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  القدس روح

  شخصيت او

  

  

در درسهاي قبل، دربارة الوهيت و اشخاص آن صحبت     

كرديم و مطالبي در مورد خداي پدر و پسر او عيسي خداوند به شما 

راستي .  كنيم القدس شروع مي حاال بررسي خود را در مورد روح.  گفتيم

  !القدس كيست؟ روح

  

  القدس كيست؟ روح

ضروري است كه ما مسيحيان تعليم كتاب مقدس را راجع     

القدس است كه ما  القدس بخوبي درك كنيم چون از طريق روح به روح

الزم است بدانيم كه .  شويم قادر به زندگي مسيحي و خدمت به مسيح مي

يابد كه زندگي  القدس قدرت مي ار از طريق روحد ايمانچطور شخص 

ما دو مطلب اساسي را كه كتاب .  مندانه و پر ثمري داشته باشدپيروز

  .دهد را بررسي خواهيم كرد القدس تعليم مي مقدس راجع به روح

القدس مثل خداي پدر و پسر يك شخص است و داراي  اول اينكه، روح

.  القدس خودش داراي الوهيت است دوم اينكه، روح.  باشد شخصيت مي

  .القدس خودش خدا است حيعني مثل پدر و پسر رو



 تعاليم اساسي كتاب مقدس

القدس يك شخص است بحث  در اين درس دربارة اين مطلب كه روح

القدس صحبت خواهيم  كنيم و در درس بعدي راجع به الوهيت روح مي

القدس در زندگي  همچنين خواهيم ديد كه شخصيت و الوهيت روح.  كرد

  .تك تك مسيحيان چه مفهومي دارد

  

  القدس يك شخص است روح

  شود ده مياو رنجي

كتاب مقدس در جاهاي زيادي و به طرق مختلفي تعليم     

براي مثال در رسالة پولس به .  القدس يك شخص است دهد كه روح مي

اران به مسيح گفته شده د ايمانبينيم كه به   مي30افسسيان فصل چهارم، آية 

القدس خدا را نرنجانيده زيرا او مهر مالكيت خدا بر شماست و  روح"

  ."شويد  آمدن روزي است كه در آن كامالً آزاد ميضامن

وقتي .  القدس داراي احساسات است دهد كه روح اين آيه به ما نشان مي

اگر .  شود دهيم او محزون و غمگين مي ما كار خالفي انجام مي

فقط نيرويي بود كه از جانب خدا "القدس به قول بعضي از گمراهان  روح

توانست رنجيده  ساسات نداشت و نمي ديگر قوة اح"صادر شده است

  ."چيز"شود نه   كه احساسات دارد و رنجيده مي"شخص است".  بشود

القدس خدا را  روح"فرمايد كه  به اين ترتيب وقتي كتاب مقدس مي

القدس يك شخص است و داراي   بايد بفهميم كه روح"نرنجانيد

 رسول به  در رسالة پولس32-25لطفاً با دقت به آيات .  شخصيت است

اران به مسيح د ايمانكالم خدا به . افسسيان فصل چهارم، توجه كنيد

  :فرمايد مي
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 دروغ نگوييد بلكه هميشه به ديگران راست هيچ وجهپس ديگر به "

اگر عصباني شديد نگذاريد .  زيرا همة ما اعضاي يكديگريم.  بگوييد

به .  بماندخشمتان، شما را به گناه بكشاند و يا تا غروب آفتاب باقي 

ابليس فرصت ندهيد، دزد از دزدي دست بردارد و به عوض آن با دستهاي 

.  خود، با آبرومندي كار كند تا چيزي داشته باشد كه به نيازمندان بدهد

يك كلمة زشت از دهانتان خارج نشود بلكه گفتار شما به موقع، خوب و 

القدس خدا را  سودمند باشد تا در نتيجة آن به شنوندگان فيضي برسد روح

نرنجانيد زيرا او مهر مالكيت خدا بر شماست و ضامن آمدن روزي است 

از اين پس ديگر هيچ نوع بغض و غيظ و .  شويد كه در آن كامالً آزاد مي

نسبت به .  خشم و داد و فرياد و دشنام و نفرت را در ميان خود راه ندهيد

ص مسيح شما را يكديگر مهربان و دلسوز باشيد و چنانكه خدا در شخ

  ."بخشيده است شما نيز يكديگر را ببخشيد

القدس  به اين مطلب توجه كرديد، كه گناهاني كه باعث رنجش روح

پس نه فقط دزدي، بلكه .  شوند امكان دارد بيروني يا دروني باشد مي

رنجاند، بطور كلي هر گناهي از قبيل، بد زباني،  القدس را مي نفرت روح

  .كند القدس را محزون مي  و داد و فرياد روحعصبانيت، بغض، غيظ

  

  تواند رفافت كند القدس مي روح

تواند  تواند برنجد، بلكه او شخصاً مي القدس نه تنها مي روح    

دعاي بركت پولس رسول براي .  اران رفاقت و دوستي كندد ايمانبا 

فيض عيسي مسيح خداوند، محبت "مسيحيان شهر قرنتس از اين قرار بود 

رسالة دوم پولس به  ("القدس با همة شما باد، آمين  و رفاقت روحخدا

  )14قرنتيان فصل سيزدهم، آية 
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.  كند اي گرم و دوستانه در بين اشخاص اشاره مي كلمة رفاقت به رابطه

كنيم معلوم است كه  القدس صحبت مي پس وقتي دربارة رفاقت روح

  .القدس يك شخص است روح

  

  كند ا هدايت و رهبري مياران رد ايمانالقدس  روح

اران به مسيح را هدايت د ايمانالقدس بعنوان يك شخص،  روح

دهد كه چطور كار  كند كه كارهاي خوب بكنند و ضمناً به ما نشان مي مي

  .نيكويي را انجام بدهيم

در كليساي اوليه مشكلي در مورد ختنه كردن و نگهداشتن شريعت موسي 

ند كه غيريهوديان براي نجات يافتن عالوه اي عقيده داشت عده.  بوجود آمد

به !  بر ايمان به مسيح، بايد ختنه بشوند و شريعت موسي را نگاهدارند

همين علت، در اولين انجمن كليسايي كه تشكيل شد موضوع مورد بحث 

قرار گرفت و نتيجة مذاكرات انجمن در كتاب اعمال رسوالن فصل 

اي نوشته شد كه  ن غير يهودي نامهاراد ايمانبه .  پانزدهم ثبت شده است

 از فصل پانزدهم كتاب اعمال رسوالن ديده 29-28قسمتي از آن در آيات 

القدس و ما بر اين تعلق گرفته است كه جز دستوراتي  راي روح": شود مي

آيد بار شما را سنگين تر نسازيم و آن اين است كه از هر  كه در زير مي

خون و حيوانات خفه شده و زنا دوري چه براي بتها قرباني شده و از 

ايد،  چنانچه از اين چيزها پرهيز كنيد كار نيكويي انجام داده.  جوييد

  ."والسالم

گيري آنها با  كنند كه تصميم در اين نمونه رسوالن مسيح تصديق مي

دانستند كه در تهية متن  آنها مي.  القدس بوده است هدايت و رهبري روح

.  القدس بوده است وافق داشتند و نظر آنها نظر روحالقدس ت نامه، با روح
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القدس و ما بر اين تعلق گرفته است  راي روح"به همين دليل نوشته شد 

  ."تر نسازيم آيد بار شما را سنگين كه جز دستوراتي كه در زير مي

  

  كند القدس صحبت مي روح

بينيم كه  در كتاب اعمال رسوالن فصل سيزدهم مي    

كالم .  كند عضي از اعضاي كليساي انطاكيه صحبت ميالقدس با ب روح

دار و مشغول  يك روز كه آنها روزه": فرمايد خدا دربارة اين مطلب مي

القدس به ايشان فرمود، برنابا و شائول را مأمور  عبادت خداوند بودند روح

پس آنها بعد از .  ام بنماييد انجام آن كاري كه من براي آنها مقرر كرده

.  عا، دست بر سر آن دو گذاردند و آنها را به مأموريت فرستادندروزه و د

القدس بودند به بندر سلوكيه رفتند و از  اين دو نفر كه فرستادگان روح

  ."آنجا از راه دريا به قبرس آمدند

تواند ارتباط  القدس شخص است چون مي كامالً واضح است كه روح

 را در مورد خودش بكار "من"القدس كلمة  بينيم كه روح مي.  برقرار كند

كند كه او برنابا و شائول را براي كار مخصوصي در نظر  ميبرد و بيان مي

كند همچنين در  القدس صحبت مي در اين مورد كه روح.  گرفته است

اي كساني كه " نوشته شده است 7مكاشفة يوحناي رسول فصل دوم، آية 

  ."د گوش دهيدگوي گوش داريد، به آنچه كه روح به كليساها مي

  

  القدس داراي قوة ادراك و اراده است روح

در كتاب مقدس آيات ديگري هم وجود دارد كه ما از آنها     

مثالً در رسالة اول پولس .  القدس يك شخص است توانيم بفهميم روح مي

خدا اين همه را بوسيلة " نوشته شده است 10به قرنتيان فصل دوم، آية 
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از راه الهام به ما آشكار ساخته است زيرا ) القدس يعني روح(روح خود 

 پس "كند القدس همه چيز حتي ُكنه نيات الهي را كشف مي روح

  .القدس داراي قوة ادراك است روح

اما "خوانيم   مي11و در رسالة اول پولس به قرنتيان فصل دوازدهم، آية 

 را آنها) القدس يعني روح(كلية اين عطايا كار يك روح واحد است و او 

القدس داراي  بنابراين روح.  "فرمايد بر طبق ارادة خود به هر كس عطا مي

  .قوة اراده است

  

  كند القدس براي ما شفاعت مي روح

 26بر اساس رسالة پولس به روميان فصل هشتم، آية     

به همين طريق ": فرمايد كالم خدا مي.  كند القدس براي ما شفاعت مي روح

كند زيرا ما هنوز  اتواني، ما را ياري ميروح خدا در عين ضعف و ن

توان  هايي كه نمي اما خود روح خدا با ناله.  دانيم چگونه بايد دعا كنيم نمي

  ."كند بيان كرد براي ما شفاعت مي

  

  القدس و دروغ گفتن به او اهانت كردن به روح

ضمنĤً در رساله .  شود القدس رنجيده مي قبالً ديديم كه روح    

القدس؛ و در كتاب   اهانت كردن به روح29 فصل دهم، آية به عبرانيان

القدس مطرح شده   دروغ گفتن به روح3اعمال رسوالن فصل پنجم، آية 

  .است

القدس يك شخص است و شخصيت دارد بايد مراقب باشيم كه  چون روح

بوسيلة گناه او را نرنجانيم و با رد كردن كار فيض بخش او در زندگيمان 

القدس از طريق كالم خدا ما را در مورد  وقتي روح.  كنيمبه او اهانت ن
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كند بايد با قلبي باز به او گوش  گناهي كه در زندگيمان است متقاعد مي

القدس از يك طرف بطور واضح و با ماليمت ما را در مورد  روح.  بدهيم

كند و از طرف ديگر ما را متوجه  گناهي كه در زندگيمان است متقاعد مي

  .كند تا بتوانيم از هر گناه پاك بشويم  بر صليب ميكار مسيح

توانيم بركات خدا را كه براي ما در  القدس همكاري كنيم مي اگر با روح

وقتي فصل هفتم انجيل يوحنا را .  نظر گرفته شده بطور كامل تجربه كنيم

القدس قبل از مصلوب شدن عيسي به  بينيم كه روح كنيم مي مطالعه مي

بر اساس كالم خدا الزم بود كه ابتدا عيسي .  و عطا نشده بوداران اد ايمان

منظور .  شد  او نازل ميداران ايمانالقدس بر  يافت و سپس روح جالل مي

مرد، از  از جالل يافتن عيسي اين است كه او بايستي بخاطر گناه بشر مي

كرد و در دست راست خدا  خواست، به آسمان صعود مي مردگان بر مي

اران د ايمانالقدس بر  بعد از آنكه عيسي جالل يافت روح.  گرفت قرار مي

  .او نازل شد كه بطور دائمي در وجود آنان زندگي كند

ايد ولي  اگر شما به مسيح پس از مرگ زنده شده و جالل يافته ايمان آورده

القدس را در قلب خود داريد خوب  ايد كه روح هنوز بخوبي متوجه نشده

نيد كه روحش را به شما عطا نموده، و ضمناً بطور است از خدا تشكر ك

تواند به شما  او مي.  القدس بسپاريد تان را به روح كامل عنان زندگي

او .  قدرت بدهد كه از گناه دوري كنيد و زندگي پاكي داشته باشيد

تواند شما را قادر بسازد كه مژدة نجات را با ديگران در ميان  همچنين مي

  .بگذاريد

ايد، از بركت بزرگ رابطه   تابحال به مسيح خداوند ايمان نياوردهاگر شما

.  پس فرصت را از دست ندهيد.  داشتن با خداي حقيقي محروم هستيد

وقتي قلباً .  القدس منتظر شماست تا قلباً به عيسي مسيح اعتماد كنيد روح

به عيسي مسيح خداوند كه در راه گناهان شما خون ريخت و مرد و 
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القدس در قلب شما وارد  كنيد روح نده شد و زنده است اعتماد ميدوباره ز

همين اآلن .  كنيد شود و از طريق او با خدا رابطة شخصي پيدا مي مي

 . ود را به مسيح زنده بسپاريدالقدس را بپذيريد و زندگي خ دعوت روح

  .خداوند شما را بركت بدهد آمين


