
 

عيسي مژده آمدن روح مقدس را مي دهد

٢٢، ٣روح مقدس بعد از تعميد عيسي به شكل يك كبوتر به سوي او آمد. لوقا

عيسي براي زمان بعد از عروج آسماني خود گفته است: من از خداي پدر مي خواهم تا براي شما تسلي دهنده (
راهنما، مشاور، ياري دهنده و وكيل) ديگري را بفرستد، كه او تا أبد با شما باشد. او روح حقيقت است و اين
دنياي مادي از دريافت و شناخت او عاجز است او را نمي تواند ببيند. تنها شما او را مي شناسيد و او نيز با
شما خواهد ماند و در شما خواهد بود. من شما را بدون سرپرست و يتيم و تنها نخواهم گذاشت. من نزد شما

خواهم آمد و تسلي دهنده، به شما همه چيز را به شما ياد خواهد داد و همه چيزهايي كه من به شما گفته ام را
 ٥؛ ١٦/ ٢٦؛١٥/ ٢٦ .١٦-١٨؛ ١٤يادآوري خواهد كرد... او از جانب من شهادت مي دهد. يوحنا

روح مقدس عيسي را مي شناسد و او را در بين ديگران پخش مي كند و از طريق روح مقدس است كه عيسي
 آشكارا با همه كساني كه به او ايمان دارند، خواهد بود. 

همانطور كه عيسي فرموده: "هر جا كه دو و يا سه نفر به نام من دور هم جمع شوند، من نيز در بين شما
٢٠؛ ٢٨/ ٢٠؛ ١٨خواهم بود." و يا "نگاه كنيد، من در همه اين روزها و تا پايان دنيا با شما خواهم بود." متي

وقتي كه عيسي مي خواست به سوي پدرش در آسمان عروج كند، فرمود: شما قدرت روح مقدس را دريافت
٨؛ ١خواهيد كرد، او بر شما نازل مي شود و شما شاهدان من خواهيد بود. اعمال رسولن 

٢ روز بعد از رستاخيز) مي افتد: اعمال رسولن ٥٠اين اتفاق در روز فينگستن (

در زمان عهد قديم خداوند اين قول را داده بود كه او با روح مقدس خود بر قوم خود كه اجتماع مؤمنين را
١-٥؛ ٣تشكيل مي دهند نازل شود. يوئيل

روح مقدس امروزه چطور و نزد چه كساني مي رود؟

از طريق غسل تعميد و كلم خداوند روح مقدس به قلب ما راه پيدا مي كند و مي خواهد كه ما را در تمام طول
٩-١٦؛٨/ ٥؛٥/ روميان٣٨؛٢زندگي هدايت كند. اعمال رسولن 

اعمال روح مقدس

 روح مقدس در قلبها انسانها باعث ايجاد ارتباط ميان خداوند و انسانها شده و آنها را به هم پيوند مي دهد.

.پطرس١/ ٥؛٣ف/ تيتوس١؛٣او ايمان را هديه مي دهد و سبب تولد مجدد روحاني ما مي شود. يوحنا•
 او ايمان را به ما هديه داده و ايمان ما را حفظ مي كند. او به ما اين قدرت را مي دهد تا ما .٣.٢؛ ١

تحت فرمانهاي نيك خداوند و اراده او زندگي كنيم: خداوند و ديگران را دوست بداريم و در برابر گناه
 ١٩؛ ٦.قرنتيان١/ ١٦-٢٦؛ ٥در قلب خود بجنگيم. غلطيان

از طريق كلم خداوند و آيين مذهبي غسل تعميد و نان و شراب، روح مقدس خداوند به قلب ما راه مي•
 ١١؛ ٥٥يابد و ايمان را به ما هديه داده و آن را قوي نگاه داشته و حفظ مي كند. اشعيا 

روح مقدس در زمانهاي خاصي و يا به افراد خاصي ممكن از فيض هاي بخصوصي را بدهد بري•
.قرنتيان١مثال، سخنان پيامبران و يا كارهايي كه مي كردند و معجزات آنها و شفا دادن مريضها. 

١٢-١٤
روح مقدس از اينكه ما گناه كنيم و يا بر عليه فطرت خود رفتار كنيم غمگين مي شود. روح مقدس مي•

؛٧/ ١-١١؛ ٥تواند از طرف انسانها غمگين شود و يا مورد كفر و دروغ واقع شود. اعمال رسولن 
 ٣١.٣٢؛ ١٢/ متي ٣٠؛ ٤/ افسسيان٥١
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اعمال روح مقدس در اجتماع كليسايي

روح مقدس تأثير خود را بر روي نفس انساني رسولن و پيامبران به گونه اي اعمال كرد تا آنها در نوشتن
٢١؛ ١.پطرس٢/ ١٦؛ ٣.تيموتائوس٢انجيل تنها كلم حقيقت را نوشته و خواست خدا را بيان كنند. 

روح مقدس در مورد موعظه هاي كلم خدا اثر خود را مي گذارد و اوست كه اجتماع كليسايي را شكل داده و
راهنمايي مي كند و به كليسا معرفت شناخت معنوي را مي دهد و به كليسا قدرت كامل را مي دهد تا موعظه

١-١١؛ ١٢.قرنتيان١/ ٢٦؛ ١٤كنند و مراسم نان و شراب و تعميد را به انجام برسانند. يوحنا

در سومين قسمت از إعتقاد نامه مسيحي، ما به اين امر إقرار مي كنيم كه:

من ايمان دارم به روح مقدس، كليساي جامع مقدس و اجتماع مقدسين و...

روح مقدس تشكيل دهنده و نگه دارنده كليسا مي باشد و اثر خود را از طريق موعظه هاي كليسايي و غسل
 تعميد و مراسم نان و شراب بر قلب هاي انسانها مي گذارد.

هر كس كه غسل ديده و ايمان دارد به كليساي حقيقي عيسي مسيح متعلق خواهد بود و تقديس مي يابد. مقدس به
 اين معنا كه اين انسان به خداوند متعلق است، اين در توضيحات مارتين لوتر راجع به قسمت سوم اعتقاد نامه

 مسيحي در مورد اثر روح مقدس در هر فرد مسيحي و همچنين در كليسا توضيحاتي داده شده است.

 در اعتقادنامه نيقيه به اين صورت امده كه:

"ما ايمان داريم به روح مقدس، كه بخشنده حيات است، و از پدر و پسر صادر مي گردد، و او هم به مانند پدر
و پسر داراي همان مقام پرستش و جلل است، او از طريق پيامبران (رسولن) سخن گفته است..."

هر جا كه روح مقدس حضور يابد، در واقع به اين معناست كه خداوند پدر و پسر نيز به صورت مرئي همان
 جا هستند.

درباره سه خداي يگانه

خداوند طبق داستان هايي كه در انجيل آمده است، خود را آشكارا به نمايش گذاشت و إعلم كرد كه او خداي
 خود  و همچنين از كليساي پدر و پسر و روح مقدس مي باشد. براي همين امر نيز عيسي از شاگردانش

 متي خواست كه انسانها را به نام پدر، پسر و روح مقدس غسل تعميد دهند و كلم خدا را به آنها آموزش دهند.
١٩؛ ٢٨

و اين در حالي مي باشد كه به ما همزمان مي گويند كه اينها فقط يك خدا مي باشند. اين موضوع سه خداي
 يگانه با عقل و درك انساني قابل فهم نيست و ما تنها بايستي با فروتني به آنها دعا كرده و ايمان داشته باشيم.

زمان آفرينش و در زمان نجات خداي يگانه، خو د را در سه شخصيت خدايي قرار داد. هر جا كه يكي از اين
شخصيت هاي خداوند سخن گويد، همزمان دو شخصيت ديگر نيز در آن سهيم هستند. در اعتقاد نامه

"اتانازيوس" اين طور معنا شده كه:

"و اينچنين است خداي پدر كه، هم پسر مقام خدايي دارد و هم روح مقدس خداست، و در عين حال انها سه خدا
نيستند بلكه، فقط يك خدا هستند."

ما با يك خداي يگانه سخن مي گوييم و در هنگام دعا او را "تو" خطاب مي كنيم. وقتي كه ما به عيسي متوسل
مي شويم، در واقع همزمان داريم به درگاه خداي پدر و روح مقدس دعا مي كنيم. و وقتي به درگاه خداي پدر

 دعا مي كنيم نيز همزمان داريم به عيسي و روح مقدس متوسل مي شويم.
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