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درود بر شما دوستان، با تشكر از خداوند پر جاللمان كه     

اين فرصت را در اختيار ما گذاشته است، بررسي تعاليم اساسي كتاب 

طول دو بخش گذشته اسامي مختلف روح در .  دهيم مقدس را ادامه مي

حاال .  خدا را مطالعه كرديم و ديديم كه او چه نوع شخصي است

با توجه به .  كند القدس در حال حاضر چكار مي خواهيم ببينيم كه روح مي

توانيم  كتاب مقدس كه پايه و اساس اعتقادات مسيحيان واقعي است مي

  :ده تقسيم كنيمالقدس را به چهار قسمت عم كار فعلي روح

  القدس با افراد نجات نيافته اول، كار روح

  پذيرند القدس با كسانيكه مسيح را مي دوم، كار روح

  اران به مسيحد ايمانالقدس در زمينة رشد و نمو  سوم، كار روح

  القدس توسط مسيحيان چهارم، كار روح

  

  القدس با افراد نجات نيافته كار روح
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راد نجات نيافته يا گمشده انجام القدس با اف كاري كه روح    

.  متقاعد كردن و دعوت نمودن.  شود دهد به دو شاخه تقسيم مي مي

القدس گمشدگان را متقاعد  خداوند ما عيسي مسيح دربارة اينكه روح

آيد جهان را در  مي) القدس يعني روح(و وقتي او "كند اينطور فرمود  مي

گناه را نشان خواهد داد . ازدس مورد گناه و عدالت و مكافات متقاعد مي

چون به من ايمان نياوردند، عدالت را مكشوف خواهد ساخت چون من 

روم و ديگر مرا نخواهيد ديد و واقعيت مكافات به آنها ثابت  پيش پدر مي

انجيل يوحنا فصل  ("شود چون حكمران اين جهان محكوم شده است مي

  )11-8شانزدهم، آيات 

  

  اهمتقاعد كردن در مورد گن

القدس جهان را در مورد  نخست اينكه عيسي فرمود كه روح    

وقتي كلمة گناه .  "چون به من ايمان نياوردند"كند  گناه متقاعد مي

رود عموماً به طبيعت سقوط كردة انسان اشاره  بصورت مفرد بكار مي

؛ به )يعني گناهان(رود  اما وقتي كلمة گناه بصورت جمع بكار مي.  كند مي

وقتي .  كند شاره دارد كه طبيعت سقوط كردة انسان توليد مياعمالي ا

شود،  انجيل عيسي مسيح با تأكيد بر پاكي و قدوسيت او موعظه مي

.  كند اش متقاعد مي آلوده القدس انسان را در مورد طبيعت گناه روح

خواهد انسان در گناه و محكوميت باقي بماند و  برخالف شيطان كه مي

دهد  قدس هميشه وسيلة آمرزش و آزادي را نشان ميال هالك بشود، روح

  .و اين وسيله خوني است كه مسيح بر روي صليب ريخت

  

  متقاعد كردن در مورد عدالت



 تعاليم اساسي كتاب مقدس

القدس افراد  عالوه بر متقاعد كردن در مورد گناه، روح    

انسان .  كند كه احتياج دارند عادل بشوند نجات نيافته را متقاعد مي

د عدالت خدا را كسب كند و عادل بشود؟  توان گناهكار چطور مي

.  كند كه كامالً پاك و عادل است القدس به عيسي مسيح اشاره مي روح

تواند گناه را ناديده بگيرد و گناهكار را  بايد توجه داشته باشيم كه خدا نمي

اين واقعيت بسيار مهم كه عيسي به آسمان صعود .  به آسمان راه بدهد

كند كه او  است خداي پدر نشسته است ثابت مينموده است و در سمت ر

وقتي انجيل عيسي مسيح اعالم .  گناه و عادل بوده است از هر لحاظ بي

دهد كه گناهكار هستند  القدس به افراد نجات نيافته نشان مي شود، روح مي

آنوقت عدالت محض عيسي نمايان .  و عدالتي در آنها وجود ندارد

  .شود مي

 عادل بود براي برطرف نمودن گناهان ما بر روي گناه و عيسي كه بي

اما او پس از مرگ دوباره زنده گشت و سپس به عالم باال .  صليب مرد

پس عيسي و كار او بر روي صليب از هر نظر خدا را .  صعود كرد

خوشنود نموده، و به همين دليل هر كه به او ايمان بياورد مجاناً عادل 

  .شود شمرده مي

  

   در مورد مكافاتمتقاعد كردن

القدس جهان را در مورد  روح"و باالخره عيسي فرمود كه     

.  "چون حكمران اين جهان محكوم شده است" "سازد مكافات متقاعد مي

.  صليب عيسي بيانگر محكوميت حكمران اين جهان يعني شيطان است

عيسي بر روي صليب شيطان را محكوم كرد و شكست داد، و البته شيطان 

ده به داخل درياچة آتش انداخته خواهد شد و اين مكافات نهايي او در آين
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پذيرند مكافات وجود  يقيناً براي تمام كساني كه مسيح را نمي.  خواهد بود

هركس كه در طول عمر خود به "بر اساس كالم خدا .  خواهد داشت

مسيح ايمان نياورد و نامش در دفتر حيات نوشته نشود به داخل درياچة 

القدس شخص نجات نيافته را در  وقتي روح.  "فكنده خواهد شدآتش ا

كند به او راه نجات را هم نشان  مورد گناه و عدالت و مكافات متقاعد مي

اين راه نجات عيسي مسيح خداوند است كه از آسمان به اين .  دهد مي

جهان آمد، نجات را براي جهانيان فراهم كرد و سپس به آسمان صعود 

  .نمود

  

   بسوي مسيحدعوت

القدس نه فقط اشخاص نجات نيافته را در مورد گناه و  روح    

كند كه نزد  سازد بلكه آنان را دعوت مي عدالت و مكافات متقاعد مي

 نوشته شده است 4عبرانيان فصل ششم، آية  هدر رساله ب.  مسيح بيايند

اند  دهاند و طعم عطية آسماني را چشي زيرا آناني كه از نور الهي منور شده"

 بايد توجه داشته باشيم كه اين "...القدس نصيبي دارند  و در روح

القدس است كه حقانيت انجيل عيسي مسيح را بر گناهكاران آشكار  روح

القدس دربارة نجات  شود، روح وقتي انجيل عيسي مسيح اعالم مي.  كند مي

كند كه  دهد، ضمناً او در مردم اشتياق ايجاد مي به مردم آگاهي ذهني مي

  .براي دريافت نجات به مسيح روي بياورند

  

  پذيرند القدس در رابطه با كساني كه مسيح را مي كار روح

القدس اشخاص نجات نيافته را در  تا اينجا گفتيم كه روح    

كند همچنين آنان را دعوت  مورد گناه و عدالت و مكافات متقاعد مي
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القدس براي كساني كه مسيح  ححاال ببينيم رو.  كند كه نزد مسيح بيايند مي

  .كند پذيرند چكار مي را مي

  

  بخشد القدس تولد تازه و حيات تازه مي روح

اي كه يك نفر بسوي  به موجب كالم خدا در همان لحظه    

.  بخشد القدس به او تولد تازه و حيات تازه مي كند روح مسيح بازگشت مي

ت كه حيات روح خداس" 63بر اساس انجيل يوحنا فصل ششم، آية 

در گفتگوي عيسي با نيقوديموس كه يكي از بزرگان قوم .  "بخشد مي

القدس است كه تولد تازه به انسان عطا  بينيم كه اين روح يهود بود مي

...  " نوشته شده است كه 7-3در انجيل يوحنا فصل سوم، آيات .  كند مي

  ." را ببيندتواند پادشاهي خدا يقين بدان تا شخصي از نو تولد نيابد نمي

اي از نو متولد  چطور ممكن است شخص سالخورده"نيقوديموس گفت 

تواند باز به رحم مادر خود برگردد و دوباره تولد يابد؟   شود؟  آيا مي

تواند به پادشاهي خدا وارد  يقين بدان كه هيچكس نمي: عيسي پاسخ داد

ابد جسم آنچه از جسم تولد بي.  شود مگر آنكه از آب و روح تولد يابد

تعجب نكن كه به تو .  است و آنچه از روح متولد گردد روح است

  ."گويم همه بايد دوباره متولد شوند مي

او ما را نجات داد، اما اين "اش به تيطس نوشت  پولس رسول نيز در رساله

نجات بخاطر اعمال نيكويي كه ما كرديم نبود، بلكه به سبب رحمت او از 

القدس به ما تولد تازه و حيات تازه  يلة آن، روحراه شستشويي بود كه بوس

القدس  به اين ترتيب روح).  5رساله به تيطس فصل سوم، آية  ("بخشيد

  .بخشد پذيرد تولد تازه و حيات تازه مي به شخصي كه مسيح را مي
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  كند القدس مهر مي روح

القدس  عالوه بر بخشيدن تولد تازه و حيات تازه، روح    

ار د ايمانبه اين ترتيب .  كند آورد مهر مي مسيح ايمان ميشخصي را كه به 

پولس .  تواند مطمئن باشد كه براي هميشه به خدا تعلق دارد به مسيح مي

شما نيز وقتي پيام حقيقت يعني "رسول به مسيحيان شهر افسس نوشت 

مژدة نجات خود را شنيديد و به او ايمان آورديد، با او متحد شديد و خدا 

القدس، كه قبالً وعده داده بود مهر مالكيت خود را بر شما  اي روحبا اعط

روح خدا ضامن آن است كه ما آنچه را او به قوم خود وعده .  نهاده است

دهد كه خدا به متعلقان خود  داده است خواهيم يافت و به ما اطمينان مي

 رساله به ("آزادي كامل خواهد بخشيد پس جالل و شكوه خدا را بستاييم

  ).14-13افسسيان فصل اول، آيات 

اران به مسيح نهاده شده است و د ايمانبينيم كه مهر مالكيت خدا، بر  مي

 30در آية .  دهد كه ما مسيحيان تا ابد، مال خدا هستيم اين مهر نشان مي

القدس خدا را  روح"از فصل چهارم رساله به افسسيان نوشته شده است 

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

القدس بر ما  بينيم كه مهر روح مي.  "شويد كه در آن كامالً آزاد مي

اران به مسيح، ضامن آمدن روزي است كه نجات ما تكميل خواهد د ايمان

ارانش را به آسمان باال ببرد ما د ايمانآيد تا  در آن روز كه مسيح مي.  شد

چه مرده باشيم و چه زنده صاحب جسمي غيرفاني كه به او تعلق داريم 

چون مهر مالكيت خدا بر ما نهاده شده است نجات نهايي ما .  خواهيم شد

قطعي خواهد بود و ما با بدنهايي غيرفاني ابديت را با خدا خواهيم 

  .گذراند

  



 تعاليم اساسي كتاب مقدس

  شود القدس ساكن مي روح

دهد اين  القدس انجام مي يكي ديگر از كارهايي كه روح    

آورد بطور دائمي در  اي كه يكنفر به مسيح ايمان مي كه در لحظهاست 

ار د ايمانتوانيم بگوييم كه هر  به اين ترتيب مي.  شود وجودش ساكن مي

  .القدس را در درون خود دارد واقعي روح

.  القدس در عهد عتيق و عهد جديد است اين، يكي از تفاوتهاي كار روح

ار ساكن است و د ايمانمي در وجود القدس بطور دائ در عهد جديد روح

در عهد جديد آيات گوناگوني وجود دارد كه نشان .  كند او را ترك نمي

در رسالة .  اران به مسيح ساكن استد ايمانالقدس در قلب  دهند روح مي

هر كه روح " نوشته شده است 9پولس رسول به روميان فصل هشتم، آية 

د توجه داشته باشيم كه در اينجا باي.  "مسيح را ندارد از آن او نيست

دانيم كه مسيح و  مي.  القدس است منظور از روح مسيح همان روح

در رسالة دوم پولس رسول .  القدس در ذات و ماهيت همانند هستند روح

خود را "اران به مسيح گفته شده د ايمان به 5به قرنتيان فصل سيزدهم، آية 

فهميد آيا ايماني كه داريد، ايمان بيازماييد و خود را امتحان كنيد تا ب

شما بايد تا اين موقع دانسته باشيد كه عيسي مسيح در .  حقيقي است يا نه

  "!)مگر اينكه در امتحان رد شده باشيد(شماست 

اران به د ايماندهند ما  آيات ديگري در عهد جديد هست كه نشان مي

كالم خدا به .  القدس در ما ساكن است مسيح معبد خدا هستيم چون روح

دانيد كه معبد خدا هستيد و  آيا نمي": فرمايد اران به مسيح ميد ايمانما 

) 16رسالة اول به قرنتيان فصل سوم، آية (روح خدا در شما ساكن است؟  

القدس است كه خداوند به شما بخشيده  دانيد بدن شما معبد روح آيا نمي"

  )19ن فصل ششم، آية رسالة اول به قرنتيا ("است و در شما ساكن است؟
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كند  اي كه يكنفر به گناه پشت مي توانيم بگوييم، در لحظه به اين ترتيب مي

القدس به او  نخست اينكه روح.  آورد و به عيسي مسيح خداوند ايمان مي

كند و سوم  دوم اينكه او را مهر مي.  بخشد تولد تازه و حيات تازه مي

القدس اينكارها را بطور  روح.  شود اينكه بطور دائمي در او ساكن مي

دهد و  آورند انجام مي اتوماتيك براي همة كساني كه به مسيح ايمان مي

  .هيچ استثنايي وجود ندارد

ايم و خدا كارهاي  در خاتمه، ما كه از راه ايمان به مسيح نجات يافته

مختلفي برايمان انجام داده است بايد پيوسته سپاسگزار منجي خود باشيم 

  .اطاعت كنيمو از او 

ايد و از  اما شما كه هنوز مسيح خداوند را بعنوان منجي خود نپذيرفته

ايد، بهتر است هر چه زودتر به او  نظير نجات برخوردار نشده نعمت بي

روي بياوريد تا نه فقط از گناه و عواقب بد آن نجات بيابيد بلكه از 

  .مند بشويد حضور دائمي روح خدا در زندگيتان بهره

  .مينآ.  ند شما را بركت بدهدخداو


