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  القدسروح
 قدرت یا شخص؟

کتاب مقدس را خوانده یا به معلمان مسیحی گوش بسیاري از افرادي که 
القدس چه کسی یا روح. اندالقدس دچار سردرگمی شدهاند، در مورد روحداده

القدس یک خدا، یا قسمتی از خداست؟ حقیقت است؟ آیا روحچه چیزي 
  چیست؟

به عنوان تنها مرجع  ه این پرسشها، به خود کتاب مقدسبراي پاسخ دادن ب
القدس، به آیاتی که لطفاً براي اطمینان از حقیقت روح. کنیممراجعه میمعتبر 

  .کند، رجوع نماییداین کتابچه به آنها اشاره می

  نیستاین یک رمز 

بسیاري از پاسخ شود، القدس پرسشی مطرح میهنگامی که دربارة روح
این است که این موضوع، یک رمز و سر است و ما نباید  يمعلمان مذهبی امروز

گویند که آنها اغلب می. آن باشیم جزئیبه دنبال درك مفهوم و معنیِ 
وضیحات آنها را و بدون نیاز به توضیح منطقی، ت "با ایمان"ایمانداران باید 

  .بپذیرند

آیات کتاب مقدس مبنی بر از ، هاییچنین تفسیر. این فقط یک بهانه است
  :کندآشکار شده است، چشم پوشی می اینکه سرِّ خدا توسط کار عیسی مسیح
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 در که خود يخشنود برحسب د،یشناسان ما به را خود ةاراد رّس چونکه"
  )1:9افسسیان ( "بود نموده عزم خود

 و من بشارت برحسب سازد، استوار را شما که است قادر که را او اآلن"
 بود، یمخف یازل يزمانها از که يسرّ آن کشف مطابق ح،یمس یسیع موعظه

 يدرمس يخدا فرموده برحسب ایانب کتب لۀیوسب و شد مکشوف درحال لکن
  )26-25: 16رومیان ( ".دیگرد آشکارا مانیا اطاعت بجهت ها امت عیجم به

 به الحال کنیل بود، شده داشته یمخف قرنها و دهرها از که يسرّ آن یعنی"
  )1:26کولسیان ( ".دیگرد مکشوف او مقدسان

 "سرِّ"تنها این آیات کتاب مقدس نیستند که نشان دهندة آشکار شدن 
و  3: 4و  کولسیان  19: 6و  3:3و افسسیان  25: 11رومیان ( باشندمیدین 

است اگر کتاب مقدس بطور مکرر گفته  ).را نیز بخوانید 51: 15اول قرنتیان 
ما نیز پس در تعلیمات بنیادین انجیل وجود ندارد،  "سرّي"که اکنون هیچ 

تواند در کتاب مقدس القدس نیز میتوانیم مطمئن باشیم که حقیقت روحمی
  .یافت شود، اگر خودمان آنرا دقیق بخوانیم

سرّي وجود دارد، پس براي "سی نگفتند که هرگز هیچکدام از رسوالن عی
بجاي آن، آنها براي ارائۀ توضیحات منطقی دربارة . "فهمیدن آن تالش نکنید

  .موضوعات کتاب مقدس به شنوندگان خود، از هیچ کوششی دریغ نکردند
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  روح خدا

 "روح خدا"ی به معن "روح"در کتاب مقدس، کلمۀ در بسیاري از موارد 
گوید که هنگام آفرینش هر چیز بر اولین آیات کتاب مقدس می .اشاره دارد

  ).2: 1پیدایش ( " گرفت فرو را آبها  سطح خدا  روح"روي زمین، 

چیزي که به او تعلق . کند، روح خداستروحی که کتاب مقدس بیان می
بارها در  "روح خداوند" عبارتبه همین دلیل است که . اوست جانب دارد و از

و  1: 61و  7: 40و  2: 11براي نمونه، اشعیا . (کتاب مقدس تکرار شده است
  ).8: 3میکاه 

در عهد  "روح"کلمۀ . بسیاري دربارة اوست خصوصیاتروح خدا خالصۀ 
است که اولین معنی آن  )ruakh -رووح (کلمۀ عبري عتیق، ترجمۀ 

 اوست، و ذات و "دمِ"خدا همان بنابراین روحِ . باشدمی "قدرت"یا  "نَفَس/دم"
  .ماهیت خدا، بازتاب تفکرِ اوست

در . گردد، درست مانند ما انسانهااو نمایان میاعمال خدا در چگونگی تفکر 
چیزي  ما راجع به. دهد که او چگونه استکتاب مقدس، روح انسان نشان می

  .دهیمکنیم و سپس آنرا انجام میفکر می

دهد، و ما مقداري ما پاسخ مییا ذهن ما، به گرسنگی  "روح" براي مثال
تواند توضیحی باشد براي این که چرا کلمۀ این مثال می. طلبیمخوراك می

  .در بر داردو قدرت را  نَفَس، فکر/همۀ کلمات دم ،نگلیسیا زبان عبري روح، در
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ات و روح ما، به معناي تفکر ما است، بنابراین اعمال ما بازتاب تفکر
گونه  به همینتر روح خدا نیز در مقیاسی عظیم .باشندتمایالت ذهن ما می

ماهیت، شخصیت و هدف خود را روح او قدرتی است که توسط آن . است
  :کندو سپس اجرا میکرده خدا فکر . کندنمایان می

  که  ینهج  به و. شد خواهد  واقع  همچنان  ام نموده قصد  که  يطور  به ناًیقی"
  .)24: 14اشعیا ( " گشت خواهد  آورده بجا  همچنان  ام کرده ریتقد

  قدرت نامحدود خدا

بر خالف دیگر خدایانی که در . او خالق جهان است. خدا قادر مطلق است
اند، خداي کتاب مقدس، تنها خداي طول تاریخ مورد پرستش واقع شده

  . حقیقی است

 از. باشد یم  يرمدس  پادشاه و یح  يخدا او و  است  قح  يخدا  هوهی اما"
  شانیا  به .شد نتوانند  لمتحم را او قهر هاامت و شود یم  متزلزل  نیزم او  غضب

 ریز از و  نیزم  يرو از اند نساخته را  نیزم و  آسمان  که  یانیخدا«: دییبگو  نیچن
  به را  مسکون  ربع و  ساخت خود  قوت  به را  نیزم او ».دش خواهند  تلف  آسمان
: 10ارمیا ( ".دیگستران خود  عقل  به را  آسمان و نمود استوار  شیخو  حکمت

10-12.(  

خواست جهان را بیافریند ، هنگامی که میخدا قدرت خود را از همان ابتدا
خدا از همان قدرت براي کنترل جهان و خلق انسانها و حیوانات . گرفت بکار

  .استفاده کرد
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  يبازو و  میعظ  قوت  به نندیزم  يرو بر  که را  واناتیح و  انسان و  جهان  من"
ارمیا ( " دمیبخش آمد پسند  من نظر در  که ره به را  آن و  دمیآفر خود  ۀافراشت

27 :5.(  

ما به . باشدکه ماهیت خدا قدرتمند است، روح او نیز قدرتمند می دلیلبه این 
ها تنما . عنوان انسان تا حدي قدرت داریم، اما مطمئناً قدرت ما محدود است

  .انجام دهیم خواهیمقادریم برخی از کارهایی را که می

 .تواند قدرت خود را به انسانها بدهداو می. خدا قدرتی دارد که ما نداریم
: 40اشعیا ( "دینما یم عطا  ادهیز  قدرت را  ناتوانان و بخشد یم  قوت را  فانیضع"

29.(  

  .شودگاهی اوقات، این قدرت عطا شده، روح نامیده می

  قدرت و روح

قدرت یا روح خدا که به یکی از انبیاي او بخشیده شد، به این صورت 
  :توصیف شده است

 تا  ام شده مملّو  ییتوانا و  انصاف از و خداوند  روح  قوت از  من  کنیل و"
  )8: 3میکاه ( ". دهم خبر  گناهش از را  لیاسرائ و او  انیعص از را  عقوبی

بسیاري از افراد . این روح به میکاه نبی قدرت داد تا کالم خدا را بیان کند
دیگر در کتاب مقدس، این قدرت را دریافت کردند تا معجزات بسیاري انجام 

که خدا با آنها هایی بیاورند تا به آنها ثابت کنند دهند، یا براي مردم نشانه
  .است
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القدس، قدرت خدا را دریافت کرد تا بزرگتر از همۀ آنها عیسی مسیح، روح
  .کارهاي نیک انجام دهد

 مسح قوت و القدس روح به چگونه را او خدا که را يناصر یسیع یعنی"
 شفا را سیابل نیمقهور همه و آورد یم بجا کوین اعمال کرده، ریس او که نمود

  )38: 10اعمال رسوالن ( ".بود یم يو با خدا رایز دیبخش یم

این قدرت، همان . این قدرت، هدیۀ خدا به پسر خود، عیسی مسیح بود
  .القدس بودروح

پیش از . کندالقدس صحبت میآیۀ قبل دربارة مسح شدن عیسی با روح
القدس به عیسی بیان شده است و آن آن در کتاب مقدس زمان عطاي روح

یحیی تعمید . باشداز آن که عیسی بشارت را شروع کند میزمان، درست پیش 
القدس بر عیسی  دهنده او را در رود اردن تعمید داد و در همان هنگام، روح

 ".خشنودم تو به که یهست من بیحب پسر تو": گرفت و خدا چنین فرمود قرار
  )را بخوانید 22-21: 3لوقا (

پیش . کردزندگی عیسی کار میالقدس حتی پیش از این نیز در قدرت روح
فرشته گفت که او صاحب . از تولد او، فرشتۀ خدا به مادر او مریم ظاهر شد

هنگامی که مریم از او پرسید . شود که پسر خدا خوانده خواهد شدفرزندي می
  :که این چگونه ممکن است درحالیکه او هنوز باکره است، فرشته پاسخ داد

 افکند، خواهد هیسا تو بر یاعل حضرت قوت و آمد خواهد تو بر القدس روح"
  )35: 1لوقا ( ".شد خواهد خوانده خدا پسر س،مقد مولود آن جهت  آن از
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 قوت"معجزة تولد عیسی توسط قدرت خدا صورت گرفت که در این آیه 
  .شودمی نامیدهالقدس روح ، و این قدرت،نامیده شده است "یاعل حضرت

، بلکه نامیده نشد "القدسروح پسرِ"مسیح هرگز در کتاب مقدس، عیسی 
شناخته شد زیرا  "پسر خدا"، یا )از طریق مریم( "پسر انسان"فقط به عنوان 

این تولد طبق خواست . القدسِ خدا در تولد شگفت انگیز او نقش داشتکه روح
  .خدا بود، بنابراین او با روحِ خود این کار را انجام داد

  روح چیست؟

روح بخشی از . چیزي فراتر از قدرت خداست "روح"ه گفتیم، همانطور ک
  .هاي ما که بخشی از وجود ما استخداست، درست مانند هواي موجود در ریه

 به دیبا یم کند پرستش را او که هر و است روح خدا" :عیسی مسیح فرمود
  )24: 4یوحنا ( ".بپرستد یراست و روح

  .خدا و ذهن اوستدر کتاب مقدس، روح، وابسته به تفکر 

  داده  میتعل را او  بوده او ریمش ای  داده  قانون را خداوند  روح  که  ستیک"
  )13: 40اشعیا ( ".باشد

  :پس از آن پولس رسول در عهد جدید چنین بیان کرد

 "شده؟ او ریمش که ای باشد؟ دانسته را خداوند يرأ که ستیک رایز"
  )34: 11رومیان (
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شود کالمی که از دهان او صادر می. قدرت زیادي داردتفکر خدا و کالم او 
خدا  در ابتدا .شودو هرآنچه که او در ذهن خود قصد انجام آن را دارد، انجام می

دانیم خدا چگونه این کار را ما نمی). 3: 1پیدایش ( "روشنایی بشود": فرمود
  .توانیم ببینیم که چه کاري انجام شدانجام داد، اما می

به معنی  "نَفَس/دم"یا  "روح") رووح(س از همین کلمۀ عبري کتاب مقد
و همسرش رفقه از اینکه  که اسحاق، پسر ابراهیم در زمانی "ذهن/فکر"

  .کنداستفاده می آنها نبود، پسرشان عیسو کاري انجام داده بود که مورد قبول

پیدایش ( ".شدند  رفقه و  اسحاق  )ذهن/خاطر( جان  یتلخ  باعث  شانیا و"
26 :35.(  

است، ) رووح(در عهد عتیق، که همان کلمۀ عبري  "فکر/ذهن"باز هم 
  .ترجمه شده است "باد"یا  "دم/نَفَس"، "روح"بصورت ساده 

. اي وجود داردهمچنین در کتاب مقدس، میان سخنان خدا و روح او رابطه
  .داردکالم او قدرت . گرددگوید، انجام میهنگامی که خدا سخنی می

 دهان )دمِ(ۀ نَفْخ به آنها جنود کل و شد ساخته آسمانها خداوند کالم به"
  )9و6: 33مزامیر ( ".دیگرد میقا و فرمود امر او شد؛ و گفت او که رایز.. .او

باشد و اي است که در زبان اصلی متن میهمان کلمه "نَفَس/دم"کلمۀ 
دارد و هرچه که او بگوید، کالم خدا قدرت . ترجمه شده است "روح"اغلب 

  .انجام خواهد شد
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 شود،استفاده می "نَفَس/دم"درست همانطور که براي کلمۀ  کلمۀ روح، این
کتاب مقدس . رودنیز بکار می "نسیم"یا  "باد"براي کلمات دیگري همچون 

. شنیدند "مینس  دنیوز  هنگام در"گوید که آدم و حوا صداي خدا را می
. ن زمانی از روز بود که باد یا نسیمی در باغ در حرکت بودای) 8: 3پیدایش (

وانیم تأثیرات آن را تتوانیم آنرا ببینیم اما میما نمی. روح خدا مانند باد است
توانیم از حرکت برگها متوجه توانیم باد را ببینیم، اما میبا اینکه نمی. ببینیم

کند و ما ر زمین عمل میخدا د. شویم که باد از میان درختان عبور کرده است
  .کنیمقدرت او را در کارهاي او مشاهده می

 "باد"یا  "نَفَس/دم"در بسیاري از موارد در کتاب مقدس، کلمۀ روح به 
، اعداد 19و13: 10، خروج 15: 7براي مثال در پیدایش . (ترجمه شده است

  )9: 4و ایوب  11: 19و 45: 18، اول پادشاهان 16: 22، دوم سموئیل 31: 11
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  القدستعلیم کلیسا دربارة روح

القدس یک گویند روحو رهبران مذهبی می بسیاري از کلیساهاامروزه 
که ) گویندیعنی یکی از شخصیتهاي چیزي که به آن تثلیث می(شخص است 

چنین عبارت و اصطالحی در . القدس ساخته شده استاز پدر، پسر و روح
سال پس از  300ه تعلیمی است که فقط شود بلککتاب مقدس یافت نمی

  .مسیح، در کلیساها مطرح شد

پس باید آن را در کتاب مقدس که کالم  است، اگر این تعلیم صحیح 
  .تنها سند معتبر ما باید کتاب مقدس باشد. خداست، بطور واضح ببینیم

هرگز در کتاب مقدس دیده  "القدسخداي روح"و  "تثلیث"اصطالح 
اینحال آیاتی در کتاب مقدس وجود دارد که براي پشتیبانی از نشده، اما با 

بیایید برخی از این آیات را براي خودمان . شوداینگونه تعالیم استفاده می
  .بررسی کنیم

  "شبح مقدس") 1(

شبح "القدس، گاهی روح جِیمز کتاب مقدس، نسخۀ کینگدر ترجمۀ 
ت؟ این در حقیقت آیا شبح لزوماً یک شخص اس. نامیده شده است "مقدس

ي به چشم اهاي امروزي، چنین کلمهفقط یک کلمۀ قدیمی است و در ترجمه
 .خوردنمی
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  "روح"به معناي Spiritبزرگ در کلمۀ  Sاستفاده از حرف ) 2(

بصورت بزرگ در  Sتفاهمهاي رایج، استفاده از حرف یکی دیگر از سوء
است که در کتاب مقدس انگلیسی نوشته شده ) به معناي روح( Spiritکلمۀ 
معموالً در زبان انگلیسی هنگامی که حرف اول یک اسم، بزرگ نوشته  .است

اما در . باشدشود به معناي این است که آن اسم مربوط به یک شخص می
این حقیقت است که بطور کلی ترجمۀ نشان دهندة  فقطکتاب مقدس، این 

دادند، یی انجام شده که تثلیث را تعلیم میکلیساهاکتاب مقدس، تحت حمایت 
ها، اعتقادات آنها را بازتاب اند که ترجمهبنابراین طبیعتاً این کلیساها مایل بوده

  .متفاوت است نسخۀ اصلی کتاب مقدس کامالً این بااما . کنند

  "که کسی"و  "او") 3(

القدس یک شخص است این کنند که روحدلیل دیگر اینکه مردم فکر می
 یا NIV نسخۀ جدیدي مانند هاينسخه( است که در کتاب مقدس انگلیسی

NKJV(استفاده شده است، در صورتی  "او"کلمۀ القدس، از ، براي اشاره به روح
همچنین در  .استفاده شده است "آن" اشاره، ازهاي قدیمی براي که در نسخه

به ( "که) چیزي( ،القدسروح"هاي جدید کتاب مقدس، بسیاري از نسخه
به عنوان ( "که) کسی( ،القدسروح"به شده است تبدیل ) عنوان یک قدرت

درست مانند استفاده از حروف بزرگ براي کلمۀ نیز چیزي چنین ). یک شخص
  .القدس، در نسخۀ زبان اصلی کتاب مقدس وجود نداردروح
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کسی "یا  "او"هاي انگلیسی به عنوان کلمات یونانی که مترجمان در نسخه
. شدندلی براي یک شخص بکار برده نمیاند، لزوماً در زبان اصترجمه کرده "که

یا  "او"کلمۀ . نیز ترجمه شوند "چیزي که"یا  "آن"توانستند این کلمات می
  .انتخاب شود اساس تعلیمات کتاب مقدس دربارة روح خداباید بر "آن"

  القدسغمگین کردن روح) 4(

 "غمگین کردنِ"عبارات بخصوصی در کتاب مقدس وجود دارد که دربارة 
القدس سخن گفته است و بسیاري از مردم را به این فکر انداخته که خدا و روح

القدس یک شخص نیست، چگونه ممکن اگر روح. روح او، از هم جدا هستند
هر چیز، باید دقت داشته باشیم که در آن آیات، است غمگین شود؟ پیش از 

  :"خداالقدسِ روح"نام برده نشده است، بلکه نوشته شده  "القدسروح"تنها از 

 محزون د،یا شده مختوم يرستگار روز تا او به که را خدا وسِقد روح و"
  )30: 4افسسیان ( ".دیمساز

 :عبارت مشابه دیگري را بررسی کنید. معمول کتاب مقدس است این زبانِ
  مضطرب مرا  سرم  ياهایرو و شد  مدهوش  جسدم در  الیدان  من ِ روح اما"

ترجمۀ کلمه به کلمه، از نسخۀ انگلیسی به این ( )15: 7دانیال ( ". ساخت
  )."من دانیال، در روح محزون شدم": صورت است

دانیال و روح او، اشخاصی جدا از هم نیست که  معنااین این عبارت به 
گوید که دانیال از درون و در قلب و ذهن خود غمگین این تنها به ما می. بودند

  .کنددر روح خود نیز صدق میمین حالت درمورد خدا و غمگین شدنِ او ه. بود
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  افسس بزرگانِ) 5(

ان مسیحی پولس رسول در سفرهاي بشارتی خود، به تأسیس گروه ایماندار
هاي بزرگان براي مسئولیت سازماندهی، هماهنگی و خدمت به گروه. کمک کرد

  :پولس خطاب به بزرگانِ یکی از این گروهها گفت. ایمانداران، گماشته شدند

 آن بر نظارت به را شما القدس روح که يا گله یتمام و خود مراقب"
 است، دهیخر خود خون به را آن که را خدا يسایکل و دیباش است برگماشته

  )28: 20اعمال رسوالن ( ".دیکن یشبان

القدس به عنوان یک شخص این بزرگان را براي نظارت برگزیده آیا روح
بر کسانی که آنها را انتخاب نمودند ) روح(بود؟ یا این کار توسط قدرت خدا 

توانیم پاسخ خود را دریافت قرار گرفته بود؟ با مراجعه به کتاب مقدس می
  :کنیم

باشد به می eldersدر ترجمۀ انگلیسی ( خیمشا سایکل هر در شانیا"
 به که يخداوند به را آنها روزه و دعا با و گماشتند ماندارانیا بر) معنی بزرگان

  )23: 14اعمال رسوالن ( ".سپردند بودند، آورده مانیا يو

القدسِ خدا آنها را انتخاب پولس بود که شخصاً و به یاري قدرت روحاین 
  :نویسدبه تیطس میخود  در نامۀبار دیگر، پولس . کرد

 و یده سامان را ناتمام يکارها تا گذاشتم جا بر کْرِت در آنرو از را تو"
 ".يبرگمار )بزرگانی(ی خیمشا شهر هر در کردم، امر را تو که گونه همان

  )5: 1تیطس (
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مانند یک شخص، آنها را براي نظارت القدس نبود که در نتیجه این روح
برگزید، بلکه رسوالن و رهبران کلیساهاي اولیه بودند که با یاري گرفتن از 

  .القدس، قدرت خدا، این کار را انجام دادندروح

القدس رسد از روحنمونۀ دیگري از عبارات کتاب مقدس که در آن بنظر می
س رسول دربارة دستگیري به عنوان یک شخص یاد شده، هنگامی است که پول

  :گویدخود در آینده سخن می

 نزد و د،یرس هیهودی از نام آغابوس ياینب م،یماند آنجا در چند روز چون و"
 گفت بسته، را خود يهایپا و دستها و گرفته را سپول کمربند آمده، ما

 نطوریهم به را کمربند نیا صاحب میاورشل در انیهودی که دیگو یم القدس روح
  )11-10: 21اعمال رسوالن ( ".سپرد خواهند هاامت يدستها به را او بسته،

القدس مانند یک شخص، چنین اتفاقاتی را بیان کرده است، یا این آیا روح
  او دانش نبوت چنین چیزي را بخشید؟القدسِ خدا بود که به قدرت روح

  "فرستاده شده از جانب خدا") 6(

شده  عنوانالقدس در کتاب مقدس اغلب فرستاده شده از جانب خدا روح
آنها کالم خدا را بیان . گفتند حقیقت دارداین که انبیا از خود کالمی نمی. است
القدس همچون قدرتی از آسمان فرستاده شد و کالم خدا را به روح. کردندمی

  :آیات زیر را مشاهده کنید. آنها داد

 خدمت ما به بلکه خود، به نه که شد، مکشوف) به انبیا( شانیبد و"
 به که یکسان از دیا افتهی خبر آنها از اکنون شما که يامور آن در کردند، یم
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 زین فرشتگان و اند داده بشارت است، شده فرستاده آسمان از که القدس روح
  )12: 1اول پطرس ( ".کنند نظر آنها در که هستند مشتاق

بدهند، بشارت انبیایی که قرار بود انجیل را  رالقدس از آسمان بروح
  .کالم خدا توسط قدرت او به آنها عطا شد. فرستاده شد

  :او چنین فرمود. کندهمین موضوع دربارة عیسی مسیح نیز صدق می

 و دهم بشارت را رانیفق تا کرد مسح مرا که رایز است، من بر خداوند روح"
 را کوران و يرستگار به را رانیاس و بخشم شفا را دالن شکسته تا فرستاد مرا
  )18: 4لوقا ( "سازم آزاد را دگانیکوب تا و کنم موعظه یینایب به

اي از جانب پدر روح خداوند که بر عیسی بود، یک شخص نبود بلکه هدیه
  .بود براي انجام کارهاي نیک و اهداف او

چیزي که روشن است که فرستنده، از . خدا بود که روح خود را فرستاداین 
کند، و او روح خود خدا روح خود را کنترل می. باشدبزرگتر می ،فرستاده شده

به همین دلیل است که . اي بخشیدبه کسانی که برگزید، همچون هدیهرا 
 اعمال . (کندنیز استفاده می "القدسعطاي روح"کتاب مقدس از عبارت

  )4: 2و عبرانیان  45: 10و  38: 2رسوالن 

 "القدس گفته استروح"گیریم انبیایی که از عبارت تیجه میبنابراین ن
گفتند که این کالم، کالم آنها استفاده کردند، در واقع به شنوندگان خود می

توسط قدرت خدا بود که رویدادهاي آینده آشکار شد، و معجزاتی  .نیست
  )28: 11اعمال رسوالن . (صورت گرفت، مانند نبوت اغابوس دربارة پولس
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  "هندهی دتسل" )7(

رسد به یک عبارت دیگر در کتاب مقدس وجود دارد که در آن بنظر می
عیسی از  ،در کتاب یوحنا. است شدهالقدس به عنوان یک شخص اشاره روح
  :گویدسخن می "تسلی دهنده"القدس به عنوان یک روح

 او فرستد، یم من اسم به را او پدر که القدس روح یعنی ،دهنده یتسلّ کنیل"
 خواهد شما ادی به گفتم شما به آنچه و داد خواهد میتعل شما به را زیچ همه
  )26-25: 14یوحنا ( ".آورد

اول از هر چیز به این نکته توجه داشته باشیم که عیسی فرمود پدر آن 
این درست مانند مثالهاي دیگري است که خدا روح . فرستدتسلی دهنده را می

  .فرستدبه جهان می خود، قدرت خود، یا دم خود را

دوم، هدف از تسلی دهنده این بود که شاگردان عیسی پس از صعود او به 
این چه چیزي بود که به آنها کمک . آسمان، سخنان او را به یاد داشته باشند

 القدسِیاد داشته باشند؟ آیا یک شخص بود، یا قدرت روحاو را بکرد سخنان می
 شد؟و باعث تسلی آنها می یادآوري کردهآنها خدا بود که کالم استادشان را به 

چه چیزي بود که به شاگردان عیسی مسیح، پس از برخاستن او از مردگان 
  .روح بود) هايهدیه(عطا شد؟ آن عطایاي 

  القدسعطایاي روح

پس از اینکه عیسی مسیح به آسمان صعود کرد، شاگردان او در اورشلیم 
  .جمع شدنددر کنار یکدیگر 
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 آن تمام و آمد آسمان از دیشد باد دنیوز يصدا چون يآواز ناگاه که"
 مثل شده، منقسم يها زبانه و. ساخت پر بودند نشسته آنجا در که را خانه
 از همه و .قرارگرفت شانیا از یکی هر بر گشته، ظاهر شانیبد آتش يها زبانه
 ظتلف قدرت شانیبد روح که ینوع به مختلف، يزبانها به گشته، پر القدس روح
  )4-2: 2اعمال رسوالن ( ".کردند شروع گفتن سخن به د،یبخش

در این . القدس به شاگردان عطا گردیدروح. وعدة عیسی مسیح حفظ شد
اي مانند صحبت کردن به زبانهاي دیگر هاي ویژهمورد خاص، به آنها توانایی

سرتاسر القدس عطا شد، عیدي بود که یهودیان از روزي که روح. بخشیده شد
  .شده بودند تا پنطیکاست را جشن بگیرند عامپراطوري روم، در اورشلیم جم

 که نهایا ۀهم مگر گفتند، یم گریکدی به شده متعجب و مبهوت ههم و"
 که را خود لغت ما از یکی هر که است چون پس ستند؟ین یلیجل زنند یم حرف

  )8- 7: 2اعمال رسوالن ( "م؟یشنو یم میا افتهی تولد آن در

آسا القدس، قدرت خدا درست در زمان مناسب، به آنها قدرتی معجزهروح
مردمی که از سرتاسر جهان آمده بودند . داد تا به زبانهاي دیگر صحبت کنند

  .قادر بودند خبر خوش شاگردان را دربارة مسیحِ برخاسته، بشنوند

به پولس رسول هنگامی که . هاي دیگري نیز به شاگردان داده شدتوانایی
  :کندنویسد، تعدادي از عطایاي متفاوت را بیان میقرنتیان می

 خداوند اام است انواع خدمتها و. همان روح یول است انواع نعمتها و"
 یول. کند یم عمل همه در را همه خدا همان لکن است انواع عملها و. همان

 روح، بوساطت را یکی رایز. شود یم عطا منفعت بجهت روح ظهور را هرکس
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 را یکی و. روح همان بحسب علم، کالم را يگرید و شود یم داده حکمت کالم
 را یکی و. روح همان به دادن شفا ينعمتها را يگرید و روح همان به مانیا

 و زبانها اقسام را يگرید و ارواح زییتم را یکی و تنبو را يگرید و معجزات قوت
 که است فاعل روح کی همان نهایا عیجم در لکن. زبانها ترجمۀ را يگرید

  ) 11-4: 12اول قرنتیان ( ".کند یم میتقس خود ارادة بحسب فرداً را هرکس

. دهدهاي گوناگونی نشان میتوانایی باالقدسِ خدا، خود را هدیۀ قدرت روح
قدرتی براي رساندن بشر به خدا، از طریق انجیل . القدس حقیقتاً قدرت بودروح

پولس در یکی . ایمان کلیساهاي اولیۀ مسیحی و همچنین تقویت) مژدة نیکو(
  :نویسدهاي خود دربارة آن میدیگر از نامه

 تا سازد پر مانیا در یسالمت و یخوش کمال از را شما د،یام يخدا ناال"
  )13: 15رومیان ( ".دیگرد افزوده دیام در القدس روح قوت به

 .تسلی دهنده نامیدالقدس را توانیم ببینیم که چرا عیسی مسیح، روحمی
القدس امید آنها را براي زندگی آینده در همانطور که پولس بشارت داد، روح

  )31-30: 28اعمال رسوالن . (کردمی افزونترپادشاهی خدا 

القدس هم یک تسلی دهنده بود و هم مدرکی براي اثبات حقیقت روح
تا معجزات این قدرتی بود که به آنها بخشیده شد . بشارت رسوالن عیسی

این یکی از دالیلی بود . کرد خدا با آنها استگوناگونی نشان دهند که تأیید می
  .که مسیحیت به سرعت در قرن اول گسترش یافت

  :پولس در اینباره نیز صحبت کرد
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 معجزات و اتیآ قوت به... دارم فخر خدا يکارها در یسیع حیمس به پس"
 بشارت رِکُونیاَل به تا زده دور میاورشل از که يحد  به. خدا روح قوت به و

  )19و17: 15رومیان ( ".نمودم لیتکم را حیمس

القدس براي اهداف خود استفاده کرد تا کسانی را که به خبر خدا از روح
  .شود گوش کنند، نجات دهدخوشی که به آنها گفته می

 ثمر یب  من نزد. بود خواهد گردد صادر  دهانم از  که  من  کالم  همچنان"
 را  آن  آنچه  يبرا و آورد خواهد بجا  خواستم  که را  آنچه  بلکه  برگشت نخواهد

  )11: 55اشعیا ( ".دیگرد خواهد  کامران  فرستادم

القدس، قدرت خدا بود و است که روح. القدس یک شخص بود؟ خیرآیا روح
  .شودبراي به انجام رساندن هدف او در زمین استفاده می

  کند؟القدس، نجات را تضمین میروح آیا داشتن

، القدسکنند که داشتنِ روحبرخی از گروههاي مسیحی چنین تدریس می
کند و خواندن و یادگیري کتاب شخص یا گروه را به سمت حقیقت هدایت می

  .گیردمقدس، در درجۀ دوم قرار می

گوید که داشتن عطیۀ آیا این حقیقت دارد؟ آیا کتاب مقدس چنین می
  القدس، تضمین کنندة این است که آن شخص نجات خواهد یافت؟روح

کتاب مقدس بطور ویژه گفته . حقیقت، کامالً برخالف این عبارت است
اند، ممکن است به است که افرادي که هدیه و قدرت خدا را دریافت کرده
  .آسانی از راه خدا منحرف شوند و راهی براي توبه پیدا نکنند
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 و دندیچش را يسماو يعطا تلذ و گشتند ورنَم بار کی که یآنان رایز"
 را ندهیآ عالم اتوقُ و خدا يکوین کالم تلذ و ،دندیگرد القدس روح کیشر
 سازند، تازه توبه يبرا گرید بار را شانیا که است محال ،فتندیب اگر دند،یچش
 حرمت یب را او و کنند یم مصلوب باز خود يبرا را خدا پسر که یحالت در
  )6-4: 6عبرانیان ( ".سازند یم

القدس خود به خود عطاي روح. اینها سخنانی جدي و هوشیارانه است
کند و آنها را در راه حقیقت حفظ مسیحیان را به سوي راه خدا هدایت نمی

پولس رسول به گروهی از کسانی که عطایاي روحانی خدا را به . کندنمی
اول قرنتیان . (نوشت استفاده کردندءبهترین شکل بکار نگرفتند بلکه از آن سو

القدس وجود داشته باشد باید یک چیزي در کنار این عطیۀ روح). 12-19: 14
  .که به ایمانداران کمک کند در راه درست باقی بمانند

  براي اینکه نجات بیابیم، باید چه کنیم؟

یهودیانی بودند که پولس در سفرهاي بشارتی خود که به همراه سیالس 
این یهودیان دانش خوبی نسبت به عهد عتیق و . داشت، به آنها بشارت داده بود

  .کتب یهودي داشتند

هاي مژدة خوشی که پولس به آنها بشارت داد، چیزي متفاوت با دانسته
با این حال پولس نیز به عنوان یک یهودي، از همان کتب . گذشتۀ آنها بود

کرد تا ثابت کند عیسی ناصري همان  عهد عتیق استفاده زپولس ا. استفاده کرد
  .مسیحی بود که یهودیان منتظرش بودند
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پولس پس از اینکه . کردنداین یهودیان در شهري به نام بیریه زندگی می
در تسالونیکی از سوي مردم رد و مجبور به نجات جان خود در شب شد، به 

  .آنجا رسید

 روانه هیریب يسو به را السیس و سپول شب در درنگ یب برادران اام"
 اهل از نهایا و. درآمدند هودی سهیکن به ده،یرس بدانجا شانیا و کردند
 روز هر و رفتندیپذ را کالم يرضامند کمال در چونکه بودند، بترینج یکیتسالون
 شانیا از ياریبس پس. است نیهمچن نیا ایآ که نمودند یم شیتفت را کتب

اعمال ( ".میعظ یجمع مردان، از و هیونانی فیشر زنان از و آوردند مانیا
  )21-10: 17رسوالن 

تفتیش و مقایسۀ بشارتهاي پولس و سیالس با کتاب مقدس دقت کنید که 
ن و زنان همان تغییري است که در زندگی مرداهاي آنها براي تصدیق گفته

  .ایماندار انجیل، رخ داد

بلکه مهمتر از آن، ایمان . شودالقدس باعث نجات شخص نمیداشتن روح
، و گرفتن تعمید )23: 28و  8: 19اعمال رسوالن (به مژدة خوش پاشاهی خدا 
است، همانطور که رسوالن در  )16-15: 16مرقس (طبق فرمان عیسی مسیح 

 ، 18: 9 ، 41و38: 2اعمال رسوالن (. طول تمامی بشارتهاي خود انجام دادند
  )16: 22،  5: 19،  8: 18،  33و15: 16،  47-48: 10
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  نتیجه

القدس همان نَفَسِ خداست، قدرتی که او با آن هدف خود را دربارة روح
معجزة تولد  از جملهالقدس با بسیاري از کارهاي خدا روح. دهدبشر انجام می

  .پسر او، خداوند عیسی مسیح مرتبط است

از مردم قدیم، از اي ویژه به بسیاري القدس خود را به عنوان هدیهخدا روح
القدس روح. جمله انبیا و رسوالنی که کالم او را بیان کرده یا نوشتند، بخشید

بیشتر از همۀ آنها به عیسی مسیح عطا شد، کسی که مردم بسیاري را توسط 
  )را بخوانید 28: 12متی (. روح خدا شفا بخشید

مینی براي دس به ایمانداران قرن اول عطا شد، اما هیچ تضالقروح چه اگر
بایست به مژدة خوش پادشاهی خدا، و در عوض، ایمانداران می. نجات آنها نبود

نام عیسی مسیح ایمان آورده، آنرا درك کرده، از گناهان خود توبه، و در آب 
  .گرفتندتعمید می

کتاب مقدس را بخوانید و از وجود این مطالب در آن  نیز لطفاً خودتان
  .مطمئن شوید

 مایک بول


