ما خواه "فرمايد  كالم خدا در اين زمينه مي.  شود بدن مسيح مي

يعني (يهود، خواه يوناني، خواه برده، خواه آزاد بوسيلة يك روح 

رسالة اول  ("...ايم  تعميد يافته) يعني بدن مسيح(در يك بدن ) القدس روح

  )13ان فصل دوازدهم، آية پولس رسول به قرنتي

  

  القدس پري روح

اي كه يك نفر  القدس در لحظه تا اينجا شرح داديم كه روح    

گفتيم موقعي كه يك نفر به .  كند آورد براي او چه مي به مسيح ايمان مي

بخشد،  القدس به او تولد تازه و حيات تازه مي آورد روح مسيح ايمان مي

شود و  القدس در او ساكن مي  روحكند، القدس او را مهر مي روح

القدس  روح.  برد دهد يا فرو مي القدس او را در بدن مسيح تعميد مي روح

آورد  اي كه يك نفر به مسيح ايمان مي تمام آن كارها را در همان لحظه

اما كار .  دهد و هيچ استثنايي وجود ندارد بطور اتوماتيك براي او انجام مي

ه مسيح ايمان آورده است در اينجا تمام القدس با شخصي كه ب روح

اران به مسيح را از خودش د ايمانالقدس مايل است  شود، چونكه روح نمي

اران به مسيح اين د ايمانخوشبختانه خواست خدا براي هر يك از .  پر كند

ولي .  القدس زندگي كنند القدس پر بشوند و در پري روح است كه از روح

القدس پر نيستند و در پري  اران به مسيح از روحد ايمانمتأسفانه تمام 

اران به د ايمانگوييم تمام  البته وقتي مي.  كنند القدس زندگي نمي روح

القدس را  القدس پر نيستند منظورمان اين نيست كه آنها روح مسيح از روح

القدس را  اران به مسيح روحد ايماندانيم كه تمام  مي.  در وجودشان ندارند
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اران به مسيح از د ايماند خود دارند اما همانطور كه گفتيم تمام در وجو

در رسالة .  كنند القدس زندگي نمي القدس پر نيستند و در پري روح روح

بينيم كه به   مي18-17پولس رسول به افسسيان فصل پنجم، آيات 

پس نادان نباشيد، بلكه بكوشيد تا بفهميد كه "مسيحيان گفته شده است 

مست شراب نشويد، زيرا شراب شما را به سوي .  اوند چيستارادة خد

  ."القدس پر شويد كشاند بلكه از روح كارهاي زشت مي

 از همين فصل در ارتباط 15، با آية 17 در آية "پس نادان نباشيد"عبارت 

پس شما بايد دقت كنيد كه چگونه "فرمايد  است كه به مسيحيان مي

  ."زندگي كنيد، نه مانند نادانانكنيد، مثل اشخاص عاقل  زندگي مي

اي داشته  توانيم زندگي خداپسندانه اران به مسيح ميد ايمانخوشبختانه ما 

اما اشكال اينجاست كه .  باشيم چون روح خدا در وجود ما ساكن است

خواهند عاقل باشند و كامالً تحت كنترل  بعضي از مسيحيان نمي

يحيان شهر افسس نوشت پولس رسول به مس.  القدس زندگي كنند روح

  ."پس نادان نباشيد، بلكه بكوشيد تا بفهميد كه ارادة خداوند چيست"

 از 18اران به مسيح چيست؟  در آية د ايمانراستي ارادة خداوند براي ما 

بينيم كه ارادة خداوند براي ما مسيحيان  فصل پنجم رساله به افسسيان مي

ا به سوي كارهاي اين است كه مست شراب نشويم چون شراب ما ر

القدس پر  القدس پر بشويم و پيوسته از روح بلكه از روح.  كشاند زشت مي

كسي كه تحت كنترل شراب است كارهاي زشت و ناشايست از او .  باشيم

القدس است كارهايي انجام  سر ميزند اما كسي كه تحت كنترل روح

  .شود دهد كه باعث جالل نام خدا مي مي

 در واقع دستوري است كه از جانب "س پر شويدالقد از روح"عبارت 

خدا به ما مسيحيان .  اران به مسيح داده شده استد ايمانخدا براي تمام 

القدس پر  نفرموده است كه چنانچه وقت داشتيد يا ميل داشتيد از روح
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القدس پر  بلكه خدا به ما مسيحيان دستور داده است كه از روح!  بشويد

فهميم كه مسيحيان بايد  ن دستور صريح خدا ميبا مطالعة اي.  بشويم

به اين .  القدس زندگي كنند القدس پر باشند و در پري روح پيوسته از روح

اران به د ايمانالقدس براي  توانيم بگوييم كه پر شدن از روح ترتيب مي

آيد كه چطور  ي پيش ميسؤالدر اينجا .  مسيح يك تجربة تكراري است

  القدس پر بشود؟ ز روحتواند ا يك مسيحي مي

ار به مسيح بايد تمام وجودش را تسليم خدا د ايمانجواب اين است كه 

 ديگر اين است سؤال.  القدس پرش بكند كند و از او بخواهد كه از روح

القدس پر باشد و در پري  تواند پيوسته از روح كه چطور يك مسيحي مي

ار د ايمانايد بگوييم كه  بسؤالالقدس زندگي كند؟  براي پاسخ به اين  روح

.  القدس زندگي كند و مطيع او باشد به مسيح بايد دائماً تحت فرمان روح

القدس زندگي  القدس پر شده است و در پري روح اري كه از روحد ايمان

اش بايد از هر نظر خداپسندانه  كند الزم است اين را بداند كه زندگي مي

 مطيع روح خدا باشد و تحت كنترل بنابراين بايستي لحظه به لحظه.  باشد

  .او زندگي كند

  

  القدس بعضي از مشخصات مسيحيان پر از روح

در فصل پنجم رسالة پولس رسول به افسسيان بعضي از     

  .شود القدس ديده مي مشخصات مسيحيان پر از روح

  

  شادي

القدس  شادي يكي از مشخصات مسيحياني است كه در پري روح  

م رساله به افسسيان  از فصل پنج19مت اول آية در قس.  برند بسر مي
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با استفاده از مزامير و تسيبحات و سرودهاي "نوشته شده است كه 

القدس پر هستند   مسيحياني كه از روح"...روحاني با يكديگر گفتگو كنيد

شود كه آنها با استفاده  اين شادي باعث مي.  شادي فراوان در قلبشان است

.  و سرودهاي روحاني با يكديگر گفتگو كننداز مزامير و تسبيحات 

چنانچه گناهاني از قبيل غرور، خشم، حسادت و خودخواهي در زندگي 

.  القدس بسر ببرد تواند در پري روح يك مسيحي وجود داشته باشد او نمي

وقتي .  كنند رنجانند و محزون مي القدس را مي اين قبيل گناهان روح

حزون و رنجيده است شادي فراوان در القدس در قلب يك مسيحي م روح

چنين شخصي نه فقط با خدا مشاركت و دوستي .  قلب آن مسيحي نيست

.  تواند مشاركت و دوستي داشته باشد ندارد، با ساير مسيحيان نيز نمي

القدس پر  بنابراين شرط داشتن شادي فراوان اين است كه مسيحي از روح

فاده از مزامير و تسبيحات و تواند با است باشد كه در اين صورت مي

اران گفتگو كند و به اين ترتيب شادي د ايمانسرودهاي روحاني با ساير 

  .دروني خود را ابراز كند

  

  ستايش

 از فصل پنجم رساله به افسسيان نوشته شده 19در قسمت دوم آية   

يكي ديگر از .  "با تمام دل براي خداوند بسراييد و آهنگ بسازيد"است، 

القدس اين است كه خداوند را چنانكه  سيحيان پر از روحمشخصات م

القدس پر گشته و در  شخصي كه از روح.  كنند شايسته است ستايش مي

تواند با تمام دل خداوند را با سرود  برد مي القدس بسر مي پري روح

القدس قدر و ارزش آنچه را كه خداوند  مسيحي پر از روح.  ستايش كند

  .كند داند و او را ستايش مي ست را ميبرايش انجام داده ا
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اي جان من خداوند را ": داود در مزمور يكصد و سوم اينطور نوشت

متبارك بخوان، و هر چه در درون من است نام قدوس او را متبارك 

اي جان من خداوند را متبارك بخوان، و جميع احسانهاي او را .  خواند

مرزد، و همة مرضهاي تو را آ كه تمام گناهان تو را مي.  فراموش مكن

دهد، و تاج رحمت و  كه حيات تو را از دوزخ فديه مي.  بخشد شفا مي

كند، تا  كه جان تو را به چيزهاي نيكو سير مي.  نهد رأفت را بر سر تو مي

  ).5-1مزمور صد و سوم، آيات  ("جواني تو مثل عقاب تازه شود

  

  سپاسگزاري

القدس  سيحيان پر از روحسپاسگزاري، يكي ديگري از مشخصات م  

بنام " نوشته شده است كه 20در رساله به افسسيان فصل پنجم، آية .  است

خداوند ما عيسي مسيح هر روز براي همه چيز سپاسگزار خداي پدر 

  ."باشيد

تواند براي همه چيز خداي پدر را به اسم  القدس مي مسيحي پر از روح

ظور از شكرگزاري براي همه البته من.  خداوند ما عيسي مسيح شكر كند

دهد  آلودي كه انجام مي چيز اين نيست كه يك مسيحي براي اعمال گناه

تواند خدا را  القدس مي برعكس يك مسيحي پر از روح!  خدا را شكر كند

ها مقاومت كند و  تواند در مقابل وسوسه شكر كند كه با تكيه بر او مي

  .اي داشته باشد زندگي پاك و پيروزمندانه
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  اطاعت متواضعانه

القدس به احترام مسيح مطيع  و باالخره مسيحيان پر از روح    

 نوشته شده 21در رساله به افسسيان فصل پنجم، آية .  يكديگر هستند

  ."به خاطر احترامي كه به مسيح داريد مطيع يكديگر باشيد"است كه 

.  القدس است اطاعت متواضعانه جزو مشخصات مسيحيان پر از روح

.  القدس نيست مطيع ديگران هم نيست وقتي يك مسيحي مطيع روح

.  داند چنين شخصي مغرور است و خودش را بهتر و برتر از ديگران مي

بسيار .  القدس فروتن است و مطيع ديگران است اما مسيحي پر از روح

كنيد  خوب، حال شما برادر و خواهر مسيحي كه اين درس را مطالعه مي

القدس پر   ارادة خدا براي شما اين است كه از روحمتوجه هستيد كه

چنانچه گناهي در .  الزم است نگاه عميقي به زندگيتان بياندازيد.  باشيد

آنوقت در .  زندگيتان هست آن را به خدا اعتراف كنيد و به آن پشت كنيد

كنيد از او بخواهيد كه از خودش  حالي كه تمام وجودتان را تسليم خدا مي

خداوند شما .  اي در مسيح داشته باشيد د تا زندگي پيروزمندانهپرتان كن

  .آمين  .عزيزان را بركت بدهد


