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  القدس روح

  او چه شباهتي دارد

  

  

مان عيسي مسيح به شما  عزيزان، در نام خداوند و منجي    

كنيم كه اين فرصت به ما  حاليم و خدا را شكر ميخوش.  گوييم درود مي

  .داده شده است تا اعتقادات اساسي مسيحيان را تشريح كنيم

: القدس را آغاز كرديم و گفتيم در دروس قبل بررسي خود، دربارة روح

القدس مثل خداي پدر و پسر او يك شخص است و  نخست اينكه، روح

س جزو اشخاص الوهيت القد دوم اينكه، روح.  داراي شخصيت است

  .است و همانند پدر و پسر او، خدا است

گوييم، لطفاً  القدس به شما مي در اين بخش مطالب ديگري را دربارة روح

  .با دقت به دنبالة كتاب توجه فرماييد

  

  القدس اسامي روح

القدس جزو اشخاص الوهيت است و  اين مطلب كه روح    

القدس چه نوع  رد كه، روحآو ي را پيش ميسؤاليك شخص است، چنين 

شخصي است، يا به عبارت ديگر او چه شباهتي دارد؟  وقتي نامهاي 

كرديم با توجه به مفهوم اين نامها  مختلف خدا را در عهد عتيق مطالعه مي

دهد و  كند، شفا مي خدا كسي است كه فراهم مي"بعنوان مثال گفتيم كه 
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دهند كه او چه نوع   مي نامهاي مختلف خدا به ما نشان"كند تقديس مي

همينطور نامهاي مختلف .  دهد شخصي است و چه كارهايي انجام مي

  .كنند روح خدا طبيعت و كارهاي او را براي ما آشكار مي

  

  القدس روح

شود ارائه داد، اين  بهترين تعريفي كه براي روح خدا مي    

چون ذات يا طبيعت روح خدا .  او ذاتي پاك و مقدس دارد"است كه 

  ".القدس خوانده شده است كامالً پاك و مقدس است او روح

توان  القدس وجود دارد كه مي هاي زيادي به روح در كتاب مقدس اشاره

اما چون حجم اين كتاب محدود است در اينجا به فصل .  آنها را ذكر كرد

  .افكنيم  نظر مي13-9يازدهم انجيل لوقا، آيات 

گويم تقاضا  پس به شما مي" فرمود عيسي در زمينة دعا به شاگردان خود

كنيد كه به شما داده خواهد شد، بجوييد كه پيدا خواهيد كرد، بكوبيد كه 

آورد و   چون هر كه بخواهد به دست مي".در به روي شما باز خواهد شد

آيا در .  شود كند و هر كه بكوبد در به رويش باز مي هر كه بجويد پيدا مي

 كه پسرش از او ماهي بخواهد به عوض ميان شما پدري هست كه وقتي

ماهي، ماري در دستش بگذارد، يا وقتي تخم مرغي بخواهد عقربي به او 

دانيد چگونه چيزهاي  بدهد؟  پس اگر شما با اينكه جايزالخطا هستيد مي

القدس را به  خوب را به فرزندانتان بدهيد چقدر بيشتر پدر آسماني، روح

  ." عطا خواهد فرمودكنند آناني كه از او تقاضا مي

در اينجا تفاوت آشكاري بين آنچه كه بد است و آنچه كه خوب است 

  .شود ديده مي
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 كلمات مار و عقرب بيان كنندة دنياي شرير و تحت 12-11در آيات 

 ذكر شده است كه بشر خطاكار است چون 13در آية .  تسلط شيطان است

دانيم چگونه  ود ما ميولي با اين وج.  اي هستيم ما مخلوقات سقوط كرده

و البته چقدر بيشتر، پدر .  چيزهاي خوب را به فرزندان خود بدهيم

.  بخشد كنند مي القدس را به كساني كه از او تقاضا مي آسماني روح

القدس همان هدية بسيار نيكوست كه خدا به كساني كه  بينيم كه روح مي

ك است، اما شيطان القدس خوب و پا روح.  بخشد كنند مي از او تقاضا مي

  .برخالف او ناپاك و سرچشمة تمام بديها است

  

  روح قدوسيت

، روح 14در رسالة پولس رسول به روميان فصل اول، آية     

 بين شايد كسي بپرسد چه فرقي.   خوانده شده استروح قدوسيتخدا، 

  قدوسيت و عدالت وجود دارد؟

ين علت بنظر ما قدوسيت يا پاكي قسمتي از شخصيت است، به هم

اما عدالت توصيف .  توانيم بگوييم كه قدوسيت جزو وجود خداست مي

چرا تمام اعمال خدا .  كنندة اعمال يك شخص پاك و مقدس است

  .عادالنه است؟  چون خدا پاك و مقدس است

القدس مثل خداي پدر و عيسي خداوند كامالً پاك و مقدس است و  روح

ان به مسيح بايد به روح قدوسيت ارد ايمانما .  هيچ گناهي در او نيست

اجازه بدهيم كه زندگي ما را بطور كامل كنترل كند و خصوصيات اخالقي 

  .ما را به تدريج شبيه خدا بسازد

دل و ذهن شما ": پولس رسول در اين زمينه به مسيحيان افسس نوشت

اي را كه در نيكي و پاكي حقيقي و به  بايد كامالً نو شود و شخصيت تازه
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رساله به افسسيان فصل  ("خدا آفريده شده است به خود بپوشانيدصورت 

پس اين ما هستيم كه بايد عنان زندگيمان را به خدا ) 24-23چهارم، آيات 

بسپاريم و مطيع او باشيم، تا روح خدا مرتباً ما را عوض كند و به شكل 

يكي از مشخصات زندگي مسيحيان پر از .  دلخواه خود دربياورد

برند، و اين نشان   اين است كه در پاكي و قدوسيت بسر ميالقدس روح

  .دهد كه آنها با خدا مشاركت و رفاقت دارند مي

  

  روح فيض

 روح فيضسومين نامي كه به روح خدا داده شده است     

پس اگر كسي "خوانيم   مي29در رساله به عبرانيان فصل دهم، آية .  است

يمان بين خدا و انسان را اعتبار پسر خدا را تحقير نموده و خوني را كه پ

بخشيده است و او را از گناهانش پاك ساخته است ناچيز شمارد و به 

  ."روح پر فيض خدا اهانت نمايد با چه كيفر شديدتري روبرو خواهد شد

فيض بيان كنندة لطف و مرحمت خدا نسبت به ما است، اگر چه سزاوار 

.  هنم و جدايي ابدي از خدا استانسان بخاطر گناه سزاوار ج.  ايم آن نبوده

هيچ در انسان گناهكار و سقوط كرده هيچ قدوسيتي وجود ندارد و به 

پس چه چيزي باعث شده كه .   قادر نيست خدا را خشنود بسازدوجه

  . فيض خداوند استسؤالمحبت خدا شامل حال ما بشود؟  جواب اين 

به سبب فيض خداست زيرا ": فرمايد اران به مسيح ميد ايمانكالم خدا به 

ايد و اين كار شما نيست بلكه بخشش  كه شما از راه ايمان نجات يافته

اين نجات نتيجة اعمال شما نيست، پس هيچ دليلي وجود ندارد .  خداست

  )9 و 8رساله به افسسيان فصل دوم، آيات  ("كه كسي به خود ببالد
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 نجات بيابيم پس حاال كه فيض خدا باعث شده ما از گناه و عواقب بد آن

كند تا بتوانيم از تمام  روح فيض كه همان روح خداست براي ما كار مي

حتي وقتي كه مطابق .  مند بشويم شود بهره بركاتي كه در مسيح يافت مي

كند و حتي اگر  بريم روح فيض ما را ملزم مي ميل و ارادة خدا بسر نمي

بق ميل خدا زندگي كند تا توبه كرده و مطا احتياج باشد ما را تأديب مي

  .كنيم

  

  روح داوري و روح سوختگي

چهارمين و پنجمين طريقي كه روح خدا خود را به ما     

در .   استروح داوري و روح سوختگيآشكار كرده است بوسيلة اسامي 

  .كتاب مقدس آتش نشانة داوري بر گناه و پاكسازي آن است

 روح داوري و  ضمن اينكه به5-4كتاب اشعياء نبي فصل چهارم، آيات 

.  دهد كه مفهوم اين دو اسم چيست كند نشان مي روح سوختگي اشاره مي

هنگامي كه خداوند چرك دختران صهيون را بشويد ": فرمايد كالم خدا مي

و خون اورشليم را به روح انصاف يعني داوري و روح سوختگي از 

يش ميانش رفع نمايد، خداوند بر جميع مساكن كوه صهيون و بر محفلها

ابر و دود در روز و درخشندگي آتش مشتعل در شب خواهد آفريد زيرا 

  ."كه بر تمامي جالل آن پوششي خواهد بود

روح داوري و سوختگي، گناه و سركشي را از قلب كساني كه به سوي 

شود  وقتي فرزند خدا مرتكب گناه مي.  كند آيند پاكسازي مي مسيح مي

به اين ترتيب فرزند .  كند يق به توبه ميالقدس قوياً او را ملزم و تشو روح

تواند در راحتي و آرامش بسر ببرد تا  خدا با بودن گناه در زندگيش نمي

  .اينكه توبه كند و مطيع خدا بشود
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من ": كرد چنين گفت وقتي يحيي تعميده دهنده دربارة عيسي صحبت مي

 كسي دهم و اين تعميد نشانة توبة شماست ولي شما را با آب تعميد مي

آيد از من تواناتر است و من اليق آن نيستم كه حتي  كه بعد از من مي

القدس و آتش تعميد خواهد داد  او شما را با روح.  كفشهاي او را بردارم

  )11انجيل متي فصل سوم، آية (

دهد و بر عليه هر نوع گناه و  القدس كار پاكسازي را در ما انجام مي روح

تواند گناه را در ما ناديده  او نمي.  آورد مل ميشرارت اقدام الزم را به ع

اران اين است د ايمانهدف روح خدا براي ما .  بگيرد و هيچ اقدامي نكند

مين دليل ه به.  كه روز بروز پاكتر بشويم و بيشتر به شباهت خدا در بياييم

 هر نوع گناه اقدام الزم را بعمل بر عليهالقدس در ضمن اينكه  روح

كند تا بر هر گناهي پيروز بشويم و   را كمك و تقويت ميآورد، ما مي

البته به اين شرط كه ما خود را از هر .  اي داشته باشيم زندگي خداپسندانه

  .لحاظ تسليم او كنيم و مطيع او باشيم

رسد كه  كنيم در وهلة اول بنظر مي وقتي اسامي روح خدا را مطالعه مي

هاي روح داوري و روح نامهاي روح قدوسيت و روح فيض با نام

اما بايستي بدانيم كه بدون داوري و پاكسازي !  سوختگي در تضاد هستند

  .تواند وجود داشته باشد گناه، فيض و قدوسيتي نمي

روح خدا مايل است ما را به تدريج به شباهت خدا دربياورد اين كار 

خدا مايل است كه ما از هر گناهي دوري .  شود مستلزم تأديب هم مي

بر به همين دليل روح خدا .  نيم و زندگي پاك و مقدسي داشته باشيمك

او .  آورد  هر گناهي كه در زندگي ما هست اقدام الزم را بعمل ميعليه

تواند روزگار ما را  كند چون گناه مي بخاطر خيريت ما، ما را تأديب مي

بهرحال، روح خدا روح فيض است و حتي تأديب او با فيض .  سياه كند

  .راه استهم
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  .در درس بعد بررسي خود را دربارة اسامي روح خدا ادامه خواهيم داد


