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  القدس روح

  او كيست؟

  

  

 به درس ديگري از سري درسهاي تعاليم اساسي با فيض او    

القدس  در درس قبل بررسي خود را دربارة روح.  پردازيم كتاب مقدس مي

القدس يك شخص  شروع كرديم و ديديم كه بر اساس كتاب مقدس روح

القدس يك شخص است، از  چون روح.  باشد است و داراي شخصيت مي

  .خوردار استقوة ادراك، قوة احساسات و قوة اراده بر

تواند انجام بدهد يك نيروي فاقد شخصيت به  القدس مي آنچه را كه روح

القدس يك چيز  به همين دليل روح.  تواند انجام بدهد  نميهيچ وجه

  .نيست بلكه او يك شخص زنده است

  

  القدس خدا است روح

بر اساس .  القدس است موضوع اين درس، الوهيت روح    

دا است و از هر نظر با خداي پدر و خداي القدس خ كتاب مقدس، روح

ما قبالً دربارة تثليث صحبت كرديم و توضيح داديم كه .  پسر برابر است

.  خدا در عين حال كه واحد يا يكتاست از سه شخص تشكيل شده است

دهند و ما  القدس هر سه يك خدا را تشكيل مي پدر و پسر و روح

  .ستيمپر شناسيم و مي مسيحيان اين خدا را مي
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القدس يك شخص واقعي است و  همانطور كه الزم است بدانيم روح

در .  داراي شخصيت است، الزم است بفهميم كه او خداي كامل است

القدس  آموزند روح كتاب مقدس آيات مختلفي وجود دارد كه به ما مي

  .خداوند است

  

  القدس خدا خوانده شده است روح

 خدا اسامي الهي داده بينيم كه به روح در كتاب مقدس مي    

خوانيم كه حنانيا و  در كتاب اعمال رسوالن فصل پنجم مي.  شده است

.  شان، به خدا دروغ گفتند و در اثر اين كار مردند سفيره در مورد هديه

پطرس رسول به حنانيا گفت كه او نه به انسان، بلكه به خدا دروغ گفته 

نانيا و سفيره به بينيم كه ح در اين قسمت بطور روشن مي.  است

در كتاب .  القدس، كه پطرس او را خدا خواند، دروغ گفته بودند روح

اي : پطرس گفت" نوشته شده است 4-3اعمال رسوالن فصل پنجم، آيات 

حنانيا، چرا اينطور تسليم شيطان شدي تا او تو را وادار كند كه به 

؟  آيا وقتي القدس دروغ بگويي و مقداري از پول زمينت را نگاهداري روح

آن را داشتي مال خودت نبود؟  آيا وقتي آن را فروختي باز هم در اختيار 

خودت نبود؟  چطور شد كه فكر چنين كاري را كردي؟  تو نه به انسان 

  ".اي بلكه به خدا دروغ گفته

  

  القدس خداوند خوانده شده است روح

القدس نه تنها خدا خوانده شده است، بلكه در رسالة  روح    

القدس خداوند   روح18-17وم پولس رسول به قرنتيان فصل سوم آيات د

در اينجا مقصود از كلمة ": فرمايد كالم خدا مي.  خوانده شده است
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القدس است و هر جا روح خداوند باشد، در آنجا آزادي  خداوند، روح

اي جالل  نقاب مانند آيينه و همة ما درحالي كه با صورتهاي بي.  هست

كنيم، به تدريج در جاللي روز افزون به شكل او  منعكس ميخداوند را 

  ."القدس است شويم و اين كار، كار خداوند يعني روح مبدل مي

نقاب را  بي نشناسان كلمة خداوند در زماني كه عهد جديد نوشته شد، خدا

در آن روزها در نواحي مديترانه مردم خدايان .  بردند براي بت بكار مي

.  پرستيدند  اهالي هر شهر و دهي خداي خودشان را مي. بسياري داشتند

گفت خداوند، او در واقع به خداوند شهر يا ده  پس وقتي يك نفر مي

در چنين ايامي بود كه پولس رسول با الهام از خدا .  كرد خاصي اشاره مي

وقتي پولس كلمة خداوند را در مورد مسيح و .  رساالت خود را نوشت

برد منظورش اين نبود كه آنها فقط بر ساير مخلوقات  القدس بكار مي روح

خير، در واقع منظور پولس اين بود كه مسيح و !  برتري داشتند

القدس همانند مسيح، خداوند  روح.  القدس مثل پدر، خدا هستند روح

  .خوانده شده است زيرا او داراي الوهيت است و خداوند است

  

  القدس جاوداني است روح

القدس  توانيم به الوهيت روح كه ما ميطريق ديگري     

ببريم اين است كه بدانيم او از همان صفات الهي برخوردار است كه  پي

براي نمونه در رساله به .  خداي پدر و خداي پسر برخوردار هستند

.  القدس روح جاوداني خوانده شده است  روح14عبرانيان فصل نهم، آية 

نبوده است، چون هر مخلوقي در يقيناً هيچكس و هيچ چيزي جاوداني 

اما خدا كه خالق، و شامل پدر و پسر و .  زماني بوجود آمده است

بايد توجه داشته باشيم كه جاوداني .  باشد القدس است جاوداني مي روح
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غيرفاني بودن يعني يكي . بودن و غيرفاني بودن دو موضوع متفاوت هستند

دن يعني يكي هميشه وجود اما جاوداني بو.  تا ابد وجود خواهد داشت

به عبارت ديگر جاوداني .  داشته است و تا ابد هم وجود خواهد داشت

القدس جاوداني  همانطور كه گفتيم روح.  بودن يعني آغاز و پاياني نداشتن

  .است

  

  القدس در همه جا حضور دارد روح

القدس همانند خداي پدر و عيسي مسيح خداوند در  روح    

 نوشته 10-7  در مزمور صد و سي و نهم، آيات .همه جا حضور دارد

از روح تو كجا بروم، و از حضور تو كجا بگريزم؟  اگر به ": شده است

آسمان صعود كنم تو آنجا هستي و اگر در عالم اموات بستر بگسترانم 

اگر بالهاي سحر را بگيرم و در اقصاي دريا ساكن .  اينك تو آنجا هستي

مرا رهبري خواهد نمود و دست راست تو مرا شوم، در آنجا نيز دست تو 

القدس هميشه در همه جا حاضر است و  بنابراين روح.  "خواهد گرفت

وقتي به كمك احتياج داريم بخاطر ايمانمان به .  تواند ما را كمك كند مي

توانيم به   مي،عيسي مسيح و كاري كه او در راه ما انجام داده است

.  كرد خواهد كمك ما بهئن باشيم كه او القدس اعتماد كنيم و مطم روح

القدس كسي را به اين دليل كه آدم خوبي است و كارهاي خوب  روح

حتي يك نفر "كند چون بر اساس كالم خدا  انجام داده است كمك نمي

 "اند و از جالل خدا محرومند همه گناه كرده" "نيست كه كامالً نيك باشد

او در راهش انجام داده ايمان اما وقتي يك نفر به مسيح و كاري كه 

آورد كه مسيح براي آمرزش گناهانش مرده است،  آورد، يعني ايمان مي مي
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تواند  شود و مي و دوباره زنده شده است آن وقت مورد قبول خدا واقع مي

  .كند مطمئن باشد كه روح خدا پيوسته كمكش مي

  

  القدس قادر مطلق است روح

زكريا كه يكي از .  تالقدس داراي قدرت كامل اس روح    

قوت بلكه به روح  هنه به قدرت و نه ب"انبياء عهد عتيق بود چنين نوشت 

كتاب زكرياي نبي فصل چهارم، آية  ("من، قول يهوه صبايوت اين است

اران به مسيح اينطور تعليم د ايمانيوحنا رسول در عهد جديد به ).  6

از روحي كه در القدس  زيرا روحي كه در شماست يعني روح"دهد  مي

  )4رسالة اول يوحنا فصل چهارم، آية  ("تر است كند قوي اين دنيا كار مي

.  تر است القدس از انسان و شيطان قوي دهند كه روح اين آيات نشان مي

در واقع او مثل خداي پدر و خداي پسر بر تمام كائنات و مخلوقات 

  .اقتدار دارد

  

  القدس از همه چيز آگاه است روح

القدس از همه  دهد كه روح خره كتاب مقدس تعليم ميباال    

در رسالة اول پولس به قرنتيان .  چيز آگاه است حتي از مسائل عميق الهي

خدا اين همه را بوسيلة روح " نوشته شده است 11-10فصل دوم، آيات 

القدس همه چيز حتي  خود از راه الهام به ما آشكار ساخته است زيرا روح

كيست كه بهتر از روح شخص با باطن .  كند  را كشف ميُكنه نيات الهي

  ."او آشنا باشد؟  به همان طريق هيچكس جز روح خدا با خدا آشنا نيست
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القدس است، او كه از همه چيز با  داند روح او كه تمام افكار خدا را مي

تواند ما را  القدس است كه مي اين روح.  القدس است خبر است روح

  .هاي خدا با خبر كند را از ارادهتعليم بدهد و ما 

  

  القدس كارهاي الهي روح

القدس نسبت  كتاب مقدس كارهاي الهي را نيز به روح    

در دومين آية كتاب مقدس .  دهد و يكي از اين كارها خلقت است مي

القدس مثل خداي پدر و عيسي خداوند در كار خلقت  بينيم كه روح مي

 نوشته شده است 2 فصل اول، آية در كتاب پيدايش.  شركت داشته است

زمين تهي و بائر بود و تاريكي بر روي لُجه، و روح خدا يعني "

  ".القدس سطح آبها را فروگرفت روح

روح خدا مرا "خوانيم   مي4و در كتاب ايوب فصل سي و سوم، آية 

بينيم كه  در اين آيه مي.  "آفريده، و نفس قادر مطلق مرا زنده ساخته است

 هم در خلقت انسان سهم دارد و هم در حفظ و حراست القدس روح

بينيم كه  در عهد جديد، در گفتگوي عيسي با نيقوديموس مي.  انسان

القدس قادر است به انسان گناهكار و روحاً مرده، تولد تازه و حيات  روح

گفتگوي عيسي با نيقوديموس در فصل سوم انجيل يوحنا (تازه ببخشد 

ك نفر از راه ايمان به عيسي مسيح تولد تازه و وقتي ي).  شود يافت مي

القدس عامل اين  كند، در واقع روح يابد و از درون تغيير مي حيات تازه مي

ضمناً بر اساس رسالة پولس به روميان فصل اول، آية .  تغيير دروني است

.  القدس عامل زنده شدن دوبارة عيسي بود  روح11 و فصل هشتم آية 4

اگر روح خدا كه مسيح را پس "خوانيم   مي11شتم، آية در روميان فصل ه

از مرگ زنده گردانيد در وجود شما ساكن باشد همانطور كه او را پس از 
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القدس كه در شما ساكن است به  مرگ زنده گردانيد بوسيلة همان روح

  ."جسم فاني شما هم حيات خواهد بخشيد

  

  سرالقدس با پدر و پ اتحاد و همكاري و هماهنگي روح

القدس همچنين در چگونگي اتحاد و همكاري  الوهيت روح    

خوانيم كه  در عهد جديد مي.  شود و هماهنگي او با پدر و پسر ديده مي

القدس با پدر  در امر مجسم گشتن و انسان شدن عيسي مسيح، روح

فرشته به او پاسخ داد ": فرمايد كالم خدا در اين زمينه مي.  همكاري نمود

القدس بر تو خواهد آمد و  روح) يل به مريم باكره پاسخ داديعني جبراي(

قدرت خداي متعال بر تو سايه خواهد افكند و به اين سبب آن نوزاد 

  )35انجيل لوقا فصل اول، آية  ("مقدس، پسر خدا ناميده خواهد شد

در صحنة تعميد عيسي كه صداي پدر از آسمان شنيده شد روح خدا 

عيسي پس از تعميد، فوراً از آب "فرمايد  كالم خدا مي.  حضور داشت

آنگاه آسمان گشوده شد و او روح خدا را ديد كه مانند .  بيرون آمد

و صدايي از آسمان شنيده شد كه .  آيد كبوتري نازل شده به سوي او مي

انجيل متي فصل  ("اين است پسر عزيز من كه از او خشنودم: گفت مي

القدس در  ر فرمول تعميد، نام روحديگر اينكه د).  17-16سوم، آيات 

پس برويد "عيسي به شاگردان خود فرمود .  شود كنار پدر و پسر ديده مي

القدس  و همة ملتها را شاگرد من سازيد و آنها را بنام پدر و پسر و روح

  )19انجيل متي فصل بيست و هشتم، آية  ("تعميد دهيد

بايد .  شود ده ميالقدس دي در اين آيه هم شخصيت و هم الوهيت روح

متوجه باشيم كه عيسي نفرمود، آنها را به نام پدر و پسر و يك نيرو تعميد 

القدس يك شخص است و  خير، عيسي اينطور نفرمود، چون روح!  دهيد
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به .  باشد القدس داراي الوهيت مي داراي شخصيت است و ضمناً روح

اران به د ايمان ما.  همين دليل نام او در كنار پدر و پسر ذكر شده است

القدس در وجودمان ساكن  توانيم بخاطر اين واقعيت كه روح مسيح مي

  .است شاد و مسرور باشيم

تواند با ما  القدس يك شخص است و داراي شخصيت است مي چون روح

.  مشاركت داشته باشد و در احتياجاتي كه همه روزه داريم كمكمان كند

را كه براي ما مفيد است به انجام ضمناً چون او خداست قدرت دارد آنچه 

او نه فقط قادر است بلكه مايل است آنچه را كه براي ما خوب .  برساند

البته ما نيز بايد با او همكاري كنيم و از هر نظر به او .  است انجام بدهد

  .اعتماد داشته باشيم

اران به مسيح حضور دارد بلكه در د ايمانالقدس نه تنها در وجود ما  روح

پس شاد باشيم چون تنها نيستيم، بلكه .  كند قابل خدا براي ما شفاعت ميم

شكر و سپاس بر نام او باد از حال تا .  القدس با ماست حضور دائمي روح

  .به ابد، آمين


