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 القدس روح  يخدا
 رابرت لیتام  نویسنده:

ناپذیر است. در نتیجه، او به طور کامل و جامع خدا  ي تثلیث تقسیمگانه(اشخاص) سه   اقانیم یکی از    القدس روح 
آنها یکی است. هر چه خدا می  با  از ازل وحدت دارد، و در قدرت و شکوه  با پدر و پسر    القدس روح کند  است، 

در آفرینش، هم در  کند، زیرا در تمامی کارهاي خدا هر سه شخص به طور غیر قابل تجزیه حضور دارند، هم  می 
کند، همواره باید به یاد داشته باشیم که  عمل می   القدس روح گوییم  مشیت و هم در رستگاري. در نتیجه، وقتی می 

 پدر و پسر نیز در عمل حضور دارند.  

ازل متمایزند. فقط یک خدا وجود دارد، پس    القدس روح در عین حال،   از  این سه  نه پسر، زیرا  و  نه پدر است 
کامالً مجزاست. بر این    بودن  از جهت هستی یا ذات با پدر و پسر یکسان است، اما از جهت شخص   قدس الروح 

  پنطیکاست شوند (یا او فاعل آنهاست) مثالً فقط او در عید  نسبت داده می   القدس روح اساس، یک سري اعمال به  
 اد.  اما حتی در این مورد نیز پدر از طریق پسر و در پسر او را فرست، نازل شد 

پدر    از ). به این معنا، روح  26:  15شود (انجیل یوحنا  سه شخص تثلیث، روح از پدر صادر می   هاز جهت روابط ازلی 
دهد بلکه به یک  نمیاي که هیچ گونه فرودستی یا فرادستی یکی بر دیگري یا تقدم زمانی را نشان  است، رابطه 

لب از فهم ما خارج است زیرا متعلق به راز حیات درونی  نظم ارتباطی و اقنومی (شخصی) اشاره دارد. درك این مط
ازلی، پدر روح را از    نزول کنیم بفهمیم. همراستا با این  خداوند است. در عین حال، ما از طریق ایمان تالش می 

؛ غالطیان  8:  1فرستد (اعمال  ما، می   نجات  ، از جمله خلقتکارهایش در    يطریق پسر و در پسر و در رابطه با همه 
 شود.  ) گفته می فرستادن( ماموریت). به این واقعیت 6 –  4: 4

توسط پدر و در    طیکاستدر عید پن   القدس روح گفتیم پسر نیز در فرستادن روح نقش فعال دارد. عیسی به نزول  
گوید که خودش  ). وي همچنین می 26،  16:  14کند (انجیل یوحنا  واکنش به درخواست او یا به نام او اشاره می 

:  20را دریافت کنید» ( القدس روح گوید: «دمد و می می   شاگردان )، و بعدتر بر 7: 16را خواهد فرستاد ( القدس روح 
22  .( 

چیست صورت گرفته است. در    القدس روح پایانی در خصوص اینکه نقش پسر در رابطه میان پدر و  مناقشات بی
در  عالوه بر پدر از پسر نیز صادر شده یا خیر.    القدس روح شود که آیا  هیچگاه به صراحت گفته نمی   مقدس کتاب

    filioqueه است». کلیساي التین بعدها کلمه  «از پدر صادر شد   القدس روح نیقیه صرفاً گفته شده که    ياعتقادنامه 
ها و اعتراضات کلیساهاي شرقی مواجه شد. کلیساي غرب  (و پسر) را نیز به اعتقادنامه اضافه کرد و با مخالفت 

همه چیزها را به پسر داده، از جمله دمیدن (یا صدور) روح را، در حالی که کلیساي شرق معتقد  معتقد بود خداوند  
و پسر است و به عالوه تمایز    القدس روح سرچشمه شخصی    ي پدردگاه ناقض این راي است که خدااست این دی

گرداند. با وجود این، هم کلیساهاي شرق (ارتدکس شرق) و هم کلیساهاي  را مبهم می   القدس روح میان پسر و  
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ناپذیر است، به طور کلی هر سه نقش  غرب (کاتولیک رومی و پروتستانتیسم) توافق دارند که چون تثلیث تجزیه 
 دارند.  

را با خدا    القدس روح یقت  دروغ گفتن به خداوند است در حق  القدس روح گوید دروغ گفتن به  پطرس نیز وقتی می 
در عبارات    القدس روح کند فقط خدا قادر است انجام دهد.  ). کارهایی که او می 4  –  3:  5(اعمال    شماردیکی می 

معموالً    )(خدا   theosعهد جدید آمده فراوان یاد شده است. باید به یاد داشت که    رساالتناظر به تثلیث که در  
که خداست تمامی صفات الهی را به    القدس روح رود.  موالً براي پسر به کار می) معخداوند (   kyriosبراي پدر و  

در حالت مجزا    القدس روح ). در نتیجه، هر سه شخص با هم بزرگتر از 10  –   7: 139طور کامل دارد (مثالً مزامیر 
 نیستند. 

هاي شخصی  حسب ویژگی   او را بر  مقدس کتاب نیرو یا قدرتی غیر شخصی نیست.    القدس روح باید تاکید کرد که  
)،  16  –  14(انجیل یوحنا    سازد ملزم می )، ترغیب و  30:  4شود (افسسیان  می   محزون کند. او براي گناه  توصیف می 
:  4(غالطیان    کند ندا می )،  15  –  12:  16دهد (انجیل یوحنا  )، شهادت می 27  –   26:  8کند (رومیان  شفاعت می

،  29:  8چکار کنند (اعمال  گوید  می   رسوالن)، و به مومنان به انجیل و  11:  13گوید (انجیل مرقس  )، سخن می 6
گیرد (اول قرنتیان  ) و در همکاري با ما هوشمان را به کار می 27:  8(رومیان    داراي شعور است). او  10  –  6:  16؛  39
کند و نه خودش (انجیل  و توجه را به عیساي پسر جلب می  ز خود گذشته ا). او  6  –   3:  10؛ دوم قرنتیان  3  –   1:  12

کشد ) و این اعتراف را از ما بیرون می 26  -1:  17؛  32  –   31:  13؛ همچنین رجوع کنید به  15  –   14:  16یوحنا  
   pneuma). او ناپیداست و طبیعتش با ما فرق دارد. کلمه یونانی  3  –  1:  12است (اول قرنتیان    خداوند که عیسی  

به بحث(روح) کلمه  این مطلب هیچ ربطی  اما  ندارد زیرا خداوند  اي خنثی است،  هاي معاصر راجع به جنسیت 
 داراي جنسیت نیست. وجودي 

 روح، آفرینش و مشیت 

ناپذیر همراه با پدر و پسر خالق است در اکثر جاها آشکار است، از  به طرزي جدایی  القدس روح این واقعیت که  
شاهد   عتیقعهد ها را فروگرفت». در جایی دیگر، وقتی در  گوید: «روح خدا سطح آب که می  2:  1پیدایش  جمله در  

). این مطلب در  9  –  6: 33شود (مزامیر خداوند اشاره می ،  یا دم ،  تامالت شاعرانه در باب آفرینش هستیم، به روح
  بخشیدن بخش است». در نتیجه، او پیوسته در مشیت و در  نیقیه نیز درج شده است: «او مولف و حیات  ياعتقادنامه 

 ).  30  –  29: 104و حفظ ثبات و پایان دادن به زندگی فعال است (مزامیر 

 عیسی  خدمتدر حیات و   القدسروح 

دهد که  فعال بود. در حالی که عیسی بارها گواهی می   القدس روح عیسی، پسر تجسد یافته،    خدمتطی حیات و  
  ي )، اما نطفه 57،  44،  39 – 38، 33 –  29:  6؛ 38  –  36؛  24  –   19:  5؛ 34:  4پدر او را فرستاده (مثالً در یوحنا  
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روایات تولد و کودکی عیسی تا  در هر مرحله، از  ).  35  –   34:  1؛ لوقا  20:  1بست (انجیل متی    القدس روح او را  
:  2؛  42  –   41،  35  –   34:  1اشاره دارد (انجیل لوقا    القدس روح عمومی او، لوقا به حضور و فعالیت    خدمتشروع  

). تعمید عیسی یکی از این موارد مهم است، زمانی که پدر او را به  19  –  14،  1:  4؛  22  –   21،  16:  3؛  27  –   25
:  3گیرد (انجیل متی  آید و او را در بر می فرود می   القدس روح کند و در عین حال  عنوان پسر خویش تصدیق می

در زمانی    دهد.و در نتیجه واقعیت قدرت مداوم خود را نشان می   دادهاو را تعمید    ماموریتش)، در آغاز  17  –  13
  –   1:  4حمایت خویش را نشان داد (لوقا    القدس روح هاي شیطان مواجه بود نیز  که عیسی تجسد یافته و با وسوسه

13  .( 

  – )  14: 9ازلی» بود که عیسی خود را بر روي صلیب به پدر تقدیم کرد (رساله به عبرانیان    القدس روح «از طریق  
هوم انتزاعی روانشناختی؛ توجه داشته باشید که «خدا» معموالً در عهد  و نه نوعی مف القدس روح اي واضح به اشاره

از میان مردگان    القدس روح   يرود. به همین ترتیب، پدر عیسی را به وسیله جدید براي اشاره به پدر به کار می 
 ).  11 -10: 8خواهیم شد (رومیان  زنده خیز داد و ما نیز همین گونه ارست

رخ    طیکاستکه چند روز بعد در عید پن  القدس روح عیسی و نزول    صعوداعمال رسوالن،  در بافتار انجیل لوقا و  
است، که پیش از آن الیشع   آسمانموضوع رفتن ایلیا به  زمینه ). پس11 –  8: 1دهد به هم ربط دارند (اعمال می 

شود او  از او خواسته بود نصیب مضاعف روح او بر وي بشود و ایلیا به وي گفت اگر حینی که از نزد او برداشته می 
 ).  12 –  9: 2را ببیند چنین خواهد شد (دوم پادشاهان 

ي  عیسی خودش هدیه   شود. ذکر می   القدس روح رفتن عیسی را شاهدند، و در فصول بعد نزول    رسوالن در اینجا  
  ماموریت  القدس روح ). بدین طریق،  29  –   37:  7دهد (انجیل یوحنا  خویش ربط می صعود  را به    القدس روح نزول  

 کند و کلیسا را، آن طور که در اعمال رسوالن آمده، گسترش می دهد.را تقویت می  رسوالن

 و کلیسا  القدسروح 

ما را در بدن عیسی تعمید   القدس روح ).  20  –  19:  28ایم (انجیل متی  تعمید شده   القدس روح ما به نام پدر، پسر و  
ي ورود به بدن عیسی   تعمید که عالمت و نشانه  آیینو    القدس روح ). در اینجا عمل  13:  12(اول قرنتیان    دهد ی م

را با هدف منفعت رساندن    عطایاییدهد و  ه ما ایمان می است که ب   القدس روح کنند. این  است به هم ربط پیدا می 
 ). 7 - 1: 13کند، از جمله فراخوان کسانی را که خودش برگزیده است (اعمال به کلیسا به ما عطا می 

) و هم  19  –   17:  3دهد (دوم قرنتیان  انجام می   القدس روح را نیز    خداوند عیسی مسیح  شباهتتبدیل شدن به  
). او ما را با عیسی متحد  14 – 12:  8سازد در برابر وسوسه و گناه مقاومت کنیم (رومیان  می اوست که ما را قادر  

تواند از او تغذیه کنیم. فقط کسی که خود خدا باشد می   شام خداوند سازد از طریق ایمان به  کند و ما را قادر می می 
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جام، هدف غایی خداوند این است که  پدر و پسر باشد. سران  يتواند همرده چنین کند؛ فقط کسی که خداست می
 ).  58  –  35:  15کند زندگی کنیم و شکوفا شویم (اول قرنتیان  بر آن حکومت می   القدس روح تا ابد در قلمرویی که  

همه  باید  که  بیاوریم  یاد  تقسیم   يبه  تثلیثِ  بافتار  در  را  تجزیه اینها  اعمال  و  کرد.  ناپذیر  تفسیر  خداوند  ناپذیر 
و پسرش را ترك    القدس روح کند. پدر نیز  کند. او مجزا نیست و پدر را ترك نمی به تنهایی عمل نمی  القدس روح 
 ال است. نیز مخصوصاً در این امور فع القدس روح ما مشارکت دارند و  نجاتکند. هر سه در نمی

 

 Holyالهیات ولز است. از او چندین اثر از جمله    ي مدرسهمند و تاریخی در  استاد الهیات نظام   دکتر رابرت لیتام 

Trinity   وUnion with Christ   .منتشر شده است 

 

 منتشر شده است.  تاكتیبل این مقاله در مجله 
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