
  شنا کردن بر خالف جریان آب

 ۱۱ـ ۱،  ۸ انیروم   

پس اکنون برای آنان که در مسیْح عیسی هستند، دیگر هیچ   

زیرا در مسیْح عیسی، قانوِن روحِ حیاْت  2محکومیتی نیست، 

چون آنچه شریعت 3مرا از قانون گناه و مرگ آزاد کرد؛ 

قادر به انجامش نبود، از آن رو که به سبب انسان نفسانْی 

باهت  ناتوان بود، خدا به انجام رسانید. او پسر خود را به شِ 

سان و بدین     انسان گناهکار فرستاد تا ’قربانی گناه‘ باشد،

تا آنچه 4در پیکری بشری، حکم محکومیِت گناه را اجرا کرد 

کند، در ما تحقق یابد، در ما که نه بر طبق  شریعت مطالبه می

آنان که نفسانی  5 .کنیمبلکه بر طبق روح رفتار می   نَْفس

اندیشند، اّما آنان که هستند، به آنچه از نَْفس است می

میِت روح قرار طرز فکر انساِن نفسانی، مرگ است، اّما طرز فکری که در حاکِ 6 .است اند، به آنچه از روحروحانی

ورزد، چرا که از شریعت خدا فرمان زیرا طرز فکر انساِن نفسانی با خدا دشمنی می7 .دارد، حیات و سالمتی است

اّما شما نه در 9 .خدا را خشنود سازند توانندنمی    و کسانی که در حاکمیِت نَْفس هستند،8تواند هم ببرد، برد و نمینمی

حاکمیِت نَْفس، بلکه در حاکمیِت روح قرار دارید، البته اگر روح خدا در شما ساکن باشد. و اگر کسی روحِ مسیح را 

اّما اگر مسیح در شماست، هرچند بدن شما به علت گناه مرده است، اّما چون 10 .نداشته باشد، او از آِن مسیح نیست

و اگر روح او که عیسی را از مردگان برخیزانید در شما ساکن  11 .اید، روح برای شما حیات استرده شدهپارسا شم

باشد، او که مسیح را از مردگان برخیزانید، حتی به بدنهای فانی شما نیز حیات خواهد بخشید. او این را به واسطۀ روح  

 .خود انجام خواهد داد که در شما ساکن است

.« اما یشنا کن انیبرخالف جر دیبا ،یبه سرچشمه برو یخواه ی: »اگر مدیگو یم  یمیقد ینیچ ضرب المثل کی

  نیا ریدر غ رایوجود دارد. ز  انیجر یدر انتها خصوصیکه  منبع م دیبدان دیکند، با یشنا م انیکه برخالف جر یکس

آب  به پرتگاه برود. متن خطبه امروز ما  نکهیبه وجود ا یبرد  حتبتوسط آب  او را ساده تر است که  اریصورت بس

در  قا  یکند که دق یبزرگ صحبت م عالماست. پولس در مورد دو    انیشنا کردن بر خالف جر عموضودر مورد  زین

کند:   یخالصه م را: پولس آن وجود ندارد  نیبزرگتر از ا ی. و تناقضنیروحدنیای و  ی نفسان یایدن یعنیتضاد هستند: 

احساسات و   بر خالف میتوان یم ایآ م؟یباش ینفسان دنیایالف خبر  میتوان یم ایبر خالف خدا است!« آ انی»ذهن نفس

 ؟باشیمشر  بر خالف میتوان ی م ایآ ؟بگذریم را به مقام اول خدا   مان خود یاراده ها

  اریشر شنا کنند. همه آنها افراد بس انینبودند که   برخالف جربه نظر  یابه گونه یسیشاگردان ع ۱۱در ابتدا،   

با  فرار کردند.    عیسیسخت  طشرای. آنها در بودند یداامنبودند و  یسیهمه آنها در مقابل ع بودند. یشکست خورده ا

س بروید و همۀ قومها را شاگرد سازید و ایشان را به نام پدر و پسر و  پ «  وجود آن عیسی به آنها فرموده است:  

به  .بود نیسنگ در یافت کردند.  اما برایشان را فوق العاده  تیمامورشگردان هر کدام از آن  » القدس تعمید دهیدروح

 ؟مبرو ایبه تمام دن دی؟ من ؟ … من با ی: ک    .  آورد هانخودشان را به    هر کدامنظر من 

  نیبرود... و و و.... و با ا دیبا گرید ی!« کسرا دارم یازدگیمشکل در ایحرف بزنم«  توانمی!« »نمرمیپ یلی»من خ

ممکن بود.   ریآنها غ فیکردند! اما  تکل افتیرا در  لیبشرات دادن انج تیآنها را خطاب کرد.  آنها مسول یسیحال ع

کار را   نی. روح القدس هممیرس یمرحله ما به معجزه روح القدس م نیدر هم  آن کار را آنجام دهند؟ یستیچگونه با

به همین کند.  یمکار   فیضع ی .  او دوست دارد با انسان هاند آنجام دهندنمی توانست  نشاگرداکه آن  ه استدادانجام 

 .   تقدیس می کند خصوص راو برای کار م کند یما را خطاب م زیروح القدس ندلیل می دانیم که 

اما در مورد  میکن ینگا نم  فرهنگی مراحلروح القدس را به عنوان   . ما میریگ یما روح القدس را جشن م امروز

 یبت محو در مورد ما ص فیضع  شاگرد ۱۱روز، ما در مورد  نی.   در امیکن یم صحبتمان  یزندگ یسرچشمه 

  یبه عنوان انسان ها می توان یم هچگون! و میکن یزندگ سروح القد از طریق میتوان یما  م دمانن ی:   چگونه افرادمیکن
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به   زمان مدرناما در   .مین یبب انیجر یمنبع را در انتها میتوان یم هچگونو  م،یشر شنا کن نیبرخالف جرا  فیضع

ما با روح القدس  ی. زندگمیکن یرا نو ساز  یمیافسانه قد خواهیمح القدس می ما از طریق جشن رومی رسد که نظر 

 طشرایکه  میهست ی.  هر دو مردمکنمام صحبت  یح یمس ریغ هیچگونه با همسا  می کنمتصور  د؟یآ یم  شیچگونه پ

صحبت  ماهمسایه با   ی. وقتمییایکه به ما داده شده کنار ب  یبا زندگ دیبا .  هر دو م یکرد یو غم را تجربه م یشاد

ارزیابی بهتر از او  راخودم     یاآ. او می خواهد بداند ما متفاوت است نیدر ب یزیبداند چه چ خواهدیم البته او کنم،یم

  وجود دارند که ها جنبه یحیمس کیما فرق دارد؟  بله، به عنوان  نیب یزیچه چ  او می خواهد بداند:نه؟   ای؟ می کنم

نوز بترسم. ه از شر دیکنم. هنوز با  ی. من هنوز با وسوسه شر مبارزه مفرق ندارند زی. اما  همه چهستندمتفاوت 

به  مسیحیانکه ما  برسد دهیا  نیاهمسایه به پس از آن  دیدارم. شارا  یعاد یازهاین ه یمن هم مثل بق . شوم یم ماریب

تواند از  یم یکمک  چیندارد و بدون ه تیحما نیبه هم یازیاست، ن یا ستهیشا اری. او که انسان بسمیدار ازین  تیحما

  ن یمکالمه   به ا نیتواند بدون کمک روح القدس عمل کند. بنابرا یهمه، او م.  مهمتر از دیایکنار ب یعاد ی یزندگ

 ازین لیبه آن انج ه،یبق کنم.   یتوانم بدون آن زندگ یندارم. به هر حال م یازیشما ن لیشود: »من به انج یخالصه م

  تیریمد یبه خوب توانمیم ییندارم. من به تنها یازی. اما من به آن ن ندیا یکنار ب یتوانند با زندگ یکه نم یدارند! کسان

. منظور او فرض دارد  هستنددر تضاد  که انیروح دنیای و  ینفسان دنیای را جنبهما دو  مواعظپولس در متن   کنم!«

توانند  ینم انیحیمس ریکه غ ستی او ن منظورهستند.  ی نفسان   انیحیمس ریهستند و غ یروحان مسیحیانکه  ستین نیا

:  گریکنند. به عبارت د وشنودتوانند خدا را خ یم یکه افراد نفسان می کردانکار را  اینباشند. تنها  یافراد خوب

راه خشنود سازند. . مشکل ما  ن یتوانند خداوند را در ا ینم   یهر دو  هستند  ینفسان مسیحیان ریو غ حانیحیمس

 میخواه یاست که ما م نی. مشکل امیهست یفیکه ما گناهکاران ضع ستین نیا . مشکلمیدار بیکه ع  ستین نیانسانها ا

  ریکه تحت تأث میدهیاجازه م لیدل نیو به هم میشناسیرا نم یاست که ما منبع زندگ نی. مشکل  امیکن یبدون خدا زندگ

  میتوان یچگونه م  کهکند   یم صحبت  نیدر متن ما  در مورد ا پولس نی.  و بنابرامی ریقرار بگ  ناحساسات ماو  ایدن

  یزیشود.  چ یم فی ضع نفسانیقانون توسط  رایز ست،ین نیبر اساس قانون چن ی.     زندگمیطبق روح رفتار کن 

"  نظر  دیهست یبلکه روحان د،یستین ی.  پلوس گفت:"شما نفسانمیکن یطبق روح زندگ دیشود .... ما با وارد  دیبا یگرید

تواند با آن پرواز کند؟ و با   یم یاست که فرد روحان یموشک  دمانن یزیروح چ ایآ ست؟ یپلوس در موضوع روح چ

 . یابرمردان روحان  هیشب یزیباشد؟. چ ی برتر از مردم عاد اریبس واندت یکار م نیا

من جدا   یاست: »زمان یموضوع در تناقض است. خودش گفت که انسان عاد  نیرسد که سخنان پولس با ا ینظر م به

راهبر شود،  اتیبه ح  ستیبای زنده بودم؛ اّما چون حکم آمد، گناه زنده گشت و من ُمردم.  همان حکم که م عت  یاز شر

دهد که   ینشان م شتریشاگردان اول،  و مانند ما، ب د(. پولس، مانن۷،۱۹ انی.   )رومدیدر عمل به مرگ من انجام

 ازیکه ما در آن جنگ ن یزیافتد. چ یما اتفاق م  انی هنوز در م گناه بر خالفمبارزه   است.     ی خودش انسان عاد

  کند. نه، معجزه روح القدس  پروازکه ما  را فراتر از جسم   یروحان یو نه موشک   ستیکوچک ن یاصالح   میدار

شد. او   لیکه به انسان تبد یهنگام هآن را نشان داد شهیهم یبار برا کی یسیشود. ع ی است که  خود خدا وارد م نیا

انجام  میانجام ده میتوان یرا که ما نم ییتمام کارها حیمس یسیشد. خداوند ع رهیچ طانی بر گناه، مرگ و ش زیما ن یبرا

حفظ کرد. او   م، ینگه دار میتوان یرا که ما نم ی. او احکاممین هستاست که ما فاقد آ یقدرت معنو یداده است. او دارا 

شد که ما  روزیپ بیبر مرگ بر صل نی. او همچنمیانجام ده میتوان یشکست داد که ما نم بیصل یرا بر رو طانیش

دهد. روح القدس اصال قابل   یما انجام م یاست که روح القدس برا یهمان کار قا  یدق نی. و امیآن را فتح کن میتوان  ینم

کند. با وجود تمام  یم یدر ما زندگ ی. حتدیآ یاست که خدا نزد ما م نی.   معجزه روح استین  یسانبا روح ان سهیمقا

. میروح القدس را تجربه کن م ی. و سپس اجازه داردسازمی  و جادیو ا سیتأسرا  سایکل  روح القدس یانسان یضعف ها

  مانیمردم به ا تا کرد  تجربهتوان آن را  یشود و م یم انیمردم نما نیکار روح در ب کاستکه در پنط یبه طور

را بنا کنند و بر خالف تصورات  ساهایکل   مانیاز طریق اقدرت خدا و می توانند از طریق مردم همانگونه ... ندی ایب

روح القدس باشد   نیتواند در مورد ا یما فقط م ی سایغلبه کنند. کار کل طانیش یتوانند بر دروازه ها یم یحت ،یبشر

 نگونهیا یوقت  !دیایما ب انیدر م زیتا ملکوت خدا ن دیالزم است: از روح القدس بخواه  زیچ کیکه در کار است. فقط 

.  میابی ییو مرگ رها طانیاز گناه، ش میخواه ی. ممیکن یخدا زندگ یتوان قیطر کامال    از میخواه یم م،یکن یدعا م

. در  دریپذبخدا  ما را به عنوان فرزند خود   م،یریگ  یم دی. اگر امروز تعمدیآ یم حیکار مس قیروح القدس  از طر

  ی. فقط عدالتندیآ یما به حساب نم یزندگ ی. گناهان و ضعف هادیآ یبه حساب نم گرید  ندهیآ ایچشم خدا، گذشته، حال 

 . پولس فقط از ندیب یکوچک م حیمس  شود. خدا از قبل ما را به عنوان  یحاصل م  حیمس یسیع قیراست که از ط
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و  اریبس یها یسخت انیدر م یحت م،یهست یروحان یکه ما از قبل مردم رسید تی واقع نیابه روح القدس   قیطر

حال،   نیما بر روح القدس بنا شده است. با ا ی. از نظر خداوند، تمام زندگطانیمبارزه با گناه، و ش انیدر م نیهمچن

داد. به موجب آن   میرا درست انجام خواه  زیچ هربه بعد  نیکه ما از ا ستی ن یمعن ن یتوسط روح به ا دیتولد جد نیا

که   فردا -! سیقد کی ،یمرد واقعا  مذهب کیاست،  یک ی مرد ن کی نجای، ارینفان هزار آهزار... ندیتوانند بگو یم مهه

بدرخشد.   یبه خوبباید  حینور مس  نور خودمان،  یبرند. نه، به جا ینم ییکنند که مقدس  هستند ما را به جا یظاهر م

درخشد!   یاست که هنوز هم امروز به شدت م ینور  نیو کامل خداوند است. او همچن ییمکاشفه نها یسیع رایز

 یسرگردان نخواهد بود، بلکه نور زندگ یک یکند در تار یروی: »من نور جهان هستم. هر که از من پدیگو یم یسیع

 (. ۸،۱۲ وحنایخواهد داشت )

درون خودمان،   یک یکند. اول در برابر تار یمبارزه م  یک یبا تار یعیاست. نور او به طور طب یسیخداوند ما ع  نور

  زین سایکل یانی حیکرد، بدن مس می همبارز طانیبا شعیسی در جهان. همانطور که  یک یدر برابر تار نیاما همچن

 .می کنیمشنا    نا یجردائما   برخالف  ما نیشود. و بنابرا یم ینبرد نیچن ریدرگ

 

  د،یگوی . پولس مخواهد شدخاموش  در آن زمانرسد وجود ما  یبه نظر م  . میریخواهد بود که  بم یزمان یینها نبرد

که برخالف  یدوباره زنده خواهد کرد. کس رند،یبم دیبا که  یفان یهابدن یحت تی و در نها ماند،یم یاما روح باق

معتقد بود که شاگردانش   یسیکند بداند. ع یکه به آن شنا م ار ادمقصو دیکند تا به سرچشمه برسد با یآب شنا م انیجر

داشت که به کل   لیدل کی اعتقاد داشته باشد. او  شگرد ازده یداشت که به  لیدل کیهدف آگاه باشند. او  نیاز ا توانندیم

! خدا  ستاداست که خود خدا در کار است. خدا خودش روحش را فر نیشکل اعتقاد داشته باشد. و آن ا نیبه ا سایکل

  زیما ن   میکه باور کن میدار یلما همه دال ن،یبنابرا  . میو کالمش را منتشر کن میبرو ایخودش ما را فرستاد تا به دن

 ن ی. آممیشنا کن یدیناام هیو عل  شر خالفالقدس بر با قدرت روح میتوانیم


