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 مقدمه 
 تمام او. داد دست از را اشمجروح شد و حافظه تصادف یککه در  یدمرا شن یداستان شخصیک بار 

خود  یتا او سالمت کشید طول ها. ماهرا اشخانواده حتیاسمش، دوستانش، و  :خود را فراموش کرد یزندگ جزئیات

در بود.  ینام بسیارکه در کارش  کردیمخصوص از او مراقبت م ارپرست یک مدت،به دست آورد. در آن  دوباره را

 بعدو  اش،یکار ةبرنام بعد توانست اسم او، سرعت. اما به شناختمی «پرستار» یک به عنوان فقطاو را  ،ابتدا

 صرف وقت یکدیگربا  هاآنها ساعت و کرد یداپ یعاطف یبه پرستارش احساس ی،را بشناسد. پس از مدت اشیتشخص

آن  فورا و ها، حافظة مرد برگشتیک روز در خالل یکی از این مالقات. خندیدندیو م زدندیحرف م کردند،یم

او همسرش که  البته «!ی. تو زن من هستشناسمیم ورتو من »زد:  یادفر یارپرستار را شناخت. با شوق و ذوق بس

 بود.

 یشههم خدا القدس. روحقوم خدا شباهت دارد والقدس روح بین ةبه رابط یتا حد ،داستان ینا به شکلی

او  که دانستندینم یآنان حت یقبوده است. اما در عهد عت ینآنها ام یتبه وضع رسیدگیرا دوست داشته و در  اوقوم 

 یکینزد شکل بهکه  آشکار کرد ثیدر تثلمجزا  شخصی عنوان به را القدسروح یسیع ،یددر عهد جد ینکه. تا ایستک

  .است لیدخ ما یزندگ در

 ین. در اایمیدهنام «یثدر تثل»آن را  واست « القدسما به روح یمانا»س ودرس از مجموعه در یناول این

 کرد.  یمتمرکز خواه یثکامل و برابر در تثل عضویالقدس به عنوان درس بر روح

شکل  یونانی یشةدو ر از کلمه ین. اشودیم اطالق القدسروح ۀآموز به «نوماتولوژی» اصطالحمنتظم،  یاتااله در

 «ینوماتولوژ»کلی در حالت  بنابراین،مطالعه.  یبه معن (logos) لوگوس روح، و یبه معن (pneuma) نوما :گیردمی

 معنای بسیار ینوماتولوژ یحی،مس االهیات. اما در کنداشاره می «یامور روحان ةمطالع» یاو « ارواح ةمطالع»به 

 .کندیاشاره م یثشخص تثل ینسوم ،«القدسروح» ةطور خاص به مطالععبارت به ین. ادارد یمحدودتر

 یتشخص یک و نشده خلق القدسکه روح یردآموزه شکل بگ ینتا ا یدهزار سال طول کش یخی،تاراز لحاظ 

آشکار  یجاو به تدر یتجنبه از شخص ینا خواست تابود که خدا  حقیقت یناش اعمده یلاست. دل یتمجزا در الوه

او کسب  تثلیثی تیز شخصا تریتا فهم کامل دادبه ما فرصت  کرد،آشکار  یشترو ب یشترشود. هرقدر که خدا خود را ب

 :اندکرده یفتعر ینگونهرا ا یثمنتظم، تثل یاتااله یدانان  االه ی،طور سنت. بهیمکن
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 .داردذات  یک، اما تنها استشخص سه  دارای خدا

 

 هستیاشاره به « ذات»و خودآگاه است. و اصطالح  یزمتما یتشخص یک، به معنای «شخص» اصطالح

 شده است.  یلکه او از آن تشک کندمی ایجوهره یااو و  یادیبن یعتخدا، طب

 ید. در عهدجدبودشده  یانب یشتریاما تنها شخص پدر با وضوح ب کندیم یثبه آموزۀ تثل یاشارات عهدعتیق

 یگردیکارتباط آنها با  یتماه همچنین و. القدسروح و ،سرپ پدر،: ندطور کامل آشکار شدهب یثهر سه شخص تثل

شدند  مندقاعده االهیاتی هایدر آموزه یاتجزئ ینا امیتم یهاول یسایدر دوران کل یت،شده است. در نها یفتعر یزن

 . اندبوده یحیانمس یرشمورد پذ و از آن زمان

را در سه مرحله   یشناسروحیا  نوماتولوژی  ینتکو یخیتار یرس تثلیث، در القدسروحدربارۀ  درس ینا در

دوم  ةمرحلظاهر شده است. در  عتیق عهد در القدسکه چگونه روح یدد یماول خواه ةکرد. در مرحل یمخواه یبررس

القدس در روحمند آموزۀ قاعدهسوم به  ةمرحل. و در کرد یمخواه ینگاه دهدیم یمدر مورد او تعل یدبه آنچه عهد جد

 پرداخت.  یمخواه یساکل یختار

 آشکار شده بود. عتیق عهد در القدسچگونه روح ینیمبب ابتدا بیایید

 

 یقعهد عت
پدر، پسر و  ینب یشخص یزاتوجود داشته است و تما یثکه خدا همواره به شکل تثل دانیمیما م امروزه

و کامال خدا بوده و  نامخلوق شهیهم ثیهر سه شخص تثل. در خصوص خدا صادق بوده است همیشه القدسروح

خدا در سه شخص وجود دارد. آنها صرفا او را به  هقوم خدا درك نکرده بودند ک عتیق، عهد دوران در اما هستند.

القدس روحدال بر اینکه  بینیمیم اشاراتی یق. البته در عهد عتپرستیدندیو م شناختندیم یقیخدای حق یگانهعنوان 

 .یمده یصرا تشخ اشارات نآ توانیمیاست که م یدعهد جد پرتودر قط ف یاست. ول مجزاشخص  کی

را به  یقعهد عت کرد،یم یزندگ 1921تا  1851های سال ینکه ب یستم،دان قرن بیااله یلد،رفاو .یب .بی

 یبهتر ییروشناوی، اگر آن اتاق  دۀیبه عق. نور استبسیار کم یمفروش شده، ول یباییکرد که به ز یهتشب یاتاق

 یزهاییچ تا دهدبه ما این امکان را میفقط  یشترب . نورعوض شده باشد اشهیثاثکه ا ستیمعنا ن نیبه ا باشد، داشته

 1915سال  که در «یثتثل ۀآموز»در کتاب خود با عنوان  یلدرفاوگوش کنید که چطور . ینیمکه از قبل آنجا بودند را بب

 را شرح دهد: یثتثل شةیاندتا  کندیممثال استفاده  یناز ا همنتشر شد
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آن قابل  یو در جای جا ردقرار دا یقعهدعت ةدر بطن مکاشف تثلیث راز اما ؛آشکار نشده است یقدر عهدعت یثراز تثل

، اصالح نشده، آیدمیآن  پی در که تریکامل ةمکاشف ةاز خدا به واسط یقعهدعت ةمکاشف ین،مشاهده است. بنابرا

 شده است. ترگسترده و ترمفصل تر،بلکه فقط کامل

 

که قومش بتوانند به وضوح  طریقی به نه حداقل –نکرد آشکار  یثبه عنوان تثل یقعت خود را در عهد خدا

کند، یاو را واقعا آشکار م قیعهدعت و دارد وجود ثیدر تثل یوجود، چون خدا به راست نیدهند. با ا یصآن را تشخ

 ،خوانیممیجدید  برآمده از عهد یینشرا با ب یقما عهدعت که یهنگام و. است ثیدربارۀ تثل ییهانشانهحاوی  قیعهدعت

 .یمده تشخیص ترواضح را هانشانه ینا توانیمیم

 

انجام این، از  ی. و براکندیم یانرا ب ماشیح یا یآمدن منج سازیدر آماده داستان عمل خدا یقعهد عت بنابراین،

در سراسر  ینبنابرا کند. واستفاده می2در مزمور ، برای مثال، توصیف کار خدا به وسیلة روح خدا و به وسیلة پسر

اما وقتی خدا کار  نامش مرتبط است پیدا کنید. با توانید یک معرفی از نه تنها نام خدا، بلکه عمل او کهمی یقعهدعت

 چندگانه است و در چگونگی انجام کار او خدا یان، سبک ببنابراین کند.کند، به اشکال متعددی در متن کار میمی

که  ، معرف این اندیشه استباشد او روح ه وسیلةب یا ،33در مزمور  او کالم یلةبوس یا ،پسرش چه این کار به وسیلة

موضوع  یدعهد جد شود، بدون نیاز به اینکه صراحتی دربارۀ آن وجود داشته باشد.میشامل چند شخص  یتمقام الوه

به  یحمس یایسعخدا در  کار رویبر  ید. تمرکز عهدجدکندمیرها  یقکه عهدعت دهدیادامه م ییرا درست از جا

گرایی اینجا با حالت . پسشوندیمهر سه با هم ظاهر  القدسپدر، پسر و روح یسی،ع یدتعم درپسر خداست، و  عنوان

 القدسپدر، پسر و روح .شوندیفرد واحد نسبت داده م ایشخص  کیکه به  باشند ییهافقط نام نهایکه ا مواجه نیستیم

را به ثمر بنشاند.  یقعت وعده داده شدۀ خدا در عهد کارو  شروطاست تمام  قادر یدو عهد جد ،مجزا هستند یاشخاص

آن  ةهم یدو سپس عهدجد کنندیم یرا معرف القدسپسر و روح همچنینخدا و نام خدا و  و کار شهیاندعهد هر دو 

 .کندارائه  به ما را یثآموزۀ تثل تا آوردیطور کامل گرد مهرا ب یو اسام یممفاه

کینیونمک یواست دکتر  

 

 

وجود دارد. اما هدف ما تمرکز بر روی ارجاعات  عهدعتیق در القدسروح تحقیق دربارۀبرای  یادیز هایراه

 یایید. بدهدیروح و تشخص او را نشان م ییخدا یا یتارجاعات الوه ینچگونه ا ینکهبه روح خدا است و ا یقعهدعت

 .یندازیمب یبه روح خدا نگاه یقاز اشارات عهدعت یابتدا به برخ
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 روح

 
استفاده « روح خداوند»، «روح خدا»، «القدسروح»برای روح خدا شامل  مختلفی هایاز نام یقعتعهد

 که ایعبری ةکلم یق. در عهد عتشده استاستفاده « روح من»کند، از یمکه خود خداوند صحبت  یگاه کند، ومی

ال اشاره داشته باشد. مث یبه موارد متعدد تواندیکلمه م ینا یاست. کاربرد عموم روآخ، کنیممی ترجمه «روح» را آن

 هابخشد. در خصوص انسانیم یباشد که به آنها زندگ یاتاصل ح تواندیم یواناتح بارۀنَفَس باشد. در یاباد  تواندمی

. اما یستنداطالق شود که دارای بدن مادی ن ارواحیبه  تواندیم ینهمچن روآخماست.  یراغلب روح فناناپذ روآخ

و  یبه حضور شخص ینکها یامترادف با خود خدا است، و  یا عموما شود،یواژه برای خدا استفاده م ینکه ا یهنگام

 .کندیاشاره م ینشدر آفر او فعالمشارکت 

شده  یبخدا ترک یرضما یا هااز نام یکیبا  روآخ ،«روح خداوند»و  ،«روح من»، «روح خدا» هاینام در

 یقدر واقع خود خداست. و نام عهدعت ینکها یا مرتبط استبا خدا  یروح خدا به نوع دهدیاست، که نشان م

 متفاوت»خدا،  «یتقدوس» یا کُود ش است. «یتقدوس» یکه به معن  کُود ش و روآخاست از  یبیترک« القدسروح»

 ۀشکوه جلو یزمطلق و ن یمانند خلوص اخالق مواردیشامل  ین. ارساندیم را ینشاو از آفر« مجزا بودن» یا« بودن

 یرکلمه در سا ینا بینیم،یم 12-9: 11و هوشع  15-11: 30 یا، اشع22: 19 . چنانکه در دوم پادشاهانشودمی او

 .منعکس شده است «یلئقدوس اسرا»خدا مانند  هاینام

به شخص  یمامستق یقعهدعت هاینام ینباشد که فکر کنند ا یزانگبروسوسه  یحیانممکن است برای مس

وجودش در  ۀدربار یحیتوض یدکه خدا تا زمان عهدجد یمخاطر داشته باشهالزم است ب ید. ولناشاره دار یثسوم تثل

 به هانام ینشود، ا یدهد یواضح یزتما یثسه شخص تثل ینآنکه بیب یق،در عهدعت ین،. بنابرادهدیسه شخص نم

آماده  یددر عهد جد یثتثل ۀدربار یادگیری برای تا کرد کمک خدا قوم به هانام این ،با این حال. دندار اشاره خدا

 کنند.می منسوب القدسو عملکرد روح یعتارجاعات را به طب ینمعموال ا یدانانااله ید،عهد جد یمتعال نورشوند. در 

 الوهیت هانام ینکه چگونه ا ینیمبب یاییدب ،نگاه کردیم عهدعتیق در خدا روح برای هااز نام یکه به برخ حال

 .کشندیم یرروح را به تصو ییخدا یا

 

 الوهیت

 
است که در واقع، روح  ینا یمآنچه در نظر دار کنیم،می صحبت القدسروح ییخدا یا یتما از الوه وقتی

خود  بهگاه  ،به روح خدا یقعهدعت ارجاعاتخداوند. همانطور که قبال ذکر شد،  عواملاز  یکیاست و نه  یخدا ازل
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ابدی  تیالوهد. اما در هر دو مورد، آنها به نمد نظر دار یدهکه آفر یمشارکت او را با جهان یزن یو گاه اشاره دارندخدا 

  اشاره دارند.او  نامخلوقو 

گرفت، و  یمدر نظر خواه را دناو اشاره دار یتو به الوه اندآمده یقروح خدا که در عهد عت یژگیچهار و ما

 دهند.یمقرار  یکسانکه روح را با خود خدا  کنیمیشروع م یمان را با ارجاعاتبحث

 

 خود خدا
نجات و  هایراه توصیفپس از  یا. اشعیمکن یبررس را نوشته شده ینب ییاکه توسط اشع یابتدا متن بیایید

 :چه نوشت 10: 63 یادر اشع گوش کنید او کند.یمبه خدا انتقاد  یلپاسخ اسرائ یوۀتوسط خدا، از ش یلرستگاری اسرائ

 

جنگ  یشانشد و او خود با ا یشانشده، روح قدوس او را محزون ساختند، پس برگشته، دشمن ا یعاص یشانا اما

 (.10: 63)اشعیا  نمود

 

بود که باعث شد او به ضد  یخدا همان عامل یتکه قدوسینبر ا تاکید برای احتماال را القدسنام روح اشعیا

 در پولس که است القدسمحزون کردن روح یهشب، مورد ین. اکرد استفاده خدا خود دربارۀ یستد،گناهان قوم با

 یااشع گوش کنیدرا مجازات کرد.  یشانقوم خود ا یهعل با جنگ دا. و در پاسخ، خدادآن هشدار  یهعل 30: 4 افسسیان

 :گویددر ادامه می 14-11: 63 چطور در

 

عبور داد؟... آن که  ایدر انیم ازرا...  شانیآن که ا کجاسترا:  یموس امیا یعنیآوردند،  ادیرا به  میقد یاماما قوم او ا

ها آب کهبه حرکت درآورد؟  یدست راست موس به اشکوهمندش ر ینهاد، و بازو شانیا انیم درروح قدوس خود را 

 روحرا از ژرفاها عبور داد؟...  شانیکسب کند، و ا شتنیخو یبرا یجاودان یاآوازه تاشکافت  شانیا یرو شیرا پ

خود کسب  یشکوهمند برا ینام تا ،یکرد یقوم خود را رهبر نینچنیتو ا ،یآر. دیرا استراحت بخش شانیخداوند ا

 (.14-11: 63 ای)اشع یکن

 

از مصر انجام داد. آن معجزات شامل شکافتن  یلکه خدا در زمان نجات اسرائ کرداشاره  یبه معجزات اشعیا

معجزات در کتاب خروج  ینو غرق شدن ارتش فرعون در آن بود. ا ،یااز در یانیلاسرائ تلفاتبیسرخ، عبور  یایدر

 :نوشت یموس 6-3: 15 خروج در. اندثبت شده یزن 15و  14 هایباب
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 در خداوند، یدست راست تو، ا... فرو افکند یادر به رعون راها و سپاه فارابه است. یهوهنام او  خداوند جنگاور است؛

 (.6-3: 15)خروج  دشمن را در هم شکست، خداوند یراست تو، ا دست گشت. یلقوت جل

 

 63 بابدر  یاکه اشع یوقت ین،کارها را انجام داده است. بنابرا ینواضح است که خود  خداوند ا ینجاا در

را  ینهاا اولیه ینبوده که مخاطب ینا او قصد دهد،ینسبت م« روح خداوند»و به  خدا «قدوسروح »انجام آنها را به 

 کنند. دركبرای خود خدا  هاییبه عنوان نام

از زبان استعاره استفاده  ید،گو یخدا سخن م پیروزمند« دست راست»از  یکه موس یهنگام ین،بر ا عالوه

 یمطور مستقهبود که خود خدا ب ینا او شده است. و منظور مقایسه یجنگجوی انسان یک ابکند، که در آن خدا یم

 یکی خدا بازوی با را القدسروح یااشع کهبعدی  یاتدر آ یبترت یندست آورد. به همه ب یروزیوارد جنگ شد و پ

در نبرد  جنگد،یم خود قومکه از جانب  یجنگجوی نامرئ یکاست که خود خدا به صورت  ینمفهومش ا داند،یم

 حضور دارد.

به هنگام  2: 1 یدایشنمونه، در پ یصادق است. برا یزن« روح خدا»امر، اغلب در مورد نام  ینا مشابه

، 32: 106 مزمور در و. ستا هاروح خدا خالق انسان 4: 33 یوب. در اکردیها حرکت مروح خدا بر روی آب ینش،آفر

از جاهای  یاریو در بس یاتآ ینشورش کردند. در ا وا یهبر عل یبهمردر  یانیلاست که اسرائ خداوند و خدا او، 33

 .کندیم یمعرف برابرمتن روح خدا را با خود خدا  یگر،د

 

که او خداست. به عنوان مثال، نقش  شویمیمطمئن م خوانیم،یم عتیق عهد در که القدسروح هاییتفعال از طریق

 روی بر خدا روح که گفت او بالعکس،. شد خلق القدسهرگز ننوشت که روح یموس ؛1 باب یدایشاو در خلقت: در پ

گرفته،  یشهابال یررا ز هایشجوجه که ایمانند پرنده ،است که روح خداوند ینا یدها ینجاکرد. در امی حرکت هاآب

: یدگویمآمده که  104در مزمور  یدها ین. همدیبخشیم یو زندگ یروو به آن ن گرفتآغوش میرا در  ینشآفر

که او  کندیثابت م این قادر به خلق است و القدسروح «شوند.یم یدهآنها آفر فرستی،یکه روح خود را م یهنگام»

 «خداست. ،خود

  یخائیلدکتر عماد آ. م کشیش

 

که نام « خدا»استفاده از نام  یجاه نام ب ین. در انیز کاربرد دارد «خداوندروح »نام  بارۀدر موضوع ینهم و

: 63 یااشع اشاره به خدا در که در رابطه با عهد اوست. عالوه بر یاستفاده شده است؛ نام «یهوه»نام  تر اوست، ازیجرا

 .دنکنیدا اشاره مز به خنی مقدسکتاب دیگربخش  چندو  2: 7 هیکام همانطور که دیدیم، 14
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 یتصحبت از ضد ،3: 6 یدایشپ در .کندیبه خود خدا اشاره م یمطور مستقهب یزن« روح من» ۀسادعبارت  و

 .کردصحبت  عهد خویش با قوم از طریق روح خود حضور خود ةادام، خداوند از 5: 2 یخدا با بشر دارد. و در حج

عطا  یاهااست که روح نبوت و رو ینا کند،یم اشاره عتیق عهد در القدسروح یتدوم که به الوه تیواقع

 .کرد

 

 یاهاو رو نبوت
که تنها  کردیرا آشکار م یمعرفت معموال کرد،را الهام  یقعهدعت یاهایها و روکه روح خدا نبوت زمانی

موارد،  ی. و در بعضیندتا از جانب خدا سخن بگو بخشید اقتدار یابه انب ین. او همچندر اختیار خدا باشد توانستیم

 ینا ة. در همکرد یتهدا ،یدنبوت در عهد جد یةبه عط یهشب یارو بس ،معمولیرغ هایییوهرا به ش انبیا روحروح خدا 

 گرفت که روح خدا در اصل همان خود خداست. یجهنت توانیم یطور منطقهموارد، ب

: 19 یلنبوت را در اول سموئ یةکه شائول و مردانش موقتا عط زمانیاین نفوذ و اقتدار االهی روح خدا، 

 ینب یایکه زکر ییجا یعنی ،20:24 یخموضوع را در دوم توار ینگذاشته شد. ا یشکردند، به نما یافتدر 20-24

، آنجا که روح خدا 24:11 یالدر حزق مچنین،ه .بینیمیم نیز تا کالم خدا را از جانب خود خدا بازگو کند یافتقدرت 

 به وضوح قابل مشاهده است. نیز کندیاعطا م ینبوت یاییرو ینب یالبه حزق

 هایبابرخ داد. در  در کتاب اعداد شرور، یبلعام، نب یبرا ،روح خدا یکارها یزترینانگشگفتاز  یکی ولی

را  اسرائیلباالق، پادشاه موآب، که دشمن قوم خدا بود،  یندگیکه به نما شودیکتاب اعداد، بلعام حاضر م 24تا  22

کند. و برخالف قصد  ینرا نفر یلاسرائ ستتوانیم ،دادمیکند. اما بلعام اعتراف کرد که فقط اگر خدا اجازه  ریننف

بود. خدا چنان بر بلعام مسلط شد که او قادر  یلاسرائ بهعالم کند، برکت که بلعام توانست ا یباالق و بلعام، تنها نبوت

بلعام با روح خدا را  یارویی، رور4-2: 24اعداد  . دربه زبان بیاورد د،به جز آنچه که فرمان خداوند بو یزینبود چ

 :کنیمیمشاهده م

 

بودند. و روح خدا بر او نازل شد. یکه موافق اسباط خود ساکن م یدرا د اسرائیلبلعام چشمان خود را بلند کرده،  و

قادر مطلق را مشاهده  ویایرو  یدکه سخنان خدا را شن یآن کس یبلعام... وح یوح»پس مَثَل خود را آورده، گفت: 

 .(4-2: 24)اعداد « نمود

 

که چرا  دهدیم یحنکته توض ین. اکرد یابلعام مه یاز جانب قادر مطلق را برا یاییکالم خدا و رو ،خدا روح

 .کرد یاآنها شد، مه یانرا که بلعام ملزم به ب سخنانی بود که خود  خدااین  .کند ینرا نفر یلبلعام نتوانست اسرائ
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به  یمامستق تواندیم یزنام ن ینا دهدیها بود، که نشان م، منبع نبوت«روح خدا»مانند  یزن« خداوند روح»

 یایانب یگرنبوت خودش و د یةعطکه روح خداوند منشاء  کرد آشکار ی، موس29: 11داشته باشد. در اعداد  اشاره خدا

کلمات داوود  ینقرار داد. و آخر ینب یالکالم خدا را در دهان حزق وند،، روح خدا5: 11 یالبوده است. در حزق یلاسرائ

. به آنچه داوود پادشاه در کتاب شماردیبرابر م یمامستق لیاسرائ یروح خدا را با خود خدا او نیز مرگپادشاه قبل از 

 :یدگفت توجه کن 3-2: 23 یلدوم سموئ

 

مرا  اسرائیل ۀصخرمتکلم شد و  اسرائیل ی. خدایدگرد یمن متکلم شد و کالم او بر زبانم جار یلةوسخداوند به  روح

 (.3-2: 23)دوم سموئیل  «یدسلطنت نما یکند، عادل باشد و با خداترس یگفت: آنکه بر مردمان حکمران

 

 . ، یک و برابر هستندیلاسرائ یخداو  دارد که روح خداوند ینپادشاه اشاره به ا داوود یفن توازن شعر ینجاا در

 یوزهادر ر خود قوم ینبوت بر تمام یروحان یةعط نزول یفتوص یرا برا« روح من»خود خدا نام  یت،نها در

 گفت: خدا 29-28: 2 یوئیل. در بردآخر به کار 

 

 ویاهارشما و جوانان شما  یرانو پسران و دختران شما نبوت خواهند نمود و پ یختبشر خواهم ر ةهمروح خود را بر 

 (.29-28: 2)یوئیل  یختخواهم ر یزن یزانروح خود را بر غالمان و کن یام. و در آن ایدخواهند د

 

 بر را القدسروح یکاستکه خدا در روز پنت ی، زمان29-1: 2پطرس رسول در اعمال رسوالن  یمتعل طبق

به شخص  یتا، نهایقبه روح خدا در عهد عت ینب یوئیل ۀاشار یگر،. به عبارت دیافتنبوت تحقق  ینا ،نازل کرد کلیسا

را  یثصراحتا وجود شخص سوم تثل ینب یلئیوکه نبوت  یستن ینور امنظ ینجا. مجددا، در ااشاره داشت القدسروح

خدا  جز خود  کسیاز آن صحبت شده  ینب یوئیلکه در نبوت  یاست که روح ینآن قطعا ا یمعنا یکرد. ول اعالم

 .یستن

و دانش  یتاست که او قابل ینروح خدا اشاره دارد ا یی  خدا یا یتکه به الوه یقعهد عت ةمشخص سومین

 .بخشید یدهرا به افراد برگز اییژهو

 

 یژهو دانش و قابلیت
بتوانند خدمت کنند.  تا کردعطا  یرا به افراد مشخص یاییالعاده عطاخارق یروح خدا به روش یق،عت عهد در

را که صنعتگر بودند، با روح خود پُر کرد تا آنها  یابو اُهُول یل، خداوند بَصَلئ31: 35و  3: 31مثال، در خروج  یبرا

 ینانتا اطم یداست که خدا شخصا به آنها مهارت و دانش بخش ینبسازند. منظور ا راو لوازم داخل آن  یمهبتوانند خ
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، 40 ،9: 25طبق خروج  یرابود ز یتحائز اهم یارنکته بس این. کردحاصل شود که کار آنان، او را خشنود خواهد 

بود که آنها مهارت و دانش  مالز ین،آن بسازند. بنابرا یآسمان یطبق الگو یقارا دق ینیزم یمةخ بایستیگران مصنعت

 ی،کارمرصّع ی،برسنگ ی،درودگر ی،فلزکار یلقب از –طرح  ینا یلتکم یفنون الزم برا یتمام ینةرا در زم یکاف

 داشته باشند.را  –بود  یضرور یمهساختن خ یکه برا یگرهنر و هر فن د

که  یمهست یگوناگون یروحان یایشاهد عطا نیز یددر عهدجد عهدعتیق، در هابخشش ینموازات ا به

 4 یان بابو افسس ،12 یان باباول قرنت ،12 یان بابرومتوان نمونة آنها را در و می بخشدیم یساالقدس به کلروح

 ءمنشا یزن یقدر عهد عت ،شدند بخشیده القدسروح یتوسط خدا یاعطا ینا ید. درست همانگونه که در عهد جددید

 مذکور روح قدوس خدا بود. یایعطا

عمل روح خداست  بینیم،یم یقروح خدا را در عهدعت ییخدا یا یتکه با توسل به آن الوه اییوهش ینچهارم

 .عهد خدا استقوم  یانرهبران در م یرقدرت به پادشاهان و سا یعطاا در مسح و 

 

 قدرت یمسح و اعطا
 ینسالط یابزرگ عهد به حکام  امپراتور یادر مقام ارباب  کرد،که روح خدا پادشاهان را مسح  زمانی

دست خود را یر. او پادشاهان زراندحکم  یز، خدا خود بر همه چی. در ساختار عهدکردیفرمانبردار خود اقتدار اعطا م

بودند  ینمونه، شائول و داوود پادشاهان یکنند. برا حکمرانی وی مُلکاز  هاییتا از جانب او بر بخش کردمنصوب 

و  یارو کامال تحت اخت کردند. آنها از جانب خدا حکومت کردند ییفرمانروا اسرائیل یعنیگزار خدا که بر ملت خدمت

به عنوان تخت  یم، از تخت سلطنت داوود در اورشل23: 29 یخاست که در اول توار یلدل یناقتدار او بودند. به هم

خدا  که به خود   کردرا اعمال  یاقتدار کرد،که روح خدا پادشاهان را مسح  یزمان ین،خداوند نام بُرده شده است. بنابرا

 است که روح خدا همان خداست.  یننکته نشانگر ا ینتعلق داشت. و ا

 یرندۀشده که دربرگ یاد« روح خداوند»از روح به نام  یه،عط نوع مسح و ینبه ا یقعهدعت رجاعاتااکثر  در

مناصب فوق بر  یتنکته بود که ماه ینا بر یدتاک یمزبور احتماال برا یکرد. رواست ،«یهوه» یعنینام او در عهد، 

 یناز ا یمثال. دادندیشان بود، گزارش مکه ارباب دا،به خ یماشان مستقعهد استوار بوده است و صاحبان ۀشالود

. یافتداوود  ین اوجانشبه  ،اسرائیلشاه پاد ینانتقال مسح از شائول، اول موضوعدر  توانیرا م یااله ةسلطنت مطلق

 :خوانیممی 14-13: 16 یلهمانطور که در اول سموئ

 

 ید مستولوبر داوبرادرانش مسح نمود. و از آن روز به بعد روح خداوند  یانروغن را گرفته، او را م ةحُق ئیلسمو پس

 (.14-13: 16)اول سموئیل  دور شدل ئوشاو روح خداوند از  ..شد.
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 ننشسته اسرائیلتخت  برکرد که به عنوان پادشاه مسح شد، گرچه هنوز  یافتالقدس را درروح یزمان داوود

 را القدسروح یةبرکت و عط یول کردیچند که شائول همچنان به عنوان پادشاه حکومت م منوال، هر ینبود. به هم

 ین. به همیدترس یفتد،اتفاق ب ینهم یزاو ن یبرا بودممکن  ینکهاز ا ،کردگناه  تشبعبا ب داوود که بعدها. داد دست از

درخواست نکرد تا تاج و تخت را از  یو خدا را حفظ کند. القدس  کرد که روح او عاجزانه دعا 11: 51در مزمور  یل،دل

 یانتظار ینچنینداشت، داوود هم ا یاردر زمان گناه، تاج و تخت را در اخت یهمانطور که شائول حت یرادست ندهد ز

بخش خدا را همچنان داشته باشد که او را قادر به انجام شد که حضور قدرت ینداشت. در عوض، داوود خواستار ا

 . کردمی یااله ةملوکان ۀاراد

عملکرد  یندر خصوص ا یح،مقامش در منصب مس یتصد یو مسح او برا یسیع یددر شرح تعم یدجد عهد

همة ثبت شده است. در  22-21: 3، و در لوقا 11-9: 1، مرقس 17-14: 3 یشرح در مت ین. اکرد یروح روشنگر

کبوتر بر او نازل  یکبه شکل  یدر قالب جسمان دسالقروح ؛کردخدمت آماده  یاو را برا یسیع ید، تعماین روایات

 یسیع یدخشنود است. بدون شک، روح خدا در تعمکه از او  دادشهادت  و صحبت کرده یو پدر از آسمان با و ،شد

القدس روح کرد،کار می قیکه در عهد عت یروح که درك کنیم کندینکته کمک م یناست. و ا یثشخص سوم تثل

 .است

از  یکیکنند که روح خداوند  یرتفس ینطورمطالب را ا ینا توانستندینم یقعهدعت یهولا ینمخاطب البته

و به آنان  کردافراد را مسح  ،که هرگاه روح فهمیدندیم یدحال، آنها با ینبا ا یاست. ول یثتثل یخدا یزاشخاص متما

 یلرا در مسح شائول در اول سموئ ین. ما اکردیبرقرار م ارتباطخود خدا بود که با جهان  یندر واقع ا بخشید، یاعطا

 یکاهم تجهیزدر خصوص  ینموضوع همچن ین. ابینیمیم 2: 11 یادر اشع پادشاهی او ید براوداو تجهیزو در  6: 10

داوران  ابرا در سراسر کت یلئذکر شده است. و روح خداوند داوران اسرا 8: 3 یکاهدر م یجهت خدمت در مقام نب

: 11در  یَفتاحبر  ؛34: 6بر جدعون در داوران  ییل آمد؛تنَاو بر عَ 10: 3در داوران  :یدکرد و به آنها اقتدار بخش منصوب

 . 14: 15و  ،19 ،6: 14 ،25: 13و بر شمشون در  ؛29

 

آنچه در  یناز آن نام ببرد. بنابرا یکامل حتطور مشخص و هبدون آنکه ب که روح خدا است، کندیاشاره م یقعهد عت

شده  یدهجهان  آفر یها و بر روآب یاست که بر رو یمهمان روح الوه یم،خوانیم 2: 1 یدایشمقدس، پکتاب یابتدا

روح است که به  ینا گویدمزمورنویس می ،104مزمور  در، اما رسدمینظر ه مبهم ب موضوع ین. اکندیحرکت م

که  خوانیمیرا م انگیزیمتن شگفت ،یمرسمی 36 باب یالو به حزق رویممی تریشپ وقتی. بخشدیم یزندگ ینشآفر

و شما را بر خواهم  یختخواهم ر شمامن روح خود را در » گوید،یم خود قوم. خدا به دهدمی یدجد یعهد وعدۀخدا 

که در آنهاست آنان را به  یکه روح گویدیم یهآ ینا« .یددستوراتم اطاعت کن و از یرویخود مرا پ ۀتا با اراد یختانگ

 یوقت بنابراین،دارند.  یلبلکه به اطاعت تما یستندن یبه نافرمان یلکه ما یخواهد کرد: افراد یلتبد یدیاشخاص جد
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 یکی ..روح همان روح است. ینکه ا رسیمیپاسخ م ینبه ا ،کنیمفکر می یقروح در عهدعت عملکردکه ما در مورد 

 گرحیاتی آفرینش کسی است که بخش است. اویاتحاست. خود او اصل  یدنبخش زندگی او یکارها ترینیاز اساس

 یستک»: پرسیمیکه م یزمان ین،. بنابرابخشدمیتازه  یاتح یزو ن یات،ح ینشاست که به آفر ی. روح شخصبخشدیم

 یزن یقعهدعت خود  ،اینکهببخشد خود خداست. و  یکه قادر است زندگ یتنها شخص دانیمیم ،«بخشد؟یم یاتکه ح

 قادر مطلق است. یکه روح همان خدا حاکی از این است

یزوراُچه آن دکتر  

 

 یتکه به روح خدا و بر الوه یارجاعات یقاز طر یقرا در عهدعت یروح شناس ۀبسط آموز یچگونگ ینجاا تا

 یزارجاعات به تشخص روح ن ینکه چگونه ا یمموضوع بپرداز ینبه اختصار به ا یاییدب . حالیمکرد یروح شده، بررس

 .کنندیاشاره م

 

 تشخص
 

نه نشان داده شده که او شامل چند شخص  یکه خدا شخص است. ول شودیم یدهبه وضوح د یقعهد عت در

به تشخص  یقکه عهد عت گوییمیم یوقت ین،. بنابرایرخ یا یزندمتما یگردیکاشخاص از  ینا یاآ ینکهو نه ا ،است

که عهد  ینستکرده است. منظور ما فقط ا اشارهاز پدر و پسر  یزاو متما به که یستن ینروح اشاره دارد، منظور ما ا

 است.  نامخلوق یکامل و شخص یخدا ،که روح کندیثابت م یقعت

 یمعرف یرشخصیغ یروین یاقدرت  یکروح خدا به عنوان  یق،که در عهدعت شدهاستدالل  یمقابل، گاه در

 ،ابه خود خدا دارد. و قطع یممستق ۀاز ارجاعات به روح، اشار یاریبس یم،شده است. اما همانگونه که قبال مشاهده کرد

ان نش شمارد،یکه روح خدا را با خود خدا برابر م یقاز عهد عت شهر بخ ین،. بنابرایستن یرشخصیغ یروین یکخدا 

طور ه را ب اییشخص هاییژگیوجود دارند که و یزن ونیمت ین،است. عالوه بر ا یتکه روح واجد شخص دهدمی

از آنها  یرشخصیغ یروین یک یفتوص یبرا توانیکه هرگز نم هایییژگیو یعنی دهند،یخاص به روح اختصاص م

 استفاده کرد.

 

بستر کالم معموال مربوط به حضور خدا و قدرت اوست. از آنجا که  ،کندیم استفادهروح  ةکلماز  یقعهدعت وقتی که

به  یبه عنوان اشارات یداشارات مزبور با آیدیبه نظر م ،است یتواجد شخص ییاشارات مربوط به رابطه با خدا ینا

صورت ه ب مربوط را هایکرد و متن یراشارات را جدا از هم تعب ینا توانیو اگرچه م ند،شو یخدا تلق یحضور شخص

را به  یقبه باور من اگر کل عهدعت اماقرائت کرد،  یقعهد عت یهاشهادت مجموع کتاب یتمنفرد و مجزا از کل
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در  ،کنیمخود خدا استنباط  داراساس کار روح را مرتبط با اقت ینو بر ا یریممقدس واحد در نظر بگ ةنوشت یکعنوان 

 یشخص است. زمان یکالذکر همان روح خدا و فوق یکه خدا رسیمیم یجهنت ینبه ا یتاستدالل در نها ینا ةادام

 است مثل پدر و پسر.  یشخص یثتثل یکه شخص سوم خدا شودیبه وضوح آشکار م رسیم،یم یدکه به عهدجد

   ید رلن ر. کر  گ  دکتر

 

مورد وقت، فقط چهار  ضیقبه لحاظ  اما. کندیمختلف به تشخص روح خدا اشاره م هایبه روش یقعتعهد

توجه ما را به احساسات و عواطف روح جلب  یقکه چگونه عهد عت یدد یماول خواه ةلهوکرد. در  یمخواه یرا بررس

 .کندیم

 

 احساسات و عواطف
فقط  .دهندیاز خود احساسات بروز نم شوند،یکه شخص محسوب نم یروهایین دانیم،یکه م همانطور

را  یگرد احساساتاز  یاریو بس ی،خود، غم، خشم، شاد یاشخاص صاحب احساسات و عواطف هستند. ما در زندگ

که  گویدیم یااشع ،رای نمونه. بکندیم یفتوص یمشابه هایالقدس را به روشروحمقدس، کتاب. کنیمیتجربه م

نوشت گوش  10: 63 یااشع آنچه اشعیا در به دیگر باریک . کرد «محزون» را القدسخدا، روح یهعل اسرائیل یسرکش

 :کنید

 

جنگ  یشانشد و او خود با ا یشانشده، روح قدوس او را محزون ساختند، پس برگشته، دشمن ا یعاص یشانا اما

 (.10: 63)اشعیا  نمود

 

 هم بشود. خشمگین اندتویکه روح خداوند م دنکنیرا مطرح م امکان ین، ا7:2 یکاهمانند م اتییآ یب،ترت ینهم به

 

 

 روابط
ارتباط و مشارکت با بشر به  یجادکه روح را در حال ا ینیمبمی ونیدوم، تشخص روح را در مت ةلهو در

روح  ۀمجاهد یا، به منازعه 3: 6 یدایش، در داستان مربوط به طوفان روزگار نوح در پبرای نمونه. دنکشیم یرتصو

به آن  ایگناه بشر و پاسخ هوشمندانه ارزیابی شامل شخصی بود چونمنازعه  ینخدا با بشر اشاره شده است. ا

که  یروهاییرا در آب غرق کرد. ن یاصبرش سر آمد دن ینکهکه روح خدا، بعد از ا شاید بعضی بگویند ی. حتشدمی
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 ینکها ی. برادهندینشان نم یباییندارند، و از خود شک نهاپاسخ هوشمند خیزند،یبا ما به منازعه بر نم یستندشخص ن

 ، الزم بود که شخص باشد.را انجام دهدکارها  ینا بتواندروح 

 

 اقتدار
خروج ، مثال یک به عنوان. شودیواکنش افراد به اقتدار او آشکار م یقسوم، تشخص روح از طر ةلهو در

 یدنآشام یبرا یآب ینکهداستان، قوم از ا یندر ا را ثبت کرده است. یبهمر یهاقوم نزد آب یانطغ یماجرا 1-7: 17

کرده و  یادآوریرخداد را  ین، هم33: 106 مزمور«. خداوند را آزمودند» ینگونهو به ا دبر یتشکا ینداشت نزد موس

که شخص محسوب  ییو نهادها ینقوان یهعل توانندمیافراد  ، البتهحال« .روح او را تلخ ساختند»که قوم  گویدیم

است که آنان  ینروح خدا شورش کردند، منظور ا علیهگوید که مردم می 106مزمور  وقتی کنند. اما یانطغ شوندینم

 کردند. یاقتدار داشت، سرکش یشانکه نسبت به ا یبا آن خداوند یتخداوند بلکه در ضد ینقوان یهنه فقط عل

 

 اراده
 ایانب از اینکه و کندیخود صحبت م ارادۀکه او از  شودیم یدهد یاتیآدر  چهارم، تشخص روح ةلهودر  و

 یقکه روح خداوند از طر کردداوود ادعا  2: 23 یل. به عنوان مثال، در دوم سموئندیبگو از جانب او ییزهایچه چ دیبا

 5: 11 یالدر حزق یبترت ینبه هم .آوردبر زبان  ید،خواست بگویمداوود آنچه را که روح از او  یعنی. گفتاو سخن 

کرد  یادآوری ید. مجددا باگفتبه او  یدبه قوم بگو بایستیو آنچه را که او م صحبت کرد ینب یالروح خداوند با حزق

باشند. فقط اشخاص  اشتهد یانب یبرا ینظرات ینکه، چه برسد به اکنندنمیمکالمه  یستندکه شخص ن یروهاییکه ن

 . کنندیعمل م ینچن

 یثتثل یدر خدا یزشخص متما یک عنوان به را القدسروح یلقب یناز ا ونیمت ،ذکر شد یشترکه پ همانطور

 صرف. یروین یکاست و نه  یشخص االه یککه روح خدا  دهندنشان می ی. ولکنندینم یمترس

 یکیچبه ه ونمت ینا امادا و کامال شخص است. های عهدعتیق، روح خدا کامال خدر بسیاری از قسمت

آشکار نشده بود.  یدوجود خدا در سه شخص تا زمان عهد جد یت. در هر حال، واقعکنندینم اشاره خدا هایاز شخص

ما  ین. بنابراداندیم یکی یقرا با روح خدا در عهد عت یثشخص سوم تثل یدعهدجد معموال ید،د یماما چنانکه خواه

 یک مقام در القدسروح مکاشفة از در واقع یق،عهد عت ارجاعات این که یماستدالل کن ینچن یمدار حق یحیانمس

 . اندخبر داده یشاز پ یددر عهد جد یثعضو کامل تثل

خدا در عهد  یشترب مکاشفاتبه  یاییدب یم،کرد یبررس یقعهدعت یدگاهرا از د یثالقدس در تثلروحکه  حال

 نگاه کنیم. یدجد
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 یدجد عهد
. به عنوان نمونه، عهد است یقاز عهدعت یبازتاب کندمی اشاره القدسبه روح یدعهد جد معموال که روشی

ه را ب روآخ ةکلم یقکه عهد عت کندیاستفاده م یوهاست به همان ش« روح» یکه به معنا نوما یونانی ةکلماز  یدجد

 یوانات،ح بخشیزندگ یرویتوان آنها را باد، نَفَس، نیهستند که م یکسانی یمعنا یفط یکلمه دارا. هر دو بردیکار م

طور ه ب یق،عهد عت یونانی ةترجم یعنی، گانیهفتاد ة سپتواجنت یاترجمترجمه کرد.  یرجسمانیغ ارواحروح انسان و 

 ترجمه کرده است.  نوما را روآخ معمول،

 یناز ا یاری. در بسشودیشناخته م یگوناگون هایروح خدا با نام یزن یدجددر عهد  یق،به مانند عهد عت

، «روح خدا»حال، او  یندر ع یخوانده شده است. ول« القدسروح»کار رفته است. در اکثر موارد او ه ب نوما ةموارد کلم

روح »، «یاتروح ح»، «یتروح قدوس»، «یقتروح حق»، «یحروح مس»، «یسیروح ع»، «روح خداوند»، «روح پدر»

 «خدا روح» با را «القدسروح» جدید، عهد در القدسروح اسامی ینشده است. ا یدهمشابه نام یاسام یرو سا «یضف

و او را  دانسته برابر پسر و پدر با را او هانام ین. اکنندیم یفا توصو کار او ر یتدانسته، و شخص یکی عتیق عهد در

 .کنندیم یمعرف یضو ف یاتح یت،قدوس ی،مانند راست هایییژگیو یدارا

شخص  یک القدسروح دهد کهتر تعلیم میتر و مستقیمعهد جدید بسیار شفاف ،شخصیت روحمورد  در

. کنند رشد القدسروحو کار  یتدر درك شخص بایستیقوم خدا م یزن یددر عهد جد یحت امااست.  یثدر تثل مجزا

 یاجمال یدیدکردند، درك می یحمس زمینی خدمت طول در یحیانو مس یهودیان آنچه ۀدربار یل،در اناج یسیع تعالیم

را  چیزی چه و کردندرسوالن چه درك  در نهایت که دنآموزیبه ما م یدعهد جد هایقسمت یر. و سادندهیبه ما م

 . دادند یمتعل

 یسیخواهد شد. اول، آنچه را که ع یمبه دو بخش تقس یدعهد جد دربارۀما  یبررس یخ،تار ینا یراستا در

 یرا در ط یزیرسوالن چه چ بعدها که یدد یمخواه و دوم، کرد. یمخواه یداد بررس تعلیم القدسروح ۀدربار ایممستق

 .یمشروع کن یسیبا ع کار را یاییددادند. ب یمتعلشان خدمت

 

 عیسی
 

 ینکهالقدس خود  خداست و اروح ینکهبر ا یرا مبن یقعهد عت یمتعال اش،ینیدر طول خدمت زم عیسی

 القدسو روح ،پدر، پسر اینکه آن و –د آشکار کر یزرا ن یدیکرد. او موضوع جد ییدشخص است، تا یکالقدس روح

آنان  یسیع خدایی ادعای. کرد خاطررا آشفته یهودیاناست که  یلیاز دال یکی یندر خدا هستند. ا مجزا شخص سه

 : نوشت در ترجمة قدیم( 17)آیة  18: 5در یوحنا  یوحنا همانطور که بود. یدهرا کامال رنجان
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شکست، بلکه خدا را پدر خود می را سَبَت تنها نه او چون. ساخت تررا در کُشتن او مصمم یهودیانسخن،  این

 .(شریف ترجمة ،18: 5 یوحناساخت )یخود را با خدا برابر م یقطر ینو به ا خواندیم

 

. آنها اینک خدا بوددر آسمان هم« پدر»چون  خدا باشد تواندینم یسیع گمان کردند که به اشتباه یهودیان

 فقطبودند که خدا  یدهرس یجهنت ینبه اشتباه به ا یول وجود دارد. یواقع یخدا یکبودند که تنها  یدهفهم یبه درست

 یشخص معرف یک عنوان به را القدسروح یسیع یبود که وقت یلدل ینبه هم ید. شاداردشخص وجود  یکبه شکل 

صرفا به خدا به  یسیتصور کرده باشند که ع ینهرچند به اشتباه، چن بایست،ینشدند. آنها م یعصبان یهودیانکرد، 

قدرت  یسیکه ع ییجا یعنی بینیم،یم 3 باب و مرقس 12 باب یرا در مت ین. ما اکردمی اشاره القدس عنوان روح

را به قدرت  یطانرا متهم کردند که ش یسیع یسیان، فر24: 12 ی. در متداد یحتوض را یدپل یهاخود در اخراج روح

را  یوهاد «روح خدا ةبه واسط»پاسخ داد که  ینطورا 28 یةآدر  یسیو ع. کندیاخراج م «یاطینش ییسبعلزبول، ر»

از پدر اشاره  یزشخص متما یککه او به روح به عنوان  واضح است یسیع یمتعال ترگسترده بستر در. دکنیم یرونب

 . ه باشندکردرا درك  یسیسخنان ع یتاهم یانیسوجود ندارد که فر اینشانه یچدارد. اما ه

 یمتعال ترین. جامعکردباره صحبت ینادر  یشتریبا صراحت ب ،با شاگردانش خصوصی یگفتگوها دریسی ع

 یسخنران»از  یقسمت هاباب ین. ایافت 16تا  14 هایباب یوحنادر  توانمی را القدسروح جزایم یتشخص دربارۀاو 

 یسیع 17-16: 14 یوحنا. در کردخود آماده  مرگ یشاگرد وفادارش را برا یازدهآن  یهستند که ط یسیع« وداع

 :گفت

 

که  یروح  راست یعنیبا شما بماند،  یشهبه شما عطا خواهد کرد تا هم یگرد ایدهندهیتسلو  کنمیمن از پدر سوال م

 ماندیکه با شما م یراز شناسید،یو اما شما او را م شناسدیو نم بیندیکه او را نم یرااو را قبول کند ز تواندیجهان نم

 (.17-16: 14)یوحنا  و در شما خواهد بود

 

اطالع یباز پدر است،  جزاشخص م یک القدسکه روحاین از –جهان  بقیة با همراه –ایمان بی یهودیان

وداع خود با  یط یسیبودند. و ع تعلیم دیده عیسی از القدسروح مجزای یتدر مورد شخص رسوالنبودند. اما 

 :کرد اشارهاو  26: 14 یوحنا. در کرد یدکاتروح  مجزای یتشاگردانش همچنان بر شخص

 

 (.26: 14)یوحنا  فرستدمی من اسم به را او پدر که القدسروح یعنی ،دهندهتسلی
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 :گفت یسیع 26: 15 یوحنا در

 

 (.26: 15)یوحنا  گرددیکه از پدر صادر م ی... روح  راستفرستمیکه او را از جانب پدر نزد شما م هدهندیتسل

 

 :کرداضافه  او، 7: 16 یوحنا در

 

 (.7: 16)یوحنا  فرستمیدهنده نزد شما نخواهد آمد. اما اگر بروم، او را نزد شما میتسلاگر نروم، 

 

 :یدگویم یسی، ع13: 16 یوحنادر  و

 

 به شما خبر خواهد داد یندهاست سخن خواهد گفت و از امور آ یدهبلکه به آنچه شن ،کندیروح... از خود تکلم نم

 (.13: 16)یوحنا 

 

. است عیسی خوداز پدر و  مجزاشخص  یکالقدس داد که روح یمبارها تعل یسیوداع، ع یخالل سخنران در

 یو جا کند،یم به او گفت صحبتآنچه پدر  از . روحشدیفرستاده م یسیالقدس توسط پدر و توسط پسرش عروح

بلکه خودش است،  ،و نه پسر است روح نه پدر ین،. بنابراگیردیم او قوم ینخدا در ب الپسر را به عنوان حضور فع

 . مجزاشخص  یک یعنی

 

نسیم یا  شویم که بهممکن است وسوسه  شنویم،می را «القدسروح» ةکه کلم یاز ما وقت یاریبس کنمیفکر م من

به  ،کنیدمینگاه  16-14 هایباب یوحناکه به  ی، اما زمانبدانیم چیز یک وسوسه شویم که او را یاو  فکر کنیمباد 

 القدسبه روح وددر اشارات خ یحمس یسای. خداوند عدخوریمی بر القدسفرد در مورد شخص روحه منحصر ب اینکته

شخص است، بلکه  یکاو نه تنها  کرد که یعنی او چیز نیست، بلکه یک شخص است. اماستفاده ا« او» ضمیر از

 نیز یااله یعتطب یاو در واقع دارا هاست ک اینشانه وضوح به – آیدیکه او از آسمان م یتواقع این –ا او مبد

 جزاکه م یشخص یعنیاست،  «یگرد» ۀدهندیتسل یکو آن  د،رَبَیکار مه ب یسیهست که ع یزن یگرید ۀ. واژسته

هایی که فقط عیسی ویژگی از یکی –نیز خوانده شده  یو روح  راستاکار او را ادامه خواهد داد.  یول است یسیاز ع

 یتشخص یک القدسروح ین،است... بنابرا حیاتو  ،یراست ،که او راه به ما گفت «یسیع» از آن برخوردار است.

 ،یحاست، درست همانگونه که مس یروح  راست یح را دارد، ومس یسایخداوند ع یااله ۀجوهرهمان  او امااست،  مجزا

  است. یراست
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یندوس یانیوو کشیش  

 

 :کردجلب « روح» مجزای یترا به شخص اتتوجه با این گفته یسی، در فرمان اعظم، ع19: 28 یمت در

 

 (.19: 28)متی  یدده تعمید القدسرا به اسم اَب و ا بن و روح یشانو ا سازید شاگرد را هاامت ةرفته هم

 

 برابر هم با القدسو روح ،پسر ،ترجمه شده، مفرد است، و پدر« اسم»که  ایکلمه یونانی،و  فارسیهر دو زبان  در

 . اندشده شمرده

 یثهر سه شخص  تثل هایدر آن نام یراز شودیم یدهنام «یثیتثل قاعدۀ»بخش از فرمان بزرگ معموال  این

که  گفت یسیع ی. وقتکندیم یثتثل یمشترك هر سه شخص در خدا عضویت به اشاره که استآمده  ایبه گونه

هر  یعنیکه آنها هر سه اقتدار خود  خدا را دارند، کرد  هاشاراسم مشترك دارند،  یک همگی القدسو روح ،پدر، پسر

 شوند،یکه شاگرد م هاییملتکه هر سه شخص خدا، بر  نشان داد ینهمچن ییسخدا باشند. ع یدسه شخص با

 .کنندیسلطنت م

 تعلیم القدسدر مورد روح رسوالنآنچه به  یاییدب ،ی کردیمبررسرا  یددر عهد جد یسیع یمتعال حال که

 نگاه کنیم. دادند

 

 رسوالن
 

باور  ند راداد یمتعل القدسدربارۀ روح یسیو ع عتیق عهدکه  هآنچ ةکه رسوالن هم یمکن یدکات یدابتدا با در

به سخنان پطرس در  ،مثال یک به عنوان. دانستندمیاز پدر و پسر  مجزا یشخص وکامال خدا  او راداشتند. آنها 

 یهاول یسایبه کل یمال یةهدیک در مورد  سفیره و همسرش یاحنان ینکه. پس از اگوش کنید 4-3: 5اعمال رسوالن 

 دروغ گفتند، پطرس به آنان گفت:

 

 بلکه به خدا ی... به انسان دروغ نگفتی؟ده فریب را القدسدل تو را پر ساخته است تا روح یطانچرا ش یا،حنان ای

 (.4-3: 5)اعمال رسوالن 

 

القدس خود  که روح کندیثابت م و بود، خدا به گفتن دروغ ،القدسگفت که دروغ گفتن به روح پطرس

 یکالقدس که روح کندیثابت م بگوید، دروغ القدسقادر بود به روح یاکه حنان یتواقع ینا ین،خداست. عالوه بر ا
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او را  مجزای شخصیت و القدسروح الوهیت اشن رسالهیا، پولس در پا14: 13 یاندر دوم قرنت و شخص است.

 :کرد ییدتا ینگونها

 

  (.14: 13)دوم قرنتیان  شما باد ةالقدس با هممحبت خدا و رفاقت  روح یح،مس یایسخداوندْ ع یضف

 

هم از نظر جالل و هم از نظر  یکسان، ایاز خدا را با ذکر هر سه شخص بر شالوده ییثتثل یمفهوم پولس

 یفتوص ینچناینرا  یماندارانپطرس ا ،2: 1در اول پطرس  یبترت ین. به همکندیم یانصفات منسوب به آنها، ب

 :کندیم

 

شدن  یدهو پاش یحمس یایساطاعت از ع یروح، و برا کنندۀیسعمل تقد ةپدر، به واسط یخدا یشدانیآنان که بنا بر پ

 (.2: 1)اول پطرس  اندشده یدهبرگز یشان،خونش بر ا

 

 دهندیشهادت م یتواقع ینهستند. آنها به ا اعظمدر فرمان  یسیمشابه عبارت ع یثیتثل هایبندیقاعده این

 ینکهبرخوردارند، و ا ی یکسان، از قدرت و جاللهستندخدا  یکسانطور ه ب یپسر همگ یحمس یسایو ع ،که پدر، روح

 . مجزا هستند یهاییتشخص

 اییشخص صفاتکردند. آنها  تایید یزن یگرید اشکال متعددکامل روح و تشخص او را به  یترسوالن الوه و

عهد  یعتا عمال شر شیوۀ القدس، روح28: 15، در اعمال نمونه یرا به او منسوب کردند. برا احساساتمانند تفکر و 

 غم و اندوه اوبه  30: 4 یانو افسس .کندیم حبتاز محبت او ص 5: 5 یان. رومکرد یینرا تع یانیریهودبه غ یقعت

 یایعطا یمو تقس ،27-26: 8 یانروم در یساکل ینند شفاعت براما او یاز اَعمال اراد ین. رسوالن همچنکنداشاره می

 به اورا  انتقال االهیقابلغیر صفات ینهمچن آنهاسخن گفتند.  11: 12 یاناول قرنتدر  خود ۀارادبر طبق  یروحان

: 1 یانرا در افسس او یتناهیپولس علم ال نمونه، برای. تواند داشته باشد، یعنی صفاتی که فقط خدا میندنسبت داد

 14: 9 یان. و عبرانداندیم یزروح ن داند،یهر آنچه که خدا م کرد و گفت یفتوص 11-10: 2 یانو اول قرنت 17

جاودانه  او وستةیپوجود  وجود داشته و  ینشقبل از آفر حتی او دهدنشان می که نامدمی «یروح ابد»القدس را روح

 است.  یرناپذگُسستو 

با انتصاب الهام  ،شهادت دادند یثالقدس در تثلروح یتکه رسوالن به عضو هایییوهش ینتریجرااز  یکی اما

 :اشاره کرد 16: 1اعمال  در پطرسو نویسندگی متون عهد عتیق توسط او بود. 

 

 (.16: 1)اعمال  گفت پیش دوداو زبان از القدسآن نوشته... که روح
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 :گفتپولس  ،25: 28در اعمال 

 

  (.25: 28)اعمال  فرمود ینب یایا شع ةبه واسط ...القدس چه درستروح

 

را  مقدسکتاب یفروح در تأل کارمقدس در مورد کتاب یمتعل یدۀچک ترینکامل پطرس ،21-20:1در دوم پطرس  و

 :است نوشته

 

تحت  یانانسان آورده نشد، بلکه آدم ۀبه اراد گاهیچه یوح یرا. زیستن یخود  نب یرتفس ییدۀکتب مقدس زا ی وح یچه

  (.21-20: 1)دوم پطرس  القدس از جانب خدا سخن گفتندنفوذ روح

 

ما راجع به کالم خدا  ینجااست. در ا انگیزشگفت مقدس،القدس در الهام کتابروح یتباور من، تشخص و الوه به

« کالم خداوند»مانند  ید؛ ما به کرّات عباراتبه ما داده ش است که روح یقو کالم خدا اغلب از طر یم،کنیمصحبت 

 ینهم مرتبه هستند... ا یتا حدود ینهاا یو همگ شنویمیرا م« گفت یموس» یا« داوود گفت» یا« روح گفت» یا

 .ستروح است. کالم خدا کالم روح است، و کالم روح کالم خدا یاصل یاز عملکردها یکی

 

ج. اسکات هور ل دکتر  

 

و تشخص  یتدرك رسوالن از الوه ،نازل شد یساروح بر کل یسیع ۀکه مطابق وعد یهنگام ین،از ا فراتر

به آسمان،  یسیپس از صعود ع یکاستپنت ینکه در اول است ثبت شده 2 بابشد. در اعمال  تایید القدسکامل روح

فرود آمد و  یشانآتش بر ا هایزبانه یهشب یزیکردند. چ دریافت را القدسروح یزیانگشگفتطور ه ب یساکل یتمام

برخوردار شدند  یااز عطا هایییوهتکلم کردند. و از آن واقعه به بعد رسوالن به ش یگرد هایزبان همة را به یلآنها انج

 یاریو بس د،را شفا دهند، مردگان را زنده کنن یمارانب یافتند یی. آنها توانارا نشان داد ینشآفر یکه قدرت خدا بر تمام

 . دادمی شهادت القدسروح یو لطف االه یقتانجام دهند که همه به حق یگرمعجزات د

داده  یص. آنها تشخدانستندیم یثتثل در مجزا یلقدس را به عنوان شخصااست که رسوالن روح واضح

را آشکار ساخته  یتواقع ینا یزن یسیاشاره کرده بود. آنها درك کرده بودند که ع یقتحق ینبه ا یقبودند که عهد عت

حضور  بُرد،یم پیش خدا بخشنجات راز کا یدجد ایمرحله یرا به سو یخکه روح تار یدر حال آنها همچنین است.
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که معجزات کردند، از خدا مکاشفات  نازل شد آنها بر قدرت با القدس. روحکردندتجربه  یطور واقعه بروح را  قدرتمند

 .یافتندالهام  یدعهد جد هایکتاب برای نگارش یو حت ،دریافت کردند

و عهد  یقرا با تمرکز بر عهد عت شناسیروح یخیتار یرس تثلیث، در القدسروح قسمت از درس ینبه ا تا

 یخدر تار شناسیروح سیر بسط یعنی: یمبپرداز مانیموضوع اصل ینتا به آخر ایم. اکنون آمادهیمکرد یبررس یدجد

 .یساکل

 

 یساکل تاریخ
مقدس در مورد کتاب یمتعال یصو تلخ یحدر جهت توض هاییتالش یهاول یسایکل ین،نخست هایسده طی

و روح  ،پدر، پسر ینکهخدا وجود دارد، و ا یکداده است که تنها  یمتعل همیشه مقدسعمل آورد. کتابالقدس به روح

 یحیانمس یلدل یناست. به هم یزو اسرارآم یچیدهپ ایاندیشه ینااست که  واضحخدا هستند. اما  یکهمان  یهمگ

 .اندآن اختالف نظر داشته یفو تعر یحاغلب در توض

 ییدتا به انداخت. در ابتدا یمخواه یهاول یسایکل یخدر تار شناسیروح بسط یربه س ینگاه قدمدر چهار  ما

کرد. سوم،  یمخواه یحرا تشر یثتثل مندقاعده ۀکرد. دوم، آموز یمخواه توجه رسوالن ةالقدس در متن اعتقادنامروح

 آراییهمو  یشناسیهست ینفرق ب ،منعکس شده است. و چهارم یقیهن امةدر اعتقادن یمتعل ینکه چگونه ا یدد یمخواه

 .یمرسوالن شروع کن ةبا اعتقادنام یاییدکرد. ب یمخواه یرا بررس ییثتثل

 

 رسوالن ۀاعتقادنام
 

ت ئنش، رسیدمی یالدیم 200 آنها به سال قدمت که یدمربوط به تعم محلیرسوالن از اعتقادات  اعتقادنامة

 دهندنشان می یباستان روایات برخی. به زبان بیاورندن باورها را ای ،یدبه هنگام تعم رفتیانتظار م یمانانگرفت. از نوا

 ،در رابطه با پسر یکیدر رابطه با پدر،  یکی :بود بر سه موضوع شهادت دهد زمال گرفت،یم یدتعم یفرد یکه وقت

 ةاساس، اعتقادنام ینت شکل گرفت. بر ااشهاد ینا یرسوالن بر مبنا اعتقادنامة و. القدسدر رابطه با روح یکیو 

 دهد چوناعتقادنامة رسوالن این کار را انجام می .شماردمی ترازبا پدر و پسر هم االهی نظر از را القدسمزبور روح

با پدر  وخلوق نیست ، مالقدس سومین شخص مجزا در تثلیثمبنی بر اینکه روحاست اعتقاد کلیسای اولیه بازتابی از 

 تراز است.و پسر هم

ذکر شده  او خودتحت نام  یثمختلف  هر شخص تثل یرسوالن، کارها ةدر ساختار اعتقادنام ین،بر ا عالوه

صعود  یز،اعتقادنامه به لقاح، تولد، مرگ، دفن، رستاخ ،پسر ۀشده است. دربار یمعرف ینآسمان و زم خالق ،پدر .است
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را  یماندارانجات ان کاربرد و یساکل یتکه مسئول شخصی عنوان به القدس. و از روحکندیاو اشاره م یو بازگشت آت

 بر عهده دارد، نام برده شده است. 

 

به شکل رسوالن  ة. ساختار اعتقادنامکنداشاره می یثعضو کامل تثل یک به عنوان القدسروح به رسوالن ةاعتقادنام

او،  یگانةدارم به پسر  یمان. من اایمان دارم ینپدر... خالق آسمان و زم یمن به خدا»: است یثیتثلغیر قابل انکاری 

مقدس،  جامع کلیسای القدس،مان دارم به روحی... و ا... لقاح یافتالقدسروح از طریق... که یحمس یسایع نخداوندما

از  یکهر  یاصل یفدر مورد وظا کمیواضح است و  یارآن بس یثیساختار تثل ین. بنابرایرهوغ« ...ینمقدس مشارکت

گناه  یعنوان قربان بهبزرگ شد و  و باکره متولد یماز مر ،پسر ؛ینخالق آسمان و زم ،: پدردهدیم یحسه شخص توض

آمرزش گناهان، و  ،یندر مشارکت مقدس است، سایکل در امروزه عمدۀ نقش که القدسروح و ؛جان داد یبصل یرو

 .یحبدن مس عمل در

 

برتیوا مونیسا دکتر  

 

 یتشخص یککامل و هم  خدای به عنوان هم القدسروحبه  رسوالن ةاعتقادنام جدا از این حقیقت که

 یممفاه یرسوالن تمام ة. اعتقادنامدهدیارائه نم یثتثل ۀاز آموز یواضح یفتعر همچنان، اما کنداشاره می کامل

 یاتممکن بود مردم زبان ادب یجه،نت در. رفتیپذ تاینها یساکلبود که  یفاقد واژگان یرا در بر داشت. ول یحصح

 و هم رتبه با پدر و پسر است. یثتثل مجزایشخص سومین کنند اما قبول نکنند که روح  ییداعتقادنامه را تا

 ،کردمنعکس  یساکل یخرا در تار شناسیروح بسط یررسوالن س ةچگونه اعتقادنام اشاره کردیمکه  حال

 .یمکن یرا بررس یثتثل مندقاعده ۀآموز گیریشکل یةمراحل اول بیایید

 

 یثتثل آموزة
 

 ۀتفکر دربار یتجربه ماست که حت زۀحوفراتر از  بسیارآموزه  یناست. ا یزاسرارآم یاربس ،یثتثل درخدا  وجود

 ینکها یبرا یهاول یسایکل ین،. بنابرایمصحبت کن آن موردر د یمبخواه به اینکه ما مشکل است، چه برسد یآن برا

 کلیسای اولیه  . ویابدهماهنگ دست  هاییوهدر مورد خدا بپردازد، الزم بود به ش ی خودباورها ۀبتواند به بحث دربار

 برد. ۀ بسیاربهربود،  یهاول یسایکل یداناناز االه یکیکه  ترتولیان، آثاراز  ینه،زم یندر ا

 ۀاو واژ .کرد یزندگ یالدبعد از م 230 تا 155 یهاسال ینبود که در ب یحیبار مس پر یسندۀنو یک ترتولیان

خدا به صورت پدر،  ینکهبر ا یمقدس مبنکتاب یمتعل بهکار گرفت تا ه را ب ینالت ( درtrinitasعمومی ترینیتاس )
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 ینکه ا یترجمه کرد. اما هنگام« گانهسه» یاو « سه»توان یمرا  ترینیتاسکند.  اشاره ،دارد وجود القدسو روح ،پسر

 .کنیمیترجمه م «یثتثل»رود، آن را  یواژه در مورد خدا به کار م

اشاره  برای – کنیممی ترجمه «شخص» را آن که – (personaپرسونا ) ینالت ۀاز واژ ینهمچن ترتولیان

 معنی به – (substantia) سابستانتیا ینالت واژۀ از او. کرد استفاده القدسو روح ،پدر، پسر یمجزابه سه شخص 

. به مشترك هستند در آن القدسروحو  ،پسر ،خدا استفاده کرد که پدر ماهیت به اشاره جهت –« جوهر» یا« ذات»

 :گویدیم یثتثل یسنت یفاست که تعر یلدل ینا

 

 ذات دارد. یکسه شخص است، اما تنها  یدارا خدا

 

 ینکه به ا یی. و در گفتگوهانبودمشکالت  خالی از یساکل برای یثاز تثل یادراک ینبه چن یدنرس البته

 یدانااله ،هتباسس  اهل یوستاتیوسمانند  یزن برخی. داشت قرار مناظرات کانون در اغلب القدسشد، روح یمنته یفتعر

 حتی وجود خلق شده. یکقائم به ذات است و نه  خدای نه القدسقرن چهارم، به اشتباه باور داشتند که روح

. به عنوان ارائه نکردند را باشد همة مسیحیانمورد تایید  رفتیکه انتظار م زیادی جزئیات کلیسا یهااعتقادنامه

 ینکه توسط اول یقیهن یاصل ةو اعتقادنام« دارم ایمان القدسمن به روح» گویدیرسوالن فقط م ةمثال، اعتقادنام

 «.یمدار ایمان القدسما به... روح»: گویدیم به سادگی، نوشته شد یالدیم 325در سال  یقیهن یشورا

اوضاع  ،واقع در .صورت گرفت یثتثل ۀآموز یاتبر سر جزئ یاریبس استدالالت یت،عدم شفاف ینا یجةنت در

 یاری، بساو مرگبعد از  یزن یروم، و مدت کوتاه امپراتور –دوم  ینآشفته شد که در طول حکومت کنستانت یبه قدر

در  یرمیومس یشورا ینرد کردند. دوم شناسیم،یکه ما امروز م یرا، دست  کم به شکل یثتثل ۀعمال آموز یسادر کل

نام گرفت،  «یوسآر بدعت»آنچه را که بعدها  ییالدم 357در سال  یرمیومس یشورا ینو سوم ییالدم 351سال 

انکار کرد. در  نیز را پدر با پسر سرشتیهم هم اینکه ورا رد کرد  یثپسر در تثل یتعضوهم  آموزه، ینکرد. ا اییدت

 مقدسیکتاب ۀآموز یکبه عنوان  پیشتررا که  یثیتثل ۀبه طور گسترده آن آموز یسادر کل یاریبس یخ،بُرهه از تار ینا

 بودند، رد کردند. یرفتهپذ

 ۀشناختن آموز یتبه رسم یةرسوالن تا مراحل اول ةاز اعتقادنام را یساکل یخدر تار شناسیکه روح اکنون

 .یممعطوف کن یقیهن ةتوجه خود را به اعتقادنام یاییدب یم،کرد یبررس یثتثل
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 یقیهن اعتقادنامۀ
 

 ۀکم دربار یلینوشته شد، خ ییالدم 325که در سال  یقیهن یاصل ةاعتقادنام یم،که اشاره کرد همانطور

سواالت  ۀشد تا دربار یلتشک یگرید یکه شکل گرفت، شورا هاییمخالفت یالقدس صحبت کرد. اما در پروح

 ینشد. ا یلتشک یهقسطنطن یشورا ین، اولییالدم 381راه حل بپردازد. در سال  ةو ارائ مناظرهبه  یثمربوط به تثل

 یقیهن ةدر اعتقادنام ینهمچن آنها. کرد یبانیپشت یقیهن ةدر اعتقادنام یثتثل یفو از تعر، را رد یوسآر بدعتشورا 

 یوجود ابد نکرکه م یگرانید یا یوسآر یروانکردند تا پ یسیبازنو تربه عمل آورده و آن را مفصل یینظرها یدتجد

کنند. در خصوص  ییدنتوانند آن را تا یگرذات واحد بودند، د یک یو دارا یازل مجزایخدا به صورت سه شخص 

 پرداخت:  یشتریب یاتبه جزئ یقیهن اعتقادنامة القدس،روح

 

. شودپرستیده و تجلیل میو با پدر و پسر  شد، که از پدر صادر یمدار یمانا یاتح ۀخشندب و خداوند ،القدسبه روح ما

 سخن گفت. یامبرانپ یقاو از طر

  

 یاصل ةاز نسخ یبترت بدین تا است شده یدهنام یزن «قسطنطنیه – یقیهن ةاعتقادنام» گاهی اعتقادنامه ه ازنسخ این

 .باشد یزمتما یقیهن ةاعتقادنام

 یصریهق سیلبا هاینوشته یرتاث تحت یتا حد القدسمبسوط بر روح یدکات ینکه ا شودیداده م احتمال

در  یفراوان تاثیر القدس،روح ۀباررتحت عنوان د یلس. کتاب بازندگی کرد یالدیم 379تا  330های باشد که در سال

نکته را  ینا همچنین یلسند. باپذیرفتیالقدس را نمروحکامل  یتکه الوه داشت یوستاتیوسچون  یافراد یدرد عقا

 ةمبسوط به روح در اعتقادنام رجاعاتا همین. هست نیز ستشپر سزاوار خداست، القدسمطرح کرد که از آنجا که روح

این شد.  یلتبد یساپرستش کل هایییناز آ یاعتقادنامه به بخش ینچرا که ا ،از پرستش را شکل داد ایگونه ،یقیهن

بر  تریگستردهصورت ه ب یساییکل یو دعاها یایشین هاییینآ یةتا در بق ندکرد یترا هدا یساکل ارجاعات همچنین

 کند. یدپرستش روح تاک یرو

 

 در»در کتاب خود تحت عنوان  یصریهق یلسبا. داشت وجود چهارم قرن در القدسپرستش روح ۀدربار یجالب مناظرۀ

به  اول عبارت بود از پرستش پدر یینآوجود داشت.  یپرستش ینیاو دو آ یسایکه در کل گویدمی «القدسروح باب

به  بودند، یوسآر یکردرو یروافراد که پ یبه همراه روح بود. برخ سر،دوم پرستش پدر، با پ یینآپسر در روح.  ةواسط

 یمتعل خدا همانگونه که کالم اگر ی. ولنداشتند اعتقاد القدسروح یتبه الوه یتچون در واقع این آیین اعتراض کردند
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 یقیحق یتته است که ماهیسصورت شا یندر ا باشیم، داشته القدسروح یتاعتقاد به الوه یبرا یموجه یلدل دهد،یم

 .کنیماعالم  یش،و ستا یرا در پرستش، شکرگزار او

 

جانسون یتک  دکتر  

 

 مندقاعده ۀآموزرسوالن،  ةاز منظر اعتقادنام یهاول یسایکل یخرا در تار شناسیروح بسط یرس ینجابه ا تا

 ییثتثل آراییهمو  یثتثل شناسی یهست ینب یز. حال به بحث در مورد تمایمکرد یبررس یقیهن ةو اعتقادنام یث،تثل

 .پردازیمیم

 

 آراییهمو  شناسیهستی
 

 ۀ. آنها صحبت درباریدندرس یثبه درك تثلمختلف  یةاز دو زاوسرانجام  یدانانگذشت زمان، االه با

 کردند.  آغاز را ییثتثل آراییهم و یثتثلشناسی هستی

 «یثتثلشناسی هستی» یاتیاصطالح االه ین،. بنابراکندیو وجود اشاره م یبه هست «یشناسیهست» واژۀ

 با جالل و قدرت در القدسجنبه، روح ینصحبت کند. از ا تثلیث در القدسو روح ،در مورد وجود پدر، پسر یدبایم

 موجز ش و پاسخپاسخ  پرس یناست. بر طبق چهارم یکشر هابا آن یفات االهص تمامی در و برابر پسر و پدر

و  یابد ،یتناهیال و حقیقت، ،یکویین ،عدالت ،یتقدوس ،قدرت ،حکمت ،در وجود»هر سه شخص  ،ینسترموست

 هستند. «ییرناپذیرتغ

 : گویدیم «هیقسطنطن - هیقین» ةکه نسخ یددار یاد به

 

 .شودمیکه از پدر صادر  یم،دار یمانا یاتخداوند و بخشندۀ حالقدس، ما به روح

 

« پسر و» یرا که به معن (filioque) فیلیوك ۀواژ تااعتقادنامه را بسط داد  ینا ینالت ةغرب نسخ یسایکل بعدها

که  کنندیاستفاده م ایغرب از نسخه یساهایهم اکنون اکثر کل ،یلدل ین. به همکندعبارت اضافه  یناست، به آخر ا

 «.شودیمصادر  و پسراز جانب پدر »القدس بر طبق آن روح

 آنانبه باور  یعنی،است.  یشناختهستی القدسروح صدور که انداستنباط کرده ینچن یدانانااله برخی

صدور روح را به  یدانانااله یرسا یول«. شده است یدهدم»پدر و پسر  یاز سو یاپدر و  یروح از سو یتشخص ابد

 . دانندیم ییثتثلآرایی هم یاز کارکردها یکی ةمثاب
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در ارتباط با  یژهالقدس، به وو روح ،پسر ،پدر ینب تعامل یبه چگونگ «آرایی تثلیثیهم» یاتیااله اصطالح

 دارند.  یاقتدار متفاوت یو حت ها،یتمسئول یف،از آنها وظا یکجنبه، هر  ین. از اکنداشاره می ینش،آفر

 خدمت پسر و پدر به خود خواست به القدسکه روح آیدیبر م ینچن خدا کالم هایقسمت یاریبس از

 یرنظ هاییموضوع را در قسمت ینا خدا شده است. کالم« داده» یا، او توسط پدر و پسر فرستاده رای نمونه. بکندمی

که پدر  یبا انجام کار آید،یکه روح م مانی. و زدهدیم یمتعل 33: 2، و اعمال 26: 15و  26: 14 یوحنا، 13: 11لوقا 

 یان، روم13: 16 یوحنامانند  هاییقسمت ازموضوع را  ین. اکندیاطاعت م آنها از اند،و پسر او را بدان منظور فرستاده

 .آموزیممی 2: 1پطرس  اول ، و11: 8

پدر و  ،آرایی تثلیثیهمباورند که در چهارچوب  ینبر ا یداناناز االه یاریاست که بس یاتیآ ینچن به خاطر

خداست، و  کامالکماکان  حالت روح یندر ا یکرد که حت تاکید باید. دارند القدسنسبت به روح یشتریپسر اقتدار ب

و با آن موافق  خواهندیآن را م یثتثلاست که هر سه شخص  یلدل یندارد به ا ودوج یساختار  اقتدار ینچنینا ینکها

 قرار ندارد.  ترییینپا ةوجه در رتبیچهبا پدر و پسر به  قیاس در القدسروح ین،هستند. بنابرا

 

 

را در  مفیدی العادهفوق یزوجه تما یدانانمهم است. االه آرایی تثلیثیهمو  تثلیث شناسییهست ینتفاوت ب تشخیص

نجات دهد.  یثتثل ۀآموز ةمطالعبه هنگام  ی بسیاریهایما را از سردرگم تواندمی که اندمشخص کرده ینهزم ینا

است  ینکه مَد نظر ماست ا یقتی. حقیمآن اشاره دار یتبه ماه کنیم،یم تثلیث شناسییکه صحبت از هست یزمان

لحاظ  یناز آنها از ا یک هیچ البته. برابرند جالل و قدرت و ذات در – القدسروح و ،پسر پدر،– یثکه سه شخص تثل

کرد: پدر  یانن بتوایم ینموضوع را چن این. خداست القدس. پدر خداست. پسر خداست. روحیستن یگریبرتر از د

 یینو تع یفبه بحث وظا یوقت ید در صد خداست. ولص القدسصد در صد خداست. پسر صد در صد خداست. روح

 چنانکه چند هر مقدس،کتاب یمکه طبق تعال ینست. منظور ما اکنیمیصحبت م آرایی تثلیثیهماز  رسیم،یم یفوظا

گوناگون آنها به  یهانقش یا یفکه صحبت از وظا یزمان ،برابرند لسه در ذات و قدرت و جال ین، اتر گفتیمقبل

است، نقش نجات ما را بر عُهده دارد. پسر  یدهما برگز یرا برا یکه رستگار یپدر در مقام شخص آید،یم یانم

است که عمل  یشخص القدسروح. و رساندیکمال مه را ب ییما، کار رها یبه جا خود مرگاست که با  یشخص

پسر و پدر است.  مطیع القدسپدر، و روح یعکه پسر مط کنیمیمشاهده م ،آرایی تثلیثیهمکند. در یمنجات را ا عمال 

گفت  توانمی بلکه هستند، پدر از کمتر القدسروح یاپسر و  یث،تثلشناسی هستی یدگاهکه از د یستن یدان معنب ینا

 .انداقتدار پدر شده یعمشترك، به خواست خود مط یآن دو، طبق توافق هک

  

یاکور یویدد دکتر  
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آن  یدر ط یساکه کل یستن یبه آن معن ینا اما. مند شودقاعده القدسروح ۀتا آموز یدطول کش هاقرن

از کالم خدا با آغوش باز  یدر هر عصر یساکل ینها،ا ةاعتقاد نداشت. گذشته از هم شناسیروح مبانی به هاسده

 یک یعنی –تام  یت است واجد الوه یشخص القدسکه روح دهدیم یمکه آشکارا تعل یاست؛ کالم کردهاستقبال 

 هابدعتمرحله به مرحله، و عموما در واکنش به  شناسیاست که روح ینا یت. واقعیثتثل خدای در ترازعضو هم

 یشتریب یاتالزم است جزئ یگراند یاز گمراه یریجلوگ یکه برا یدندرس یجهنت ینبه ا یدانان. االهمند شدقاعده

 یکه در ط یسربلند ماندند طور در محک زمانه هامندیقاعده ین. ایندسخن بگو یترافزون یتو با شفاف ندارائه کن

 .اندکرده ییدتأ تثلیث در القدسباورها را در مورد نقش روح ینهم یساکل هایفرقه یتمام یباگذشته، تقر هایسده

 

 گیرینتیجه
و  یتالوه ةجنببه روح خدا از  یقاشارات عهد عت یبه چگونگ ،تثلیث در القدسروح دربارۀ درس ینا در

. یافتگسترش  یددر عهد جد او رسوالنو  یسیتوسط ع یدگاهد ینکه چگونه ا یدیم. و دیمتشخص او پرداخت

 شناسییهست ینب یزو تما یقیه،ن ادنامةاعتق یث،تثل ۀآموز مندیقاعدهرسوالن، روند  ةبه اعتقادنام یبا نگاه ین،همچن

 . یمکرد یرا بررس یساکل یخدر تار شناسیمبحث روح ،آرایی تثلیثیهمو  یثتثل

دارد.  تثلیث در القدسروح یگاهبسته به درك ما از جا مانیاز درك ما از عملکرد روح در زندگ یمهم بخش

از پدر و پسر در  بیشتر مراتب به القدسروح ،یاز لحاظ مشارکت شخص ید،د یمخواه یندهآ هایچنانکه در درس

توسط خدا پس از ارتکاب  آمرزش یبرا ی،روحان اقتدار یافتدر یبرا ما .شودیاکن مما فعال است. او در ما س یزندگ

 یاریبس یو برا سازند،یکه ما را قادر به خدمت م یاییعطا یبرا یمان،در ا یداریپا یرشد در تقدس، برا یگناه، برا

 شخص ی همان روح االه کندیم یکه او که در ما زندگ یتواقع ینا آگاهی از. کنیمیم یهبه او تک ،یگراز برکات د

ما  یکه در زندگ یکار عمل بهکرده و در  یتا از خدمت او قدردان کندیماست، کمک م ۀدهندپدر و خداوند و نجات 

 .یمکن یبا او همکار دهد،یانجام م
 

 

 


