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  القدس روح

  او چه شباهتي دارد

  

  

با درود مجدد در نام عيسي خداوند، مطالب ديگري را     

موضوع اين بخش كه در رابطه .  دهيم القدس به شما ارائه مي دربارة روح

در بخش قبل .   مختلف روح خداستبا بخش قبل است پيرامون اسامي

اين نامها از اين قرار هستند .  پنج نام روح خدا را بررسي كرديم

.  "القدس، روح قدوسيت، روح فيض، روح داوري و روح سوختگي روح"

  و اما ساير اسامي روح خدا

  

  روح راستي

 روح راستيششمين نامي كه به روح خدا داده شده است     

بينيم كه عيسي مسيح حداقل سه بار روح خدا را  ميدر انجيل يوحنا . است

اين مطلب در انجيل يوحنا فصل چهاردهم، آية (روح راستي خوانده است 

روح ) شود  ديده مي13؛ فصل شانزدهم، آية 26؛ فصل پانزدهم، آية 17

  .خدا كه روح راستي است با هر نوع ناراستي مخالف است

تواند  يد و به همين دليل نميآ انسان از لحاظ روحاني كور بدنيا مي

كند  اما وقتي كه روح راستي چشم باطني انسان را باز مي.  حقيقت را ببيند

  .تواند حقيقت را همانطور كه هست ببيند آنوقت مي
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، عيسي مسيح دربارة روح 17 انجيل يوحنا فصل چهاردهم، آية بر طبق

ند، ولي ما شناس ايمان جهان او را نمي راستي بيان نمود كه مردم بي

شناسيم چون او بطور دائمي در  اران به مسيح روح راستي را ميد ايمان

دهد، رهبري و  او ما را بر اساس راستي تعليم مي.  كند وجود ما زندگي مي

پس بايد در هر حال مطيع او باشيم و تحت فرمان او .  كند راهنمائي مي

هر .  اهيم داشتاي خو بسر ببريم كه در اين صورت زندگي پيروزمندانه

دهيم نتيجة خوبي هم  وقت كاري را با هدايت روح راستي انجام مي

كند كه  گيريم، در غير اينصورت نتيجة بد كار ما بخودي خود ثابت مي مي

اران به مسيح بايد بدانيم د ايمانايم ما  تحت فرمان روح راستي بسر نبرده

 اين مطلب در انجيل . كند كه روح راستي ما را به تمام راستي رهبري مي

عيسي مسيح دربارة .  شود  ديده مي14-13يوحنا فصل شانزدهم، آيات 

در هر حال، وقتي او كه روح راستي است بيايد شما را ": روح خدا فرمود

به تمام حقيقت رهبري خواهد كرد زيرا از خود سخن نخواهد گفت بلكه 

ر آينده با خبر گويد و شما را از امو فقط دربارة آنچه بشنود سخن مي

او مرا جالل خواهد داد زيرا حقايقي را كه از من دريافت كرده .  سازد مي

  ."به شما اعالم خواهد نمود

  

  روح حيات

 يكي 2در رسالة پولس رسول به روميان فصل هشتم، آية     

زيرا كه "خوانيم  در آنجا مي.  شود ديگر از نامهاي روح خدا يافت مي

 عيسي مرا از شريعت گناه و موت آزاد  در مسيحروح حياتشريعت 

او به تمام .  بينيم كه روح خدا روح حيات ناميده شده است مي.  "گردانيد

در انجيل يوحنا .  بخشد آورند حيات مي گناهكاراني كه به مسيح ايمان مي
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عيسي مسيح به يكي از بزرگان .  كنيم با اصطالح تولد دوباره برخورد مي

ه از جسم تولد بيابد جسم است و آنچه از روح آنچ": قوم يهود فرمود

گويم همه بايد دوباره  تعجب نكن كه به تو مي.  متولد گردد روح است

وقتي يكنفر عيسي ).  7-6انجيل يوحنا فصل سوم، آيات  ("متولد شوند

كند روح خدا به او تولدي  خداوند را بعنوان نجات دهندة خود قبول مي

كالم خدا دربارة اين تجربة روحاني .  شدبخ دوباره و حياتي تازه مي

كه نه مانند تولدهاي معمولي و نه در اثر تمايالت نفساني يك ": فرمايد مي

  ).13انجيل يوحنا فصل اول، آية  ("پدر جسماني بلكه از خدا تولد يافتند

مفهوم روح حيات بسيار وسيعتر از آن است كه در اين درس بتوانيم همة 

اش به روميان   بعنوان مثال پولس رسول در رساله. آنرا توضيح بدهيم

اگر روح خدا كه مسيح را پس از مرگ زنده گردانيد در وجود "نوشت 

شما ساكن باشد همانطور كه او را پس از مرگ زنده گردانيد بوسيلة همان 

القدس كه در شما ساكن است به جسم فاني شما هم حيات خواهد  روح

بايد توجه داشته باشيم كه ).  11 هشتم، آية رساله به روميان فصل(بخشيد 

جسم انساني فاني !  در اينجا جسم فاني گفته شده است، نه جسم غيرفاني

اران به مسيح در آينده جسمي غيرفاني خواهيم د ايماناست، ولي ما 

اين دگرگوني بوسيلة همان روحي انجام خواهد شد كه مسيح را .  داشت

  .بعد از مرگ زنده كرد

روح حيات كه در وجود ما ساكن است در آينده به جسم فاني ما همان 

حيات خواهد بخشيد و به اين ترتيب در آينده جسمي غيرفاني خواهيم 

  .داشت

ضمناً در حال حاضر نيز روح حيات قادر است بدن ما را تقويت كند و 

  .شفا بدهد و بطور كلي احتياجات روحاني و جسماني ما را برطرف بسازد
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  مت و معرفتروح حك

 روح حكمت و روح معرفتدو نام ديگر روح خدا،     

كنيم كه راه حلي برايشان  ما غالباً به مشكالتي برخورد مي.  باشند مي

ار به مسيح چنانچه به روح خدا متكي باشيم او د ايماناما بعنوان .  نداريم

 و رسالة 2در كتاب اشعياء نبي فصل يازدهم، آية .  كند ما را كمك مي

بينيم كه روح خدا همان   مي19-15ولس به افسسيان فصل اول، آيات پ

  .روح حكمت و روح معرفت است

گيريم  اران به مسيح در شرايط و موقعيتهاي سختي قرار ميد ايمانوقتي ما 

دانيم چكار بايد بكنيم بهترين كار اين است كه از روح خدا حكمت  و نمي

،  اگر با ايمان بطلبيم 6-5 آيات بر اساس رسالة يعقوب فصل اول.  بطلبيم

وقتي خود را .  شود و شك نداشته باشيم حكمت الزم به ما داده مي

دانيم كه تصميم صحيح و اقدام درست كدام  بينيم و نمي سردرگم مي

تواند كمكمان كند تا تصميمي بگيريم و اقدامي  است، روح حكمت مي

ا عالوه بر اينكه روح روح خد.  بكنيم كه خدا در زندگي ما جالل بيابد

تواند معرفت الزم را براي  او مي.  حكمت است، روح معرفت نيز هست

  .درك هر چه بيشتر حقايق روحاني به ما ببخشد

) يعني از خدا(از او "پولس رسول به مسيحيان شهر افسس نوشت 

خواهم كه چشمان دل شما را روشن سازد تا به چگونگي اميدي كه  مي

اي كه   دعوت كرده است و به ثروتمندي و شكوه بهرهخدا شما را به آن

قياس قدرت او كه  خدا به مقدسين خود وعده داده است و به عظمت بي

رسالة پولس به افسسيان فصل  ("اران در كار است پي ببريدد ايماندر ما 

  )19-18اول، آيات 
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 ببرند؟  توانستند به خوبي به اين چيزها پي اران افسس ميد ايمانچطور 

جواب اين است كه از طريق روح خدا، روح خدا كه روح معرفت نيز 

  .سازد كه هر چه بيشتر به حقايق روحاني پي ببريم هست ما را قادر مي

  

  روح وعده

 نيز خوانده شده است، چون خدا از روح وعدهروح خدا     

عيسي .  قبل وعده داده بود كه روحش را بر تمام بشر خواهد ريخت

القدس به شاگردان خود فرمود  ود به آسمان دربارة روحمسيح پيش از صع

كتاب اعمال رسوالن  ("ايد منتظر آن وعدة پدر باشيد كه از من شنيده....  "

  )4فصل اول، آية 

حدوداً ده روز بعد از صعود مسيح كه روز پنطيكاست بود پطرس رسول 

   راست  دست  به حال كه عيسي"در قسمتي از موعظة خود چنين گفت 

، و به ما افاضه كرده   موعود را از پدر يافته القدس  شد، روح خدا باال برده

كتاب اعمال رسوالن  (". شنويد بينيد و مي است، شما اين چيزها را مي

  )33فصل دوم، آية 

خوانيم كه پطرس به آن   از همين فصل مي39-38و سپس در آيات 

راي آمرزش گناهانتان به توبه كنيد و همة شما فرداً فرد ب": يهوديان گفت

القدس يعني عطية خدا را  نام عيسي مسيح غسل تعميد بگيريد كه روح

خواهيد يافت، زيرا اين وعده براي شما و فرزندان شما و براي كساني 

روح .  "است كه دور هستيد يعني هر كه خداوند، خداي ما را بخواند

اي به ما  يعانهوعده از طرف خداي پدر و پسر او عيسي مسيح بعنوان ب

اران به مسيح داده شده است تا مطمئن باشيم كه ما آنچه را او به د ايمان
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اين مطلب در رسالة پولس رسول .  قومش وعده داده است خواهيم يافت

  . ذكر شده است14-13به افسسيان فصل اول، آيات 

  

  روح جالل

هنگاميكه پطرس رسول به مسيحياني كه در رنج و زحمت     

در رسالة اول پطرس .  مه نوشت روح خدا را روح جالل ناميدبودند نا

اگر بخاطر نام مسيح رسوايي " نوشته شده است 14فصل چهارم، آية 

 و روح خدا بر شما آرام روح جاللبحال شما زيرا كه  كشيد خوشا مي

  ."گيرد مي

بينيم كه به ما   مي17در رسالة پولس رسول به روميان فصل هشتم، آية 

اگر در رنج مسيح شريك هستيم در "ران به مسيح گفته شده كه اد ايمان

اراني آرام د ايمانروح جالل بر .  "جالل او نيز شريك خواهيم شد

گيرد كه بخاطر مسيح رنج و زحمت  گيرد و وجودشان را فرا مي مي

  .كشند بينند و رسوايي مي مي

  

  روح خدا، روح مسيح

يان فصل هشتم، آية و باالخره بر اساس رسالة پولس به روم    

خوانده شده كه اين روح خدا و هم روح مسيح القدس هم  ، روح9

  .كند القدس را با خداي پدر و پسر تصديق مي مطلب رابطة روح

القدس اختيار داده  كنيم و دوران فيض به روح در دوراني كه ما زندگي مي

وان القدس بعن روح.  شده است كه در نام خداي پدر و پسر او عمل كند

و البته، .  كند نمايندة پدر و پسر به منظور جالل خدا در زندگي ما كار مي

  .كند او هميشه براي خيريت ما كار مي
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القدس از  توانيم بگوييم كه روح با توجه به اسامي روح خدا با اطمينان مي

دعاي ما اين است كه تمام .  هر لحاظ براي رفع احتياجات ما كفايت دارد

  . بوسيلة او رفع بشوداحتياجات شما

  .در نام مسيح، آمين


