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سومین فصل از مبحث روحانی شدن

درباره تقدیس

و من ایمان دارم به روح مقدس  ،و به کلیسای مقدس جامع مسیحی ،و به شرکت مقدسین و به
امرزش گناهان به قیامت آبدان و به حیات جاودان امین
یعنی چه؟
من ایمان دارم که من با خرد و یا با قدرت خودم نمی توانم به عیسی خدای من ،ایمان داشته باشم و یا به سوی او بروم
بلکه این روح القدس بوده که من را از طریق کالم خدا فرا خوانده و با نشاندادن رحمت و ایمان حقیقی به من  ،ان را
دریافت کردم .همانطور که او تمام قوم مسیح را تا به امروز صدا زده و جمع کرده و بر انها نورانی شده و انها را
مقدس کرده است و در کنار عیسی مسیح ایمانی ناب را بدست می اورند .او در همچنین دینی گناهان مرا و دیگر ایمان
داران را روزانه می بخشد .و در روز قیامت من و تمام مردگان را از خواب بیدارکرده و به همه یک زندگی جاویدانی
که در نزد عیسی است هدیه می دهد .که به راستی این حقیقت محض می باشد.

تعالیمی از روح القدس
وقتی که ما به داخل کلیسا برویم همیشه این کلمات را می شنویم:به نام پدر  ،پسر و روح القدس .ما درباره هر کدام از
این شخصیت ها یک نظریه و تفکری داریم .خدای پدر جهان را آفرید .عیسی ناجی ما است که بدون گناه به این دنیا
آمده است .ولی درباره روح القدس خیلی سخت است که اعمال و تاثیرات آن را بتوان تصور کرد .بعضی ها این فکر
را می کنند که آن نوعی از یک روح می باشد .یا آدم به یک چیز جان داری فکر می کند که قابل رویت نمی باشد .و
برای همین ما تصورات زیادی از روح القدس داریم و از این رو آن همواره با خصوصیات ما انسان ها اشتباه گرفته
می شود .انسان ها مثال ها و ایده های زیادی را درباره روح القدس دارند  .اشتباه فهمیدن معنی روح اقدس بسیار بد
می باشد .این اشتباه بدین صورت است که ما انسان ها می توانیم بدون خدا و فقط با تکیه به روح خودمان به خدا
نزدیک بشویم .انجیل ولی درباره روح القدس چیز دیگری را بیان می کند .روح اقدس در آنجا یک شخصیت مستقلی
دارد که همزمان خدا نیز محسوب می شود .و نه یک قسمت بهتری از یک انسان.
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روح القدس یک شخصیت می باشد
از انجیل ما این را می دانیم که روح القدس یک شخصیتی است که همه چیز را مو شکافانه می بیند و کشف می کند :
 0ا ّما خدا آنها را به روح خود بر ما کشف نموده است(.،اول قرنتیان 2؛)10
روح اقدس تنها شخصیتی است که می تواند تعلیم و تسلی دهد و با ما صحبت کند.
لیکن تسلّیدهنده یعنی روحالقدس که پدر او را به اسم من میفرستد ،او همهچیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه به شما گفتم به
یاد شما خواهد آورد(. .یوحنا 14؛)26

همه این ها را آدم نمی تواند در یک نیروی تاثیرگذار و یا یک نوع از انرژی توضیح داد .ولی روح القدس خیلی
بزرگتر از یک شخص است .او بیشتر یک خدا است.
و او خصوصیات خداوند را دارا می باشد.
و این به این معنی است که روح القدس جاویدان است.
14چقدر بیشتر خون مسیح انسان را پاک میگرداند! او خود را به عنوان قربانی كامل و بدون نقص به وسیلهٔ روح
جاودانی به خدا تقدیم كرد .خون او وجدان ما را از کارهای بیهوده پاک خواهد كرد تا ما بتوانیم خدای زنده را عبادت
و خدمت كنیم( .عبریان 9؛)14
و او همه چیز را می داند:
9ا ّما چنانکه کتابمقدّس میگوید« :آنچه را كه هرگز چشمی ندیده و گوشی نشنیده و بهخاطر انسانی خطور نكرده
است ،خدا برای دوستداران خود مهیّا نموده است(».اول قرنتیان 2؛)9
ایمان آوردن ما به عیسی بدین صورت نبوده که ما کتاب انجیل را بسیار مطالعه کرده ایم .و یا از طریق دعاهای
فراوان و یا از طریق دارا بودن یک روح متفاوت ما این ایمان را بدست نیاورده ایم .ایمان عمل خداوند در ما است و
نه تالشی از طرف خودمان .وقتی که ما قصد داریم ایمان بیاوریم باید خدا وارد عمل شود و از ما انسانی جدید بسازد.
ما می توانیم همه اینها را در فصل دوم اعمال رسوالن بخوانیم .درباره اعمال روح القدس ما این را می خوانیم که
چطور شاگردان عیسی که بی هدف و ترسیده بودند به شاهدان زنده عیسی تبدیل می شوند .و هر روز در زمینه ایمان
قوی تر می شوند .و مردم را به عیسی دعوت می کنند .و برای همین روز نزول روح القدس را روز تولد کلیسا نیز
می گویند.
یک سوال :حال این عید پنجاهه چه زمان برگزار می شود؟
جواب 40 :روز بعد از رستاخیز شدن عیسی عروج عیسی به آسمان بود .و  10روز بعد از صعود عیسی عید پنجاهه
است .بنابراین عید پنجاهه  50روز بعد از عید پاک است.
عید پنجاهه به ما این را نشان می دهد که ما انسان ها بدون روح القدس نمی توانیم به خدا ایمان بیاوریم.
و اینگونه گفته شده است که روح القدس همانند عیسی و خدای پدر  ،خود خداوند می باشد .برای همین عیسی به ما
آموزش می دهد که ما به نام پدر و پسر  ،و روح القدس غسل تعمید دریافت کنیم.
19پس بروید و همهٔ ملّتها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و پسر و روحالقدس تعمید دهید(.متا 28؛)19
حال اعمال روح القدس چه هستند؟

اعمال روح القدس

در توضیحات فصل سوم  Martin Lutherدرباره روح اقدس این را تعیین و تایید می کند که انسان نمیتواند به
تنهایی ایمان بیاورد .او می گوید که کمبودهایی در زمینه روحی دارا می باشیم.
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من به این اعتقاد دارم که من نمی توانم از طریق توانایی های خودم و لیاقت خودم به عیسی ایمان بیاورم و یا به سوی
او بروم.
در بخش های دیگر می توان گفت که انسان دارای هوش و خالقیت و روح بلندی است .و می تواند چیزهای زیادی را
در زندگی اش بدست آورد .ولی در چیزهایی که به روح خدا بر می گردد او بی خرد و صغیر است .و این بر تمام
انسان ها صدق می کند .ما همیشه به حالت ناامیدوارانه ای از دست رفته ایم.
آدم می تواند این امر را با این مثال به تصویر بکشد:

جلوی من یک دستکش قرار دارد و اگر من می توانستم به این دستکش چیزی بگویم به او دستور میدادم که برو برای
من یک فنجان قهوه بیار .ولی این دستکش نمی تواند حتی میلیمتری ازجای خودش تکان بخورد و حرف من بی اثر
می شد .ما انسان ها هم همینطور هستیم ما از نظر روحی مرده هستیم و توانایی حرکت نداریم .ما نمی توانیم خواست
ها و صدای خدا را بشنویم و انجام بدهیم .این مشخص است که چه چیزی نیاز است که ان دستکش برای من یک
فنجان قهوه بیاورد .در ابتدا بایستی من دست خودم را داخل ان دستکش بکنم تا او بتواند حرکت کند و برای من یک
فنجان قهوه بیاورد  .و این واضح است که این دست من است که این دستور را به خوبی انجام می دهد .و آن دستکش به
حالت بی جان باقی می ماند .و این امر بر ما مسیحیان نیز صدق می کند و وقتی که روح القدس به سوی ما می آید
یک معجزه بزرگی رخ می دهد .من انسان که بی جان بودم از طریق روح القدس قدرت و نیرو می گیرم که به سوی
خدا بروم و به او ایمان بیاورم و انجیل بخوانم و آن را بفهمم .من می توانم خواست خدا را انجام دهم که این را در
فصل سوم در قسمت اعتقاد نامه مسیحی گفته اند .و این را باید بدانیم که توانایی ایمان آوردن به خدا و انجام فرامین
خدا از طرف ما نمی باشد بلکه همه آن از سوی خداوند زنده می باشد .ما به عنوان یک آدم گناهکار نمی توانیم به
تنهایی به سوی خدا برویم .و باید همیشه عیسی در بین ما به عنوان میانجیگر قرار گیرد .و برای همین مهمترین وظیفه
روح القدس هدایت ما به سوی عیسی می باشد .آن جایی که من به عیسی ایمان دارم خدا در من خانه می سازد .این
ارتباط با خدا همیشه متصل و گوناگون می باشد .به صورتی که من می توانم به وسیله احساسم این را بفهمم که خدا در
من خانه کرده است .این خیلی مهم است که ما برای اینکه به حالت یک آدم گناهکار باقی نمانیم از خدا بخواهیم که به
ما این توانایی را بدهد تا ما روح خودش را بتوانیم از روح های زمینی خودمان تشخیص بدهیم .وقتی که من دراین
باره نامطمئن باشم باید فقط این را بپرسم که :این روح من را به سوی عیسی هدایت می کند یا نه؟ انسان های زیادی
وجود دارند که توانایی و خصوصیات زیادی دارند .بعضی ها هم خودشان را نوعی از یک مسیحی می نامند که
توانایی خاصی دارند و کارهای بزرگی را می توانند انجام دهند .ولی در مدت کوتاهی این مشخص می شود که آنها
فقط قصد دارند خودشان را بزرگ جلوه دهند .و دوست ندارند با عیسی مسیح هیچ رابطه ای داشته باشند .که در اینجا
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باید در جلوی ما یک چراغ خطر روشن شود زیرا این فقط روح القدس است که ما را از طریق عیسی به سوی خدا
هدایت می کند.

روح القدس همیشه نیازمند ابزارهایی هست تا اعمالش را انجام دهد
خیلی از مسیحیان و غیر مسیحیان اعمال روح القدس را با احساسات و نظریه های انسانی انسان ها اشتباه می
گیرند .برای همین آنها خیلی سریع در مسیر اشتباه قرار می گیرند و به ضعف ها  ،اشتباهات و ناتوانایی های انسانی
می رسند .خیلی از زمان ها ما فکر می کنیم که تصمیاتی که گرفته ایم درست و اصولی می باشد ولی بعد از مدتی
متوجه می شویم که آنها اشتباه بوده است .بنابراین این مهم است که ما احساسات و نظرات انسانی خودمان را در مقوله
شناخت روح خدا دخالت ندهیم تا اشتباهی صورت نگیرد .روح خدا باید احساسات ما را تغییر دهد نه ما آن را .و برای
همین خدا به ما می گوید که ما کجا می توانیم روح او را پیدا کنیم .و جایی که ما می توانیم مطمئن شویم که روح خدا
حتما در آنجا جاری می باشد.
چیزی که با کالم خدا در ارتباط می باشد مراسم نان و شراب و غسل تعمید می باشد .و در این دو مقوله مژده خدا
وجود دارد .خدا از طریق کالمش عمل می کند و همینطور که او این جهان را با کالمش آفرید  ،او ایمان را با کالم
مقدسش در ما زنده می کند .و جایی که خدا کالم خودش را با غسل تعمید و مراسم نان و شراب آمیخته می کند حتما
روح خدا نیز در آنجا حضور دارد .در مراسم نان و شراب و غسل تعمید شاید ما اصال نتوانیم این مسئله را درک
کنیم .شاید هم کال م خدا برخالف امیال من باشد .و در انجا من باید احساسات خود را با کالم خدا و مژده او آمیخته
سازم .همه اینها را آدم می تواند با این عکس زیر نشان دهد:

احساسات

ذهن

کالم خدا

در یک قطار این مهم است که موتور و سکان در جلو باشد .تا بتواند واگن های دیگر را بکشد .اگر من موتور را در
انتهای قطار بگذارم آنوقت دیگر قطار حرکت نمی کند .و احساسات ما هم همینطور است ما باید آن را به یک جای
مهم و درستی متصل نماییم تا به آن سمت حرکت کند .من اجازه ندارم که احساسات خودم را باالتر از کالم و خواست
خدا قرار دهم .چیزی که قدرت این را دارد تا ما را از گناه  ،مرگ و شیطان نجات دهد کالم خدا است .و مژده او که
از طریق غسل تعمید و مراسم نان و شراب به من ندا می شود .من با عقل خودم کالم خدا را به راستی می پندارم.
ولی عقل من نباید باالتر از کالم خدا قرار بگیرد ما این را در مراسم نان و شراب به وضوح می بینیم .در این مراسم
عقل من می گوید که من نان و شراب دریافت می کنم .در احساس خودم می توانم نزدیکی خدا را در آنجا حس کنم که
در صورتی که در روزهای دیگر این حس را ندارم .کالم خدا به من این را می گوید که من بوسیله این نان و شراب
تن و خون خدای خودم را دریافت می کنم .بنابراین عقل و احساسات من پایین تر از کالم خدا قرار می گیرند.
روح القدس ما را مقدس می سازد.
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برای ما مسیحیان تا زمان مرگمان همیشه گناه و اشتباه وجود دارد .و آیا این امکان دارد که روح القدس در ما وجود
ند ارد؟ پولس خیلی واقعی وارانه این را از زندگی مسیحی خودش توضیح می دهد او از جنگ میان شیطان و انسان
جدیدی که در درون ما است صحبت می نماید:
18می دانم كه در من یعنی در طبیعت نفسانی من جایی برای نیكویی نیست ،زیرا اگرچه میل به نیكی كردن در من
هست ولی قدرت انجام آن را ندارم19 .آن نیكیای را كه میخواهم ،انجام نمیدهم ،بلكه كار بدی را كه نمیخواهم ،به
عمل میآورم(.رومیان 7؛)19-18
این یک حالت معمول یک مسیحی می باشد .ولی ما نباید بخاطر اینکه با گناه هان و ضعف های خودمان می جنگیم
خودمان را ببازیم .گناه هانی که در زندگی ما وجود دارند واقعیت دارند و ما نمی توانیم آن ها را نادیده بگیریم .بخاطر
اینکه آنها زندگی روحی ما را دربر می گیرند .و همچنین من نباید به این فکر بیافتم که من چون همیشه گناه کار باقی
می مانم پس روح خدا در من وجود ندارد.
من در اینجا یکبار دیگه به مثال آن دست کش اشاره می کنم .اگر من بخواهم که این دست کش را دستم بکنم ولی داخل
آن بسیار کثیف و دارای سنگ ریزه باشد  ،من دیگر نمی توانم با آن کاری بکنم .و یا خیلی به سختی می توانم با آن
کار کنم .پس بنابراین من باید هرچیزی که مانع کار کردنم با آن می شود را از بین ببرم .روح القدس این کار را با
زندگی ما انجام می دهد .در طول زندگی ما و تا آخر عمر ما روح القدس باید تمام آن چیزهایی که به زندگی ما تعلق
ندارند را از ما دور بکند .این دوره هیچ زمان به پایان نمی رسد و ما هیچ گاه نمی توانیم بگوییم که کامال پاک گشته
ایم .ولی روح القدس ما را هر روزه مقدس می کند و ما با توبه کردن روزانه و به حالت پشیمانی به سوی سه خدای
یگانه حرکت می نماییم.

