اما پشتیبان شما یعنی روح القدس که پدر بنام من خواهد فرستاد همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و
آنچه را به شما گفته ام به یاد شما خواهد آورد .یوحنا 41:62
روح یک شخص هست  .این یک حقیقت حائز اهمیت هست .فقط یک شخص میتونه بگه من یا مرا یک
باد یا نیرو یا احساس نمیتونه چنین چیزی بگه  .اعمال رسوالن  4:62میگه:

“یک روز که آنها روزه دار و مشغول عبادت خداوند بودند روح القدس به ایشان فرمود « :برنابا و

شائول را مأمور انجام آن کاریکه من برای آنها مقرر کرده ام بنمائید»
نیرو و احساس حرف نمیزنند ،کسی رو صدا نمیکنند .از خودشون کاری انجام نمیدند .این
کاریه که روح انجام میده .کتاب مقدس روح را با خصوصیات شخصی توصیف میکنه:
هوش  .همونطور که در یوحنا  41:62دیدیم
اما پشتیبان شما یعنی روح القدس که پدر بنام من خواهد فرستاد همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و
آنچه را به شما گفته ام به یاد شما خواهد آورد.
اراده  .روح اراده داره
اما کلیۀ این عطایا کار یک روح واحد است و او آنها را بر طبق ارادۀ خود به هر کس عطا می فرماید.
اول قرنتیان 66:64
احساسات

روح القدس خدا را نرنجانید زیرا او مهر مالکیت خدا برشماست و ضامن آمدن روزی است که در آن
کامال آزاد می شوید.
افسسیان 2::2
او تأثیرات شخصی داره .ما با او رابطه داریم و او بعنوان یک شخص با ما رابطه داره  .به او دروغ
گفته میشه.

پطرس گفت  :ای حنانیا  ،چرا اینطور تسلیم شیطان شدی تا او تو را وادار کند به روح القدس دروغ
بگوئی و مقداری از پول زمینت را نگاهداری ؟ آیا وقتی آن را داشتی مال خودت نبود؟ آیا وقتی آن را
فروختی باز هم در اختیار خودت نبود؟ چطور شد که فکر چنین کاری کردی ؟ تو نه به انسان بلکه به
خدا دروغ گفته ای .اعمال 2 – 2:3

او میتونه محزون بشه

ا ّما ایشانعاصیشده ،روحقدّوساو را محزونساختند ،پسبرگشته ،دشمنایشانشد و او خود با
ایشانجنگنمود .اشعیا 6::12

او میتونه خاموش بشه  :روح القدس را خاموش نسازید اول تسالونیکیان 6::3
میشه با او مقاومت کرد  .استفان به حاکمان و اعضای سنهدرین میگه :

ای گردنکشان که ذاتأ کافرید و گوشهایتان کر است شما هم مثل اجداد خود همیشه بر ضد روح القدس
مقاومت می کنید .اعمال 36:5
میتونه به او کفر گفته بشه

از اینرو ،شما را میگویمهرنوعگناهو کفر از انسانآمرزیده میشود ،لیکنکفر بهروح القدس از انسا ن
عفو نخواهد شد .متی 26:64
اگر روح القدس میتونه محبت بشه  ،پرستش بشه ،از او اطاعت بشه ،رنجونده بشه ،محزون بشه و به
او کفر گفته بشه ،پس او باید یک شخص باشه نه یک چیز بلکه یک شخص .او خصوصیات شخصی
داره .او تأثیرات شخصی داره.
او خدمتی شخصی داره  .این یک بررسی خالصه هست و بعد کارهای روح القدس رو بررسی خواهیم
کرد.
او ما رو هدایت میکنه.
کسانیکه بوسیلۀ روح خدا هدایت میشوند فرزندان خدا هستند .رومیان 62:1
او بماشهادت میده.
روح خدا با روح ما با هم شهادت می دهند که ما فرزندان خدا هستیم .رومیان 61:1
او بما کمک میکنه

بهمین طریق روح خدا در عین ضعف و ناتوانی  ،ما را یاری می کند زیرا ما هنوز نمی دانیم چگونه باید
دعا کنیم  .اما خود روح خدا با ناله هائی که نمی توان بیان کرد برای ما شفاعت می کند رومیان 41:1
این ها صفات روح بودند .پس روح یک شخص هست نه یک نیرو یا احساس.

الوهیت روح القدس...
به دومین واقعیت روح القدس میرسیم :خدا بودن روح القدس .این مسئلۀ بزرگیه و یکی از بحث های
متداول در تاریخ کلیسا هست :آیا روح القدس کامالً خداست؟ گوش کنید جان فینبرگ چی میگه:

اگر روح القدس تماماً خدا نباشه ...ببینید چرا اینقدر مهمه ...در مفهوم نجات این الزامی جدی هست.
کتاب مقدس تعلیم میده که روح القدس ایمانداران رو تبدیل میکنه اونها رو پر میکنه و در اونها ساکن
میشه .اما اگه روح القدس خدای کوچکتری باشه یا اص ً
ال خدا نباشه ،چطور میتونیم مطمئن بشیم که هر
کدوم از این کارها رو بکنه؟ از این گذشته تا زمانیکه او در ذات و هدف همسان پدر و پسر نباشه ،چه
تضمینی وجود داشت که او حتی سعی کنه چنین کارهائی بکنه ،بنا بر این آیا پدر و پسر شایستگی اعمال
او رو تأیید میکردند و به ما میگفتند؟
پس از کجا بدونیم آیا روح القدس تماما ً خداست یا نه؟ ما قبالً از سه حقیقت اساسی صحبت کردیم که به
ما کمک میکنند تثلیث رو درک کنیم .حقیقت اساسی شمارۀ یک – خدا سه شخص هست ،سه شخص
متمایز .در کتاب مقدس او به عنوان پدر پسر و ردح القدس توصیف شده .حقیقت اساسی شمارۀ دو –
هر شخص تماما ً خداست .پدر خداست .پسر خداست .روح القدس خداست .خدا سه شخص هست و هر
شخص تماما ً خداست .حقیقت اساسی شمارۀ سه – یک خدای واحد وجود داره .ما این رو وقتی اسرار
تثلیث رو بررسی میکردیم دیدیم .خدا سه شخص هست و هر شخص تماما ً خداست اما یک خدای واحد
هست .نه سه خدا و یا خدایان متعدد .ما خدای واحد رو میپرستیم .شما این سه رو یکجا قرار بدید معمائی
خواهید داشت .که اگه سعی کنید توضیح بدید حافظه اتون رو از دست خواهید داد اگه سعی کنید انکارش
کنید ،روحتان را از دست خواهید داد .این تصویری از تثلیث هست .پس سه شخص هست و هر شخص
تماما ً خداست اما یک خدای واحد هست .کتاب مقدس در کجا تعلیم میده که روح القدس خدا هست؟
اول ،او با خدا برابر هست .این همون متنیه که کمی پیش بطور خالصه خوندم زمانی که حنانیا و سفیره
کلیسا رو با هدیه ای که آوردند فریب دادند .اعمال رسوالن  2 – 2:3میگه:

پطرس گفت  « :ای حنانیا  ،چرا اینطور تسلیم شیطان شدی تا او تو را وادار کند به روح القدس دروغ
بگوئی و مقداری از پول زمینت را نگاهداری ؟ آیا وقتی آن را داشتی مال خودت نبود؟ آیا وقتی آن را
فروختی باز هم در اختیار خودت نبود؟ چطور شد که فکر چنین کاری کردی ؟ تو نه به انسان بلکه به
خدا دروغ گفته ای».
پس روح القدس با خدا برابر شمرده شده دروغ گفتن به روح القدس دروغ گفتن به خدا هست .همون
چیز در اول قرنتیان  61:2هست اونجا که میگه :معبد خدا معبد روح القدس هست:
آیا نمی دانید که شما خانۀ خدا هستید و روح خدا در شما ساکن است ؟ معبد خدا برابر با معبد روح
القدس هست پس او با خدا برابره .او با خدا شناخته میشه .روح با خدا شناخته میشه متی 4: – 6::41
این مأموریت بزرگ هست:

پس بروید و همه ملتها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید و
تعلیم دهید که همه چیزهائی را که به شما گفته ام انجام دهند و بدانید که من هر روزه تا اتقضای عالم با
شما هستم».
هر سه شخص تثلیث اینجا باهم در یک سطح قرار دارند و باهم شناحته میشند .اینها فقط دوتا از مثالهای
عهد جدید هستند که در آن پدر پسر و روح القدس باهم شناخته میشوند .دوم قرنتیان  62:62میگوید:

فیض عیسی مسیح خداوند  - ،خدای پسر  -محبت خدا – خدای پدر و رفاقت روح القدس  ،با همۀ شما
باد آمین .پس اونها باهم در یک سطح هستند ،پدر ،پسر ،روح القدس.
او با خدا پیوند داره .میخوام چیز واقعا ً جالبی رو نشونتون بدم .این آیات همینجا بما نشون میدند که
کارهائی که خدا – یه ّوه – در عهد قدیم انجام داده با کارهائی که روح القدس بر مبنای تعالیم عهد جدید
انجام داده بهم پیوسته اند .بذارید در خروج  5:65نشونتون بدم.

موسی اسم آن محل را مساه و مریبا گذاشت زیرا بنی اسرائیل در آنجا اعتراض کرده و خداوند را امتحان
نمودند چون گفتند« :آیا خداوند با ما هست یا نه؟»
بعد به عبرانیان  : – 5:2میرسید و اونا از اتفاقی که افتاده صحبت میکنند :پس اونا خداوند را امتحان
کردند و روح القدس میگه شما مراامتحان کردید و آزمودید

زیرا چنانکه روح القدس می فرماید  « :امروز اگر صدای خدا را بشنوید  ،مانند ایامی که در بیابان
سرکشی می کردید تمرد نکنید .در آن زمان پدران شما در بیابان مرا آزمودند .آری  ،پدران شما با وجود
آنکه آنچه در چهل سال کرده بودم دیدند  ،باز مرا امتحان کردند و آزمودند .پس اونا خداوند را امتحان
کردند و آزمودند و روح القدس میگه شما مراامتحان کردید و آزمودید ،ارتباط رو اینجا مالحظه میکنید؟
بعد در اشعیا  : – 1:1این جائیه که خدا به اشعیا مأموریت میده او گفته:

آنگاه شنیدم که خداوند می گفت« :چه کسی را بفرستم؟ چه کسی از جانب ما خواهد رفت؟» من جواب
دادم« :مرا بفرست ،من خواهم رفت ».پس خداوند به من گفت« :برو و به مردم بگو دیگر هرچقدر
گوش کنید ،درک نخواهید کرد و هرقدر نگاه کنید ،نخواهید فهمید که چه می گذرد».
بعد به اعمال 41 – 43:41میرسید :آنها بدون آنکه بین خودشان توافقی حاصل شود متفرق گشتند .اما
قبل از رفتن آنها پولس اظهار داشت  «:روح القدس بوسیلۀ اشعیاء نبی به پدران شما چه خوب گفته
است  « :پیش این قوم برو و به آنها بگو :بسیار خواهید شنید ولی درک نخواهید کرد و پیوسته خواهید

نگریست ولی نخواهید دید،

آیا در اینجا رابطۀ بین کاری که خدا در عهد قدیم به عنوان یهوه انجام داد و کاری که در عهد جدید به
روح القدس نسبت داده شده میبینید؟ بعد ارمیا  . 22 – 26:26خدا در اواسط این متن بالفاصله میگه:
خداوند میگوید.

خداوند میگوید« :اینكایامیمیآید كهبا خانداناسرائیلو خاندانیهودا عهد تازهایخواهمبست .نهمثآلنعهدیكهبا
پدرانایشانبستمدر روزیكهایشانرا دستگیرینمودمتا از زمینمصر بیرونآورمزیرا كهایشانعهد مرا شكستند،
با آنكهخداوند میگوید منشوهر ایشانبودم ».اما خداوند میگوید« :اینستعهدیكهبعد از اینایامبا
خانداناسرائیلخواهمبست .شریعتخود را در باطنایشانخواهمنهاد و آنرا بر دالیشانخواهمنوشتو
منخدایایشانخواهمبود و ایشانقوممنخواهند بود .و بار دیگر كسیبههمسایهاشو
شخصیبهبرادرشتعلیمنخواهد داد و نخواهد گفتخداوند را بشناس .زیرا خداوند میگوید :جمیعایشاناز ُخرد
و بزرگمرا خواهند شناخت ،چونكهعصیانایشانرا خواهمآمرزید و گناهایشانرا دیگر بهیاد نخواهمآورد».
بعد به عبرانیان میرسید که پر ازشباهت ها و ارجاعاتی به عهد قدیم هست و عبرانیان 65 – 63:6:
میگه

در اینجا ما گواهی روح القدس را نیز داریم .او قبل از همه می گوید  « :این است پیمانی که پس از آن
ایام با آنان خواهم بست » .خداوند می فرماید  « :احکام خویش رادر دلهای آنان می گذارم و آنها رابر
افکارشان خواهم نوشت » .و بعد از آن می فرماید  « :من هرگز گناهان و خطایای آنان را به یاد نخواهم
آورد ».پس روح القدس با خدا پیوند داره و با خدا شناخته میشه .او با خدا برابر هست و صاحب صفات
خدا هست.
او حاضر در همه جاست .او در هر جائی که ماهستیم حاضره مزمور  6: – 5:62:میگه:

از نزد تو کجا بگریزم و از حضور تو کجا پنهان شوم؟ اگر به آسمان بروم ،تو در آنجا هستی .اگر به
دنیای مردگان بروم ،تو در آنجا هستی .اگر بر بالهای سحر بنشینم و از مشرق به دورترین نقطه در
مغرب بروم ،تو برای رهبری من در آنجا خواهی بود .برای کمک به من تو در آنجا خواهی بود.
او دانای مطلق هست

خدا این همه را بوسیله روح خود از راه الهام به ما آشکار ساخته است زیرا روح القدس همه چیز حتی
کنه نیات الهی را کشف می کند .کیست که بهتر از روح شخص با باطن او آشنا باشد ؟ به همان طریق
هیچ کس جز روح خدا با خدا آشنا نیست  .اول قرنتیان  66 – 6::4در آخر میگه هیچ کس جز روح خدا
با خدا آشنا نیست  .روح خدا تمام چیز هائی رو که پدر میدونه او هم میدونه او دانای مطلق هست.

او قادر مطلق هست.

فرشته به او پاسخ داد «:روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکند و به
این سبب آن نوزاد مقدس ،پسر خدا نامیده خواهد شد .لوقا 23:6
این برابری روح القدس و قدرت خدای قادر متعال – یهوه – را نشون میده  .و بعد او جاودانی هست
عبرانیان :62::

خون مسیح چقدر بیشتر انسان را پاک می گرداند ! او خود را به عنوان قربانی کامل و بدون نقص به
وسیله ً روح جاودانی به خدا تقدیم کرد .خون او وجدان ما را از اعمال بیهوده پاک خواهد کرد تا ما
بتوانیم خدای زنده را عبادت و خدمت کنیم .او جاودانی هست او صاحب همۀ خصوصیاتی است که غیر
از خدا کسی نمیتونه داشته باشه .هیچ کس غیر از خدا نمیتونه حاضر در همه جا  ،عالم مطلق  ،قادر
مطلق و جاودانی باشه .و روح القدس نیز دارای همین خصوصیات هست.
او همینطور کارهای خدا رو انجام میده و عطایای خدا رو توزیع میکنه .اول قرنتیان  6: – 5:64میگه:

در هر فرد  ،روح خدا به نوعی خاص برای خیریت تمام مردم تجلی می کند ،مثال روح القدس به یکی
بیان حکمت عطا می کند و بدیگری بیان معرفت  .به یکی ایمان میبخشد و به دیگری قدرت شفا دادن ،
به یکی قدرت اعجاز و به دیگری قدرت نبوت و به سومی عطیۀ تشخیص ارواح عطا می کند  ،به یکی
قدرت تکلم بزبانها و به دیگری قدرت ترجمه زبانها را میبخشد.
ما بعداً در قسمت عطایای روحانی به این خواهیم پرداخت .او نجات خدا رو به ارمغان میاره تیتوس 3:2
میگه:

زیرا خود ما هم زمانی نادان و نافرمان و گمراه و بردگان انواع شهوات و عیاشی بودیم و روزهای خود
را به کینه جوئی و حسادت می گذرانیدیم .دیگران از ما نفرت داشتند و ما از آنها متنفر بودیم  ،اما
هنگامی که مهر و محبت نجات دهنده ما خدا آشکار شد  ،او ما را نجات داد  ،اما این نجات به خاطر
اعمال نیکوئی که ما کردیم نبود  ،بلکه به سبب رحمت او و از راه شستشوئی بود که به وسیله آن ،
روح القدس به ما تولد تازه و حیات تازه بخشید.
او کالم خدا رو الهام میکنه.

تمام کتاب مقدس از الهام خداست و برای تعلیم حقیقت  ،سرزنش خطا  ،اصالح معایب و پرورش ما در
نیکی مطلق مفید است .دوم تیموتائوس 61:2
آیا کسی غیر از خدا میتونه نجات خدا رو بر کسی بیاره؟ آیا کسی غیر از خدا میتونه عطایای خدا رو
تقسیم کنه؟ آیا کسی غیر از خود خدا میتونه کالم خدا رو الهام کنه؟ سئوالی که من درآخر این بحث دارم

سئوالی در بارۀ اسالم هست .من فقط میخوام بطور خالصه این بحث رو باز کنم تا بفهمیم این گفتگو ها
در بارۀ روح القدس از کجا در مباحثات مذهبی امروزه شکل میگیره؟ اسالم تثلیث رو انکار میکنه .من
اینجا متنهائی از قران رو ضمیمه کردم .بذارید رو راست بگم اینها در قسمت متون کتاب مقدس در
کتابچۀ راهنماتون قرار گرفتند .اما اعتبار چندانی در اونجا ندارند .اما میخوام ببینید در جملۀ سوم چی
میگه:

اى اهل كتاب در دین خود غلو مكنید و در باره خدا جز [سخن] درست مگویید مسیح
عیسى بن مریم فقط پیامبر خدا و كلمه اوست كه آن را به سوى مریم افكنده و روحى از
جانب اوست پس به خدا و پیامبرانش ایمان بیاورید و نگویید [خدا] سهگانه است باز
ایستید كه براى شما بهتر استخدا فقط معبودى یگانه است منزه از آن است كه براى او
فرزندى باشد آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن اوست و خداوند بس كارساز
است 656:2 .اسالم الوهیت روح القدس رو نفی میکنه .

و در برابر آنان پردهاى بر خود گرفت پس روح خود را به سوى او فرستادیم تا به [شكل] بشرى
خوشاندام بر او نمایان شد [مریم] گفت اگر پرهیزگارى من از تو به خداى رحمان پناه مىبرم گفت من
فقط فرستاده پروردگار توام براى اینكه به تو پسرى پاكیزه ببخشم6: – 65:6: .
فقط برای اینکه بدونید این تعلیم کجا قرار داره ،و وقتی نزد دیگر اقوام برای بشارت انجیل میرید بدونید
فرق بین تعالیم مسیحی و تعالیم اسالم چیه این بحث رو مطرح کردم.

فروتنی روح القدس...
حاال میخوام دومین بخش از تعالیم رو شروع کنیم .ما شخصیت و الوهیت روح القدس رو دیدیم .حاال
میخوایم به فروتنی روح القدس نگاهی بندازیم .اینجا مطالب واقعا ً جالب تر میشه .ما تصدیق کردیم که
روح القدس خدا هست .روح القدس در ذات با خدا برابر هست .او تماما ً خداست.خدائی روح القدس کمتر
از خدای پدر و کمتر از خدای پسر نیست .او به هیچ وجه خدای نسبی نیست .اگه ما این حقیقت رو ندیده
بگیریم ،گرفتار ارتداد میشیم و تعالیم کتاب مقدس رو از دست میدیم .پس او تماما ً خداست و در ذات با
خدا برابر هست .کتاب مقدس همینطور به ما تعلیم میده که روح در وظایفش مطیع هست .بذارید منظورم
رو با یک مقایسۀ انسانی بیان کنم که کتاب مقدس در افسسیان  44:3دربارۀ زن و شوهر بکار برده.

ای زنها  ،طوری از شوهران خود اطاعت کنید که از خداوند اطاعت می کنید،
آیا زنان و شوهران در ارزش برابرند؟ قطعا ً زنان و مردان در نظر خداوند ارزش یکسان دارند .شکی در
این نیست .زن از مرد پست تر نیست و مرد ارجحیتی بر زن نداره .اما فرهنگ ما تعلیم افسسیان  3رو

تحریف کرده .تعلیم افسسیان  3اطاعت در امور جاری زندگی هست و به هیچ وجه از اهمیت و ارزش زن
کاسته نمیشه و ربطی به ذات زن و مرد بودن نداره .این یک دیدگاه کلی هست نه تنها در ازدواج بلکه
در کلیسا هم صدق میکنه .ما مطیع همدیگه هستیم .این چیزیه که ،افسسیان  3به روشهای متفاوتی تعلیم
میده .فرزندان از والدین اطاعت میکنند .پسران من در وظایفشون مطیع من هستند .و ما اینو در طی
سالها جا انداختیم و روشن کردیم .این دلیل نمیشه که یکی از پسر ها کمتر از دیگری باشه بلکه نقش
های اونها متفاوته .این تصویر همون چیزیه که گفتیم روح القدس در ایفای نقشش مطیع هست .ما
نمیگیم که او کمتر از خدا هست .بلکه میگیم او در انجام کارهاش مطیع هست .عیسی هم به همون ترتیب
مطیع پدر هست .در اول قرنتیان  2:66این رو در مورد عیسی میگه:
اما می خواهم بدانید که سر هر مرد مسیح است و سر هر زن شوهر اوست و سر مسیح خدا است.
پس میبینیم که پدر سر مسیح هست .و این ربطی به ارجحیت یکی بر دیگری نداره .این فقط سازماندهی
و ایفای نقش هست .پس اینجا فروتنی روح القدس و مطیع بودن او در وظایفش رو میبینیم .او به پدر

کمک میکنه .ببینید کتاب مقدس در پیدایش  4:6چی میگه این در آفرینش هست :زمین خالی و بدون
شکل بود .همه جا آب بود و تاریکی آن را پوشانده بود و روح خدا بر روی آبها حرکت می کرد.
روح خدا در آفرینش در نقشی مطیع پدر به پدر کمک میکنه.
به امر خداوند آسمانها آفریده شدند و خورشید و ماه و ستارگان با کالم او به وجود آمدند .مزمور 1:22
ما بعداً مختصراً در این باره بحث خواهیم کرد .او به پدر کمک میکنه و پسر را تمجید میکنه .عیسی
گفت:

« چیزهای بسیاری هست که باید به شما بگویم ولی شما فع ً
ال طاقت شنیدن آنها را
ندارید .در هر حال ،وقتی او که روح راستی است بیاید شما را به تمام حقیقت رهبری
خواهد کرد زیرا از خود سخن نخواهد گفت بلکه فقط در بارۀ آنچه بشنود سخن می گوید
و شما را از امور آینده باخبر می سازد .او مرا جالل خواهد داد زیرا حقایقی را که از من
دریافت کرده به شما اعالم خواهد نمود .یوحنا 62 – 64:61
« او مرا جالل خواهد داد» این چیزیه که منظور از فروتنی روح القدس هست .چیز هائی
رو که از مسیح دریافت میکنه به شما اعالم میکنه .روح القدس درون ما بیش از اینکه
چیزی از خودش بما بگه از پسر دریافت میکنه و به ما میگه و این فروتنی روح القدس
هست .ما این رو در کتاب مقدس هم میبینیم که روح کالم رو به ما الهام میکنه:

در خصوص این نجات  ،پیامبران نه فقط پیش گوئی کردند که از راه فیض خدا به شما

خواهد رسید  ،بلکه مطالعه و تحقیقی عمیق در باره آن نموده اند و وقتی روح مسیح که
در آنها بود در باره ً زحماتی که مسیح می بایست متحمل شود و جاللی که به دنبال آنها
خواهد آمد پیشگوئی کرد  ،آنها سعی می کردند بدانند که زمان وقوع آن کی خواهد بود و
چگونه خواهد بود  ،اما آنها فقط به این حقیقت پی بردند که مأموریت آنان به خاطر
خودشان نبود  ،بلکه برای شما بوده است کسانی که بشارت انجیل را به شما دادند با
کمک روح القدس که از عالم باال فرستاده شده است این حقایق را به شما گفته اند
حقایقی که حتی فرشتگان آرزوی درک آنها را دارند .اول پطرس 64 – 6::6
اینکه کتاب مقدس میگه روح کالم خدا رو الهام میکنه بیشتر اشاره به کی داره؟ به
مسیح .ما این رو در نجات هم میبینیم.

اما وقتی پشتیبان شما که او را از جانب پدر نزد شما می فرستم بیاید یعنی روح راستی که از پدر صادر
می گردد ،او در بارۀ من شهادت خواهد داد .یوحنا 41:63
دوم قرنتیان  61:2از تبدیل شدن ما به شباهت مسیح بواسطۀ کار روح القدس صحبت میکنه و میگه:

و همۀ ما در حالیکه با صورتهای بی نقاب مانند آئینه ای جالل خداوند را منعکس می کنیم  ،به تدریج در
جاللی روز افزون به شکل او مبدل می شویم و این کار  ،کار خداوند یعنی روح القدس است .
روح القدس ما رو قادر میکنه جالل مسیح رو مشاهده کنیم .کلمۀ روح در یونانی کلمۀ ««» pneuma
نئوما» هست ،و دلیل اینکه به ما به جای مسیحی « « » pneumiansنئومانین » نمیگند اینه که زندگی
ما اساسا ً بیشتر با مسیح شناخته میشه تا روح القدس ،و روح القدس از مسیح به ما شهادت میده .روح
القدس در ما ساکن میشه اما با فروتنی مسیح رو جالل میده .این حقیقت زیبائیه ،مخصوصا ً در فرهنگ
امروز ما ،این حقیقت وجود ما رو در ذات برابر میکنه ،دنیا فکر میکنه که همۀ ما باید نقش یکسان
داشته باشیم و الزم نیست که مطیع همدیگه باشیم ،و لزومی نداره که زنان مطیع شوهرانشون باشند .ما
امروزه در جوامعی زندگی میکنیم که سعی داره مسئلۀ اقتدار رو بی اعتبار کنه و اینجا جلوۀ زیبائی در
خدای واحد – در تثلیث – هست که روح در ذات با پدر برابره و مطیع پدر هست .نه با اکراه و حسادت
بلکه با شادی اونطور که در افسسیان  3شرح داده شده مطیع پدر هست .و این نشون میده که زن با
شادی از شوهر مهربانش که جانش رو برای او فدا میکنه ،اطاعت میکنه .این تصویری از فروتنی روح
القدس هست که در اینجا میبینیم .البته ما نمیتونیم بگیم که روح القدس کامالً بی اختیاره  ،به لحاظی او
برای جالل مسیح مطیع هست اما در عین حال در ابعاد زیادی ،در هر بعد از زندگی مسیحی ما او پیشرو
هست و در مرکز قرار داره.

اقتدار روح القدس...
میرسیم به اقتدار روح القدس .روح القدس به وضوح  ،بدون شک و آشکارا در کار هست .او حضورش
رو آشکار میکنه .به چند مثال نگاه کنید وقتی که روح القدس در اعداد  66بر این مردان قرار میگیره ،و
اونها نبوت میکنند .کامالً واضح هست که روح حضورش رو آشکار میکنه.

آنگاه خداوند در ابر نازل شد و با موسی به صحبت پرداخت و از روحی که بر موسی
قرار داشت گرفت و بر آن هفتاد نفر رهبر گذاشت .به مج ّردی که روح بر آنها قرار گرفت
شروع به نب ّوت کردند ،ا ّما بار دیگر نب ّوت نکردند .دو نفر از آن هفتاد رهبر به نامهای
الداد و میداد در اردوگاه مانده و به خیمه عبادت نرفته بودند ،ا ّما روح بر آنها هم قرار
گرفت و در اردوگاه نب ّوت کردند .اعداد . 41 – 43:66
صحنۀ پنتیکاست رو در اعمال رسوالن  4تجسم کنید.

وقتی روز پنطیکاست رسید  ،همۀ شاگردان در یکجا جمع بودند .ناگهان صدائی شبیه
وزش باد شدید از آسمان آمد و تمام خانه ای را که در آن نشسته یودند پر ساخت  .در
برابر چشم آنان زبانه هائی مانند زبانه های آتش ظاهر شد که از یکدیگر جدا گشته و
برهریک از آنان قرار گرفت .همه از روح القدس پر گشتند وبطوریکه روح به ایشان
قدرت تکلم بخشید به زبانهای دیگر شروع به صحبت کردند .اعمال 2 – 6:4
این چیزیه که به اون آغاز بزرگ میگند .حضور روح القدس وقتی زبانه های آتش بر
سر مردم قرار میگیره کامالً مشهود هست .این راهی برای جلب توجه مردم بود .او
حضورش رو آشکار کرد.
او قدرتش رو آشکار میکنه.

در ضمن خدا با آیات و عجایب و انواع معجزات وعطایای روح القدس طبق اراده ً خود گواهی آنان را
تصدیق فرمود.عبرانیان 2:4

و سخن وپیام خود را با دالیل مجذوب کنندۀ فلسفی بیان نکردم  ،بلکه آنرا با روح القدس و قدرت او به
ثبوت رسانیدم .اول قرنتیان 2:4

زیرا من جرأت نمی کنم در بارۀ چیزی جز آنچه مسیح بتوسط من بعمل آورده است سخن بگویم ،
سخن من فقط درباره این است که او چگونه ملل غیر یهود را بوسیلۀ گفتار  ،رفتار و نیروی
آیات و معجزات و با قدرت روح القدس تحت فرمان خود در آورده است  .بطوریکه من سراسر

اورشلیم را تا « الیریکوم » پیموده ام و انجیل مسیح را همه جا منتشر کرده ام.
رومیان 6: – 61:63
اومنظور خود را آشکار میسازد .شرح این رو در اعمال  1:6میبینیم.

اما وقتی روح القدس بر شما نازل شود قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا
دورافتاده ترین نقاط عالم شاهدان من خواهید بود.
من اینو خیلی دوست دارم قبالً اینو خوندیم فقط اونو تجسم کنید:

یک روز که آنها روزه دار و مشغول عبادت خداوند بودند روح القدس به ایشان فرمود « :برنابا و
شائول را مأمور انجام آن کاریکه من برای آنها مقرر کرده ام بنمائید ».اعمال  4:62این کاریه که روح
در کتاب اعمال میکنه .روح القدس عزیز این رو در کلیسای ما انجام بده  ،همین االن .ای روح قدوس
خدا همین االن با قلب های افراد در سراسر دنیا حرف بزن .اونها رو دعوت کن .همین االن دعوتشون
کن .این کار رو بکن و ما با اطاعت پاسخ خواهیم داد .بگذار هدفت رو برای زندگی هامون بدونیم.
خوب ،شخص روح القدس رو دیدیم – شخصیت او – الوهیتش – فروتنی و اقتدار او رو مالحظه کردیم.
خوب این شرح جامعی از شخص روح القدس بود.

کار روح القدس
او چیکار میکنه
حاال رسیدیم به کار روح القدس ،او چیکار میکنه .حاال میخوام اینجا کاری بکنیم .تا اینجا در تعالیم
کلیسای مخفی ،مخصوصا ً وقتی صحبت از تعالیم کلیسای مخفی در عهد قدیم و عهد جدید بود ،ما اساسا ً
برای درک کتاب مقدس رویکردی الهیاتی و کتاب مقدسی در پیش میگرفتیم .منظورم اینه که در نیمۀ
دوم عهد قدیم و در عهد جدید تعالیم کلیسای مخفی ،گفتیم ،داستان کلی عهد قدیم چیه؟ داستان کلی عهد
جدید چیه؟ ارتباط اونها با همدیگر در داستان رستگاری چیه؟ کار روح در ابعاد خاصی بسته به تاریخ
رهائی هست و من فکر میکنم بهترین راه برای درک کار او نه فقط ارائۀ یک لیست بلکه درک صحیح از
داستان نجات هست ،نمیخوایم بگیم « خوب اینجا  63کار هست که روح القدس انجام میده ».بلکه
میخوایم ببینیم روح القدس در متن داستان های کتاب مقدس چیکار میکنه و نه فقط در کتاب مقدس
بلکه ،در زندگی های ما برای نجات چیکار میکنه.

چهار مرحله در تاریخ رستگاری یا تبدیل...
یادتون باشه رستگاری کلمه ایه که در زبان اصلی معنیش خلقت دوباره یا بازگرداندن یا آشتی دادن
هست .اون داستانی هست در بارۀ اینکه چطور خدا  ،مردم رو برای خودش از نو خلق میکنه ،چطور
کسی رو بسوی خودش بر میگردونه و او ارو با خودش آشتی میده .خوب این چهار مرحلۀ عمدۀ تاریخ
رستگاری ،درک ما رو از کار روح القدس شکل خواهد داد .ما این سئواالت رو خواهیم پرسید :روح
القدس در آفرینش چه نقشی داره؟ سقوط  .با توجه به شروع گناه در پیدایش ،2روح القدس چه ارتباطی
با گناه در دنیا داره ؟ رستگاری .روح القدس چطور ما رو به شباهت مسیح درمیاره؟ روح چطور ما رو
نجات میده؟ کامل کردن .چطور روح القدس نجات ما رو به کمال میرسونه؟

روح و خلقت یا آفرینش
روح و خلقت یا آفرینش .حاال این جائیه که ما بیشتر وقتمون رو– در عهد قدیم – برای اون صرف
خواهیم کرد.

یک عنوان مهم...
یک عنوان مهم در عهد قدیم برای روح القدس روح خدا هست .در عهد قدیم عنوان روح القدس رو
بندرت خواهید دید ،و به جای اون روح خدا رو میبینید .و این بخاطر گرامر زبان عبری هست .ما میگیم
مرد عادل و زبان عبری میگه مرد عدالت .این به خاطر گرامرشون هست .پس به این دلیله که میبینید در
عهد قدیم به روح اشاره شده و خیلی به روح القدس اشاره نشده .اما میبینیم که در اغلب موارد روح خدا
ترجمه شده.

دو حقیقت مهم...
دو حقیقت مهم .روح حضور خدا رو در دنیا اعالم میکنه .از او در سراسر کتاب مقدس بحث شده .وقتی
میگم او در کتاب مقدس مشارکت کامل داره ،منظورم اینه .اما او نقش بیشتری در عهد جدید داره .نه
اینکه روح القدس در عهد قدیم کار نمیکنه – کار میکنه .ما بیش از یکصد مورد میبینیم که به او اشاره
شده ،اما کار او در عهد جدید از اهمیت خاصی برخورداره .پس به برخی از کارهاش در عهد قدیم نگاهی
خواهیم انداخت .اما در عهد جدید او رو به روشی کامالً تازه وارد عرصه میشه .پس روح حضور خدا رو
در دنیا اعالم میکنه .حقیقت مهم دوم اینه :روح ،قدرت خدا رو در عمل نشون میده .تصویر اصلی ای که

برای درک روح القدس در ذهن دارم اینه که او حضور خدا در دنیاست .و قدرت خدا در کار در دنیاست.
کالم خدا او رو بعنوان سخن قادر مطلق توصیف میکنه و نیز از روح خدا به عنوان نَفَس قادر مطلق
صحبت میکنه .ما خواهیم دید که در جاهای مختلف از روح خدا به عنوان نَفَس خدا یاد شده.

سه موضوع مهم...
سه موضوع مهم .او خودش رو در آفرینش اینطور آشکار میکنه .روح خلق میکنه .این کاریه که روح
در خلقت انجام میده :روح با پسر کار میکنه که ارادۀ پدر رو بجا بیارند .ما قبالً در پیدایش  4:6دیدیم که
میگه:

زمین خالی و بدون شکل بود .همه جا آب بود و تاریکی آن را پوشانده بود و روح خدا بر روی آبها
حرکت می کرد.
یادتونه که

در ابتدا ،خدا آسمانها و زمین را آفرید.
ما میبینیم چیزی که کتاب مقدس تعلیم میده اینه که در آفرینش جهان پدر  ،پسر و روح القدس باهم در
کار هستند.

در ابتدا ،خدا[ پدر ] آسمانها و زمین را آفرید.
روح خدا بر روی آبها حرکت می کرد.
بعد می بینید که یوحنا  2 – 6:6و کولسیان  61 – 63:6دربارۀ عیسی و نقش برتر او در آفرینش حرف
میزنه.

در ازل کلمه بود.کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود ،از ازل کلمه با خدا بود .همه چیز
به وسیلۀ او هستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد .یوحنا 2 – 6:6

مسیح صورت و مظهر خدای نادیده است و از همۀ مخلوقات برتر است  ،زیرا بوسیله او
هر آنچه در آسمان و زمین است ـ دیدنی ها و نادیدنی ها  ،تخت ها  ،پادشاهان ،
حکمرانان و اولیاء امور آفریده شدند ،آری تمام موجودات بوسیله او و برای او آفریده
شد .کولسیان 61 – 63:6
پس میبینید آفرینش به پدر ،پسر و روح القدس نسبت داده شده.
روح به تمام خلقت حیات میده.
روح او آسمانها را زینت داده است و دست او مار تیزرو را هالک کرده است .ایوب 62:41
زیبائی آسمانها بدون روح قدوس خدا بوجود نمیامد .مزمور 2: – 45:6:2

همه آنها محتاج تو هستند ،تا روزی آنها را بدهی .هر آنچه تو به آنها می دهی ،آنها جمع می نمایند .تو
برایشان غذا آماده می کنی و آنها را سیر می سازی .وقتی از آنها روی برمی گردانی ،به وحشت می
افتند و هنگامی که جانشان را می گیری ،می میرند و به خاک برمی گردند زیرا که از آن ساخته شده اند.
چون روح خود را می فرستی زنده می شوند و زمین ،زندگی تازه پیدا می کند.
روح به تمام مخلوقات حیات میده.

پس از آن خداوند مقداری خاک از زمین برداشت و از آن آدم را ساخت و در بینی او روح حیات دمید و
او یک موجود زنده گردید پیدایش 5:4
زیرا روح خدا مرا سرشته و َن َفس قادر متعال به من زندگی بخشیده است .ایوب 2:22
می بینید چطور روح با نَفَس خدای قادر مطلق بهم پیوسته هستند؟
روح حمایت میکنه .روح نقشی حمایت کننده در آفرینش داره .او ترتیب دهنده ای الهی هست .تصویر
پیدایش  4:6اساسا ً اینه که روح خدا کائنات رو از بی شکلی بوجود آورد .این تصویری از ساماندهی
دنیا در جائیست که هیچ چیز وجود نداره ،و حاال خلق شده و او به اون نظم و ترتیب میده .این همون
نظمی هست که ما رو قادر میکنه زندگی کنیم و زندگیمون در این سیاره حفظ بشه روح سامان دهنده

هست .او حفلظت کننده ای الهی هست .زمین خالی و بدون شکل بود .همه جا آب بود و تاریکی آن را
پوشانده بود و روح خدا بر روی آبها حرکت می کرد.
من این آیات ایوب  63 – 62:22رو خیلی دوست دارم:

اگر خدا اراده کند و روح و َن َفس خود را از انسان پس بگیرد ،همه انسانها هالک می شوند و به خاک
برمی گردند.
در واقع اینکه شما همین االن نفس میکشید بر اساس قدرت روح قدوس خداست .ما در هر نفسی که
میکشیم به او نیازمندیم.
او نفس انسان رو حفظ میکنه.

پس خداوند فرمود« :روح من برای همیشه در انسان فانی ،باقی نخواهد ماند .از این به بعد ،طول عمر
او یک صد و بیست سال خواهد بود ».پیدایش 2:1
که تا جان به تن دارم و تا زمانی که خدا به من َن َفس دهد ،ایوب 2:45
او روح انسان رو حفظ میکنه.

خدایا ،دل پاک در من بیافرین و باطنم را با روح راستی تازه گردان .مرا از حضور خود مران و روح
پاکت را از من مگیر .شادی نجات را به من بازگردانو شوق اطاعت از اوامرت را در من ایجاد نما.
مزمور 64 – 6::36

«من خدای قدّوس و متعال هستم ؛ خدایی که ابدی است  .جایگاه من در مکانی مقدّس و متعال
است ،در عین حال در میان مردمی زندگی می کنم که فروتن و توبه کار می باشند تا اعتماد و
امیدشان را به آنها بازگردانم .من به قوم خود حیات بخشیدم ،و دیگر آنها را متّهم نخواهم کرد و
برای همیشه نسبت به آنها خشمگین نخواهم بود  ،مبادا کامال مأیوس گردند.اشعیا 61 – 63:35
او مهیا کنندۀ الهی هست .ما مثالهای گوناگونی رو در این خصوص بعداً خواهیم دید اما او در
نحمیا  4:::میگه:

تو روح نیک خود را برای آموزش ایشان دادی .در گرسنگی به ایشان َم ّنا دادی و در تشنگی به ایشان
آب دادی.
اشعیا  66:12در بارۀ کاری که خدا با هدایت قوم توسط موسی انجام داد صحبت میکنه و میگه:

آنگاه آنها گذشته  -یعنی ای ّام موسی بنده خداوند  -را به خاطر آوردند و پرسیدند« :کجاست خداوند ،آن
خداوندی که رهبران قوم خودش را در دریا نجات داد؟ کجاست آن خداوندی که روح مقدّس خود را به
ایشان داد؟
روح خدا در طول سفر نیاز اونها رو مهیا میکرد .روح خلق میکنه ،حمایت میکنه و بعد روح حکومت
میکنه .او طبیعت رو کنترل میکنه

وقتی به اراده خداوند باد بر آنها می وزد ،علفها پژمرده و ُگلها خشک می شوند .انسان مثل گیاه زودگذر
است .اشعیا 5:2:
او تاریخ رو هدایت میکنه .به اشعیا  65 – 61:22نگاه کنید:

کتاب خداوند را درباره موجودات زنده بجویید و بخوانید و ببینید که چه می گوید .هیچ یک از این
مخلوقات ُگم نخواهد شد و هیچ یک بدون جفت نخواهد بود ،این فرمان خداوند است .او خودش آنها را
جمع می کند .خداوند است که زمین را بین آنها تقسیم می کند و به هر یک از آنها سهمی می دهد .آنها
برروی این زمین زمانهای متمادی زندگی می کنند و زمین ،برای همیشه متع ّلق به آنان خواهد بود .اشعیا
65 – 61:22

تو خدای من هستی ،مرا تعلیم بده تا اراده تو را انجام دهم .روح پاکت مرا به راه راست هدایت فرماید.

مزمور 6::622
پس اینها دو حقیقت مهم بودند :روح حضور خدا رو در دنیا اعالم میکنه .روح ،قدرت خدا رو در عمل
نشون میده .و این رو در آفرینش با خلق کردن ،حمایت کردن و حکومت کردن نشون میده .روح در
خلقت کار میکنه.

روح و مسئلۀ سقوط
میرسیم به مسئلۀ سقوط .در پیدایش  2ما اشارۀ روشنی به روح ،در داستان سقوط انسان نمی بینیم ،به
این دلیل این قسمت زیاد طوالنی نخواهد بود .اما میخوام اینجا نظریه ای مطرح کنم و به عهد قدیم و
جدید اشاره خواهم کرد تا مالحظه کنید که روح در نتیجۀ سقوط چه ارتباطی با گناه در زندگی های ما
داره .رابطۀ روح با گناه در زندگی های ما چگونه هست؟

روح گناه رو محکوم میکنه...
یکی از واضح ترین توضیحاتی که از عیسی داریم در یوحنا  6: – 1:61هست .روح گناه رو محکوم
میکنه.

و وقتی او [ یعنی روح القدس] می آید جهان را در مورد گناه و عدالت و مکافات متقاعد می سازد .گناه
را نشان خواهد داد چون به من ایمان نیاوردند ،عدالت را مکشوف خواهد ساخت چون من پیش پدر می
روم و دیگر مرا نخواهند دید.

روح به گناه واکنش نشون میده...
این فقط مربوط به عهد جدید نمیشه .در عهد قدیم روح به گناه واکنش نشون میده .این دو حقیقت تا
حدودی باهم دیگه مربوط هستند .روح به گناه واکنش نشون میده .او به خشنودی خدا از اطاعت واکنش
نشون میده .در اطاعت ما چون او حضور خدا و قدرت خدا در عمل رو نشون میده ،چشنودی خدا از
اطاعت ما رو منعکس میکنه .روح مانند کبوتری پائین میاد .این در یوحنا  6و یوحنا  2که از اطاعت
کامل عیسی صحبت میکنه به وضوح دیده میشه .و شرحی رو می بینید که روح از آسمان پائین میاد و
بر او قرار میگیره .بعداً در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد .این تصویر در متی  65 – 61:2هم
وجود داره که روح مانند کبوتری از آسمان نازل میشه و پدر میگه:

او روح خدا را دید که مانند کبوتری نازل شده به سوی او می آید .و صدائی از آسمان شنیده شد که می

گفت «:این است پسر عزیز من که از او خشنودم».
خشنودی خدا و اطاعت پسر رو منعکس میکنه.

یحیی شهادت خود را اینطور ادامه داد :من روح خدارا دیدم که به صورت کبوتری ازآسمان نازل شد و
بر او قرار گرفت.
یوحنا 24:6

کسی که از طرف خدا فرستاده شده است کالم خدا را بیان می کند زیرا خدا روح خود را بی حد و حصر

به او عطا میفرماید.
یوحنا 22:2
او نارضایتی خدا از نااطاعتی رو منعکس میکنه .این هم در کتاب مقدس منعکس شده ،و میخوام اینو
بطور خاص در عهد قدیم ببینید .این آیات از داوران در مورد شمشون یا سامسون هست و میخوام ببینید
که او چی میگه  :داوران 43 – 42:62

وقتی که آن زن طفل خود را به دنیا آورد ،او را سامسون نامید .طفل بزرگ شد و خداوند او را برکت داد.
هر وقت که سامسون از اردوگاه دان در صرعه و اشتاعول دیدن می کرد ،روح خداوند او را به شوق در
می آورد.
ما لطف خدا را توسط روح خدا بر سامسون میبینیم.

در همین زمان ،روح خداوند به سامسون قدرت بخشید و او بدون اسلحه ،شیر را مانند بُزغاله ای از هم
درید .ا ّما از کاری که کرده بود ،به پدر و مادر خود چیزی نگفت .داوران 1:62
این روح خدا بود که بر شمشون آمد و او رو قادر کرد که این کار رو بکنه.

آنگاه روح خداوند بر سامسون قرار گرفته ،به او قدرت بخشید .پس سامسون به شهر اشقلون رفت و
سی نفر از ساکنان آنجا را کشت .دارایی شان را گرفت و لباسهایشان را به کسانی که چیستان را حل
کرده بودند ،داد .سپس خشمگین به خانه پدر خود بازگشت .داوران 6::62

وقتی سامسون به لحی رسید ،فلسطینیان با دیدن او فریاد برآوردند .در همان لحظه روح خداوند به او
قدرت بخشید و ریسمانهایی که با آنها او را بسته بودند مثل موم که در آتش بسوزد ،آب شده به زمین
ریختند .آنگاه یک استخوان چانه االغی را که تازه مرده بود ،دید .پس آن را برداشت و با آن هزار نفر را
کشت .داوران 63 – 62:63
اینجا میبینیم که همه چی رو براهه و او استخوان فک االغی رو بر میداره وکسانی رو که دنبالش بودند

میکشه  ،این شرح کاریه که شمشون میکنه ،چون روح خدا بر او قرار گرفته .اما بعد میبینیم که الگوی
زندگی شمشون این هست که مرتبا ً گناه میکنه و به خودش متکی هست .بعد به جائی میرسه که خدا
نارضایتی اش رو در زندگی شمشون توسط روحش نشان میده .به بعدی گوش کنید:

پس به او گفت« :سامسون ،فلسطینیان برای دستگیری تو آمده اند!» سامسون از خواب بیدار شد و با
خود فکر کرد« :مانند گذشته ،با یک تکان خود را آزاد می سازم ».ا ّما نمی دانست که خداوند او را ترک
کرده بود .داوران 4::61
ما میبینیم که روح خدا در واکنش به اصرار شمشون در گناه و خود اتکائی او رو ترک میکنه .این
همون چیزیه که در مورد شائول در اول سموئیل  62:61میبینیم:

ا ّما روح خداوند شائول را ترک کرد و به عوض ،خداوند روح پلید را برای عذاب دادن او فرستاد.
ما بعداً در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد که در عهد قدیم چطور روح خدا بر مردم قرار میگیره و
مانند اون چیزی که در عهد جدید میبینیم بر اونها باقی نمی مونه .اما اینجا تصویری هست که میبینیم:
روح خدا در اطاعت از خدا و خشنودی خدا و در نا اطاعتی و نارضایتی خدا ،واکنش نشون میده .به این
مورد با توجه به تعالیم عهد جدید هم فکر بکنید .وقتی ما گناه میکنیم این چه تأثیری بر روح میذاره؟
وقتی گناه میکنیم روح رو محزون میکنیم ومی رنجونیم.

روح القدس خدا را نرنجانید زیرا او مهر مالکیت خدا برشماست و ضامن آمدن روزی است که در آن
کامال آزاد می شوید.
افسسیان 2::2
وقتی گناه میکنیم به روح دروغ میگیم

پطرس گفت  « :ای حنانیا  ،چرا اینطور تسلیم شیطان شدی تا او تو را وادار کند به روح القدس دروغ
بگوئی و مقداری از پول زمینت را نگاهداری ؟ اعمال رسوالن 2:3
این جدی بودن گناه در کتاب مقدس رو نشون میده .ما با افکار خودسرانه و پافشاری در اون افکار و
گفتن چیزی یا انجام عملی یا از امتناع از کاری روح القدس رو میرنجونیم .با هر گناهی که مرتکب

میشیم روح رو می رنجونیم و به او دروغ میگیم .وقتی گناه میکنیم با روح القدس مقاومت میکنیم .ای
گردنکشان که ذاتأ کافرید و گوشهایتان کر است  .شما هم مثل اجداد خود همیشه بر ضد روح القدس
مقاومت می کنید .اعمال رسوالن 36:5
وقتی گناه میکنیم روح القدس رو بی حرمت میکنیم.
او مخصوصا این رودر اول قرنتیان  4: – 6::1در مورد گناهان جنسی میگه که بدنتون رو بی حرمت

میکنه.

آیا نمی دانید بدن شما معبد روح القدس است که خداوند بشما بخشیده است و در شما ساکن است ؟ عالوه
بر این شما دیگر صاحب بدن خود نیستید  ،زیرا با قیمت گزافی خریده شده اید  .پس بدنهای خود را برای
جالل خدا بکار ببرید.
وقتی گناه میکنیم روح را خاموش میکنیم .آتش روح القدس رو خاموش میکنیم .گناه مثل ریختن آب
روی آتش هست .آتش روح را خاموش مکنید .نبوت ها را ناچیز نشمارید .اول تسالونیکیان – 6::3
4:
وقتی گناه میکنیم روح را تحقیر میکنیم.

پس اگر کسی پسر خدا را تحقیر نموده و خونی را که پیمان بین خدا و انسان را اعتبار بخشیده و او را
از گناهانش پاک ساخته است ناچیز شمارد و به روح پر فیض خدا اهانت نماید با چه کیفر شدیدتری
روبرو خواهد شد ! عبرانیان 4::6:
گناه ما یقینا ً بر روح القدس تأثیر میذاره و او به گناه ما واکنش نشون میده ،اما خوبیش در اینه که
رابطۀ ما با روح القدس بالفاصله بعد از اقرار و توبه بهبود پیدا میکنه.

روح به ما قدرت پیروزی بر گناه میده...
درثانی روح به ما قدرت پیروزی بر گناه میده .ما در روح زندگی میکنیم.

زیرا اگر مطابق طبیعت نفسانی خود زندگی کنید خواهید مرد .اما اگر بیاری روح خدا اعمال جسمانی را
نابود سازید  ،خواهید زیست .رومیان 62:1
رومیان  1باب پیروزی روح القدس هست.
بالفاصله بعد از رومیان  5که شما جنگی بی امان دارید و پولس در رومیان  4: – 63:5و 43 – 42:5
میگه،

نمی دانم چه کار می کنم زیرا آنچه را که دلم می خواهد انجام نمی دهم بلکه بر خالف  ،چیزی را که از
آن تنفر دارم بعمل می آورم  .وقتی کاری می کنم که نمی خواهم بکنم  ،این نشان می دهد که من با
حقانیت شریعت موافقم .پس در واقع من آن کسیکه این عمل را انجام می دهد نیستم بلکه این گناه است
که در من بسر می برد .می دانم که در من یعنی در طبیعت نفسانی من جائی برای نیکوئی نیست زیرا اگر
چه میل به نیکی کردن در من هست ولی قدرت انجام آنرا ندارم .آن نیکی ای را که می خواهم  ،انجام
نمی دهم بلکه کار بدی را که نمی خواهم  ،بعمل می آورم .اگر کاری را که نمی خواهم  ،انجام می دهم
دیگر کنندۀ آن کار من نیستم بلکه گناه است که در من بسر می برد – .من چه آدم بدبختی هستم ! این

بدن  ،مرا بسوی مرگ می کشاند.کی می تواند مرا از دست آن ـ آزاد سازد ؟ [ او ناله میکنه جنگی درون

او برپا هست ] خدا را بوسیله خداوند ما عیسی مسیح شکر می کنم که چنین کاری را کرده است.
او ادامه میده و در رومیان  4 – 6:1میگه:

پسهیـچقصـاصنیستبر آنانیکهدر مسیحعیسیهستند .زیرا کهشریعتروححیاتدر مسیحعیسیمرا از
شریعتگناهو موتآزاد گردانید.
او ما رو بر گناه پیروز میکنه .بعد طبق بقیۀ این باب ،وقتی رفتار بد جسم را با روح میکشید ،زندگی
میکنید چون کسانی که با روح خداهدایت میشوند ،پسران خدا هستند .این شرح پیروزی روح القدس
هست .عجب فیضی! عجب رحمتی! کسی که ما تحقیرش میکنیم ما رو محکوم نمیکنه .کسی که او رو
می رنجونیم و با او مقاومت میکنیم و به او دروغ میگیم به ما حیات میده .عجب فیض ورحمت و
پیروزی ای بر گناه!

