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 مقدمه

از سنت  از سنتکید  اتهای اعتقادی مسیحی، بر موردی  هر یک  های اعتقادی بر پرستش  دارند. بعضی 

در امور اجتماعی و اعمال    مشارکتبعضی بر    تاکید.  کنندمی کید  اتو حقیقت    االهیاتیدارند. بعضی بر آموزۀ  کید  ات

است. همة اینها    نشاط  پر بعضی، زندگی مسیحی    تاکید کنند.  می  تاکید دیگران بر اتحاد میان ایمانداران    کوست.نی

 خوبی هستند.   تاکیدات

بخشد، و اغلب، بسیاری از مسیحیان  ما وحدت می  تاکیداتاما یک واقعیت اساسی وجود دارد، که به همة  

د. او  ن گیرسرچشمه می  او نیکو در بدن مسیح، از    تاکیداتگیرند. او همان کسی است که همة این  را نادیده می آن  

کند. او همواره با ماست،  های ایمان مسیحی، تشویق و تقویت میشخصی است که ما را در همة اینها و همة حوزه

 القدس. این شخصیت کسی نیست جز خداوند، روح. ماست درون   اتِیح او  .کوشدی م  ما در   نجات اِعمال یبرا و

این درس را    است.  « اعتقادنامة رسوالن »از مجموعه دروس    درسچهارمین  این   القدس »عنوان  «  روح 

القدس، سومین شخص  در این اعتقادنامه است که بر اعتقاد به روح  مانی ا  از  بندیبر  ایم چون تمرکزمان  گذاشته

 دارد. تاکید خدای تثلیث ما 

 پردازد: القدس میبه مبحث روح خط یک در   امستقیم اعتقادنامة رسوالن 

 

 ایمان دارم.  القدس...من به روح

 

القدس در بطن  تنها عبارت دیگری که دربارۀ او در اعتقادنامه وجود دارد آن است که عیسی از طریق روح

پردازد.  القدس میبه روح  ی کمتر  به نسبت،  اکم صراحتتوان دید، اعتقادنامه دست همانطور که میمریم لقاح یافت.  

داشته    حیاتیکند که در طول تاریخ برای ایمانداران، اهمیت  اما به طور ضمنی، حقایق مهمی را دربارۀ او تفهیم می

 است.

رۀ الوهیت او، یعنی عضویت کامل او در  شود. اول، درباالقدس، به سه بخش تقسیم میبحث ما دربارۀ روح

القدس شخصیتی واقعی  که روح خواهیم دید پردازیم، و  الوهیت، صحبت خواهیم کرد. دوم، به ویژگی شخصی او می

دهد،  . و سوم، به بررسی کاری که او در گذشته انجام داد و امروز همچنان به آن ادامه می االهیاست، نه نیرویی  

 القدس آغاز کنیم. ید با الوهیت روحخواهیم پرداخت. بیای
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 الوهیت 

که  . کرد   م یخواه  نگاه   ر یمس  دو   به  القدس، روح  تیالوه  ی بررس   در  دید  خواهیم  سو،  یک    ة اعتقادنام»  از 

.  اندازیممی مقدسی تعلیم اعتقادنامه نگاهی  دارد. و از سوی دیگر، به مبنای کتابکید  ات القدس  الوهیت روح  ر ب  « رسوالن 

 القدس شروع کنیم. بر الوهیت روح رسوالن ةاعتقادنام کیداتبیایید با روش 

 

 اعتقادنامة رسوالن 

 
که آیا    است  این   دپرسنمردم میاغلب  تی که  سواالرسیم، یکی از  القدس میوقتی به صحبت دربارۀ شخص روح

  ة اعتقادنام  بینیم کهمی   تاریخی  گزارشالبته در    ؟به او معترف بوده  و  داشتهکید  اتالقدس  کلیسا همیشه بر الوهیت روح

  کالسدون   ی شوراکه فکر کنم    ر دیگ روشن نیست، اما در یک شورای    کامال القدس  ، شخصیت روحهیقین  ی شوراو    هیقین

  االهی   کامال القدس هم باید همراه با خدای پسر به عنوان یک شخصیت  شده که روحکید  اتبود، در شورای کالسدون  

پس کلیسا همیشه معترف به الوهیت  »:  کهد  وین بگمورد پرستش قرار بگیره. همین باعث شده که بعضی از مردم  

.  شدند می ن. شوراها هرگز به منظور به انشا درآوردن یک آموزۀ جدید جمع  هست  به نظرم این اشتباه  « .القدس نبودهروح

بنابراین   بود.  با بدعت  در مقابله  تاریخی کلیسا  تعلیم سنتی و  برای روشن کردن مفهوم  فراخوان شوراها همیشه 

  رسوالن خاطر اعالمیة این شورا، دلیل بسیار خوبی برای قبول این موضوع داریم که از دوران  ه  یم که بوینیم بگاتومی

ردیابی    ا رالقدس  نیم تعلیم الوهیت روحاتوهیدانان اولیة کلیسا، میو اال  ی رسوالن  پدران  افبه بعد، و به وسیلة اعتر

 کنیم.

مور بلیک ستیو ادکتر   -  

 

. اما  کندرا بیان نمی  القدسبه صراحت الوهیت روح رسوالن  ةاعتقادنام کنیم که اعترافاز همین ابتدا، باید 

القدس را به  دارد. اول اینکه ساختار تثلیثی، روحکید  ا تالقدس  کم به دو روش، به طور ضمنی بر الوهیت روحدست

مورد لقاح عیسی،    شمارد. و دوم آنکه، توضیح اعتقادنامه درمی  ا خدای پدر و خدای پسر بریکسان ب،  های مهمی روش

تقادنامه شروع  القدس است. بیایید نگاهی به این دو موضوع بیندازیم، و کار را با ساختار اعالوهیت روح  دهندۀ نشان 

 کنیم.
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 ساختار 
های قبل، وقتی از دیدگاه آموزۀ خدا به بررسی اعتقادنامه پرداختیم،  خاطر دارید که در یکی از درس ه  ب

توان متشکل از سه بخش اصلی دید که هر بخش با بیان »من ایمان  را می   رسوالن  ةاعتقادنام  اشاره کردیم که

کند. بخش دوم دربارۀ باور به عیسای مسیح، یگانه  شود. بخش اول از باور به خدای پدر صحبت می دارم« آغاز می 

 القدس و فهرست خدمات فعاالنة اوست.پسر او، خداوند ماست. و بخش سوم، خالصة اعتقاد به روح 

های اولیة  زمان بسط یافته و نسخه   در طول  طور که در یکی از دروس قبلی دیدیم، اعتقادنامة رسوالن همان

از این اعتقادنامه   ی دی تعم  یها اعتقادنامه  ، آن اولیه شامل کلمات  محلی بوده است. بعضی  ایمان دارم»های    « من 

  میالدی به شکل معیار در آمد،   ۷۰۰ای در حدود  نسخه، مانند  مربوط به عیسی هستند. اما سایرین  بندهایپیش از  

اعتقادنامه بر  یعنی    : بود   یکسانآنها  ، تفکر  شانخاص عبارات  نظر از  اند. اما صرف استفاده کرده   «و»فقط از کلمة  

تثلیثی    ۀ قاعدمورد قبول کلیسا بوده است.    عمومابندی  بندی شده بود. این تقسیمتقسیم   تثلیث اساس سه شخص  

، یعنی در شخص خدای پدر، خدای پسر  دارد  جودودر سه شخص    او  که   است،واحد  بیانگر ایمان به یک خدای    مزبور

 القدس. و خدای روح

زیست، توضیح داد که  میالدی می   236تا    1۷۰های  ، یکی از پدران کلیسای اولیه، که بین سال توسیپولیه

در    احتماال . این اعتقادنامه  دادمی نشان    بسیار صریح در روزگار او، ساختار تثلیثی را    مورد استفاده اعتقادنامة تعمیدی  

  زبان ای مورد استفاده قرار گرفته است.  کم به طور گستردهرسد که کمای محلی بوده، اما به نظر میابتدا اعتقادنامه

بر    تاکید استوارشسم تعمید، به روشنی  آن بسیار شبیه اعتقادنامة رسوالن امروزی است، و طرز استفاده از آن در مرا

 دهد. تثلیث را نشان می 

  ، غوطه  هرشده است. در  در آب انجام می  شخص  ةغوطهیپولیتوس شرح داده که مراسم تعمید با سه بار  

کرده است. ابتدا  میکید  ات ص تعمیدگیرنده بر قسمتی از اعتقادنامة تعمیدی مربوط به یکی از سه شخص تثلیث،  شخ

بر موارد  کید  اتسپس نوبت    . شدیم  ور غوطهکرد، و سپس در آب  او به موارد ایمان مربوط به خدای پدر اعتراف می

سوم و    ةغوطو  القدس  بر موارد ایمان به روحکید  اتدوم شخص. و در نهایت،   ةغوطو رسید  ایمان به خدای پسر می 

  ا عمدوسیلة این مراسم و مراسم مشابه آن در کلیسای اولیه، مشاهده کنیم که ساختار اعتقادنامه،  ه  توانیم بنهایی. می

 ته و روشن سازد. القدس، را برجسطوری طراحی شده بود که الوهیت و کار هر شخصیت تثلیث، و از جمله روح

 واسطة اوست.ه القدس، توصیف لقاح عیسی ببر الوهیت روح رسوالن  ةاعتقادنام کیدات دومین روش 

 

 لقاح عیسی 
 ی مسیح، پسر خدا، اکند که عیسبیان می رسوالن  ةاعتقادنام
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 لقاح یافت. القدس... از طریق روح

 

گذارد.  بر این ایمان صحه می  قویا    ، کند، اما به طور ضمنیرا اعالم نمی  روحالوهیت کامل    صریحااین عبارت  

 اشاره دارد، هنگامی که فرشته به مریم گفت:   3۵: 1اعتقادنامة مزبور در هنگام صحبت از لقاح عیسی، به لوقا 

 

مولود مقدس و پسر خدا  خدای متعال بر تو سایه خواهد افکند، از این رو، آن   القدس بر تو خواهد آمد و قدرت روح

 (. 3۵:  1خوانده خواهد شد )لوقا 

 

در این درس خواهیم دید، فقط    ابعدالقدس معادل با قدرت خدای متعال است. همانطور که  در این آیه، روح

از کارهای    . باشد  ی متعال  قدرت  صاحب   تواند خدا می این آیه به عنوان مثالی  با اشاره به  پس اعتقادنامة رسوالن، 

او صحه می الروح الوهیت کامل  بر  استنتاج بقدس،  این  شود که  مییید  اتنیز    ۷- ۵:  1۰وسیلة عبرانیان  ه  گذارد.  

 گوید: می

 

قربانی و هدیه را نخواستی، اما بدنی برای من مهیا ساختی. از  »از این رو، هنگامی که مسیح به جهان آمد، فرمود:  

آیم، تا ارادۀ تو را ای خدا به جای  اینک من خود می”های گناه خشنود نبودی. آنگاه گفتم:  هدایای سوختنی و قربانی 

 (. ۷- ۵: 1۰)عبرانیان  «“ .ام نوشته شده استآورم؛ در طومار کتاب درباره

 

کار خدا بوده است. در پرتو آیاتی مثل اینها،    امشخص بینیم که آفرینش بدن انسانی عیسی  در اینجا می

الوهیت  یید  ات اش  دهد، نیت اصلیالقدس نسبت میلقاح عیسی را به روح  رسوالن  ةاعتقادنام  بگوییم وقتیجاست که  هب

 روح است. 

بیایید نگاهی به مبنای  ،  رسوالن   ةاعتقادنامالقدس توسط  پس از بررسی چگونگی ابراز ایمان به الوهیت روح

 مقدسی آن بیندازیم. کتاب

 

 ی مقدس کتاب یمبنا
شده است،  یید  ات قرون گذشته    طول امروزی ما به طور پیوسته در  یید  ا تدرک این موضوع که ایمان مورد  

است. با این   بسیار مفیدالقدس دربارۀ الوهیت روح رسوالن ةاعتقادنام ارزش زیادی دارد. به همین دلیل، درک تعلیم

ای از کالم  به عنوان خالصه  رسوالن   اعتقادنامةگیرد. ما برای  می ت  ئنشاطمینان اصلی ما از خود کالم خدا  وجود،  
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. به همین دلیل، این موضوع همواره برای ما اهمیت دارد  مقدس کتاب   جایگزینی برای   به عنوان  ، نهارزش قائلیمخدا  

 دسی هستند. مقهمگی کتاب اعتقادنامههای که اطمینان حاصل کنیم، گفته

 

. اول، این واقعیت  تایید کنیمالقدس  لوهیت روحکند که ابه ما اشاره می   کم به چهار دلیلکنم کالم خدا دست فکر می

که  است واقعیتالقدس این . دومین دلیل الوهیت روحشده  کار بردهه جای خدا به بالقدس  روح هاکه در بعضی متن 

که فقط خدا    د دهالقدس هم کارهایی را انجام میروح. سوم،  دده نسبت می صفاتی را که مختص خداست، به روح  

که    -   28در متی باب    -در نام واحدی وجود دارد    القدس یم که روحوش، متوجه میانهایت . و  آنهاست  انجام قادر به  

 . دگیرن مسیحیان به آن تعمید می

دکتر کیت جانسون   -  

 

های مختلفی نشان داد. اما در راستای  توان به روشالقدس را میروحمقدسی ایمان به الوهیت  مبنای کتاب

د،  ن اشاره دار  که به او  ایتثلیثی   قواعددهد، و  نسبت داده شده به او، کارهایی که انجام می  هاینام ، بر  ما  اهداف

 از کنیم.القدس نسبت داده شده، آغ مختلفی که در کالم خدا به روح هاینامشویم. بیایید با متمرکز می

 

 ها نام
کامال  شکلی    به   ها نامهای بسیار زیادی خوانده شده است. بعضی از این  مقدس به نامالقدس در کتابروح

دیگری هم    هاینامخوانند. و البته  می  االهیبه صراحت زیاد، او را    هانام دهند. سایر  را نشان می   ضمنی، الوهیتش 

 وجود دارند.  در میان این دو قطب

  »مقدس«   اصطالح .  باشد  « القدسروح»   نام   ترین شکل است،نامی که القاکنندۀ الوهیت او به ضمنی   د یشا

اشاره دارد که    یی زهایچبه    عموما   « مقدس»  ة کلم.  ستندین  ی االه  که  شود   استفاده   نش یاز آفر  ی جوانب  ی برا  د توانیم

خود    یبه خود   »مقدس«  ةکلمخدا مخصوص هستند. پس    ی برا  یچون به نوع  اند،خود مجزا شده  معمول   انیهمتا از  

 .ستین القدسروح تیالوه  انگریب

  « آن قدوس»  مکررا  با این وجود، توجه به این نکته اهمیت دارد که در سراسر عهد عتیق، این خداست که 

این    12-9:  11، و هوشع  1۵-11:  3۰اشعیا  ،  22:  19  دوم پادشاهان های مختلفی از جمله  شود. در متنخوانده می

القدس به شخص خدا اشاره دارد، مثل اشعیا  رسد نام روحبینیم. همچنین در بعضی از متون، به نظر می موضوع را می

نیز    1۷:  9. این موضوع نامگذاری را حتی در برخی از ادبیات یهودی غیرالهامی، مانند کتاب حکمت  11-  1۰:  63

 . ببینیم « القدسروح» مفهوم الوهیت را در نام   درست است که زمینة عهد عتیق،   در برابر این کنیم. مشاهده می
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به   القدس که بر الوهیت اوروح  هاینامبسیار تلویحی، بیایید به بعضی از    یهانامبا در ذهن داشتن این  

روح  »،  «روح خداوند » شامل    ها امننه بسیار تلویحی و نه بسیار صریح داللت دارند، نیز نگاهی بیندازیم. این    شکلی 

روح او که عیسی را از مردگان  » و  ،  و«روح پسر ا»،  «روح عیسی »شود. همچنین  می «  روح خدای زنده»و  ،  «خدا

القدس درست مثل اتحاد هر انسان با روحش  با اشاره به این موضوع که اتحاد خدا با روح  هانام همة این  .  « برخیزانید

دهد،  نشان می  11:  2قرنتیان  اول    القدس الوهیت دارد. پولس به روشنی این ارتباط را در  روحدهند که  است، نشان می 

 نویسد: و می

 

زیرا کیست که از افکار آدمی آگاه باشد، جز روح خود او که در درون اوست؟ بر همین قیاس، فقط روح خداست که  

 (. 11: 2قرنتیان  اول از افکار خدا آگاه است )

 

انسانی است. به   کامالدر آن وجود ندارد.  ایقسمتی از ساختار انسانی ماست. هیچ مورد غیرانسانی روح ما 

افکار خدای پدر را می  االهی   کامال القدس  همین شکل، روح توانایی درک  او  به  امر  بخشد. پس،  است. و همین 

 خداست. دهد که القدس با آشکار کردن فکر خدا به مسیحیان، نشان میروح

خوانند. به گفتار پطرس  می  «خدا»القدس را به نام  روح  ،رسیم که به صراحت تمامسرانجام، به متونی می

 گوش بدهید:  ۴- 3:  ۵خطاب به حنانیا در اعمال 

 

القدس دروغ بگویی و بخشی از بهای زمین را برای  ای حنانیا، چرا گذاشتی شیطان دلت را چنین پر سازد که به روح

 (. ۴-3: ۵ رسوالن  داری؟... تو نه به انسان، بلکه به خدا دروغ گفتی )اعمال  خود نگاه

 

دهد  می دروغ گفته است و سپس توضیح  القدس  روح در این متن، ابتدا پطرس به حنانیا گفت که او به  

 . خواندمی  «خدا »را القدس  روح  صریحا منظورش از اینکه حنانیا به خدا دروغ گفته، چیست. در اینجا پطرس رسول 

که بسیاری از آنها الوهیت او را در  بینیم  می ،  کنیممی را در کالم خدا بررسی  القدس  روح   هاینام پس وقتی  

 . دهندمی ، نشان یصریحت میان دو قطب تلویحی و ای گستره 

 به اوست.  االهی ، نسبت دادن صفات القدس روح مقدس در نشان دادن الوهیت کتاب دومین روش 
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 صفات 
و   منقول  صفات، یعنی: اندگفته سخن  االهی، از دو دسته صفات مجزای یسنت  به طورهیدانان مسیحی اال

یا    «منتقل کند »مخلوقاتش    هبتواند  است، که به نوعی می  منقول از یک سو، خدا دارای صفاتی    . منقول  ری غ  صفات 

 کند.  «سهیم »آنها را 

کند.  ت سهیم میو آنها را در این صف  منتقل کردهها  انسان   هب، که آن را  خرد است، خدا دارای صفت  مثال

کنند. اما به نوعی توانایی تفکر عاقالنه را دارند.  خدا را درک نمی  خرد  کامالها به عنوان مخلوقاتی محدود،  انسان

ایم که  خدایی منطقی آفریده شدهوسیلة ه دهد که بهستیم. فقط نشان می  االهی  البته این به معنی آن نیست که ما

  خردمندی گیرد؛ ما انعکاسی از صفت  ما از او سرچشمه می  خرد است.    منتقل کردهما    هخود را ب  خرد تا حدودی صفت  

 اوییم چون او ما را آفریده است. 

دهد که محبتی  های کالم خدا تعلیم میخدا، محبت اوست. بسیاری از قسمت  منقول یکی دیگر از صفات  

برگرفته شده است. این موضوع را در    االهی از صفت محبت    ا مستقیم نسبت به دیگران، و حتی خدا داریم،    که ما 

 بینیم.می  21- ۷:  ۴یوحنا اول  ؛ و ۷: 1تیموتائوس دوم ؛ 1: ۵، افسسیان 2: ۵هایی مانند غالطیان قسمت

توانند در آنها سهیم شوند.  مخلوقاتش نمی  ا طبیعتصفاتی که    -   نیز هست   منقولی   ولی خدا دارای صفات غیر 

او، که اشاره به آگاهی، دانش و حکمت نامحدودش دارد؛    مطلق  ییدانا خدا عبارتند از:    منقول  آشناترین صفات غیر 

او، که نشانگر همه جا حاضر بودنش در آن واحد    مطلق  حضورنهایتش است؛  او، که مربوط به قدرت بی  مطلق  قدرت

خدا، مختص او    منقول   دهد. از آنجا که صفات غیر را نشان می  اشابدی و ناگسستنی   وجوداو، که    ی جاودانگاست؛ و  

القدس نیز دارای برخی از این صفات است، الوهیت وی را ثابت کنیم.  توانیم با نشان دادن اینکه روحهستند، می

دارای تمامی این صفات است. ابتدا دانایی مطلق  رسیم که او در واقع  با بررسی کالم خدا به این نتیجه میالبته،  

 القدس را در نظر بگیرید. روح

:  2قرنتیان اول و  1۷: 1داند. این موضوع را در افسسیان  افکار خدا را می کامال گوید که روح کالم خدا می

القدس  وانایی روحبینیم. البته، فکر خدا نامحدود است، و درک کامل آن مستلزم ذهنی نامحدود است. تمی  11- 1۰

القدس نیز دانای مطلق است. و چون دانای مطلق است، پس  کند که خود روحبرای درک دانایی مطلق خدا، ثابت می

 باید خدا باشد. 

  نامحدود قدرت او همان قدرت    .ثابت کرد  القدس را با قدرت مطلق او نیز الوهیت روح   توانهمچنین می

، رومیان  6:  1۰سموئیل  اول    مثال گویند،  القدس سخن می ا از قدرت روحهای کالم خدخداست. بسیاری از قسمت

  3- 1:  1القدس با قدرت خدا در پیدایش  . به پیوستگی روح۵:  1تسالونیکیان  اول  ، و  11:  12قرنتیان  اول  ،  19:  1۵

 توجه کنید: 

 



القدس : روح۴درس    اعتقادنامة رسوالن    
 

 

-8- 

 جهت دریافت سایر دروس و راهنمای مطالعه به بخش فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم مراجعه کنید: 

farsi.thirdmill.org 

 

ها را فرو  لجه و روح خدا سطح آب  یبر رو یکیبود و تار یرو با یته  ین. و زمیدرا آفر ین ها و زمدر ابتدا، خدا آسمان 

 (. 3-1:  1)پیدایش   شد  یی بشود.« و روشنا یی گرفت. و خدا گفت: »روشنا

 

اساس زبان و مفهومی    به کلیت تثلیث است. اما بر   ا عمومگفتیم، اشارات عهد عتیق به خدا    قبال همانطور که  

آن بر یک شخص یا شخص دیگر تثلیث را نیز مشاهده کرد. در این  کید  اتتوان به درستی  که به کار برده شده، می

آفرینش نور توسط روحبر شخص روحکید  اتمورد،   القدس انجام گرفت.  القدس به عنوان روح خداست. پس، کار 

اینکه روحچیزی که خدا در این باب آفرید، صدق می  همین موضوع برای هر اما برای  القدس دارای چنین  کند. 

 باشد.  االهی کامالبایست مطلقی باشد، برای اینکه او توانایی آفرینش هستی از نیستی را داشته باشد، می توانایی 

هایی مانند مزمور  القدس دارد، حضور مطلق است. قسمتکه روح  االهی   منقول   یکی دیگر از صفات غیر

 بلندای آسمان گرفته تا قعر دریا، حضور دارد. آموزد که روح در گوشه و کنار آفرینش، از به ما می 1۰-  ۷: 139

نام    «روح جاودانی»القدس به عنوان  روح  از   1۴:  9القدس دارای صفت جاودانگی نیز هست. عبرانیان  و روح

 به این معنی که او از ازل بوده و تا ابد خواهد بود.  ؛ بردمی

القدس،  دهد که روحو صفاتی مانند آنها، نشان می  منقول   مقدس به روشنی توسط این صفات غیر کتاب

 خداست. 

 

   کار
در همین    ابعد دهد.  القدس در نوع کاری است که او انجام می سومین مدرک کالم خدا در مورد الوهیت روح

  خواهیم نگاه کوتاهی به تعدادی القدس خواهیم پرداخت. در اینجا، فقط می تر کار روحدرس، به بررسی بسیار عمیق 

 دهند. از کارهای او بیندازیم تا ببینیم این کارها چگونه الوهیت او را نشان می

 

،  دده که به مسیح شهادت می ست  ی کس. روح خدا  ی اوست کارهادر کالم خدا، نگاه کردن به    ن یااز اثبات    یقسمت

از    رهاکا. همة این  د داردر آفرینش شرکت  و  ،دناخیزمی  ، از مردگان بر دده ، حیات تازه می دپیوندمی در مسیح به ما  

فقط   ینها ا. دهدانجام   دن اتونمیی ردیگها یا هیچ مخلوق ها، یا فرشتهکه آدم  ستی . کارهای ندندار تر خدا کم های کار

، پس نه  دکن میخدا رو    کارهای ن  اهم   ا دقیقالقدس  بینیم که روحمربوط به شخص خداست. بنابراین، می  ارهای ک

 د. شخص است، بلکه الوهیت هم دار تنها یک 

استفان ولومدکتر   -  
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بیان کتابالقدس کارهای زیادی انجام میروح این موضوع    مختص مقدس فقط  دهد که به  خداست، و 

  را   خوانیم، وقتی او روح ما می   11:  8اوست. به عنوان مثال، همانطور که در رومیان    االهی نشانگر قدرت و صفات  

افسسیان  حیات جدیدی می  ، کندیم   یی نوزا در  بمی  18:  2آفریند. همانطور که  پدر  ه  بینیم،  به  اوست که  واسطة 

گیرد. قدرتی که در  آموزیم، او نجات را در ما به کار می می  8-۵های  دسترسی داریم. به طوری که در رومیان باب 

،  ۴:  1۵هایی مثل رومیان  در قسمت   پس معجزات پیامبران و حتی خداوند ما عیسی است، از اوست، و این موضوع را 

ناپذیر است، بیایید فقط به منظور نشان دادن  پایان  ا تقریبالقدس  روح  االهی بینیم. هرچند فهرست کارهای  می  19

 آنها به چند مثال برجسته توجه کنیم.

دریافت  های کالم خدا بود، که سخنان شخص خداست. ما با  بخش نوشتهالقدس الهاماول، روح  وهلة در  

. این موضوع را در متی  کنیمتصدیق می القدس، همان کالم خداست، او را به عنوان خدا  این موضوع که کالم روح

 یابیم. می  1۷: 6، و افسسیان 31: ۴و  16:  1، اعمال 3۴: 3، یوحنا 2۰: 1۰

 گوید، گوش بدهید: می 21- 2۰: 1پطرس  دوم  فقط به عنوان یک مثال به آنچه پطرس در  

 

القدس  انسان هرگز آورده نشد، بلکه مردمان به روح   ۀکه نبوت به اراد  یرا. ز یستن  یخود نب  یربوت کتاب از تفسن  یچه

 (. 21-2۰:  1پطرس دوم )  مجذوب شده، از جانب خدا سخن گفتند

 

سخن گفتن از جانب خداست.    به معنای  القدس شدنمجذوب روح   دهد کهتعلیم می در این متن، پطرس  

است، آن را وحی کرده و بیان    تثلیثالقدس که شخص سوم  روح  امشخصکالم خدا، سخن خداست چون خدا، یا  

 نموده است. 

،  16-1۴های  الوهیت اوست. در یوحنا باب   دهندۀ نشان   ، مشاورالقدس به عنوان  مثال دیگر اینکه، کار روح

کند که کارهایی مانند آشکار کردن حقیقت، الزام جهان به  اشاره می  ایهندهدتسلی القدس به عنوان  عیسی به روح

القدس  رسد، اما این خدمت ارزش روحدهد. هرچند ابتدا به نظر دور از ذهن می گناه، و شهادت به عیسی را انجام می

 گفت:  ۷: 16سازد. همانطور که عیسی در یوحنا  را حتی بیش از حضور زمینی خود عیسی می

 

دهنده نزد شما نخواهد آمد. اما  ی اگر نروم تسل  یرا است، ز  ید شما مف  ی که رفتن من برا  گویمی ن به شما راست م م

 (. ۷: 16)یوحنا  فرستمی اگر بروم او را نزد شما م

 

القدس برای کلیسا بهتر از آن است  خود عیسی، حضور روح ة گفتای به این موضوع فکر کنید. بنا به  لحظه

تواند بهتر از برکت  جسمانی عیسی را در کنارمان داشته باشیم. اما یک وجود مخلوق و محدود هرگز نمیکه حضور 
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  ا شخصالقدس بیش از خدای پسر برای ما سودمند باشد، او نیز باید  حضور زمینی مسیح باشد. نه، به منظور آنکه روح

 خدا باشد. 

 

 قواعد 
های پدر  است که نام او را در کنار نام  یثیتثل   قواعد القدس،  روحچهارمین روش حمایت کالم خدا از الوهیت  

 دهد.  و پسر قرار می

  ا نسبتطور  ه  شود که به روشنی هر سه شخص تثلیث را ببه متنی از کالم خدا اطالق می  ، یث یتثل  ۀ قاعدیک  

القدس به  اشاره به پدر، پسر و روحگذارد. با  می  نمایشهمکاری آنها را به    معموالدهد، و  برابر مورد اشاره قرار می

برابر، کتاب بیان میعنوان شرکای  الوهیت دارد. این قواعد را در  کند که روحمقدس  اندازۀ پدر و پسر،  القدس به 

یابیم. بیایید  های دیگر می، و بسیاری از قسمت 1۴- 13:  2تسالونیکیان دوم  ، 6-۴: 12قرنتیان اول  ،  3۰:  1۵رومیان  

 ل از این قواعد بپردازیم. تنها به دو مثا

 دهد: توان یافت که در آن عیسی فرمان می می 19: 28اولین قاعده را در متی  

 

 (. 19:  28القدس تعمید دهید )متی  ها را شاگرد سازید و ایشان را به نام پدر، پسر و روحبروید و همة قوم 

 

هر سه شخص تثلیث انجام شود. این فرمان  در این قاعده، عیسی اشاره کرد که باید تعمید به نام یا قدرت  

شود. در عوض، نشانگر برابری هر سه شخص  قائل نمی  تثلیثهای  هیچگونه تمایزی میان امتیاز و احترام شخصیت

 است.

 نویسد: آمده که در آن پولس اینطور می 1۴: 13قرنتیان دوم دومین مثال روشن در  

 

 (. 1۴: 13قرنتیان دوم القدس با همة شما باد ) وحی مسیح، محبت خدا و رفاقت رافیض خداوند عیس

 

خوانَد؛  ی مسیح؛ پدر، که او را خدا میااش، خدای پسر یعنی خداوند عیسپولس در دعای برکت پایانی نامه

  شرکای برابر در ارائة   ، ه هر سه شخصدهد کدهد. به این وسیله نشان میالقدس را در یک گروه قرار می و روح

 برکت نجات هستند. 

تثلیث است. آنها نشانگر برابری پدر،    برابر درالقدس شخصی  دهند که روحقواعدی مانند اینها نشان می 

، مانند تأمین فیض و نجات برای گناهکاران،  االهیو عملکردهای    تالقدس با همدیگر در موارد مهم صفا پسر و روح

 ش به عنوان خدا هستند. و پذیرفتن حرمت و پرست
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تعلیم می  تثلیث  در وحدانیت سه شخص وجود    دده آموزۀ مسیحی  ابدی  و  ازلی  واحد  . چون  د دارکه یک خدای 

 ریم. ابه عنوان خدا محترم بشم  ه فقط به او دعا کنیم، بلکه او راجا هست که ما ن هالقدس خداست، درست و بروح

 

دکتر کیت جانسون   -  

 

یعنی شخصیت او بپردازیم. در این    مان، موضوعایم تا به دومین  القدس، آمادهروح  پس از بررسی الوهیت 

القدس به عنوان یک شخص حقیقی و نه یک نیرو یا قدرت  بخش، به این واقعیت خواهیم پرداخت که باید با روح

 ، برخورد کنیم. االهی

 

 شخصیت 
  ی خودآگاه دارای   یک شخص والقدس  روح  اند کهمنکر این شده   هادر طول تاریخ کلیسا، بسیاری از گروه 

از پدر است. دیگران استدالل  است. برخی معتقد بوده  االهیو صفات شخصی    مشخص اند که او شکل دیگری 

اند. اما  بردهفقط نامی است که نویسندگان باستان برای توصیف قدرت خدا به کار می  « القدسروح»که اسم  اند  کرده

دس به عنوان یک شخصیت حقیقی  القمقدسی روحآن بر موقعیت کتابکید  اتتوان  می   رسوالن  ةاعتقادنام  ساختار از  

های کلیسای مسیحی در طول  همة شاخهموضع  کالم خداست، و    تثلیث را مشاهده کرد. این تعلیم روشنِ  در ا  و مجز

 . بوده است اعصار 

 

. و کلیسا هم  فاقد شخصیت، نه یک نیروی  است  یف شدهالقدس در عهد جدید به عنوان یک شخصیت توصروح

که در انشای این اعتقادنامة اخیر،    است  درست همین شواهد جمع شده و گفته ما به همین موضوع ایمان داریم.    حول

در قرن    ه یصریق  اهل   ل ی باسحدود سیصد یا چهارصد سال بعد این موضوع مورد بحث و جدل قرار گرفت. اما وقتی  

که مردم در    د کنمیچیزی را مطرح  ن  ا هم، بلکه  وردآنمیوجود  ه  جدید ب  ۀآموز، یک  دکنمیاش بحث  چهارم درباره

 . دایمان داشتن آن  بهطول سیصد سال 

دکتر پیتر واکِر  -  

 

کند. اما وقتی  به صراحت دربارۀ این موضوعات صحبت نمی  رسوالن   ةاعتقادنام  از ابتدا باید اذعان کرد که 

توانیم به  دهیم، میالقدس را در چند سدۀ اول مسیحیت مورد توجه قرار میمورد روح  مهم در   االهیاتی های  جدل 
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تلویحی آن بر شخصیت  کید  ات القدس یکی از اعضای تثلیث است، به عنوان  که روحاینتأیید این اعتقادنامه در مورد  

روح خدا تا حد یک    ساختن  ت یشخص  فاقد،  یمقدس نیز مانند مسیحیت کتاب   رسوالن  ةاعتقادنام  وی نیز پی ببریم.

 کند. رد میرا   االهی نیرو یا قدرت 

مان را به سه  القدس، بحث مورد شخصیت داشتن روح  درنامه  قاد اعتیید  اتمقدسی  بررسی مبنای کتابدر   

تمایز شخصی او را از پدر و پسر   ، . دوماندازیممیالقدس کنیم. اول نگاهی به صفات شخصی روحقسمت تقسیم می

کنیم. ابتدا به صفاتی که ثابت  تثلیث را تشریح میدهیم. و سوم، ارتباط شخص او با سایر اعضای  مورد توجه قرار می 

 پردازیم. القدس یک شخصیت کامل است، می کند روحمی

 

 صفات 
  ؛ دهیمبه فرد شخص او را مد نظر قرار می  های منحصر القدس، ویژگیهنگام صحبت از صفات شخصی روح

یک نیروی    ا صرفیقی باشد، نه  القدس یک شخص حقند که روحهست  هایی که تنها در صورتی صادق یعنی ویژگی

 غیرشخصی. 

 

های خدای پدر، کارهای خدای پدر، صفات  و عنوان   ها نامست که در عهد جدید، نه فقط از  به نظرم خیلی آموزنده

القدس هم صحبت  های پسر و روح، بلکه دربارۀ همین ویژگیودشخدای پدر، و عملکردهای خدای پدر صحبت می

، در  ودش میمقدس به خدای پدر نسبت داده کتاب در های شخصیتی کهکه، همة ویژگی  است این. منظورم ود شمی

که روح القدس یک   دکن میکید  اتبه ما    ردیگبار    یک  ،. و همینودشمیالقدس هم اطالق  عهد جدید به خدای روح

 ، نه یک نیرو یا یک قدرت. است شخصیت

   دانکندکتر لیگن   -

 

،  کنیمتوانیم همة آنها را در این درس فهرست  القدس دارای صفات شخصی بسیار زیادی است و ما نمی روح

القدس دارای اراده است. او به این  پردازیم. اول اینکه روحپس فقط به چهار مثال برای نشان دادن شخصیت او می

چنین    قادر بهکه    وجودیکند. روشن است که هر  دهد و انتخاب می ریزد، تمایل خود را نشان می وسیله نقشه می

  تقسیم ، پولس دربارۀ  11:  12قرنتیان  اول  یک نیرو یا قدرت باشد. به عنوان مثال، در    ا صرفتواند  نمی  ست،کارهایی 

 به آنچه او نوشت گوش کنید: کند. عطایای روحانی صحبت می

 

قرنتیان  اول  بخشد )ادۀ خود تقسیم کرده، به هرکس میآورد و آنها را به ارهمة اینها را همان یک روح به عمل می

12 :11 .) 
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خواهد افراد مشخصی، عطایای مشخصی داشته باشند، و دیگران از عطایای دیگری برخوردار شوند.  القدس میروح

نمی بدون شخصیت  برنامهنیروهای  این  توانند  اشخاص  فقط  باشند.  داشته  تمایلی  یا  کنند  دارند.  را    ویژگی ریزی 

 القدس باید یک شخص باشد. بنابراین، روح

واسطة آن دانایی دارد و قادر به تعلیم دیگران است. او  ه است، که ب خردالقدس همچنین دارای صفت روح

:  2قرنتیان اول  فکر خدا، همانطور که در    آگاهی ازبا جستجو و    مثال دهد،  های زیادی نشان میرا به روش   خرد این  

بنا 2۷:  8اساس رومیان    نیم، و بر خوامی  12-  1۰ با داشتن افکار مختص به خودش. او  ،  8:  12قرنتیان  اول  بر    ، 

 دهد. ، تعلیم می12: 12اساس لوقا   بخشد. و بر حکمت و دانش می

 صحبت کرد. به آنچه او به شاگردانش گفت، گوش بدهید:   26:  1۴روح در یوحنا    خرد دربارۀ    ا شخصعیسی  

 

آنچه من به شما گفتم، به    فرستد، او همه چیز را به شما خواهد آموخت و هرپدر او را به نام من میالقدس، که  روح 

 (. 26:  1۴یادتان خواهد آورد )یوحنا 

 

القدس  کند که روح، ثابت میخرد  دهند. پس صفتکنند، دانش ندارند و تعلیم نمینیروهای بدون شخصیت فکر نمی

 یک شخص است. 

دارای عروح اینها  القدس  و  نیز هست  مهرورزی  و  درونی  احساسات  و  را  واطف،  افراد  سایر  به  پاسخ  در 

  ا صرفد که او یک شخص است، و نه نکناش، ثابت میکند. عواطف او مانند سایر صفات شخصیها ابراز میموقعیت

از      6:  1لونیکیان  تسااول  اشاره شده است. در    3۰:  1۵القدس در رومیان  یک قدرت. به عنوان مثال، به محبت روح

 کند، گوش بدهید: صحبت می حُزن اوکه دربارۀ  3۰:  ۴شود. و به افسسیان شادی او صحبت می

 

 (. 3۰:  ۴اید، غمگین مسازید )افسسیان  روح قدوس خدا را که بدان برای روز رهایی مُهر شده

 

 او شخصیتی حقیقی دارد. دهد که می القدس دارای احساساتی مانند غم است، نشاناین واقعیت که روح

  قصد القدس دارای صفت یا ویژگی عاملیت نیز هست. او دارای اراده است، یعنی توانایی  از این گذشته، روح

سازد تا کارهای زیادی انجام دهد که فقط اشخاص  . همین موضوع او را قادر میداراستو عمل فردی را    نمودن

با ما    1:  2دهد. در فیلیپیان  القدس شهادت می، روح16:  8و رومیان    26:  1۵در یوحنا    مثالشان هستند.  قادر به انجام

  2۷- 26:  8دهد. به عنوان مثال به رومیان  گوید و فرمان می، سخن می 2:  13و    29:  8مشارکت دارد. و در اعمال  

 گوش بدهید: 
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کند  ادۀ خدا برای مقدسان شفاعت میکند. ... روح مطابق با ارناشدنی، برای ما شفاعت میهایی بیانو روح... با ناله

 (. 2۷-26: 8)رومیان  

 

فاقد  های  ست. نیروها و قدرت وا  ت یشخص  بر یگری  کند، دلیل د القدس برای ایمانداران دعا میاین واقعیت که روح

 کنند. فقط اشخاص توانایی انجام چنین کارهایی را دارند. دعا و شفاعت و ناله نمی  ت،شخصی

بین سال اچارلز   باپتیست که  کلیسای  بزرگ  واعظ  در موعظة  می   1892تا    183۴های  سپِرجِن،  زیست، 

 گوید: اینطور می 2۷-26:  8خود بر اساس رومیان   القدس روح  شفاعت

 

مان را  دهد تا صلیبم؛ او به ما یاری می یومان بشتا متحمل ضعف جسمی و فکری  کندالقدس به ما کمک میروح

در    او ما را  . باشد  جفاافترا، فقر و یا    درد جسمی، افسردگی فکری، یا تالطم روحی، یا تواند  میصلیب ما  برداریم،  

پرقوتی، لزومی ندارد که از نتیجه ترسی به دل راه    االهیدهندۀ  ی یار؛ و با داشتن چنین  ددهن یاری میما ناتوانی

 . شود کامل میقوت او در ضعف افی خواهد بود؛ . فیض خدا برای ما کدهیم

سپِرجِن اچارلز  -  

 

، که قدرت خیلی بیشتری از من  دکن می، کسی در درونم کار  دکنمی، چیزی در من کار  نمابدکه    ستدلگرمی باعث  

؛ واقعیت نیست. است  احساسکنم، این فقط یه  ی  ر دیگیا هر چیز    بردگیگاهی احساس نومیدی،    راگ. حتی  د دار

چه دلگرمی بزرگی! این    - د  بگیر تا صورت مسیح در من شکل    است  کارمقتدر در من به شدت مشغول    القدسِروح

  که من همیشه در حضور یک خدای زنده هستم، همیشه در  ستمعنی ، چون به این هم هست بخشی آگاهواقعیت 

هیچ گناهی مخفی نیست چون  از سایرین مخفی کنم،    ار  هاشکست قدر هم که    کنم. هربرابر روی خدای زندگی می

من به    ا مطمئن.  است  پاک ؛ روح خدا  است  مقدسروح    کیالقدس  کنم. و روحمن در حضور کامل خدا زندگی می

القدس  نگه دارم. ناامید نباش. روح  ا ر، تعادل  دبه کسانی که با گناه در جدال هستن   در مشاورهم  هخواعنوان یه شبان می

که با گناه داری به تو    ی جنگ باش تا او در  م  اآر. به مسیح اعتماد کن و  است  مشغول کار   و ت  زندگی   در در قلب تو،  

 . توستو همراه  د کنمیالقدس همیشه در تو کار خیال و از خود راضی هم نباش چون روح. بیدپیروزی بده 

دکتر دنیس جانسون   -  
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ایم تا  نشانگر شخصیت او هستند، آمادهالقدس  های شخصی روحصفات و ویژگی   هحال که دیدیم چگون

 تمایز او را از پدر و پسر به عنوان یک شخص مجزا در تثلیث بررسی کنیم. 

 

 تمایز 
های تثلیث  مقدس تمایز میان روح و سایر شخصیت کتاب  از   قسمت   چندین در ابتدا باید اقرار کنیم که در  

، روح پدر نامیده  2۰:  1۰القدس، روح پسر خدا خوانده شده و در متی  روح ،  6:  ۴در غالطیان    مثالروشن نیست.    کامال

 زیاد دیگری هم دارد که روشنگر ارتباط میان اعضای تثلیث است تا تمایز میان آنها.  های نامشده است. او 

قسمت  نوع  این  اما همراهی  هرچند  شدند،  اولیه  کلیسای  در  زیادی  مباحثات  میان  ها سرچشمة  نزدیک 

  کامال تثلیث یک خدای واحد هستند. پس،    صجهت، سه شخ  های تثلیث نباید باعث تعجب ما شود. به هر شخصیت 

مجزا    کامالکه او شخصیتی    کنیمالقدس روح پدر و روح پسر خوانده شود، و در عین حال اصرار  منطقی است که روح

 از دو شخص دیگر تثلیث است. 

هایی در کالم  های تثلیث، مطالعة قسمت ایز میان روح و سایر شخصیت یک روش برای روشن کردن تم 

گیرد.  قرار می کید  ات شان مورد  های میان به طوری که تفاوت   ؛دهندۀ عمل متقابل میان آنهاستنشان خداست که  

  پسر با  روح  ان یم زی تما ش ی نما ی برا متن  دو   ی ولدهند، این تمایزات را نشان می  وجود دارند کهبسیاری های قسمت

 : دقت کنید  ۷: 16سخنان عیسی در یوحنا   به اول، . کندیم تیکفا  پدر  با و

 

دهنده نزد شما نخواهد آمد. اما  ی اگر نروم تسل  یرا است، ز  ید شما مف  ی که رفتن من برا  گویمی من به شما راست م 

 (. ۷: 16)یوحنا  فرستمی اگر بروم او را نزد شما م

 

رود  آید مگر اینکه اول پسر برود. به روشنی، او با گفتن اینکه یکی می القدس نمی روحعیسی در این قسمت گفت که  

. هر یک نقش معینی داشتند، و نقش روح تا پیش از به انجام رسیدن  کرد متمایز  آید، خود را از روح  و بعد دیگری می 

 شد. روشن است که روح از پسر جداست. کار پسر بر زمین و صعودش به آسمان، شروع نمی

القدس  ، قسمتی از نقش مشاورۀ روحالمث کند.  کند که او را از پدر مجزا میبه همین ترتیب، روح کارهایی می

 دهد. کند، و با درخواست از جانب ما به حضور خدا، ما را در دعا یاری میبه ما این است که از ما دفاع می 

 

  است  روح . مسیح زندگی خود را به عنوان قربانی برای ما داد. این کار  ستا  ح یمس  کار  عمال اِروح،    کار   عمده،   طور   به

  ا ن رآ روح  ر اگکه است  ، پس ما به هر دو احتیاج داریم. منظورم این ببندددر قلب ما به کار   ا بگیرد رکه عمل مسیح 

.  دکناز درون عوض    ارکه کار مسیح ما    ده خواوضعیت چندان خوبی نداشتیم، خدا می  بست،نمی در قلب ما به کار  
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به ما عطایا   ا دائمو روح  دکن می تقدیس . روح ما را دکن ، ما را از نو متولد میدده د و روح تولد تازه مییآ پس روح می

 ست.ضروری  اواقع. پس کار روح این چیزها، و همة دبخشهایی در زندگی میو برکات و میوه

دکتر جان فرِیم   -  

 

 نویسد: ، پولس اینطور می2۷-26: 8در رومیان  مثال

 

هاست،  کند. و او که کاوشگر دل ناشدنی، برای ما شفاعت میهایی بیاندانیم چگونه باید دعا کنیم. اما روح با ناله نمی

 (. 2۷- 26:  8کند )رومیان ای مقدسان شفاعت میداند، زیرا روح مطابق با ارادۀ خدا برفکر روح را می

 

ای  دهد که آنها اشخاص جداگانهکند، نشان میالقدس از جانب ما نزد پدر شفاعت میپولس  با این تعلیم که روح

 دهد. به شفاعت گوش می  ی کند، و دیگریکی شفاعت می -  هستند 

 

دعا کنیم، در درون قلب ما    هبرای چنیم  ادنمی، وقتی ما  وید گ که پولس مینطور  اهم .  د کنمیاو نزد پدر شفاعت  

 م. ییو باید بگنیم ادنمی یم که حتی وی، تا چیزهایی را به خدا بگ دکنمیو ناله  دکن میصحبت 

دکتر جان فرِیم   -  

 

ما آنقدر    نی د. ولی در  است  القدس روحیم که الگوی اصلی دعا، دعا به پدر، به نام پسر و به قدرت  وینیم بگ اتومی

تمامیت خدا مصالحه    بر سر   القدس دعا کنیم بدون اینکهخطاب به روح  امستقیم نیم  اتوفیض و آزادی هست که می

 . ود نش مان به این دلیل پذیرفته یا دعای  کنیم

سکورجی ادکتر گلن   -  

 

زیست،  می   ۴3۰تا    3۵۴های  کلیسا که بین سال   ان پدراز  القدس، که اغلب به آگوستین،  این دعا به روح

 ای برای دعای ما باشد: تواند نمونة عالیشود، مینسبت داده می

 

 القدس در من بِدَم، ای روح

 تا افکارم مقدس شود؛ 

 القدس در من عمل کن، ای روح
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 تا کارهایم نیز مقدس شود؛ 

 القدس قلب مرا به خود جذب کن، روحای 

 تا فقط آنچه مقدس است، دوست بدارم؛ 

 القدس مرا قوت بخش، ای روح

 تا از آنچه مقدس است دفاع کنم؛

 ، القدسای روح ، از من حفاظت نما سپس

 تا همواره مقدس بمانم. 

 

از پدر و پسر    القدس از این نظر که او دارای صفات شخصی و متمایز روح  پس از بحث دربارۀ شخصیت

 بپردازیم. نگاهی است، بیایید حاال به رابطة او با دو شخص دیگر تثلیث 

 

 رابطه
از دو دیدگاه    به طور سنتی   های تثلیثهمانطور که در طول این دروس اشاره کردیم، ارتباط میان شخصیت

اند. اینها دو  سخن گفته  آرایی تثلیثیو هم   شناسانهتثلیث هستی   از   اخصوص  االهیدانان  .شده استمتفاوت توصیف  

القدس هستند. اما بر دو جنبة متفاوت از ارتباط میان این سه  دیدگاه متفاوت نسبت به تثلیث یعنی پدر، پسر و روح

 شود.  میکید ات االهی شخصیت 

شویم. از این دیدگاه،  متمرکز می  خدا  وجود  و  یهست کنیم، بر  صحبت می  شناسانهتثلیث هستی وقتی دربارۀ  

و تغییرناپذیرند. هر یک    ازلی ،  ابدی  تثلیث القدس از لحاظ قدرت و جالل با پدر و پسر برابر است. هر سه شخص  روح

 ، مانند حکمت، قدرت، قدوسیت، عدالت، نیکویی و حقیقت است.االهیدارای همان صفات اساسی 

پردازیم.  ها با همدیگر می، به عملکرد متقابل این شخصیتکنیممی صحبت    آرایی تثلیثیهم وقتی دربارۀ  

القدس  های متفاوت، اقتدار متفاوت، و نقش معین متفاوتی دارد. قدرت روحاز این دیدگاه، هر شخص تثلیث مسئولیت 

در و پسر و جالل  های پ القدس تا حد زیادی، انجام دستورالعملگیرد. و نقش روحتحت اقتدار پدر و پسر قرار می 

 دادن ایشان است. 

 

. منظور از روح او نه تنها حضورش، بلکه عملکردش هم هست. پس، وقتی  همانجاستجا خدا هست، روح او هم    هر

القدس همین  . روحهست  محال القدس،  ، توصیف این ارتباط بدون روحاست  ارتباط در    خود  آفرینش بینیم خدا با  می

 خداست.   محبت و مراقبت مدبرانةالقدس در واقع عامل اجرایی . روحاست بشرحاال در حال هدایت تاریخ 

لِر هدکتر آلبرت مو  -  
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القدس شخص سوم خوانده  ، روحآرایی تثلیثیشناسانه و چه در هم تثلیث هستی ات مسیحی، چه در  االهی در  

 شود. می

است، چون پدر که شخص اول است، به واسطة پسر که    شناسانههستی تثلیث  شخص سوم    القدسروح

 دمد. شخص دوم است، او را می 

القدس فقط توسط  دهند که روحدر اینجا باید مکثی کنیم و بگوییم که کلیساهای ارتودکس شرقی تعلیم می 

یساهای شرق و غرب بود که از  کل  انشقاق دمد. این تفاوت تعلیم یکی از دالیل  شود، و پسر او را نمی پدر دمیده می

پیش از این    رسوالن  ةاعتقادنام  آغاز شد و همچنان تا به امروز ادامه دارد. البته، از آنجایی که  میالدی  1۰۵۴سال  

خورد. هر دو شاخة  چشم نمیه  ای به عدم توافق میان کلیساهای شرق و غرب در آن باختالف نوشته شده بود، اشاره

 کنند. مییید ات را  رسوالن  ة اعتقادنام عبارات کلیسا همة 

گیرد.  و در رتبة سوم قرار می  استالقدس سومین شخص است چون تابع پدر و پسر  ، روحیث یتثل  یی آراهم   در

شود.  می  اعطا وسیلة پدر و پسر فرستاده یا  ه  ، او بمثالکند.  های مختلفی اشاره به این متابعت میکالم خدا به روش 

که این تعلیم را    هایی از کالم هستند، چند مثال از قسمت33:  2، و اعمال  26:  1۵و    26:  1۴، یوحنا  13:  11لوقا  

اند، مطیع پدر و پسر است. این  شود، با انجام کاری که آنها وی را برای آن فرستادهدهند. وقتی روح نازل میمی

 آموزیم.  می  2: 1پطرس اول ، و  11:  8، رومیان  13:  16هایی مانند یوحنا در قسمت موضوع را 

بر  کید  اتترین رده است،  دارای پایین  یثیتثل   ییآراهم القدس از دیدگاه  گوییم که روحالبته، حتی وقتی می

خدا، و دارای نهایت قدرت مطلق بر همة ظواهر آفرینش است، اهمیت دارد. از    کامالاین موضوع که او همچنان  

دهد، همگی آن را به  نوعی احترام متقابل وجود دارد، چون هرچه یک شخص انجام می   ،ثیتثل  وندراین گذشته،  

از ایشان    ترایین پ  اذاتدهد که او به نوعی  القدس از پدر و پسر این معنی را نمی رسانند. پس متابعت روحانجام می

 با ایشان در جوهر الوهیت برابر است.  کامال این مطلب صحت ندارد. او  - است

هم دیدیم، دالیل    قبال مسیحی است. و همانطور که    االهیات القدس جزئی الینفک از  شخصیت داشتن روح

یز و خودآگاه وی را  القدس دارای صفاتی است که به روشنی شخصیت متماآن وجود دارد. روحیید  ا تزیادی برای  

گذارد که او شخصیتی زنده و پویاست، و نه یک  دهند. و روابط و تعامالت او با پدر و پسر شکی باقی نمینشان می

 اطمینان داشته باشیم و باید هم چنین باشد.  کامالتوانیم به این آموزۀ سنتی نیرو یا قدرت فاقد تفکر. ما می

بر الوهیت روح، و تشخص کامل او را    رسوالن  ة اعتقادنامالقدس، تأکید  تا اینجا در درس مربوط به روح 

القدس در سرتاسر  بررسی کردیم. در اینجا دیگر آمادگی داریم تا به سومین عنوان اصلی بپردازیم، یعنی کاری که روح

 دهد. تاریخ انجام داده و امروز همچنان به آن ادامه می 
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 کار
 

. او  وندشمیکه بفهمیم اعمال خدا برای ما بسیار شخصی انجام    است  اینالقدس  روحیکی از فواید درک غنی از کار  

. پس روح در واقع در قلب ما  دکن می  تعامل   با ما   بسیار شخصی   به شکلی و    د ی آمی   . پیش ما ددهفشار نمی  ایدکمه 

زیادی در زندگی    هایاز راه، و  د دهمی  ار قدس ت   یا یعطا . به ما  د کنمیما دعا    جایه . او همراه ما و بودشمیساکن  

نطور  اهم، درست  بخشدمی مسیحی رو    فضائل   اتثمرن، او به ما  ام. در واقع، در هر مرحله از زندگی ودشمی  دخیل  ما

  است   اییهکار ا  ه، و همة ایند ده. او هدایای زیادی برای خدمت به کلیسا به ما میوید گمیکه پولس در غالطیان  

 . دده انجام می ای ما وسیلة روح بره که خدا ب

دکتر جان فرِیم   -  

 

من ایمان  » بر  کید  ات گوید، اما با  ، مطلب زیادی نمی مورد کار روح  به صراحت در   رسوالن  ةاعتقادنام  هرچند 

 کند. به چند اعتقاد دربارۀ کار روح اشاره می ا، تلویح« القدسدارم به روح

پردازیم. اول، نگاهی  ولی ما فقط به چهار جنبه از آن می های زیادی برای توصیف کار روح وجود دارد،  راه  

کنیم.  پردازیم. سوم، دربارۀ اعطای فیض او صحبت میاندازیم. دوم، به کار تقدیس او می به قدرت آفرینندگی او می

 دهیم. بیایید با قدرت آفرینندگی روح آغاز کنیم. شرح می  را  بخشدای که او میو چهارم، مکاشفه

 

 آفرینندگی قدرت 
  فرینش چیزهای تازه، و هم القدس، هم توانایی وی برای آروح  «قدرت آفرینندگی »منظور ما از اصطالح  

 کنترل و تغییر آفریدگان است. 

 

  باب اول . وقتی به کولسیان  کندحرکت می   ها آب   سطحنید، روح بر  اخومقدس میدر کتاب  ا روقتی اولین باب پیدایش  

دخیل  . روح همچنین در بازآفرینی هم  دکن القدس خلق میوسیلة روحه  ، او بتسریننده ، مسیح آفدکنیمراجعه می

کسی از روح    ر اگ.  ندکاحیا میکه    است  روح گیریم. این  معنی که در ایمان آوردن مد نظر می ن  آبه بازآفرینی  .  است

  جهان هستی   سازی فردی ما، بلکه در نو   ۀ تاز. اما روح نه تنها در تولد  ود بش وارد پادشاهی خدا    د ناتو، نمیودمتولد نش

ها و دردهای زایمان، انتظار برای تازه  دربارۀ ناله  8  باب   . پس صحبت پولس در رومیان سته  مشغول به کار   هم

 . ودشمیالقدس شدن همة چیزها، مربوط به کار روح

تامس . دریک دکتر    -  
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القدس بر سه سطح متفاوت فعالیت او متمرکز است. اول، دربارۀ  آفرینندگی روحبحث ما در مورد قدرت  

کند، متمرکز  میمین  اتکنیم. دوم، بر عطایای روحانی که او برای کلیسا  کارهای خالقة او در جهان طبیعی صحبت می

های قدرت  د با نشانهمان بررسی خواهیم کرد. بیایی سازی شخصی روح و قلب شویم. و سوم، نقش او را در تازهمی

 . کنیمآفرینندگی او در جهان طبیعی آغاز 

 

 جهان طبیعی 
در این    قبالشود.  مقدس، دیده میالقدس در جهان طبیعی ابتدا در اولین آیات کتابقدرت آفرینندگی روح

آفرینش انداختیم، و مالحظه کردیم که او در آفرینش  یک از    باب   پیدایش   القدس در روایت درس نگاهی به نقش روح

یابیم، که مزمورنویس در  می 3۰:  1۰۴استفاده کرد. همین موضوع را در مزمور  االهی جهان از هیچ، از قدرت مطلق 

اول آفرینش، بلکه   ة هفتجهت آفرینش زمین و همة موجودات آن، نه فقط در  خویش  روح آن خدا را برای فرستادن 

در مورد آدمیان    اخصوصآن را    ۴:  33دهد، و ایوب  این تفکر را بازتاب می  6:  33ستاید. مزمور  وزمره، میبه طور ر

 دهد. بسط می 

 گوش بدهید:   3۰:  1۰۴به عنوان مثال، به مزمور  

 

 (. 3۰: 1۰۴سازی )مزمور  شوند، و روی زمین را تازه میفرستی، آفریده میچون روح خود را می

 

کند. او همة آنها را به روح  بیان می  را   وجود آمدن همة چیزها در آفرینش ه  مزمورنویس درک خود از بدر این آیه،  

 دهد. القدس نسبت می خدا، یعنی روح

توان در معجزات فراوانی که او در کالم خدا قدرت  القدس در جهان طبیعی را میقدرت آفرینندگی روح 

، او به موسی این توانایی را داد تا از صخره،  6:  1۷عهد عتیق، در خروج   در  ال مثشان را بخشید، مشاهده کرد.  انجام

 را چندین برابر کرد.  زنبیوه ، آرد و روغن 1۷ باب پادشاهاناول  . او در بیاورد آب بیرون 

  باب  ، عیسی را قادر به ازدیاد غذا و خوراک دادن به پنج هزار نفر، و در متی1۴ باب  در عهد جدید، در متی 

خوانیم.  می 11:  8هزار نفر کرد. او عیسی را از مردگان برخیزانید، همانطور که در رومیان   ، خوراک دادن به چهار1۵

 ، به پولس قدرت انجام همة معجزات و خدماتش را بخشید. 19- 18:  1۵همچنین با توجه به رومیان  

بود. این معجزۀ    به عیسی  یم باکرهمر  بود که باعث آبستن شدن البته، یکی از بزرگترین معجزات او، تجسم  

به آن اشاره شده    اصریح القدس است که در اعتقادنامة رسوالن  به ثبت رسیده، تنها کار روح  3۵:  1خاص، که در لوقا  

 است.
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  غایتی ، و رساندن همة آفرینش به  نوسازیالقدس قدرت چشمگیری برای آفرینش،  حتی امروز هم روح

 است. که خدا برایش تعیین کرده  دارد 

همة اثرات سقوط بشریت در گناه را نقض نکرده    کامالجهان تا پیش از زمانی که او    نوسازیدر واقع،  

کند که وقتی آدم و حوا از میوۀ ممنوعة درخت دانش نیک و  روایت می 3باشد، به انجام نخواهد رسید. پیدایش باب 

ناظران یا نمایندگان خدا بر تمامی زمین، قدرت داده    بد خوردند، خدا آنها را لعنت کرد. و چون به بشریت به عنوان 

 قرار داد.  ثیر اتشد، تحت شده بود، لعنت خدا بر آدم و حوا تمامی آفرینش را که حتی شامل خاک زمین هم می

است. و    غایت خویشو رساندن آن به    نوسازیالقدس در جهان مشغول کار  از آن زمان تا به حال، روح

،  21:1، و مکاشفه  13:  3پطرس  دوم  ،  22:  66و    1۷:  6۵مانند اشعیا    متونیزمین جدید است که  ها و  نتیجه، آسمان 

 د. نکنبه آن اشاره می

ایم تا نگاهی به طرز استفادۀ او از قدرت  القدس در جهان طبیعی، آمادهپس از بررسی قدرت آفرینندگی روح

 بپردازیم. عطایای روحانی به کلیسا  بخشش اش برای آفرینندگی

 

 عطایای روحانی 
 کنیم، عبارت زیر را در ذهن داریم: وقتی دربارۀ عطایای روحانی صحبت می

 

 . بخشدبه افراد می با هدف بنای کلیسا القدس طبیعی که روحی هایی با منشأ ماوراتوانایی 

 

های  اند، یا با افزایش تواناییفاقد آنها بوده  قبال های جدید به کسانی که  توانایی  بخشش روح این عطایا را با  

 آورد. وجود می ه  کند، بموجود در سطحی باالتر از استعدادهای طبیعی، و یا تجربة کسی که آن را دریافت می

 

.  شوند می   بخشیده طبیعی  ی  ماوراکه به طور    د فردی هستن   به   های خاص و منحصر عطایای روح در عهد جدید توانایی

به هر ایماندار داده  طبیعی  ی  ماورا. آنها به طور  ددار اند، اهمیت  بیشتر از استعدادهای ذاتیا  نهآبر اینکه  کید  اتبه نظرم  

 . د باشعطایای روحانی داشته  است ممکن . هر ایمانداری یک عطای روحانی یا وند شمی

ستراوس ادکتر مارک   -  

 

،  12باب  قرنتیان  اول  ،  12مثل رومیان باب    متونیالقدس به کلیسای اولیه در  از انواع عطایای روح  یفهرست

انسان است. این    عمومی  ی هاییتواناآمده است. بعضی از این عطایا شبیه استعدادهای طبیعی یا   ۴و افسسیان باب  

ا به صورت خدا آفریده  ها حتی در افراد خارج از کلیسا نیز تا حدودی وجود دارد، فقط به این دلیل که آنهتوانایی 
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اما سایر  اعطایایی مثل حکمت، دانش، خدمت، تعلیم، تشویق، سخاوتمندی، ر  -   اندشده هبری، و رحم و شفقت. 

هم هستند،    ی دارند. و عطایای دیگرطبیعی  ی  ماورا  منبعیمعجزات، به وضوح    عطایای روحانی، مانند شفا و قدرت 

طبیعی  ی  ماوراها، که در میان این گسترۀ طبیعی و  ها، و تشخیص روح ها، ترجمة زبان نمانند نبوت، صحبت به زبا 

 گیرند. قرار می 

بخشد. اما در میان  به کلیسای خود میطبیعی  ی  ماوراالقدس عطایای  همة مسیحیان قبول دارند که روح

گیرند. بعضی  نی وجود دارد که جایی در میان محدودۀ این مقیاس قرار می اختالفات جزئی فراوا  این توافق عمومی،

بخشد که  القدس فقط عطایایی را میروح و معتقدند که در عصر حاضر    کننداتخاذ می را    ایعطا  توقفکلیساها موضع  

  ن کانُ ، پس از عصر رسوالن، یا با تعیین  نمایشیشبیه استعدادهای طبیعی هستند. در نظر این کلیساها، عطایای  

 اند. مقدس، از بین رفتهکتاب

همچنان همة عطایایی که در    القدسهستند. به اعتقاد آنها، روح  ایعطا  تداومسایر کلیساها معتقد به موضع  

اینکه هر فرد مسیحی    های زیادی وجود دارد مبنی بربخشد. در این موضع، دیدگاه می  را   دآمدن عهدجدید به ظهور می 

 تواند انتظار دریافت چه نوع عطایایی را داشته باشد. می

این   میان  دیدگاه یفط  دودر  میانه،  فراوان  داری روهای  وجود  نیز  میانهنی  کلیساهای  که  د.  معتقدند  رو 

روح  نمایشیتواند عطایای  همچنان میالقدس  روح ندارند که  اصراری  اما  ببخشد.  به خواست خود  باید  را  القدس 

القدس آزاد است تا در هر زمان  کنند که روحمیکید  ات   ها را به کلیسای خود ببخشد. این کلیسا   یی نوع عطا  همواره هر

 به هر روشی عمل کند. 

کم به بخشش بعضی  القدس دست روحست که  ها، اعتقاد به آن اگیریاما نقطة مشترک همة این موضع

. عطایای روحانی قدرت خدا هستند، و باید برای قوم او به  دهدعطایا به قوم خود برای منفعت کلیسایش ادامه می 

کار   به  کل  خواستهبطور  برآوردن  منظور  به  آنها  حتی  روند.  یا  افراد،  بخشیده    تقویت های  افراد،  روحانی  زندگی 

شوند.  قدرت بخشیدن به کلیسا برای خدمت، و کمک به رشد و بلوغ آن در مسیح بخشیده می  هتجشوند. بلکه،  نمی

بینیم. به طور مثال، به آنچه پولس  می  16-۷:  ۴، و افسسیان  ۷:  12قرنتیان  اول  ،  ۵-۴:  12این موضوع را در رومیان  

 نویسد، گوش بدهید: می ۷:  12قرنتیان اول در 

 

 (. ۷: 12قرنتیان اول شود )منفعت همگان داده میظهور روح، به هرکس برای 

 

شوند. عطای هر فرد  گوید، عطایای روحانی به خاطر کلیسا بخشیده میهمانطور که پولس در اینجا می 

آنها اعمال پرقدرت و  می اما هدف و توجه اصلی عطایا، منفعت کلیساست.  تواند برای خودش هم سودمند باشد. 

 دهد. ، مورد استفاده قرار می ی س برای بنای کلیسایش به طور کلالقدخالقی هستند که روح
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  مسیح باید در کلیسا که بدن  نها  آکه    است   نیم این ادمیترین موضوعاتی که دربارۀ عطایای روحانی  یکی از مهم 

تا او به    ودش نمیفرد داده    یک. عطایای روحانی به  دو مورد استفاده قرار بگیرن   دنوبش   ختهشنا،  د، پرورش بیابناست

کلیسای  ن اهم های مردم، گروه ایمانداران، یا  تا گروه  دنوش بخشیده مینها آ. دببرو نفع  ود بشمند بهرهنها آتنهایی از  

 . شودی مسیح، بنا اعیس

س ا دکتر ریاد کاسی  -  

 

، برای تهذیب کلیسا، بنای کلیسا، انجام خدمت مسیحی، برای  دنوش می  بخشیده عطایای روحانی که توسط روح به ما  

اجرای   اعظم  تشویق همدیگر و  روزانهدهستن فرمان  زندگی  در  تمرکز اصلی ما  مربوط    کیزماتیکارمان، مسائل  . 

نی  . اصل توجه ما به عطایای روحاددر درجة دوم توجه هستن   ،بینیمها و نبوت نیست، اینها آنطور که در کالم میزبان 

که عصر عهد جدید طلوع    د دهمین  انشکه به ما    هست  این ،  دده که به ما می   ستای اتسلی به گفتة عهد جدید،    بنا

برد، هم به طور فردی  می  پیش در جمع کلیسا، کار خدمت را در جهان    ا  مشترککرده، کار شخصی روح در درون ما و  

بر او متمرکز باشیم و ببینیم که در عمری که در این    داریم  الزم   اواقعکه ما    هست  این اصلی  کید  اتو هم جمعی.  

 . ود ش میو همچنین در حیات جمعی کلیسا، کار او انجام ن ا خودمجهان داریم، در زندگی فردی 

استفان ولومدکتر   -  

 

عطایای روحانی    بخششاش در جهان طبیعی و  القدس از قدرت آفرینندگیبا این درک از طرز استفادۀ روح

 کلیسا، بیایید نگاهی هم به چگونگی آشکار شدن قدرت او در احیای روح و قلب هر شخص ایماندار بیندازیم. به 

 

 احیای شخصی 
  19-12:  ۵شوند. همانطور که رومیان  ها در حالت مرگ روحانی متولد میبر تعلیم کالم خدا، انسان   بنا

القدس، برای نجات ما از  شود. روحمیما    حال شامل    نتیجه مرگ   خاطر گناه آدم مقصریم، و در ه  ، ما بدهدمی   نشان 

مقدس دربارۀ این حیات  آفریند. کتابمان در حضور خدا، زندگی جدیدی در ما می این مخمصه، با زنده کردن روح 

  ، ۵:  3، تیطس  8-3:  3توانیم دربارۀ تولد تازه، یوحنا  کند. می جدید به عنوان از نو مولود شدن یا تولد تازه صحبت می

. فقط به عنوان یک مثال، به آنچه پولس در تیطس  کنیمهای دیگر را مطالعه  ، و بسیاری قسمت18- 1:  ۵یوحنا  اول  

 نویسد، گوش بدهید: می ۵:  3
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 (. ۵: 3القدس است )تیطس نجات بخشید، به غسل تولد تازه و نوشدنی که از روح ما را... 

 

دهد تا افکار، احساسات و عملکردمان  القدس به کار در ما ادامه می شویم، روحپس از اینکه از نو متولد می

  متونی . عهد جدید دربارۀ این موضوع در  کنندمیرا عوض کند، تا از ما مردمانی بسازد که خداوند را محبت و اطاعت  

شاید آشناترین  کند.  صحبت می 13:  2، و فیلیپیان  2۵-16: ۵، غالطیان 3: 12قرنتیان  اول  ،  16- 1:  8مانند رومیان  

ه  القدس در زندگی ایمانداران ب ای باشد که روحالقدس، توصیف پولس از ثمرهکنندۀ روحبحث دربارۀ قدرت دگرگون

 نویسد، گوش بدهید: می 23-22: ۵آورد. به آنچه پولس در غالطیان  وجود می 

 

:  ۵و خویشتنداری است )غالطیان    اما ثمرۀ روح، محبت، شادی، آرامش، صبر، مهربانی، نیکویی، وفاداری، فروتنی

22 - 23 .) 

 

ی مسیح  االقدس است که ما را به صورت عیسهمة این تغییرات در شخصیت ما، نتیجة قدرت فعال و خالق روح

 آورد. درمی 

خیزاند، و به  می  مسیحی را بر   ایماندارانالقدس با قدرت آفرینندگی خود، بدن همة  ، روحآخرو البته، در روز  

 گوید، گوش بدهید: می 23: 8بخشد. به آنچه پولس در رومیان ی مثل بدنی که عیسی یافته، میهایما بدن 

 

بر ناله  برخورداریم، در درون خویش  نوبر روح  از  نیز که  ما  انتظار  می  خود  در  آوریم، در همان حال که مشتاقانه 

 (. 23:  8های خویش هستیم )رومیان  پسرخواندگی، یعنی رهایی بدن 

 

پولس بیان کرد که پیروان مسیح از نوبر روح برخوردارند، لحن خود را از عمل عهد عتیقی تقدیم  وقتی  

القدس  به همین صورت، کاری که روح  اتقریب   هدایا از اولین برداشت وام گرفت که حاکی از تمام برداشت سال بود.

سازد، لعنت و فساد را از ما بزداید، و بار دیگر به  از نو ب کامالدهد تا زمانی که ما را اکنون در ایمانداران انجام میهم

القدس به روح ما حیات تازه بخشیده است. اما سرانجام  ، روحکنون گناه اولیه بازگرداند، کامل نخواهد شد. تاحالت بی 

 ما را نیز از نو خواهد ساخت. بدن

 او نظری خواهیم انداخت. کنندۀس ی تقد  عملالقدس، به  پس از بررسی اعمال پرقدرت آفرینندۀ روح
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 تقدیس 
القدس این کار را  . روحاشیاستمردم و    تقدیسکنیم، منظورمان عمل  وقتی از کار تقدیس روح صحبت می

  در سازی آنها، و صالحیت بخشیدن به آنها برای قرار گرفتن  برای استفادۀ خدا، پاک اشیا  به منظور جدا کردن افراد و  

مفهوم احیا و نوسازی دارد که در قسمت قبلی این    ا بدهد. این معنا رابطة نزدیکی  ، انجام می االهی  آشکار   جالل

 بررسی کردیم. آن را درس 

تقدیس شده است.  القدس مقدس، یا واسطة حضور و کار روحه گوید کلیسا بمقدس می اغلب اوقات، کتاب

:  1پطرس  اول  و    13:  2تسالونیکیان  دوم  ،  11:  6قرنتیان  اول  ،  16:  1۵هایی مانند رومیان  این موضوع را در قسمت 

 گوش بدهید:   1۷-16: 3قرنتیان اول القدس در پولس دربارۀ روح  بیانبینیم. به طرز می 1-2

 

معبد خدا مقدس است و شما آن معبد    است؟...   دهید که معبد خدایید و روح خدا در شما ساکنآیا تشخیص نمی 

 (. 1۷- 16:  3قرنتیان اول هستید )

 

در آن سکونت داشت. آنجا طبق گفتة    او  خاص زمینی خدا بود که حضور    قصرمعبد یهود در عهد عتیق،  

نداشت. در عوض،  ، خانة زمینی خدا بود. اما در عهد جدید، خدا دیگر در معبد سکونت  1:  6تواریخ  دوم  سلیمان در  

مورد اشاره قرار    22:  2القدس کلیسا را به عنوان معبد جدید تقدیس کرد. همین معنا به صراحت در افسسیان  روح

 های دیگر کالم منعکس شده است. گرفته و در قسمت 

کند. در این  یکایک ایمانداران، ایشان را تقدیس می  در   سکونت   القدس با شود که روحهمچنین گفته می

های کالم مانند رومیان  کند. این سکونت در بسیاری از قسمت در قلب ایمانداران زیست می  ا واقعالقدس  ا، روحمعن

 مورد اشاره قرار گرفته است. ۵:  ۴، و یعقوب  1۴: 1تیموتائوس  دوم ، 19:  6قرنتیان اول ، 9-16:  8

 

  در مسیح    ارو مسیحیان    ودشداخل زندگی ما می. وقتی خدا  است  ایماندارانالقدس واقعیتی اساسی برای  روح  سکونت

. وابستگی ما به او، تکیه به قدرت سکونتش  دگیر میبه دست    ار  آنها القدس زمام زندگی  ، روحبخشدمیای  خلقت تازه 

بین زندگی در روح و زندگی در    تفاوت نیم  ا. ما باید بتوداریمجسمانی    حیات  کی، وگرنه  ستضروری   کامال در ما،  

 د. ه خوایم که او میهطوری مسیح را جالل بد  د کنقادر می اریم، چون زندگی در روح ما هتشخیص بد ارجسم 

دکتر اِریک توئِنِس   -  
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شویم، برای خدا  از اینکه، ما از گناه پاک می  نداین مسکن گزیدن، نتایج زیادی دارد. چند مورد آن عبارت

شویم. به آنچه پولس دربارۀ این  مند میو بهره  بردهگذارد لذت  که روح در قلب و فکرمان میثیری  ا ت، از  شدهجدا  

 گوید، گوش بدهید: می 11- 9: 6قرنتیان  اول موارد در 

 

و مقدس    یافتهلکن غسل    بودیدی م  ین از شما چن  یبعض   ... شوند؟ی که ظالمان وارث ملکوت خدا نم   دانیدی نم  یا آ

 (. 11-9: 6قرنتیان اول ) ما یخداوند و به روح خدا  ی ایسبه نام ع یداکرده شده  دل و عا  یده گرد 

 

محسوب    گناهکاراناند، تا دیگر از  القدس، ایمانداران پاک و برای خدا جدا شدهاز طریق کار تقدیس روح

 نشوند. 

انگیز  تان چقدر خاص و شگفتاید که زندگی خود خدا در درون کردهمل اتآیا تا به حال دربارۀ این موضوع  

دارد که به طور جاودانه شما را با خود متحد کرده است. شما در  است؟ آفرینندۀ جهان هستی آنقدر شما را دوست  

کند. به  قلب اوست. این ارتباط شما را در مقابل گناه تقویت می وندر ا عمیقخورید. جای شما او تلوتلو نمی یید اتلبة 

قدر هم که گناه    کنید، هربخشد. وقتی گناه هم میرا می  پسندانهخدا  برابر وسوسه، و زندگی  شما قدرت مقاومت در 

ت ورود به حضور خدا و مشارکت با او، پرستش  یبدی باشد، همچنان در نظر خدا مورد قبول هستید. همچنان صالح

 او، و البته درخواست و دریافت بخشش او را دارید. 

ایم تا دربارۀ  ایم. اکنون آمادهیس وی را بررسی کردهالقدس و کار تقدتا به اینجا، قدرت آفرینندگی روح

 توسط او صحبت کنیم.  االهی عمال فیض ای مختلف اِهروش

 

 فیض
یعنی فیض   نوع فیض  مورد سه  و فیض  عامدر  روحنجات ، فیض عهد،  توسط  اِبخش که  عمال  القدس 

 آغاز کنیم.   عامفیض شود، صحبت خواهیم کرد. بیایید با می

 

 عام فیض 
دهد و نیز مزایایی که به همة بشریت، بدون در  ای است که خدا نشان می عبارت از شکیبایی  معا  ضیف

بخشد. بلکه، او مطابق  را به همة مردم به طور مساوی نمی  عامفیض  القدس  بخشد. روحشان مینظر گرفتن ایمان 

 های خود در جاهای مختلف مشغول به کار است.ها و خواسته نقشه

کند. طبق تعلیم  القدس توسط آن گناه را در جهان مهار میشود که روحدر روشی دیده می  عام، فیض  مثال

با خدا دشمنی دارند، و به    ا طبیعتایمانان سقوط کرده تحت کنترل گناه هستند. آنها  ، بی18- 1:  8پولس در رومیان  
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القدس با گناه جهان در  دهد، روحتعلیم می   8-۷های  شوند. اما همانطور که پولس در رومیان باب گناه کشیده می

کند. هرچند چنین برکت  حال نبرد است. او درست به همین روش، پس از بخشیدن تولد تازه، در ایمانداران کار می

که  نشوند  گیرد تا مرتکب گناهان بزرگی  بخشد، اما به درستی اغلب جلوی آنها را می ایمانداران نمی  بزرگی به غیر

 شان هستند. امقادر به انج

کنند،  ایمانداران کسب می  شود، دانشی است که غیر که اکثر اوقات در جهان دیده میعام  جنبة دیگر فیض  

توانند حقایق پرارزش زیادی را بیاموزند  ایمانداران می  رسانند. غیرو اعمال نیکویی که توسط آن دانش به انجام می

دانش    آن  کند، یم  ی سودمند   کشف  ی کس  هرگاهمند سازد.  ر بشریت، بهرهکه کلیسا و ایمانداران را نیز همراه با سای 

 است.  القدس روحاز جانب   یزی آمضیف یة هد

پروتستان  اصالحگر  کالوَن،  سال   مشهور  ژان  بین  عطایای  می  میالدی  1۵6۴تا    1۵۰9های  که  زیست، 

شرح    16و    1۵های  بخش   ، 2، فصل  2  خود، کتاب  تی حی مس  یمباد  و  اصول   القدس را در مجموعة عمومی دانش روح

 داده است. به این قسمت گوش بدهید: 

 

درخشد  رسیم، بگذارید نور قابل تحسین حقیقت که در آنها میهرگاه به این امور در نوشتة نویسندگان غیردینی می

  االهی ، با عطایای عالی  به ما بیاموزد که فکر انسان، هرقدر هم که از کمال خود سقوط کرده و منحرف شده باشد 

کنیم، نه  مزین و پوشانده شده است. اگر روح خدا را تنها سرچشمة حقیقت در نظر بگیریم، نه نفس حقیقت را رد می

اینکه بخواهیم به روح خدا بی  ؛شماریمشود، حقیر میجا ظاهر می  آن را هر  اما اگر خداوند    احترامی کنیم...مگر 

دینان به ما در فیزیک، منطق، ریاضیات، و سایر علوم کمک کند، بیایید مساعدت  خدمت بی خواسته باشد توسط کار و  

 آنها را به کار ببریم. 

ژان کالوَن  -  

 

 

 فیض عهد 
گیرد، ببینیم  القدس به کار می نوع دومی از فیض را که روح  یم توان، میخدا  کالمهای  بخش در بسیاری از  

 شود. انده می خو عهد ض یفکه گاهی 

بخشد که عضوی از قوم عهد  عهد شامل شکیبایی خدا و مزایایی است که او به همة کسانی میفیض  

بود زیرا عهدهای خاصی    االهیهستند، حتی اگر ایمانداران واقعی نباشند. در عهد عتیق، اسرائیل قوم عهد    االهی

  ست عبارت االهی شد. در عهد جدید، قوم عهد د بست، شامل حال تمامی آن قوم میو که خدا با ابراهیم، موسی و داو
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حتی اگر ایمانداران واقعی نباشند. فیض    ؛از کلیسای قابل رویت که شامل کسانی است که وابسته به کلیسا هستند

 است.  بردبار او شکیبا و  عام فیض عهد خدا حتی بیش از 

کرد و  وفایی میغلب نسبت به او بی، خدا با اسرائیل باستان بسیار صبور و رحیم بود، هرچند اسرائیل امثال

  بقیّت یا عدۀ ، و همواره  نبُردخاطر عهد خود با اسرائیل، آن قوم را از بین  ه  شد. خدا ببه اندازۀ زیادی مرتکب گناه می 

در این مورد صحبت کرده است. از این    ۵-1:  11داشت. پولس به صراحت در رومیان  وفاداری از ایشان را نگه می 

کردند. شاید بهترین  ، برکات او را دریافت میاالهیخاطر عهد  ه  ایمانداران در اسرائیل باستان، ب  یر گذشته، حتی غ

 گوید گوش بدهید: می 2۵-23: 2مثال از این موضوع، خروج از مصر باشد. به آنچه موسی در خروج 

 

سبب بندگی به درگاه خدا رسید. خدا نالة  اسرائیل زیر بندگی ناله سرداده، فریاد برآوردند و فریاد التماس ایشان به  بنی

اسرائیل نظر کرد و خدا دانست  ایشان را شنید و خدا عهد خود را با ابراهیم، اسحاق و یعقوب به یاد آورد. و خدا بر بنی

 (. 2۵-23: 2)خروج 

 

ه او نبود، بلکه اینکه  . این به خاطر وفاداری ایشان بکنید به دلیل نظر کردن خدا به اسرائیل و رهایی دادن آنها، توجه  

 شد. عهد او با اجداد آنها، ابراهیم، اسحاق و یعقوب، شامل حال ایشان می

  ا مرتبکلیساست، انجیل    در کسی که    ، به هرمثالهمین موضوع در مورد کلیسای امروز نیز صادق است.  

بخشد، شریک هستند.  کلیسا می  یابد. اینگونه افراد در برکاتی که خدا به کلشود و فرصت توبه و نجات می ارائه می

مند  ایمانداران در کلیسا حتی از عطایای روحانی کلیسا نیز بهره  آموزیم، غیر می  6-۴:  6در واقع، آنطور که در عبرانیان  

شان  ایمانیواسطة بیه  ایمانداران در کلیسا فیض روح را ب  گوید که غیر می   29:  1۰شوند. به همین دلیل عبرانیان  می

 مارند. شخوار می

 

از    د . افرادی که نجات نیافتنندارند یا نجات    دارندکه نجات    دهستن   افرادی آنجا یم،  وروقتی ما به جلسات کلیسا می 

از  چیزی که خدا    ما  .ستخوبی . این نکتة  د، برخوردارناست  مسیحیان   در جمع  حضور م، فقط  ویمزایایی که ساده بگ

صبحت کرده؛   عام . ژان کالون، دربارۀ فیض است نجا خوبآدر   حضور صرف نیم. اما  ادنمی  ا ر آن بیرون خواهد آورد 

فیض خدا به این روش در زندگی یک شخص پیش از اینکه با    -   خدا صحبت کرده  میسّر   ض یفجان وِسلی، دربارۀ  

به دو روش    احتماال. پس، این فیض به نظرم  است  کار ، مشغول  دکن ی مسیح اعتراف  اشیاری به ایمانش در عیسوه

نابود    ارما    ست وواقعی بینیم که گناه  کم مییم. کموش ن ملزم میام. اول، ما نسبت به گناهان فعال استاصلی،  

. و بعد از اینکه کار  دببینی  را  که این  د . باید در جایگاهی از فیض باشی د شکن، در عین حال قلب خدا رو هم میدکنمی

ی  ردیگ یم که راه  وشکم متقاعد می ، کمدن ویگمی   االهیدانانکه بعضی  نطور  اهم،  ودشمیبه گناه در ما شروع    الزام
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برای    ستفرصتی ، این فقط  برای شخص نجات نیافته  امخصوص . پس به نظرم،  است  بهترکه    ددار برای زندگی وجود  

 کار خواهد کرد. ن ا شزندگی  در ، خدا  دبه اینجا برسن ا  هنآ ر اگهای بهتر، با این اطمینان که نگاه به زندگی از این جنبه

هارپِر  استیو دکتر   -  

 

، که  دببینن   ارانجیل    مطابق ، که زندگی  دمشیت خدا، انجیل رو بشنون   دهد که دراین کامال آنها در موقعیتی قرار می

. بنابراین، بنا بر قدرت متعال  است  فعال ، که در مشارکت گروهی از مردم، زنده و  دنوی مسیح مواجه بشابا عیس   دننابتو

، تا به انجیل واکنش  دوارد حیات کلیسا کن   انها رآ،  د که قبل از اینکه افراد نجات بیابن  دخدا، شاید این سازوکاری باش 

 .  د نهبد ن انش

مور بلیک  استیو دکتر   -  

 

 بخش فیض نجات
نوع  انهایت سومین  روح،  که  عامل  فیض  از    آن   انجام القدس  بسیاری  گفتة  به    ض ی ف،  االهیداناناست، 

 شود. خوانده می بخشنجات 

نقص، مرگ، رستاخیر، صعود و بازگشت  بی  جاودانی زندگیبخش عبارت است از کاربرد مزایای  فیض نجات

از    را بخش  ایمانداری، فیض نجات  پذیرند. هرشان می پرجالل مسیح برای کسانی که او را به عنوان خداوند و منجی

 کند. دریافت می  القدسروح

اساس کار عیسی    کنیم، بربخش دریافت میالقدس در فیض نجاتبرکاتی که ما در نتیجة عاملیت روح

القدس توسط آنها به روح ما حیاتی  ترین آنها برکاتی مانند احیا شدن است که روحبرای ما ذخیره شده است. بدیهی

، و تیطس  11-2:  8، رومیان  8-۵:  3هایی مانند یوحنا  دهد تا تولد دوباره بیابیم. دربارۀ این موضوع در قسمت می جدید  

بینیم، توبه، آمرزش از گناهان  می  8-۵:  3، و تیطس  11:  6قرنتیان  اول  ،  1۰:  2خوانیم. همانطور که در زکریا  می  ۵:  3

گیرد.  کار می ه  القدس برای ما ببخش قرار دارند که روحنجاتنیز در فهرست فیض    مبراشمردگی یا  شمردگی  و عادل

نجات به طور کلی، به عنوان برکتی نام    از ،  ۵: 3، و تیطس 13:  2تسالونیکیان  دوم  هایی مانند عهد جدید در قسمت 

 گیرد. القدس برای ما به کار میبرد که روحمی

این  ی مسیح و کار اوست. البته  ابر عیس  کنند، تمرکزشان وقتی مسیحیان دربارۀ نجات فردی صحبت می

 کند نیز اهمیت دارد. القدس ایفا میولی تشخیص نقشی که روح استخوبی  کار درست و

 

ترین شکل ممکن زندگی مسیحی  کامل   ود ش، باعث میدده القدس در زندگی ایماندار انجام می درک کاری که روح

که هم خواست    است  موضوع ، و این درکی کلیدی برای تشخیص این  د دهالقدس به ما انگیزه میتجربه کنیم. روح  ار
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القدس برای ما  که روح  ستکاری د. این قسمتی از درک غنی  ی آالقدس می و هم قدرت زندگی برای مسیح از روح

که به ما اشتهای روحانی برای    است   القدسروح.  دکن میبرای درک کالم خدا روشن    ا رکه وجود ما    ستاو  د؛ کنمی

  بار خدمت کنیم. این موضوع    اربخواهیم خدا  که  ،  محبت کنیم  ا ر، تا تشنة خدا باشیم، قوم خدا  ددهمی  االهیامور  

سنگینی  م  یهانهاش  ی ا رونه ای  فکر نکند تا    د دار می   از فکر آدم بر   ا ر. فشار زیادی  ددار می   از دوش آدم بر   ا رزیادی  

که باید اطاعت    هستم  منم، این  هانجام بد  ار  آنهام که باید  هست  کنم، و حاال این منچه  خدا گفته باید    د؛کنمی

یم که او به ما اراده و قدرت،  هد، ولی تشخیص می د کننمیجای ما اطاعت  ه  ، ما مسئولیت هم داریم. خدا بب. خُکنم

 ا برای جالل خداست. ه. همة این دده می  ا رو بینش الزم 

دونالد ویتنی دکتر    -  

 

القدس بیش از دو شخص دیگر تثلیث، در زندگی ما فعال است تا آمرزش، شادی و نیکویی، قوت، و  روح

آرامش و همة برکات دیگر نجات را دریافت کنیم. پس اگر بخواهیم اینها را به فراوانی دریافت کنیم، باید به فیض  

او  نجات کنیمبخش  ب  .تکیه  باید  این،  از  وه  فراتر  وفاداری  فیض  روح  رحمت  خاطر  کنیم.  تکریم  را  او  القدس، 

 ماست.  محبت، بسیار فراتر از شکرگزاری ما، ستایش ما، پرستش، و کندمی که او به ما عطا بخشی نجات 

 م.ایم تا به مکاشفات او بپردازی القدس، تقدیس و فیض او، آمادهپس از بررسی قدرت آفرینندگی روح

 

 مکاشفه 
شود که عامل مکاشفه، شهادت و شناخت است. به عنوان شخصی از تثلیث شناخته می  اعمومالقدس  روح

یوحنا   این موضوع را در  افسسیان  1۰،  ۴:  2قرنتیان  اول    ؛ 26:  1۴ما  از  ۵:  3؛  دیگر کالم  های  بخش ، و بسیاری 

:  1۵، 1۷:  1۴مانند یوحنا  متونی القدس، در نزدیک است که روحبینیم. در واقع، ارتباط میان روح و مکاشفه آنقدر می

 گوید:  رود و می تر می، یوحنا از این هم پیش 6: ۵یوحنا  اول شود. در ، به عنوان روح راستی معرفی می13:  16، و  26

 

 (.  6:  ۵یوحنا اول  روح، حق است )

 

 کند: اینطور خالصه می 1۷: 1القدس را در افسسیان  پولس نیز به همین شکل، نقش روح

 

 (. 1۷:  1روح حکمت و مکاشفه )افسسیان 
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کنیم.  صحبت می  ام ع  ة مکاشفما سه جنبه از کار مکاشفة روح را مورد بحث قرار خواهیم داد. اول، دربارۀ  

  ام ع متمرکز خواهیم شد. بیایید ابتدا به مکاشفة  یدرون تیهدا و   ریتنوپردازیم. و سوم، بر می خاص ةمکاشفدوم، به 

 نگاهی بیندازیم. 

 

 ام عمکاشفة 
ود، ذات،  جهان طبیعی و طرز کار آن توسط خدا، به منظور شناساندن وج  گیری یعنی به کار  ام عمکاشفة  

 به تمامی بشریت.  حضور، اعمال و ارادۀ او

، و رومیان  19، 8در مزامیر     مثال کند، صحبت میمورد مکاشفة عمومی  زیادی در  هایبخش کالم خدا در 

 گوید: چنین می  امعدربارۀ مکاشفة  2۰: 1. به طور نمونه، رومیان  2-1های باب

 

الوهیت او را می نادیدنی خدا، یعنی قدرت سرمدی و  آغاز آفرینش جهان، صفات  از امور جهان  از  با ادراک  توان 

 (. 2۰:  1ری نیست )رومیان  مخلوق، به روشنی دید. پس آنان را هیچ عذ

 

بیان می آفرینندگی روحه  ب  امعکند که مکاشفة  کالم خدا اغلب  القدس در طبیعت آشکار  واسطة قدرت 

همة این کارها از اراده و شخصیت    آنچه آفریده شده است.   داری از شود، چه در نفس عمل آفرینش، و چه در نگه می

 شناسیم.داشتن او در آنها، ذات او و مقاصدش را بهتر می گیرد. پس با تشخیص دست روح سرچشمه می 

 

. او  است آفرینش که او عامل   هست  واضح ، چون است القدس در مکاشفة عمومی خیلی مهم و قابل توجه نقش روح

نیم هست. و این  اخومی  « قوانین طبیعی»  ، یعنی چیزی که گاهی االهیکه همچنان درگیر تقویت قوانین  ستکسی

که   هست یزی چ ن آ ، و البته این متفاوت با دده به همة مردم می، القدس بدون فرق گذاشتنکه روح ستای مکاشفه

به عنوان خداوند و منجی    ار، ما عیسی  ما  قلبخاطر کار درونی او در  ه  ، که بنیماخومی  « مکاشفة خاص»  اغلب آن را

 . است دسترسکه برای همة مخلوقات خدا قابل  ستچیزی شناسیم. اما مکاشفة عمومی  می

ویبِرت  سایمون دکتر   -  

 

نیم ظهور قدرت خدا،  اتو، میچرخانیممی جا چشم  . پس هرکنندمی را بیان   اوها جالل که آسمان  وید گ خدا به ما می

های  و به روش   د گیرمیالقدس این مکاشفات خدا رو  در خلقت ببینیم. روحن  اماطراف   در ا  رنیکویی او  و  حکمت او،  

 یم. وبش  آشنان  ا مآفرینندهتا با   د دهمین ا نشای به ما مقتدرانه
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دکتر اِریک توئِنِس   -  

 

 مکاشفة خاص 
 کند.برای کلیسا، مکاشفة خاصی را آشکار می  ا عمدتالقدس  عالوه بر ارائة مکاشفة عمومی به جهانیان، روح

رانش، به منظور شناساندن وجود، ذات،  آواستفاده از پیاممکاشفة خاص یعنی درگیر شدن مستقیم خدا، یا  

 ها. حضور، اعمال و ارادۀ خود به بخش محدودی از انسان 

ها، رویاها، الهامات، مالقات با فرشتگان و سایر  القدس، مکاشفة خاص را با استفاده از کالم خدا، نبوت روح

  ا مخصوص های خاص، و  فراهم آورده است. مکاشفة خاص به طور عمده به افراد یا گروه  معمول   یر های غ واسطه

پذیرند. در عهد عتیق، مکاشفة خاص بیش از همه به ابراهیم و نسل او  شود که نجات خدا را میکسانی بخشیده می

مندی تمامی  ای روحانی برای بهره. مکاشفة خاص نیز مانند عطایشد شد. و در عهد جدید، به کلیسا ارائه  داده می

 قوم خدا، به منظور تبدیل و بنای همه در ایمان است.  

از ی مسیح بود. عبرانیان  اعیس  خودِ   جسم پوشیدنالقدس به ما،  بزرگترین مکاشفة خاص روح   باب اول 

واسطة کالم ه  القدس ب. حتی در حال حاضر نیز، روحکندشکرگزاری می   االهیخداوندمان به عنوان اوج مکاشفة  

واسطة پیامبران و رسوالن معتبر او به ما رسیده  ه  الهامی خدا، که حاوی سخنان مسیح از همة اعصار است که ب

 .  کندمی است، ما را متوجه مسیح 

و   16: 1، اعمال 36:  12، مرقس  ۴3: 22هایی مانند متی القدس در قسمت کالم خدا توسط روح نگارش به 

توسط    21-2۰:  1پطرس  دوم  اشاره شده است. به عنوان نمونه به آنچه در    1۷-16:  3موتائوس  تیدوم  ؛ و  2۵:  ۴

 پطرس نوشته شده، گوش بدهید:

 

القدس  انسان هرگز آورده نشد، بلکه مردمان به روح   ۀکه نبوت به اراد  یرا. ز یستن  یخود نب  یرنبوت کتاب از تفس  یچه

 (. 21-2۰:  1پطرس دوم )  مجذوب شده، از جانب خدا سخن گفتند

 

القدس دیگر کالم مقدس جدیدی را الهام نکرده است. اما مکاشفة خاص  تا به حال، روح  ی رسوالن  عصر از 

 . کندمی مسیحیان آشکار  او در عهد عتیق و عهد جدید همچنان در همة اعصار، ارادۀ او را به

و مکاشفة خاص، در مرحلة سوم، به واسطة روشنگری و هدایت درونی    امع القدس عالوه بر مکاشفة  روح

 افراد نیز مشغول کار است. 
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 روشنگری و هدایت درونی

 
اند، که  القدس صحبت کردهنیم که انبیای عهد عتیق از طرف خدا و تحت نفوذ روحاخومی  21:  1پطرس  دوم  در  

برای درک آنچه او به انبیا الهام کرده، روشن    ا رالقدس که به کلیسا بخشیده شده، فکر ما  ، روحدده نشون می   اتلویح 

وسیلة روح خدا قدرت بیابیم  ه بفهمیم، باید ب اربخواهیم مکاشفة موجود  راگ ، اما دنداروجود  یاتازه . مکاشفة دکنمی

 . ودبشروشن ن افکرمو 

ن یمبلچدکتر ناکس   -  

 

ادراک و شناخت    مثال   ؛ بخشدشناخت و درک است که در درجة اول ادراک می  االهی هدیة    ، روشنگری

 دریافت کرد.   1۷: 16عیسی به عنوان مسیح موعود، که پطرس در متی  

شناخت و درکی است که در درجة اول حسی و شهودی است. این هدایت،    االهیهدایت درونی، عطای  

 خواهد کار خاصی را انجام دهیم. لی مانند وجدان ما، و حسی است که خدا میشامل عوام

به روشنی از همدیگر قابل تشخیص نیستند. اغلب،    ، همیشهمقدسکتاب روشنگری و هدایت درونی در  

هایی مانند این را در  کند که برای هر دوی اینها به طور یکسان کاربرد دارد. قسمت کالم خدا به نوعی صحبت می

، پولس  1۷:  1در افسسیان    مثالیابیم.  می   2۷:  2یوحنا  اول  ، و  9:  1، کولسیان  1۷:  1، افسسیان  16-9:  2قرنتیان  اول  

 گوید: چنین می

 

خواهم که روح حکمت و مکاشفه را در شناخت خود به شما  ی مسیح، آن پدر پرجالل، میااز خدای خداوند ما عیس

 (. 1۷: 1)افسسیان  عطا فرماید 

 

بندی روشنگری و هدایت درونی،  خواند. در دستهمی   «روح حکمت و مکاشفه» القدس را  در اینجا پولس روح

شاید وسوسه شویم تا حکمت را هدایت درونی و مکاشفه را روشنگری تفسیر کنیم. و شاید هم پولس همین منظور  

القدس اشاره کرده، بدون اینکه تمایز روشنی  ین دو عملکرد روحبه ا  جمعا را داشته است. از سوی دیگر، شاید هم او 

 میان آنها قایل شود. 

 

ها  ست همانطور که خفاش رما همگی محتاج روشنگری روح هستیم چون همة ما بدون آن، به لحاظ روحانی کوریم. د 

،  دتابمی. پس وقتی خورشید  د به خورشید نگاه کنن  د نن اتونمی  آنها که   است   این ، منظورم  داز لحاظ جسمی کور هستن

شب که    هنگامفقط   آنها .  وندش مین  ا آویزن اشی پاها، از د کننپنهان می  ان را خودشدر سقف غاری که در طول روز 
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، ولی چون  دتاب. نور خدا میاست  روزها در طول  ، موقعیت ما هم مثل خفاشبخُ.  هستند  قادر به دیدن  دن یآبیرون می 

یره  ت  ی آگاه . شاید  دادیماز دست    را   اوقوای روحانی ما را به هم ریخته، توانایی تشخیص حقیقت خدا و کالم    ، گناه

های  ؛ وعدههستند  ما، داشته باشیم، ولی درک اینکه دستورات کالم برای  دداراز اینکه خدا به نوعی وجود    و تاری 

وند عیسی پیش روی ماست تا به او اعتماد کنیم و وارد حیات  نداریم. معرفی کالم خدا از خدا  ار، هستند  برایکالم  

ن  آ مقطع کَر هستیم، در  ن  آمقطع کور هستیم، در  ن  آ ، در  ویدگمی یم. عهد جدید به طور استعاری به ما  وجدید بش 

قرنتیان  دوم  خدا، از    ویدگمی . و بعد عهد جدید  د گذارنمیروی ما  ثیری  ا ت، و کالم خدا هیچ  است  سختن  امقلبمقطع  

نور خود  »،  سته  البته این مربوط به آفرینش جهان  « خدایی که گفت نور از میان تاریکی بتابد»کنم:  نقل قول می  ۴

، و  است  روحروشنگری  ن  اهماین    « .های ما تابانید تا شناخت جالل خدا در چهرۀ مسیح، ما را منوّر سازدرا در دل 

داده   ما  به  روشنگری  این  او  می  ا رمسیح    ا  روح،  ود ش میوقتی  حقیقت  می  ا ربینیم،  میهد تشخیص  و  یم،  شنویم 

 . دناخومی شبه سوی خود  ا رفهمیم که ما می

دکتر جِی. آی. پَکِر   -  

 

کشف  برد تا حقایقی را که  به کار می  القدس که روح  هستند   های معمولی روشنگری و هدایت درونی روش

مان بهره ببریم.  توانیم به سه طریق از این خدمات در زندگی کم می. بنابراین، دست کرده است، به قوم خود تعلیم دهد

القدس بیشتر اوقات ما را در درک آن  مقدس بسپاریم، و بدانیم که با این کار، روحاول، خودمان را به مطالعة کتاب 

نیم، و پیوسته خواستار هدایت، حکمت، فهم، و اراده برای اطاعت از  کند. دوم، خودمان را وقف دعا کهدایت می

، و مصمم باشیم تا طبق حقایقی که  کنیمو زندگی مقدس  کاریدرست القدس باشیم. و سوم، خودمان را تسلیم  روح

 آموزد زندگی کنیم. روح به ما می 

 

 گیری نتیجه
  ه القدس پرداختیم. الوهیت روح را بر مبنای این اعتقادنام، به آموزۀ روحرسوالن  ة اعتقادنام  در این درس از 

بررسی کردیم. شخصیت او را بر طبق صفاتش و در پرتو ارتباط او با پدر و پسر سنجیدیم.  آن    مقدسی کتابو اساس  

 ، تقدیس، فیض و مکاشفة او صحبت کردیم. و دربارۀ قدرت آفرینندگی

در هر    آموزد، کهمورد شخص سوم تثلیث می   است. به ما در   القدس یکی از منابع غنی مسیحیت آموزۀ روح

ما  زمان به  منبع کمک  متوجه شخصی    .ستنزدیکترین  را  ما  آموزه  انگیزه  کند  می این  از همه مسئول  بیش  که 

دهد که خدا  مان است. و به ما اطمینان زیادی میخدا در زندگی   سازیبخشیدن و قدرت دادن به ما برای خشنود
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  مان یابه او  مند ساختن همة کسانی که  در همة اعصار در جهان در کار است، و همواره برای بهرها  شخصو  عمیقا  

 کند. ، عمل میدارند

 

 


