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 :است کرده مطرح را سوال این ما دوستان از یکی

 

 تفسیر را این میتونیم چگونه باشد،می پیغمبر یا نبی آن معنی گویا که است آمده "پارکلتوس" کلمه انجیل در:  سؤال

 ؟ کنیم

 

 یعنی "para "شده تشکیل قسمت دو ازکه  باشدمی یونانی کلمه یک  "parakletos  "کلمه که بدانید باید : جواب

 متهم که "مدافع وکیل" معنای یونانی زبان در زمان آن در بنابراین کردن، صدا یا کردن دعوت معنای به "kalo "و نزد

 .میداد را خواندمی خود نزد را

 قرن چند ولی میشد اطالق و میشد برده کار به القدس روح معنای برای کلمه این ابتدا از کلیسا در دینی، دیدگاه از اما

 !بود داده وعده را او آمدن عیسی گویا که ها مسلمان نبی کردند، تفسیر آن از را نبی معنی اسالم، در بعد

 :دارد معنی چه که ببینیم و انجیل متن خود به کنیم رجوع حال

 است، آمده بار چندین یوحنا انجیل در فقط کلمه این

 : میگوید ۴۱ و ۴۱ آیه ۴۱ باب در اول بار

 خواهد شما به دیگری ( parakletos "پارکلتوس" یعنی یونانی متن در) مدافع وا و کرد خواهم درخواست پدر از من "

 "شناسیدمی نه و بینیدمی را او نه زیرا بپذیرد تواندنمی جهان که حقیقت روح باشد، شما با جاودانه تا داد

 از بعضی وقتی زمان آن در عیسی خود که معنی این به "دیگری مدافع "که است گفته کنیم، دقت متن، این در پس

 پدر که میدهد قول رستاخیزش و مرگ از قبل یعنی حال و میکرد دفاع آنها از میکردند انتقاد شاگردانش از فریسیان

 که است روشن کامال مسلما اینجا در و "باشد شما با جاودانه تا " کندمی اضافه و فرستاد خواهد را دیگری مدافع یک

 ماندمی ما در که است "حقیقت روح" که کندمی اضافه متن در نیز و رفت دنیا از و نماند " جاودانه" اسالم پیغمبر

 .است "القدس روح "همان کلمه این که کنیم فکر که میتوانیم نتیجه در اینجا ما، قلب در یعنی

 :داریم نیز دیگری متن ، این بر عالوه ولی



" یکمبیست و " شماره پاسخ های ایمان مسیحی    

 

www.irancatholic.com | ...2 سواالت اساسی  و پاسخ های ایمان مسیحی به آنها 

 

 :۶۱ آیه ۴۱ باب همان در

 ".... القدس روح یعنی مدافع آن "

 ،ستا القدس روح مدافع این که کرده تاکید خودش متن این در

 . کرده تفسیر اینگونه را آن و دارد ایمان آن به کلیسا ،اول از همیشه که همانطور

 :خوانیممی ۶۱ آیه ۴۱ باب در آخر، در و

 خواهد شهادت من برای میاید پدر از که راستی روح بیاید، فرستاد خواهم برایتان پدر سوی از من که مدافع آن چون"

 " داد

 میدهد شهادت مسیح به مسیحیان ما قلب در که هست القدس روح یعنی " راستی روح" این است روشن نیز اینجا در

 به شاگردان فورا و میشود نازل کلیسا بر القدس روح کند،می آوری یاد ۶ باب رسوالن اعمال در لوقا که همانطور و

 چون میدهیم، شهادت مسیح به القدس روح قدرت با و کنیم می تجربه را راز این ما نیز امروز ، میدهند شهادت مسیح

 ."میماند ما در همیشه "

 

 


