دروس آموزشی کریستادلفین بر اساس کتاب مقدس
درس بیستم -روح القدس

روح القدش
مطالعه  :مرقص 1
روح خدا
وقتی دس ؽب به آعماو هی يگشین و هاه و عتاسگاو سا هی بیًین به ايذاصه باوسيکشديی ديیا پی هی بشین.خذا ديیا سا با سوح خىد خلق کشد ":دس ابتذا خذا آعماو ها و صهیى سا آفشیذ و صهیى تهیی
و بایش بىد و تاسیکی بش سوی لجه و سوح خذا عغخ آبها سا فشا گشفت  .و خذا گفت  :سوؽًایی بؾىد و سوؽًایی ؽذ"( پیذایؼ،باب1آیات  1تا )3
اسهیا به ها هی گىیذ که قذست خذا ػاهل افلی خلقت صهیى بىد  ":هى جهاو و ايغاو و دیىايات سا که بش سوی صهیى ايذ به قىت ػظین و باصوی افشاؽته خىد آفشیذم و آو سا به هشکه دس يظیش
هى پغًذ آهذ بخؾیذم " (اسهیا،باب،27آیه)5
هضاهیش،باب 33پیذایؼ سا ایًگىيه تىفیف هی کًذ ":به کالم خذاويذ آعماو ها عاخته ؽذ و کل جًىد آيها به يفخه دهاو او آبهای دسیا سا هثل تىده جمغ هی کًذ و لجیه هیا سا دس خضايیه هیا
رخیشه هی يمایذ .تماهی اهل صهیى اص خذاويذ بتشعًذ  .جمیغ عکًه صبغ هغکىو اص او بتشعًذ  .صیشا که او گفت و ؽذ .او فشهىد و قاین گشدیذ" هضاهیش ،باب،33آیات  6تیا . 9فقیظ خیذا
هی تىايغت او کالم سا بگىیذ و اساده اػ با قذست سودؼ تذقق یابذ  .صهايی که خذا گفت "سوؽًایی ؽذ"دس کالهؼ قذست هذض بىد.هضاهیش باب  33يیض به هیا همییى سا هیی گىییذ ":بیه
کالم خذاويذ آعمايها عاخته ؽذ و کل جًىد آيها به يفخه دهاو او "...
خذا تىعظ سوح خىد پیذایؼ سا صيذه يگاه هی داسد  .خذا ديیا سا خلق يکشد تا سهایؼ کًذ  ":خذایی که جهاو و هشچه دس آو اعت سا آفشیذ چىيکه او هالک آعماو و صهیى اعت  .دس هیکیل
های عاخته ؽذه به دعت ها عاکى يمی باؽذ و اص دعت هشدم خذهت کشده يمی ؽىد که گىیا هذتاج چیضی باؽذ بلکه خىد به همگاو دیات و يفظ و جمیغ چیضها سا هی بخؾذ  ...صییشا
که دس او صيذگی و دشکت و وجىد داسین "  ( .اػمال،باب،17آیه 24تا " . ) 28سوح خذا هشا افشیذه ويفخه قادس هغلق هشا صيذه عاخته اعت"(ایىب باب  33ایه )4هضاهیش،باب،104آیات  10تا
 15و 27تا  30و اؽؼیا،باب،42آیه  5سا يیض ببیًیذ.

خدا تىضط روحش همه جا وجىد دارد و همه چیس را می داند
با وجىد بضسگی ديیا خذا همه جا وجىد داسد ":و خذاويذ هی گىیذ آیا کغی خىیؾتى سا دس جای هخفی پًهاو تىايذ يمىد که هى او سا يبیًن ؟ هگش هى آعماو و صهیى سا هملى يمی عاصم ؟ کیالم
خذاويذ ایى اعت " (اسهیا،باب،23آیه )24
يه تًها خذا همه جا دضىس داسد بلکه همه چیض سا يیض هی دايذ.او دتی اص افکاسهاو يیض آ گاه اعت.پظ هیچ چیض سا يمی تىايین اص او هخفی کًین ":ای خذاويیذ هیشا آصهیىده و ؽیًاخته ای.تیى
يؾغتى و بشخاعتى سا هشا هی دايی و فکش های هشا اص دوس فهمیذه ای ساه و خىابگاه هشا تفتیؼ کشده ای و همه عشیق های هشا دايغته ای  ....اص سوح تیى کجیا بیشوم؟ و اص دضیىس تیى کجیا
بگشیضم ؟ اگش به آعماو فؼىد کًن تى آيجا هغتی و اگش دس هاویه بغتش بگغتشاين ایًک تى آيجا هغتی" (هضاهیش ،باب،139آیات  1تا  3و 7و)8
خذاويذ چگىيه هی تىايذ آعماو ها و صهیى سا پش کًذ و همه چیض سا بذايذ ؟ به واعغه سودؼ .به همیى دلیل داود دس هضاهیش باب  139هی گىیذ  ":اص سوح تى کجا بشوم؟"

خدا به واضطه روح خىد با مردم ارتباط برقرار می کند
دس صهاو کتاب هقذط خذا به واعغه سودؼ ،رهى ايبیا سا دس جهت گفتى کالهؼ هذایت هی کشد ":بلکه دلهای خىیؼ سا (هثل) المیاط عیخت يمىديیذ تیا ؽیشیؼت و کالهیی کیه یهیىه
فبایىت به سوح خىد به واعغه ايبیای علف فشعتاده بىد يؾًىيذ،بًا بش ایى خؾن ػظیمی اص جايب یهىه فبایىت فادس ؽذ (صکشیا،باب،7آیه )12
سوح خذا قذست اوعت که تىعظ آو همه چیض سا کًتشل هی کًذ ،به واعغه آو اعت که همه چیض سا هی دايذ و همه جا دضىس داسد  .دس صهاو کتاب هقذط،خذا اص سوح
خىد دس جهت اجشای يقؾه ها و هذف هایؼ اعتفاده هی کشد  .هش کاسی که خذا ايجام هی دهذ تىعظ سودؼ اعت.

الهامات و روح خدا
خذا اص قذستؼ بشای کًتشل رهى افشادی که کتاب سا هی يىؽتًذ يیض اعتفاده هی کشد تا کالم او سا بًىیغًذ .به ایى ػمل الهام گشفتى هی گىیًذ.تىعظ ایى الهاهات خذا يىیغًذه دقیقی کتاب
هقذط اعت ... ":هیچ يبىت کتاب اص تفغیش خىد يبی يیغت.صیشا که يبىت به اساده ايغاو هشگض آوسده يؾذ.بلکه هشدهاو به سوح القذط هجزوب ؽذه ،اص جايب خذا عخى گفتًیذ" ( دوم
پغشط،باب،1آیات20و)21

1

CHRISTADELPHIAN BIBLE MISSION

دروس آموزشی کریستادلفین بر اساس کتاب مقدس
درس بیستم -روح القدس
ایى هتى تًها دس هىسد پیؾگىیی هشدم اص آیًذه يیغت  .دس کتاب هقذط پیؾگىیی به هؼًای کالم خذاعت که هی تىايذ هن دس هىسد آیًذه ودال و یا گزؽته باؽذ.دذاقل  35يفش که دس هکیاو
ً
های هختلفی صيذگی هی کشديذ کالم کتاب سا يىؽتًذ  .کتاب تقشیبا دس یک بشده صهايی  1600عاله يىؽته ؽذه اعت .اگش کالم الهام گشفته اص خذا يبىد ها کتابی پش اص ػقایذ و اعتايذاسد هیای
هختلف داؽتین .اها فقظ یک پیغام دس تمام کتاب هىجىد اعت،اص پیذایؼ تا هکاؽفه ایى يؾايه ایغت که کًاب هقذط کالم خذاعت.

روح القدش و عیطی مطیح
ً
سوح خذا گاهی سوح القذط ياهیذه هی ؽىد.بیؾتشیى اسجاػات به سوح القذط دس ػهذ جذیذ اعت .کلمه هقذط به هؼًای "جذا ؽذه" اعت و يؾاو هی دهذ که قذست خذا کاهال هتفاوت
اص ؽشاست های ايغاو ها اعت.دس تشجمه های قذیمی تش کتاب هقذط اص واژه "ؽبخ هقذط" هن به جای سوح هقذط اعتفاده هی ؽذ.ؽیبخ واژه ای قیذیمی بیشای سوح اعیت.اها اهیشوصه
همکى اعت اؽتباه بشداؽت ؽىد.سوح القذط قذست خذاعت که تىعظ آو اهذافؼ دس ساعتای سعتگاسی هشدم به تذقق هی پیىيذد.بًا بشایى دس يهایت ايغاو ها يیض همايًذ خذا هقذط هی
ؽىيذ.اولیى کاسبشد ػهذ جذیذ اص واژه "سوح القذط" به هًگام تىلذ ػیغی هغیخ بىد.هشین باکشه " سا اص سوح القذط داهله یافتًذ" (هتی ،باب،1آیه)18
به هًگام تؼمیذػ دس سود اسدو ػیغی هغیخ سوح القذط سا بی هیچ هذذودیتی دسیافت کشد (یىدًا،باب،3آیه )34خذا اص عشیق سودؼ تىايایی های هذذودی اص قبیل هؼجیضه بیه افیشاد
ايتخاب ؽذه ای دس صهاو کتاب هقذط داد.اها هیچکظ همايًذ هغیخ سوح القذط سا دسیافت يکشد.ػیغی هغیخ هشگض اص سوح القذط دس جهت خىاعته هیای خیىد اعیتفاده يکیشد بلکیه
همیؾه آو سا بشای اهذاف خذا به کاس بشد(.اػمال،باب،2آیه . )22بشای کمک به تؼلیماتؼ اص هؼجضات اعتفاده هی کشد.ایى هؼجضات يؾايه ای بىديذ کیه او پغیش خذاعیت.و همییى عیىس
بیايگش ایى واقؼیت بىد که خذا اص عشیق او کاسهایؼ سا ايجام هی داد و او ساه خذا سا تؼلین هی داد( .اؽؼیا،باب،61آیه 1و )2خذا به وعیله قذست خىد پغشػ سا اص هشدگاو بشخیضايیذ و بیه او
تؼالی بخؾیذ (افغغیاو،باب،1آیات  19تا )22

به شاگردان عطایای روح القدش داده شد
ػیغی هغیخ به یاسايؼ وػذه داد که پظ اص سفتى او به آعماو آيها ػغایای سوح القذط سا دسیافت خىاهًذ کشد،به آياو گفت که دس اوسؽلین بمايًذ و "هًتظش آو وػذه پذس باؽیًذ" "کیه آيهیا
بؼذ اص ايذک ایاهی به سوح القذط تؼمیذ خىاهًذ یافت" (اػمال،باب،1آیات 4و)5
ً
ایى وػذه دس سوص پًغیکاعت به دقیقت پیىعت(اػمال ،باب )2دذودا  10سوص بؼذ اص ػشوج ػیغی هغیخ به آعماو .ها هیخىايین که چگىيه سوح القذط بهمشاه فذایی آهذ " چىو فیذای
وصیذو باد ؽذیذ" و خايه هایی که اعشاف ؽاگشداو بىديذ لشصیذ.صبايه های آتؼ اعشاف هش کذاهؾاو دیذه ؽذ.ایى يؾايه ای بىد که سوح القذط به آيها داده ؽذه اعت.پظ اص آو آيها تىايیایی
هایی اص قبیل ايجام هؼجضات و عخى گفتى به صباو های هختلف سا داؽتًذ.ایى تىايایی های خاؿ گاهی اوقات "ػغایای سوح القذط" خىايذه هی ؽىد(ػبشايیاو،باب،2آیه)4
ػیغی هغیخ به ؽاگشدايؼ آهىصػ داد که پظ اص ػشوج او به آعماو تؼلیمات وی سا اداهه دهًذ.آيها بشای ايجام ایى کاس به ػغایای سوح القذط يیاص داؽتًذ.بشای هثیال باییذ بیه خیاعشهی
آوسديذ که هغیخ هًگام بؾاست و هىػظه هایؼ چه هی کشد و چه هی گفت تا آيها هن بتىايًذ اص هماو ساه اعتفاده کًًذ .هغیخ به ؽاگشدايؼ گفت ":ایى عخًاو سا به ؽما گفتن وقتی کیه بیا
ؽما بىدم ،لیکى تغلی دهًذه یؼًی سوح القیذط کیه پیذس او سا بیه اعین هیى هیی فشعیتذ او همیه چییض سا بیه ؽیما تؼلیین خىاهیذ داد و آيچیه سا بیه ؽیما گفیتن بیه ییاد ؽیما خىاهیذ آوسد"
(یىدًا،باب،14آیات25و )26دس ایًجا اص سوح القذط به هؼًای تغلی دهًذه یاد ؽذه اعت .کلمه افلی یىيايی به هؼًی "کغی که بشای کمک هی آییذ" اعیت .سوح القیذط کمکیی سا کیه
ؽاگشداو يیاص داؽتًذ آوسد.

چرا عیطی مطیح در مىرد روح القدش به گىنه ای صحبت می کرد که گىیی یک انطان اضت؟
وقتی آیه هی گىیذ  ":او همه چیض سا به ؽما تؼلین خىاهذ داد ".ایًغىس به يظش هی سعذ که سوح القذط یک ؽخـ اعت .پظ چشا هغیخ گاهی اص سوح القذط همايًذ یک ؽخـ ییاد هیی
ً
کشد؟ ایًچًیى صباو هؾابهی دس سوهیاو ،باب،9آیه 17يیض به کاس بشده ؽذه اعت  ":صیشا کتاب به فشػىو هی گىیذ بشای همیى تى سا بشايگیختن تا قىت خىد سا دس تى ظاهش عاصم "...عبیؼتا کتاب
یک ؽخـ يیغت و يمی تىايذ "دشف بضيذ" ایى کالم خذاعت که دس کتاب ثبت ؽذه اعت.لىقا،باب،11آیه 49يیض اص صبايی هؾابه اعتفاده هی کًیذ  ":اص اییى سو دکمیت خیذا يییض فشهیىده
اعت" بغىس هؾابه هضاهیش ،باب،65آیه 13هی گىیذّ ...":
دسه ها به غله پیشاعته،اص ؽادی بايگ هیضيًذ و يیض هی عشایًذ"
ّ
دسه ها يمی تىايًذ بايگ صده و بغشایًذ ایى سوػ تىفیف هضاهیشی اعت اص یک فذًه صیبا.اهثال،باب،3آیه 13تا  19يیض هثالی دیگش اعت،دس هىسد دکمت به گىيه ای عخى هیی گىییذ کیه
ايگاس صيی دسعتکاس و صیباعت.کتاب هقذط اص ایى صباو اص آو جهت اعتفاده هی کًذ که يؾايه واقؼی بىدو هغائل باؽذ.بًابشایى وقتی هغیخ يیض اص ایى سوػ اعتفاده هی کًذ به ها يؾاو هی
دهذ که چقذس سوح القذط اقؼی اعت.

روح القدش از خدا جدا نیطت
بشخی افشاد به اؽتباه فکش هی کًًذ که سوح القذط ؽخقی هتفاوت اص خذاعت.آيها اص واژگايی همايًذ "خذای سوح القذط" اعتفاده هی کًًیذ کیه دس کتیاب هقیذط هشگیض وجیىد يذاؽیته
اعت.سوح خذا یک هىجىد جذا اص او يیغت.قغمتی اص خىد اوعت همايغىس که قذست ها يیض قغمتی اص خىد هاعت.چغىس هی تىايین خیذا سا اص قیذستؼ،دکمتؼ و دسکیؼ جیذا کًیین؟
همايغىس که دس اسهیا،باب،51آیه  15هی خىايین آيها اؽخافی جذا يیغتًذ".او صهیى سا به قىت خىد عاخت و سبغ هغکىو سا به دکمت خىیؼ اعتىاس فشهىد و آعیمايها سا بیه ػقیل خیىد
گغتشايیذ".
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اگش سوح القذط ؽخقی جذا اص خذا بىد پظ سوح القذط (و يه خىد خذا) پذس ػیغی هغیخ هی باؽذ(هتی،باب،1آیه )18ایى به واقغ فذیخ يمی باؽذ.

روح خدا و ما
بشای فهمیذو سوح خذا بایذ خذا سا بؾًاعین،اها هشگض قادس به ايجام ایى کاس تىعظ ارهاو فًاپزیش خىد يیغتغن.سوح خذا بغیاس فشاتش اص قذست اوعت.يذمیا دس باب،9آیه 20هی گىیذ که خذا
"سوح يیکىی خىد سا" داد تا هشدم اعشائیل سا با کمک های هىعی هذایت کًذ.سوح خذا عشؽاس اص خىبی اعت.و به يذىی که او اص آو اعتفاده هی کًذ يؾاو هی دهذ که او سدین و بخؾیًذه
اعت.ایى هماو سفتاسی اعت که ايغايها بایذ دس صيذگی خىد بکاس بشيذ.
اهشوصه دیگش کغی به ػغایای سوح القذط (تىايایی های خاؿ) يیاص يذاسد (دس دسط بؼذ دس ایى هىسد بیؾتش تىضیخ داده هی ؽىد) اهشوصه خذا تىعظ کالهؼ ،کتاب هقذط با ها عخى هی
گىیذ  .کتاب هقذط به وعیله سوح القذط يىؽته ؽذه اعت وقتی کالم خذا سا هی خىايین و اجاصه هی دهین که بش ها تاثیش گزاؽته و ها سا ساهًمایی کًذ.او کن کین هیا سا بیه ؽخقیی ؽیبیه
هغ یخ تبذیل خىاهذ کشد .ایًگىيه هی تىاو گفت  :که کالم خذا دس ها ػمل هی کًذ.پىلظ سعىل به ایمايذاساو تغالىيیکیه گفت  ..... ":چیىو کیالم خیذا سا یافتییذ  ....آو سا کیالم ايغیايی
يپزیشفتیذ،بلکه چًايکه فی الذقیقه اعت.کالم خذا که دس ؽما که ایمايذاس هغتیذ ػمل هی کًذ" (اول تغالىيیکیاو،باب،2آیه)13
آیات صیش اهمیت کالم خذا سا يؾاو هی دهًذ.همايغىس که ها بشای ؽشوع صيذگی تاصه اص سوح خذا هتىلذ هی ؽىین  ":اص آو سو که تىلذ تاصه یافتیذيه اص تخن فايی بلکه اص غیش فايی.یؼًی به کالم
خذا که صيذه و تا به ابذاآلباد باقی اعت " (اول پغشط،باب،1آیه)23
ً
" او هذضش اساده خىد ها سا به وعیله کلمه دق تىلیذ يمىد تا ها چىو يىبش هخلىقات او باؽین" (سعاله یؼقىب،باب،1آیه )18ها راتا گًاهکاسین،پىلظ سعىل دس سوهیاو ،بیاب،8آییات  5تیا 7
هی گىیذ  ":صیشا آيايی که بش دغب جغن هغتًذ دس چیض های جغن تفکش هی کًًذ و اها آيايی که بش دغب سوح هغتًذ دس چیض های سوح اص آو جهت که تفکش جغن هىت اعت.لیکى تفکش
سوح ،دیات و عالهتی اعت.صايشو که تفکش جغن دؽمًی خذا هغت چىو که ؽشیؼت خذا سا اعاػت يمی کًذ صیشا يمی تىايذ هن بکًذ"
پىلظ اص کلمه جغن بشای بیاو تفکش ايغايی اعتفاده کشد .او اص کلمه سوح بشای اه ىس هشبىط به خذا که اص عشیق سوح القذط دس کتاب بیاو ؽذه اعت اعتفاده کشد .هیا باییذ بیش جغین خیىد
(تفکش ؽشیش ايغايی) غلبه کشده و آيشا با تفکش خذایی جایگضیى کًین.اػمال کتاب هقذط دس صيذگی ها سا به ايغايهایی با رهى خذایی تبذیل هی کًذ.به ایى وعیله سوح خذا بش هیا يییض ظیاهش
هی ؽىد .پىلظ به ایمايذاساو تؼمیذی هی گىیذ ":لکى ؽما دس جغن يیغتیذ بلکه دس سوح .هشگاه سوح خذا دس ؽما عاکى باؽذ و هشگاه کغی سوح هغیخ سا يذاسد وی اص ِآو او يیغیت و اگیش
هغیخ دس ؽما اعت جغن به عبب گًاه هشده اعت و اها سوح به عبب ػذالت دیات اعت( ".سوهیاو،باب،8آیه 9و)10
دس يهایت ها بایذ به خاعش داؽته باؽین که خذاويذ تىعظ سوح خىد همه جا دضىس داسد و اص همه چیض آ گاه اعت و ها هشگض قادس به پًهاو کشدو گًاهاو خىد اص او يیغتین  ":صییشا کیالم خیذا
صيذه و هقتذس و بشيذه تش اص هش ؽمؾیش دو دم و فشوسويذه تا جذا کًذ يفظ و سوح و هفافل و هغض سا و همیض افکاس و ّيیت های قلب اعت و هیچ خلقت اص يظش او هخفی يیغت بلکه همه چیض
دس چؾماو او که کاس ها با وی اعت بشهًه و هًکؾف هی باؽذ( ".ػبشايیاو،باب،4آیات  12و )13

خالصه
 -1سوح خذا قذست اوعت که اص عشیق آو همه چیض سا هذایت هی کًذ  .به واعغه ایى قذست جهاو خلق ؽذ و صيذه يگه داؽته هی ؽىد.
 -2خذا به واعغه سوح خىد همه جا هغت و اص همه چیض آ گاه اعت.
 -3ػیغی هغیخ تىعظ سوح القذط به ديیا آهذ.او سوح سا بذوو هیچ هذذودیتی دسیافت کشد.
 -4ؽاگشداو يیض ػغایای سوح القذط سا (تىايایی های خاؿ)دسیافت کشده که ؽاهل قذست ايجام هؼجضات و عخى گفتى به صباو های گىياگىو هی ؽذ.
 -5دس صهاو کتاب هقذط خذا اص سوح خىد جهت بشقشاسی استباط با هشدم اعتفاده هی کشد.
 -6اهشوصه خذا اص عشیق کالهؼ کتاب هقذط که تىعظ قذستؼ يىؽته ؽذه با ها عخى هی گىیذ.

آیاتی برای مطالعه
هضاهیش،باب،139آیه1و2
هضاهیش،باب104
یىدًا،باب14
اػمال،باب، 10آیا  34تا 43
غالعیاو ،باب،5آیات  16تا 26
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