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 گشایش... بزرگداشت، ادراک، روح»تعمق،  عملکرد و حضور از"القدسکشفدوبارۀ جهتیاستکه ،

دعوتمی0991سویژوبیلهبهسال را ما و عهدبخشیدهشده، در همعملآنرا آنواحد، در کندتا

پاتریارخ )نزد قدیم در هم و انبیا...( »ها، همچون که مسیح مسیحایی بهتقدیس"رسالت "واسطۀشده

روح عنوان پدر"القدسبه است"فرستادۀ شده ناشی پنطیکاست« عظیم دمیدن در و نماییم بازخوانی

افاضۀروح همینگزینشژوبیلهبرایسالزندگیکنیمو دریافتنماییم. استکهبرای0991القدسرا

آورد.هایالزمرابرایرشدینوینفراهممیشناسی،تمامیفرصتالقدسالقدسوبرایروحالهیاتروح

روح سالهایالقدساگر در خصوصاً است، قابلتوجهینموده رشد دوم شورایواتیکان از شناسیبعد

القدسدرسویاهمیتروح،توجهرابهالکلیسایی،اگراحیاءعطیۀالهیودرچارچوبگفتگوهایبین0911

روح به تا نماییم تعمق دوباره امروز که بود خواهد مهم است، القدسهمانزندگیمسیحیجلبکرده

بدهیمکهدرکلیسایشرقازآنبرخورداراست ،چهدرزمینۀالهیاتیوچهدرزمینهآیین0جایگاهیرا

ا ترتیب، بدین روحانی... زندگی روحنیایشو داشتکه خواهیم را امکان وین بشناسیم بهتر القدسرا

دریابیمکهآنتاچهحدتجلیحضورمحبتوشفقتخدااست؛اونوریاستکههرموجودانسانیرامنوّر

سازد...سازد،ویکهنهتنهاالهیاست،بلکههرکسراانسانیوبرادرانهمیمی

منابعکتاب متونکتابمقدسیوپدرانکلیاما برایهردوکلیسایخواهریکساناست. را مقدسیسا

عمدتاًآشناهستند.مادراینجاصرفاًبخشهایاصلیآنرادرنظرخواهیمگرفت،بخشهاییکهحضورروح

سازد،یعنیعطیۀروح)رواحیهوه(درعهدعتیق،تمامیتحضورروحرادرخلقتوخلقتنوینمتجلیمی

آورد،آنگونهکهاعمالایکهثمربسیاربهبارمیبخشد،عطیهایکهبهرسوالنمیسی،وعطیهدرزندگیعی

دهند.رسوالنورساالتپولسبرآنگواهیمی

مابهبازبینیآنهاخواهیمپرداختوسپسرشد امادرمقابل،منابعپدرانکلیساچندانآشنانیستند.

 را آنها واقع، در گذراند. خواهیم نظر از وسطی قرون موجبروح"طی داشته، عملکرد تاریخ القدسدر

.همینتازگیروحاستکه"شود،حتیاگراینامرنوینمارابهنوعیسرگردانسازدپیدایشامورنوینمی

                                                 
 

ی که یراستی، تودهنده، روح  پادشاه آسمانی، تسلی"شاهد آن است:  شود، ی که مکرراً سراییده میهمانگونه که سرود ۴

گیری، گنجینه فیض و بخشنده زندگی، بیا و در ما ساکن شو و ما را از هر گونه  همه جا حضور داری و همه چیز را فرو می

 .قرار دارددر بطن کلیسای شرق  سرود این ".ی هستیینیکو تماماًی که یپلیدی پاک نما و جانهای ما را نجات ده. تو
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گیرد.مابهحظهقرارمیعنوانگواهیراستینبرعملروحموردمالپردازیم،وهرمتنبهبهمطالعهآنمی

بررسیدورهپدرانکلیساوقرونوسطیکهبنیادیناستاکتفاخواهیمکرد،زیراکهمرورحدودبیستقرن

 ازتاریخمسیحیتدرحوصلهاینکتابکوچکنیست.

 

درانکلیساالقدسدربینپالهیاتروحگیریشکل

 

استنسبتاًمتأخر.طرحآنتوسطایرنئوسریختهشدالقدسنزدپدرانکلیسا،امریتعمقدرموردروح

به مهمو کسانیکه کرد. رشد ارتدادهایپدیدآمده، به پاسخ در اینشکلتدریج در گیریتریننقشرا

.رساله"القدسپیمانروح"وبازیلدر"هاییبهسراپیوننامه"الهیاتیایفاکردند،عبارتندازآتاناسیوسدر

برادرشگریگوریاهلنیسهتکمیلگردیدکهدرشورایبازیلتوسطدو ستویگریگورینازیانسوسو

القدس،هرچندبطورضمنی،بهرسمیتکاررفتودرآنالوهیتروحعنوانکتابمرجعبهقسطنطنیهبه

شناختهشد.

می روحاما کهچرا خودسؤالکرد اینحداندکالقدستواناز تا قروناولیه تشریحشدهشناسیدر

درکلیساینوپاحضورروح اینامربسیارسادهاست: دلیل رفت،وشمارمیالقدسامریبدیهیبهاست.

به را خود متونمخصوصاً )ر.ک. تعمید غسل 0هنگام ،00 ،06 می31، آیینسپاسگزاریظاهر و کرد.(

مربوطمی بهرابطهمباحثاتالهیاتیآندوره و ارتباطباشدبهالوهیتپسر ارتدادیدر هنوز پدر. اشبا

شناسیالقدسالقدسوجودنداشت.ایرنئوساهللیون)فرانسه(یکیازاولینکسانیبودکهبحثروحروح

دهد:هایتثلیثراموردمداقهقرارمی(،ودرآننقشهریکازشخص05-01راپیشنهادکرد)ر.ک.متون

بخشدوانساننماید،روحتغذیهکرده،فزونیمید،پسرعملکرده،ایجادمیکنپدرْتصمیمگرفته،امرمی"

)علیهارتدادها(.ویهمچنیننقشاساسیروحرادررؤیتخدا"کند.سویکمالپیشرفتمیتدریجبهبه

باشد.دهدکهتقدیسشدنکارروحمیبرجستهنموده،نشانمی

واژگانروح روحشناسیالقدسسپسترتولیان، روح، مشخصنموده، یکدیگررا از پاراکلترا القدسو

دهدکهبرخالفنمایدوتوضیحمیعنوانیکجوهروسهشخصتعریفمیکندوتثلیثرابهمتمایزمی

پراکسئاس،پسروروححالت ویهمچنیننقشروحمی"شریکدرجوهرپدر"باوریِ القدسرادرباشند.

(.06سازد)متندامیغسلتعمیدازنوهوی

درکعمیقنقشروح نوواسیانبر هماندوره، جانبخشیده،القدسگواهیمیدر کلیسا به که دهد

شود.موجبپیدایشعطایایمتعددمی
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عنواننوریکهالقدسرابهکنند:کلمنت،روحالقدسراقیدمیکلمنتواُریژناسکندرانینیزمقامروح

کند؛نماید،معرفیمیسویخداجذبمیهارابهعنوانقدرتکلمهکهانسانشودونیزبهازکلمهساطعمی

عالوه،اُریژنبامتمایزباشد)تفسیریبرانجیلیوحنا(.بهدهدکهروحمنشاءتقدیسمیاُریژننیزنشانمی

هدعتیقوعهدجدید،الهیاتساختنسهشخصدرتثلیثوباتأکیدبروحدتایشانونیزباتکیهبرتداومع

(.01نماید)متنریزیمیتثلیثیراطرح

اینآتاناسیوساستکهدرسالهای ،بهمنظورپاسخبهدوستخودسراپیون،361تا359امامشخصاً

القدسیراتدویننماید،زیراسراپیونبامسیحیانیکهعقایداسقفتموئیس،برآنشدکهیکالهیاتروح

روحتأسف مورد در میانگیزی یکمخلوق را او مشکالتالقدسداشته، آتاناسیوسانگاشتند، لذا یداشت.

الهیبوده،جوهریکسانیباپدروپسرداردکندکهروحمبادرتبهنشاندادنایننکتهمی القدستماماً

الوهیمی)نامه را وما ویچنینمیهاییبهسراپیون( گرداند. وروحْ"نگارد: پدرنوراست،پسرتالئلواو،

منورمیکسیاستکهبه واقعیوحیات"شویم.واسطهاوما موجودیتروح، بخشاستورابطۀیگانهو.

همسانیبادوشخصدیگردارد،اماازپسرمتمایزاست.

کند.دردرهماندورهدرغرب،هیالریوسنیزیکالهیاتتثلیثیرادرتقابلبامکتبآریوس،تدوینمی

ت،زیراکهوینیزبهمبارزهبامکتبآریوسشباهتبهزندگیآتاناسیوسنیساصل،زندگیهیالریوسبی

مربوطبه(،De Trinitateچشد.اهمیتکتاباوبهنامدترینیتاته))آریانیسم(پرداخته،طعمتبعیدرامی

نحویبارزترازترتولیان،تمایزمیانجوهرسهشخصراایناستکهویواژگانالهیاتیراتدقیقکرده،به

ساخته مطرح غرب در را سه هر می"یکخدا"، معرفی )متن افراهات همانند وی مانند09کند. و )

ایمخلوقاستتاالقدس،تقدیسومتبدلساختنریشهنمایدکهنقشروحآتاناسیوسوبازیل،تأکیدمی

روح مورد در تعمقاو منتها، باشد. حیاتالهیمشارکتداشته ویویدر حدیخالصهاست. القدستا

خودیخودحیاتداردوازپدروپسرمتمایزاست.القدسالوهیبوده،بهکندکهروحمیتصدیق

اینعلمایکپادوکیه عطاکردندوآنایبودندکهبهالهیاتروحدرواقع، همالقدستمامیبُعدالزمرا

ستایشپایانیبه نوآوری اتفاقی: 0طور روز در اوپسیک، قدیسْ عید هنگام به قیصریه سپتامبر5بازیل

درسال (،منجربهاینشدکهاسقفقیصریهتوضیحوتوجیهطویلیارائهدهدکهبهرساله311)مطمئناً

واسطۀاشعارخودودر(،به11-10القدسمادیتبخشید.دوستاوگریگوریاهلنازیانسوس)متونروح

اثراورادنبالکرد.391تا319بهویمددرساند،وبرادراوگریگوریاهلنیسهازسال30تیرسالهالهیا

                                                 
جالل بر "یعنی :  ساخت،ای را وارد  ، عبارت تازه"القدس جالل بر پدر، توسط پسر در روح"وی بجای نیایش سنتی یعنی  ۲

 .سازد می سازد ، که بدین ترتیب مساوی بودن سه شخص را متجلی می"القدس همراه روح ههمراه پسر، ب هپدر، ب
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نهادند(،الوهیتگریرابراومیخداییوضوحبیانکند)ازبیممخالفانخودکهبرچسبسهآنکهبهبازیلبی

مانراتأییدنمود.کنندۀاودرزندگیالقدسونقشتقدیسروح

الآتاناسیوسوبازیل،گریگوریاهلنیسهبهفرمولتثلیثیغسلتعمیداشارهکرده،بااستنادبهدنببه

القدس،گویدکهروحکند.ویهمچنینمیگیریمیالقدسرانتیجهالوهیشدنما،الوهیتتاموتمامروح

بردکهنورخودرابرهمهمیکارذاتباپدروپسراست.برایمجسمساختنآن،ویاستعارهچراغرابههم

کندکهبدینترتیبوحدتعملسهشخصگیردوسعیمیافکند،ویامثالچشمهرادرنظرمیچیزمی

شودکهتوسطپسرنموکرده،درروحتکمیلهرفعالیتیازپدرناشیمی"نویسد:رابفهماند.لذاچنینمی

ویهمچنین"گرددمی وجودندارد(. می)سهخدا خدا واردسرّ را ما آیاحرکتدَوَرانیجاللرا"گرداند:

ازنو،پسردرنزدپدرجاللداردواینپسریابدوپدربهبینی؟پسرتوسطروحجاللمیمی واسطۀپسر.

واسطۀجاللحقیقیپسریگانه،توسطچهجاللخواهدیافت؟شود.زیراکهپدرجزبهیگانه،جاللِروحمی

عنواندایره،پسررامقدسبهجزدرشکوهروح،درچهازنوجاللخواهدیافت؟بدینترتیبکتابوپسر

ها(.باهاومقدونی)موعظهدرموردروحعلیهپنوماتوماک"بخشدتوسطروحوپدرراتوسطپسرجاللمی

آندرهآیدکهآیااینامر،الهامخواندناینمتن،اینسؤالپیشمی هنگامنقاشیشمایلروبلفبهئیبخشِ

نمایاند.تثلیثنبودهاست،زیراکهویهمانحالتحلقویجاللومحبترامی

علمایکپدوکیه حال، هر کردهایدرتعریفالوهیتروحکنندهاینقشتعییندر لیکنالقدسایفا اند.

بخشندۀروحوجایگاهاورادریتکنندهوالوهایشانبهتعمقسادهاکتفانکرده،بلکهبرعکسنقشتقدیس

آییننیایش،مخصوصاًدراپیکلز،آشکارکردهاند.

به31-30سیریلاورشلیمی)متون تأکیداتشبهگونه( با اما نقشروحایمشابه،  درعرفانی، القدسرا

رساند.میتعمیدودرآییننیایشتصریحکرده،قطعاًطنینیکرسممتداولرادرقرنچهارمبهگوش

می کشف نو از را او ما امروزه که دارد وجود مؤلفی تعیین کنیماما نقشی تشریحکه در کننده

اودرواقعمحورهایمهم30-06شناسیداشتواوکسینیستجزدیدیموسنابینا)متونالقدسروح .)

اوگویکالهیاتروح خود استو تعریفکرده الهیاتتثلیثیرا حتی دِالقدسیو ابتدای در نیز ستین

مدیونویمی را خود ماریوسویکتورینوس)متنترینیتاته، مؤلفیندیگریمانند حتیاگر و01داند، )

(هموارهافکاراوراتحریفکردهباشند.11آمبروزاهلمیالن)متن

روح مورد در اوگوستین ت56-15القدس)متوناندیشه از بعد وی است. متأخر نسبتاً  وساطت( جربۀ

کند.اماالقدسراکشفمیکندکهتثلیثرادرکنمایدوبهتدریجنقشروحمسیحطیایمانش،سعیمی

بهنوعیتعمقپیشرفتهدرموردروح ویبهبُعدیتقریباًالقدسدستمیسریعاً ترینیتاته، دردِ بعداً یابد.

آنهنگامکهچنینمیعرفانیمی رسد، انسانعطاهنگامی"نگارد: به را خود خدا، از خدا اینروح، که

تواندخداراجزسازدزیراکهویمحبتاست.انساننمیکند،اورابامحبتخداوهمنوعمشتعلمیمی
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تثلیثاهمیتمی"واسطۀخدادوستبدارد.به دهدتابهارائهیکبیشکاوگوستینبیشتربهتوضیحسرّ

القدسوجوددارد،مانندمحبت)متون،لیکنصفحاتبسیارزیباییدرموردروحشناسیتشریحیالقدسروح

اند،بلکههمچنینبرقدیسْآنسلمو(واینصفحات،نهتنهابرقرونوسطایغرباثرگذاشته50،51-56

به-نیزبرریچاردسنت القدسوحدهندۀرعالوهباعثبرجستهشدننقشتشکیلویکتوروالهیاترُهبانی...

تدریجتمامیمسیحیانرادرعنوانمحبتبهکلیساجانبخشیده،بهشود.اینروحاستکهبهدرکلیسامی

نماید،همانگونهکهجماعتاولیۀاورشلیمچنینبود.مسیحیکدلویکجانمی

حراراازنودانجدید،ژانکاسیانکهبهترینجنبۀسنتپدرانصدرهمانزمانوقبلازسیمئونالهی

نشانمی60-59برد)همچنینمتونکارمیبه القدستاچهحددردعاعملدهدکهروحمشاهدهشود(،

(.51کندتاآنرابدلبهدعایآتشنماید)متنمی

(درموردافاضۀ51ای)شهرتداشتنیزمتنقابلمالحظه"القدسبربطروح"ایکهبهافراییمسوریه

دهد.یروحارائهم

روح دستاورد از استفاده با استکه اسکندریه اینسیریل عمدتاً یکالهیاتالقدساما شناسیشرق،

-63ورزد)متونمی تأکید نآبخشندۀرنقشمنورکنندهوالوهیتکندوبالقدسیمستحکمراپیشنهادمیروح

66.)

به لئون دستاوردشکبیرکه مسیح خاطر درمورد معروفیت از درشناسی، است، برخوردار بیشتری

موردروحموعظه قطعاتزیباییدر موردپنطیکاست، راهایشدر القدسنگاشتهاستودرآنعملکرداو

(.61-61دهد)متوندقتشرحمیبه

دلیلنفوذشبرسراسرقرونوسطی،دنیسآئروپاگیت،باوجوداینکهبهدورۀپدرانکلیساتعلقندارد،به

نادراستواینوچهدرغرب،قابلتوجهاست.قطعاتمربوطبهروحچهدرشرق القدسدرآثاراونسبتاً

(.69القدساستیانه)متنکند،همانروحآیدکهآیاآنروحخداساالریکهبداناشارهمیسؤالپیشمی

د.سازنکتۀقابلتوجهتأمالتاوایناستکهنقشروحرادرآییننیایشبرجستهمی

تازجدل کهمیدانتاختو نوعیحسنختامبردورۀپدرانکلیسا هایبسیاریبودهاست،بهمنظور

دهدکهدرعینمهیجبودن،شاعرانهنیزهست.سرا،تفسیریرابرمتنپنطیکاستارائهمیرومانوسِآهنگ



القدسوکلیسادرقرونوسطیروح

 

چشم وسطی، قرون میدر تغییر حدی تا روحاندازها تحلیلکند: موضوع تنها وسیعیالقدسنه های

پیمی های )تحلیل میگردد انتظام آن به ساخته، مطرح نو از را پدران دستاورد که لومبارد بخشد،یر

ماس...(،بلکههمچنینمخصوصاًدستاوردهیالریوسواوگوستین،بوناونتورا،توماسآکوئیناس،گریگوریپاال
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آنگونهکهسیمئونالهیتریبرخوردارمیازجایگاهمهم دانجدیدگواهآنگردد،چهدرزندگیمسیحی،

به مربوط دعاهای و انتصاب(؛ در سپاسگزاری، راز تأیید، در تعمید، نیایش)غسل آیین در چه و است،

بهروح شگفتالقدسگاه افزایشمینحو آوری دعایVeni creatorیابند: نهم، قرن  Veni Sancte در

Spiritusدرقرندوازدهم،قطعۀ Veni Sancte Spiritusالقدسنیزدرقرنسیزدهم.سرودهاییدربارۀروح

(،گریگورینارِکی)متون13باشند:درشرقودرغرببایوحنایدمشقی)متنبههماننسبتمتعددمی

سیمئونالهی15-11 اهلفکامپ)متن11دید)متندانج(، یوحنا آداماهلسنتویکتور)متن19(، ،)

91 )متن پکهام ژان فرقه016(، شکوفایی آنسلم. سنت استثناء به شاید عمل(...، همچون رُهبانی های

بهالقدستصدیقشدهروح و هفتعطیهروحاند، کلی، میطور قرار استغاثه بهالقدسمورد و عنوانگیرند،

تعریفقدوسیتتلقیمیعنص )متونرجدیدیدر توسطروپرتدوتز هوگاهلسنت90-91شوندو ،)

گیرند.اینعطایابرخالفدورۀباستان،(موردمطالعهقرارمی001-011(،بوناونتورا)متون91ویکتور)متن

وگاهلسنتویکتورآنهاراشوند،بلکهههاییجداازایمان،امیدومحبتتلقینمیعنوانفضیلتدیگربه

شوند.دیدگاهویبعدهاتوسطبوناونتوراوهامیکندکهموجبپیداییفضیلتهایروحانیتعریفمیانگیزه

توماسآکوئیناسمورداستفادهقرارخواهدگرفت.

مسأله حال، این میبا غرب و شرق میان نفاق موجب که آیاای اینکه دانستن از است عبارت شود،

ازپدرصادرمیروح آیدکهپدیدمیفیلیوکشودیاازپدروپسر،وازاینامر،مشکلدردناکالقدسصرفاً

گردد.منجربهجداییمیاندوگروهمی

شناسیگریگوریکبیرکههنوزبهدورۀپدرانکلیسانزدیکبود،مزیتمشهودساختنرابطهمیانمسیح

دهد.بهنحویحتیبارزترازپدرانارائهمی(10شناسیرا)متنالقدسوروح

کهبهقلهسیمئونالهی هایتعمقدرروحرسیدهوزندگیدانجدیدکهچنیننامیدهشدهاستزیرا

شناسیوسیعیتبدیلکرد.اودراثرخود،درالقدسمطابقانجیلرامرمتنمودهبود،کلاثرخودرابهروح

 ازآنداللتروحقالبعبارتنور، و تجلیلنموده، بود، شده کهبهویعطا  هاییضمنیبرایالقدسرا

به11-19کند)متونزندگیمسیحیاخذمی را ومتبدلشدنفرد اوعنواننتیجۀآننمایانمی( سازد.

ینادرزیاستکهدرسنتشرقداردواینچیالقدسابرازمیهمچنیندعاهایپرشوریراخطاببهروح

  است.

پیماید.اودراینمیانتنهانبود،زیراکه(رهمی93هیلدِگارداهلبینگن،بارؤیاییدربارۀتثلیث)متن

سویدیگر،بایدهمچنانراهبه از و ماگدِبورگ، از مکتیلد  جمله از قیدکرد، نیز بلژیکرا و هایهلند

روپرتازدوتزرا...
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اوازیکتحقیقسعیداردبهشیوهریچارداهلسنتویکتور متفاوتبهتثلیثتوجهنماید. ایکامالً

 (،بیآنکهزندگیدرروحرانادیدهانگاردکهمکتبسنتویکتورسعیدارد95کند)متنمنطقیحرکتمی

(.96آنرادریکدیدگاهاگوستینیبسطدهد)متن

برمیهمیندیدگاهاستکهسیسترسیان )متونوسعیمیگزینندها زیبا -91کننددرقطعاتبسیار

می015 متحقق که را تبدلی روح، در زندگی ماهیت یعنی نمایند: تصریح را چند نکاتی سازد،(

آورد.گیوماهلدهد،شادیمداوموآرامشباطنیراکهپدیدمیفرزندخواندگیالهیکهمارادرآنقرارمی

تی سنت کسی اولین واقع در تجربۀیری دیگر عبارت به تجربه، مفهوم تعریف به غرب در که است

میروح الهیالقدس، سیمئون به ، چارچوب این در وی اگرپردازد. حتی نزدیکاست، بسیار جدید دان

برد،متفاوتباشند.کارمیاشبهعباراتیکهبرایتوضیحتجربه

موردروح تمامیکسانیکهدر واقع، بهاینتجربۀروح)متنکالقدسبحثمیدر مالحظه009نند،

هایالهیاتیکنند.ونیزحتیکسانیکهتحلیلشود(کهبرایزیستنبهایشاندادهشدهاست،اشارهمی

توماسآکوئیناس)متونمهمیرامتحققساخته نظیربوناونتورا، (،گریگوریپاالماس)متن005-000اند،

ایننکتهرادرموردتوماسآکوئیناسپی-کنند.ژانکتمی(،همگیازهمینتجربهحر006 یرتورِلاخیراً

رسند.القدسبههماهنگیمیبهاثباترساندهاست.بدینسانالهیاترُهبانیوالهیاتمَدْرَسیدرزمینهروح

رازشناسیاگردردورۀپدرانکلیساوقرونوسطیتعریفشدهاست،اینامالقدسمحورهایمهمروح

بازنایستاده،چهدرحوزۀتابعیتشورایواتیکاندوموچهدر"مکاشفۀپیوسته"رشدوتبدیلبهنوعی

 القدسْرئیسعملاست.الکلیساییودرحیاتکلیسا،کهدرآنروحگفتگوهایبین



 

 
 



 بخش اول

 

 

مرجع رسمی تعلیمی نزدمقدس و  متون مهم در کتاب
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 مقدس کتاب

 ، حاضر در خلقتالقدس روح

 

رویلـُجّه،وروحخداسطحدرابتدا،خداآسمانهاوزمینراآفرید.وزمینتهیوبایربودوتاریکیبر

(.0-0:0آبهارافروگرفت)پید

روحخدادرواقعجهانراسرشارگردانیدهاست،وویکههمهچیزراباهممتحدنموده،برهرآوایی

(.0:1شناساست)حک

3(.5:5قرن-0دهد)امااوکهمارابرایایندرستساخت،خداستکهبیعانۀروحرابهمامی

 



 القدس  روح ۀعطی

 

ام،آگاهباشبصلئیلبناوریبنحورراازسبطیهودابهنامخوانده"یهوهموسیراخطابکرده،گفت:

(.3-30:0)خروج"ام،وبهحکمتوفهمومعرفتوهرهنری.واورابهروحخداپرساخته

بنمایمتنهایینمیمنبه" را منتوانمتحملتمامیاینقوم با اگر و سنگیناست. منزیاده بر زیرا

"چنینرفتارنمایی،پسهرگاهدرنظرتوالتفاتیافتممراکشته،نابودسازتابدبختیخودرانبینم!

 گفت: خطابکرده، می"پسخداوندموسیرا مشایخبنیاسرائیلکهایشانرا از نفر دانیکههفتاد

می توباشمشایخقوموسرورانآنها با آنجا در تا بهخیمۀاجتماعبیاور ایشانرا و ندنزدمنجمعکن،

بایستند.ومننازلشده،درآنجاباتوسخنخواهمگفت،وازروحیکهبرتوستگرفته،برایشانخواهم

(.01-00:01)اعد"نهادتاباتومتحملباراینقومباشندوتوبهتنهاییمتحملآننباشی.

سیبیرونآمده،سخنانخداوندرابهقومگفت،وهفتادنفرازمشایخقومراجمعکرده،ایشانراپسمو

بهاطرافخیمهبرپاداشت.وخداونددرابرنازلشده،باویتکلمنمود،وازروحیکهبرویبودگرفته،بر

                                                 
 حرواعبری )عبارت  یستامکان پذیر ن آنهاخاطر کثرت  القدس به مقدس در مورد روح کتاب آیاتاز آنجا که نقل قول تمامی  3

، است ذکر خواهیم کردرا که از اهمیت خاصی برخوردار  بخشکار رفته است (، ما فقط چند  هبار ب 373در عهدعتیق 

 سازند.  و عهدجدید را  مشهود می عتیقی که تداوم میان عهدبخشهای

 



 بخش اول: متون مهم در کتاب مقدس و نزد مرجع رسمی تعلیمی

11 
 

-00:01،لیکنمزیدنکردند.)اعدآنهفتادنفرمشایخنهادوچونروحبرایشانقرارگرفت،نبوتکردند

05.)

یوشعبننونراکهمردیصاحبروحاستگرفته،دستخودرابراوبگذار."وخداوندبهموسیگفت:

واورابهحضورالعازارکاهنوبهحضورتمامیجماعتبرپاداشته،درنظرایشانبهویوصیتنما.واز

(.01-01:01)اعد"ماعتبنیاسرائیلاورااطاعتنمایند.عزتخودبراوبگذارتاتمامیج

وچونشائولروگردانیدتاازنزدسموئیلبرود،خدااوراقلبدیگردادودرآنروزجمیعاینعالمات

براومستولی وروحخدا بهویبرخوردند، انبیا اینکگروهیاز بهجبعهرسیدند، وچونآنجا واقعشد.

(.01-01:9سمو-0کرد.)میانایشاننبوتمیشده،در

 گفت: سموئیلبهیسا پسرانتتمامشدند."و "آیا را"گفت: گله اینکاو باقیاستو هنوز کوچکتر

پس"بفرستواورابیاور،زیراکهتااوبهاینجانیایدنخواهیمنشست."وسموئیلبهیساگفت:"چراند.می

برخاسته،اورامسحکنزیرا"منظربود.وخداوندگفت:روونیکوچشموخوشاوسرخفرستاده،اوراآوردو

پسسموئیلحـُقۀروغنراگرفته،اورادرمیانبرادرانشمسحنمود،وازآنروزبهبعد"کههمیناست.

(.03-06:00سمو-0روحخداوندبرداودمستولیشد،وسموئیلبرخاسته،بهرامهرفت.)

والیشعردایایلیاراکهازاوافتادهبود،برداشتوبرگشتهبهکنارهاردنایستاد.

وچوناونیز"یهوهخدایایلیاکجاست؟"پسردایایلیاراکهازاوافتادهبود،گرفتوآبرازده،گفت:

آبرازدبهاینطرفوآنطرفشکافتهشدوالیشععبورنمود.

وبرای"باشد.روحایلیابرالیشعمی"کهروبرویاودراریحابودنداورادیدند،گفتند:وچونپسرانانبیا

(.05-0:03پاد-0مالقاتویآمده،اوراروبهزمینتعظیمنمودند.)

براوقرارخواهدایازریشهونهالیازتنهیسیبیرونآمده،شاخه وروحیهوه هایشخواهدشکفت.

وححکمتوفهموروحمشورتوقوتوروحمعرفتوترسیهوه.وخوشیاودرترسیهوهگرفت،یعنیر

(.3-00:0خواهدبود.)اش

اینکبر)زمین(تشنهآبخواهمریختونهرهابرخشک.روحخودرابرذریتتوخواهمریختوبرکت

(.11:3خویشرابراوالدتو.)اش

یرایهوهمرامسحکردهاستتامسکینانرابشارتدهمومرافرستادهتاروحخداوندیهوهبرمناست،ز

بهآزادی،وازسالپسندیدهیهوهنداشکسته بهرستگاریومحبوسانرا التیامبخشمواسیرانرا دالنرا

(.0-60:0نمایم.)اش

چوناینرابهمنگفت،روحْو"ایپسرانسان،برپایهایخودبایستتاباتوسخنگویم."مراگفت:

ایپسرانسان،"داخلمنشده،مرابرپایهایمبرپانمود.واوراکهبامنمتکلمنمودشنیدمکهمراگفت:

اند.ایشانوپدرانانگیزیکهبهمنفتنهانگیختهفرستم،یعنینزدامتفتنهمنتورانزدبنیاسرائیلمی
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آنگاهروحمرابرداشتوبردوباتلخیدرحرارتروحخود"اند]...[.یانورزیدهایشانتابهامروزبرمنعص

بود.پسبهتلابیبنزداسیرانیکهنزدنهرخابورساکنبودندرسیدم.رفتمودستیهوهبرمنسنگینمی

(.05-3:01؛3-0:0)حزق

دخترانشمانبوتخواهندنمودوپیرانوبعدازآن،روحخودرابرهمۀبشرخواهمریختوپسرانو

شماوجوانانشمارؤیاهاخواهنددید.ودرآنایام،روحخودرابرغالمانوکنیزاننیزخواهمریخت.)یول

3:0-0.)



 در زندگی عیسی القدس روح

 

بشارتمی مریم به فرشته آن، طی که هستیم شاهد را مژده زکریا، با مالقاتفرشته از ودبعد هد

القدسبرتوخواهدآمدوقوتحضرتاعلیبرتوسایهخواهدافکند؛ازآنجهت،آنمولودروح"گوید:می

رسد.(.سپسنوبتبهمالقاتوتعمیدعیسیمی0:35)لو"مقدسْپسرخداخواندهخواهدشد.

افت.واودرکنایسعیسیبهقوتروحبهجلیلبرگشتوخبراودرتمامیآننواحیشهرتی"آنگاه

رسانـَد،عمل(.معجزاتیکهویبهانجاممی05-1:01)لو"کردنددادوهمهاوراتعظیممیایشانتعلیممی

دهندهکهاوراازجانبلیکنچونتسلی"دهدکهروحرانزدشاگردانبفرستد.باشدواووعدهمیروحمی

گردد،اوبرمنشهادتخواهدداد.وشماستیکهازپدرصادرمیفرستمآید،یعنیروحراپدرنزدشمامی

بوده من با ابتدا از که زیرا داد شهادتخواهید "اید.نیز خود،01-05:06)یو رستاخیز از بعد عیسی .)

برایالقدسرابیابید.گناهانآنانیراکهآمرزیدید،روح"گوید:دمدومیشاگردانشرافرستاده،برایشانمی

(.03-01:00)یو"ایشانآمرزیدهشدوآنانیراکهبستید،بستهشد.



 القدس در زندگی رسوالن عملکرد روح

 

دائمیالقدسدرزندگیرسوالن،چهدربشارتانجیلوچهدرشفاهاییکهمتحققمیکارروح سازد،

نیزبهذکربخشهاییکهمهمهستنددهد.دراینجااست...چنانچهکتاباعمالرسوالنبرآنگواهیمی

فیلیپسبهاکتفامی پنطیکاست،شهادتاستیفان، خواندهشدنشائولدرکنیم: هنگامتعمیدمردحبشی،

راهدمشق...

الهیاتروح )پولسقدیسدررساالتخود، دروحدتکلیسا تنوععطایا را00:131قرن-0القدسو )

زاینقرارند:هایآناسازدکهنمونهمطرحمی
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(.5:5القدسکهبهماعطاشد،ریختهشدهاست.)رومروحمحبتخدادردلهایمابه

اگرروحاوکهعیسیراازمردگانبرخیزانیددرشماساکنباشد،اوکهمسیحراازمردگانبرخیزانید،

(.1:00هایفانیشمارانیززندهخواهدساختبهروحخودکهدرشماساکناست.)رومبدن

قوتروح به تا سازد ایمانپر سالمتیدر کمالخوشیو از را شما امیداآلنخدایامید، القدسدر

(.05:03افزودهگردید.)روم

ایم،بلکهآنکسندانستهاست،جزروحخدا.لیکنماروحجهانرانیافتههمچنیننیزامورخداراهیچ

نیزبیانمی را کهآنها فرمودهاستبدانیم، بهماعطا آنچهخدا کنیمنهبهسخنانروحکهازخداستتا

ازحکمتانآموخته بلکهآنچهروحشدۀ روحانیالقدسمیسان، روحانیآموزدو با را جمعمیها نماییم.ها

(.03-0:00قرن-0)

دانیدکههیکلخداهستیدوروحخدادرشماساکناست؟اگرکسیهیکلخداراخرابکند،آیانمی

(.01-3:06قرن-0خدااوراهالکسازد،زیراهیکلخدامقدساستوشماآنهستید.)

(.00:3قرن-0تواندگفت.)القدسعیسیراخداوندنمیاحدیجزبهروح

شدهنهبهمرکّب،بلکهبهشدهازماونوشتهباشید،خدمتکردهایدکهرسالۀمسیحمیچونکهظاهرشده

(.3:3قرن-0روحخدایحیّ،نهبرالواحسنگ،بلکهبرالواحگوشتیدل.)

میاماچونکهپسرهس فرستادکهندا دردلهایشما روحپسرخودرا ابّا"کندتید،خدا ای"یعنی"یا

(.1-1:6وسیلۀمسیح.)غال.لهذادیگرغالمنیستیبلکهپسر،وچونپسرهستی،وارثخدانیزبه"پدر

ید،ازودرویشمانیزچونکالمراستی،یعنیبشارتنجاتخودراشنیدید،درویچونایمانآورد

برایفدایآنمِلکخاصاوتاجاللاوستوده است، روحقدوسوعدهمختومشدیدکهبیعانۀمیراثما

(.01-0:03شود.)افس

ایموشهادتدانیمکهدرویساکنیمواودرما،زیراکهازروحخودبهمادادهاست.ومادیدهازاینمی

کندکهعیسیپسرخداست،خدادهندۀجهانبشود.هرکهاقرارمیتدهیمکهپدرپسررافرستادتانجامی

باورکرده دانستهو وما اودرخدا. خدادرویساکناستو نمودهاست. ما با کهخدا ایمآنمحبتیرا

 (.06-1:03یو-0محبتاستوهرکهدرمحبتساکناست،درخداساکناستوخدادروی.)
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 میمرجعرسمیتعلی
 

 ایمان تعمیدی ۀگان اقرار سه -۴

یابیم.القدسرامیتریناعتقادهایایمانیدرموردروحهنگامتعمیداستکهماقدیمیدراقرارایمانبه

روح به ارجاع عدم یا میارجاع اجازه واقع فرمولالقدسدر که فرمولدهد از را گانههایسههایدوگانه

شود.ورشدندرآبتعمیدهمراهمیگانۀایمانباسهبارغوطهسهمتمایزسازیم.اقرار

گذاشتندستبرویشود،کسیکهتعمیدمیهنگامیکهشخصتعمیدگیرندهداخلآبمی با دهد،

"آیابهخدایپدرکهقادرمطلقاستایمانداری؟"گوید:می

گوید:نوبۀخودمیگیرندهبهوشخصتعمید

"ایماندارم."

شخصتعمیددهنده،درحالیکهدستبرسرتعمیدگیرندهگذاشتهاست،بالفاصلهاورایکبارتعمیدو

گوید:دهد.سپسمیمی

به" که خدا پسر عیسیمسیح، ایمانداریبه روحآیا عهدواسطۀ در شده، زاده عذرا مریم القدساز

مازمیانمردگانبرخاسته،بهآسمانهاپنطیوسپیالطوسبهصلیبکشیدهشده،بعدازمرگ،درروزسو

"صعودکرده،درسمتراستپدرنشسته،برایداوریزندگانومردگانخواهدآمد؟

وهنگامیکهبگوید:

"ایماندارم."

شود.برایباردومتعمیددادهمی

گوید:باردیگرشخصتعمیددهندهمی

"القدسدرکلیسایمقدسایمانداری؟آیابهروح"

گوید:نکهتعمیدگرفتهاستمیآ

گیرد.وبدینترتیببرایبارسومتعمیدمی"ایماندارم"

.00فصل سوالن،نـّترهیپولیترومی،س

 القدس الوهیت روح -۲

الوهیتروح تأییدنمیعلیرغماینکهشورایقسطنطنیهعلناً مرحلهالقدسرا تعریفکند، دراین ایرا

القدسکهبرادراوگریگوریاهلنیسهدراینشوراازبازیلقدیسیعنیرسالهروحشودوبهاثرقائلمی

می دفاع میآن رجوع روحکند، به مربوط مقاله مینماید. ایمان نماد در را آن بیشازالقدسکه یابیم،

گذشتهبسطدادهشدهاست،اماتاریخآنممکناستکههمزمانباخوداینشورانباشد.
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ماایمانداریمبهخدایپدریگانهکهقادرمطلقاست،وخالقآسمانوزمینوتمامیچیزهایمرئیو

نامرئیاست،وبهخداوندعیسیمسیح،پسرخدا،یگانهمولودکهپیشازتمامیاعصارتوسطپدرمولود

ذاتقشدهباشد،باپدرهمآنکهخلشدونورازنوروخدایحقیقیازخدایحقیقیاست،مولودشدهبی

به و بهبوده که همهچیزساختهشد؛ او بهواسطۀ و انسانها ما نازلشده،خاطر آسمانها از نجاتما خاطر

بهواسطۀروحبه انسانشد؛ تنگرفته، زمانپنطیوسپیالطوسبهصلیبالقدسومریمعذرا در خاطرما

وبرطبقکتبمقدس،درروزسومازمیانمردگانبرخاسته،کشیدهشد،مشقتکشیده،درقبرنهادهشد،

زندگانومردگانرا صعودکردودرسمتراستپدرجلوسکردهودرجاللخواهدآمدتا بهآسمانها

بخشدوازپدرالقدسکهخداونداستوحیاتمیداورینماید؛وسلطنتاوپایانینخواهدداشت؛وبهروح

تجلیلمیشودوبناشیمی پدروپسریکسانپرستششده، وبها وتوسطانبیاءسخنگفتهاست؛ یابد،

می بهیکتعمیدبرایبخشایشگناهاناقرار ما جامعورسولی. مقدس، منتظرکلیسایواحدو و کنیم؛

 باشیم.آمین.قیامتمردگانوحیاتجهانآتیمی

 اقرارایمانقسطنطنیه        

 

 "وحدتتثلیث در " -3

بهگفتۀآتاناسیوس،ایننمادکهقطعاًدرقرنپنجمدرجنوبگـُل)فرانسۀامروزی(تدوینشدهاست،

شخص تمایز بر آن تأکید مهم. الهیاتی توضیح استبر الهیاتگواهی است. ایشان وحدت تساویو ها،

نماید.میشود،اماجایگاهاورادرتثلیثتصریحالقدسبسطدادهنمیمختصروح

وحدتپرستش در تثلیثرا تثلیثو در خدایواحدرا ما ایناصلاست: ایمانکاتولیکیمبتنیبر

بیمی پسرآنکهشخصکنیم، یکشخصاست، واقعپدر در تقسیمکنیم: ذاترا یا همآمیزیم در را ها

الوهیت،جاللوشکوهابدیالقدس،ازالقدسنیزدیگراست؛اماپدر،پسروروحشخصدیگریاستوروح

باشند.یکسانیبرخوردارمی

همچناناستروح پسرنیزبههمانصورتبوده، پدرمخلوقنبوده،همانگونهکهپدراست، القدس:

روح مخلوقنمیپسرمخلوقنیستو روحالقدسنیز عظیماستو پسر عظیمبوده، پدر القدسنیزباشد؛

القدسنیزابدیاست؛وبااینحالایشانسهابدیپسرابدیاستوروحباشد؛پدرابدیاست،عظیممی

نشدهویکنشدهوسهعظیمنیستند،بلکهیکخلقنیستند،بلکهیکابدی؛بههمانترتیبایشانسهخلق

ه،القدس؛وبااینحالایشانسهقادرمطلقنبودعظیم.همچنینپدرقادرمطلقاست،ونیزپسرونیزروح

القدسنیزچنیناست؛اماایشانسهبلکهیکقادرمطلق.همینطورپدرخدااست،پسرنیزهستوروح

القدسنیزچنیناست؛باوجودخدانبوده،بلکهیکخدا.بههمانصورتپدرخداونداست،پسرنیزوروح

خواهدکهبههرمسیحیازمامیاین،ایشانسهخداوندنبوده،بلکهیکخداوند:زیراهمانطورکهحقیقت
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کندکهعنوانخداوخداونداقرارکنیم،بههماننحومذهبکاتولیکمارامنعمیهابهیکازاینشخص

بگوییمسهخدایاسهخداوندوجوددارد.

باشد،نهساختهوکسساختهیاخلقیامولودنشدهاست؛فقطپسراستکهازپدرمیپدرتوسطهیچ

القدسازپدروپسراست،نهاینکهساختهیاخلقشدهباشد،بلکههخلقشده،بلکهمولودشدهاست؛روحن

القدس.القدسونهسهروحشود.لذایکپدرونهسهپدر؛یکپسرونهسهپسر،یکروحازایشانصادرمی

طورکترنبوده،بلکهسهشخصبهودراینتثلیث،هیچچیزقبلیابعدنیست،وهیچکسبزرگتریاکوچ

باشند،ونیزهمانطورکهقبالًگفتهشد،درهمهچیزبایدوحدترادرتثلیثهمسانابدیوهمردیفمی

 درموردتثلیثاینگونهبیندیشد.بایدوتثلیثرادروحدتپرستشنماییم.هرآنکهبخواهدنجاتیابد،

 یوسکوئه،منسوببهآتاناسکومنمادکویی

 

 اصالت هر شخص -۱

ترتیب، بدین دارد. را خود خاص اصالت بوده، متمایز شخص هر اما است، فرد به منحصر تثلیث

 شده.مصادرشدهاستوهمفرستادهالقدسهروح

واسطۀالقدس،خالقاموردیدنیونادیدنیکهبهماایمانداریمبهخداییگانهحقیقی،پدروپسروروح 

درآسمانوبررویزمینساختهشدهاست.آنهماناخداییگانهاستواینتثلیثیگانهباناماوهمهچیز

الهیاست]باذاتالهی[.]اما[پدرخودْپسرنیست،بلکهپسریداردکهپدرنیست.پسر،همانپدرنبوده،

باشد،کهنهخودْدهندهمیلحاظطبیعت،باپدریکساناست.وروحهماناتسلیبلکهپسرخدااستکهبه

لذاپدرمولودنبوده،پسرمولوداست.روحپدراستونهپسر،لیکنصادرشدهازپدر]وازپسر[می باشد.

ایم:مولودنبوده،لیکنصادرشدهازپدر]وازپسر[است.اینپدراستکهصدایشراازفرازآسمانهاشنیده

(.اینپسراستکه0:01پطر-0؛01:5)مت"نودم.اورابشنوید!ایناستپسرحبیبمنکهازویخش"

دهنده[استکهدهنده]روحتسلیام.خودتسلیام،ومنازخدابهاینجهانآمدهگوید:منازپدرآمدهمی

می او مورد در بهپسر اگر تسلیگوید: نروم، سویپدر آمد)یو نخواهد شما نزد اینتثلی06:1دهنده ث(.

واسطۀفضیلتوقدرتشوشکوهش(،شدهبهها،یکجوهر،فضیلت،قدرت،شکوه)واحدمتمایزدرشخص

تفاوتمی بدون و قابلتجزیه خواهغیر ندارد، طبیعتالهیوجود باوریم( این بر )ما آن از خارج باشد؛

 نخداباشد.بتوانتصورکردکهآطبیعتفرشته،خواهطبیعتروح،خواهطبیعتهرقدرتیکه

 نمادتولِد
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 شود صادر می القدس روح -5

گیرندگانمذهبی،بلکهبرایدانشمندانعلومالهیاینهبرایتعلیمشورایالتـْرانچهارمکهاعتقادنامه

می میپیشنهاد تصریح را شخصتثلیث سه  شدن مرتبط نحوه بهکند، و شدنکند، اخصصادر طور

القدسرا.روح

کنیمکهیکخدایواحدحقیقی،ابدیوعظیم،قادرمطلق،سادگیتصدیقمیاعتقادداریموبهماقویاً

القدسوجوددارد؛سهشخصاماازیکالیتغیر،غیرقابلدرکوغیرقابلتوصیف،یعنیپدروپسروروح

القدسازاینوید،وروحآآید،پسرفقطازپدرمیجوهر،یکذاتیاطبیعتِمطلقاًبسیط؛پدرازکسینمی

گردد.ایشانازذاتیالقدسصادرمیشودوروحکند،پسرمولودمیازآن.ازلیوهموارهابدی،پدرتولیدمی

طورمشابهمساوی،قادرمطلقوابدیهستند.اصلمنحصربهفردتمامیچیزها،خالقهمهواحدبوده،به

گیرد،وازواسطۀنیرویمطلققدرتش،همهرادربرمینی،کهبهامورمرئیوغیرمرئی،روحانیوجسما

یعنیفرشته یعنیروحانیوجسمانی، اینوآنمخلوقرا، ازهیچ، خلقآغاززمان، ودنیایزمینیرا ها

کند؛سپسمخلوقانسانیکههردوجنبهرادارد،وازروحوجسمترکیبشدهاست.زیراکهشیطانومی

توسطخداخوبخلقشدهبودند،امابهخواستخودشانشریرشدند.انساننیزدیوهای دیگرنیزطبیعتاً

باشد،واشمنقسمنمیمرتکبگناهشد،امابهوسوسهشیطان.اینتثلیثمقدسکهبنابهجوهرۀوجودی

اوبهحسبخاصیتشخص بهنوعبشراعطاءکردهاست، آموزۀنجاترا متمایزاست، توسطموسی،ها، الً

ها.انبیایمقدسودیگرخادمین،براساسطرحیکامالًمنتظمدرطولزمان

می تثلیث کل گرفتننشعمل تن که مسیح عیسی خدا، یگانه پسر کمکسرانجام به یعنی باشد،

نسانیالقدسدربطنمریمعذراواقعاًانسانشد،انسانیمرکبازیکروانمنطقیویکجسمانسانی،اروح

به حیاترا راه سرشت، دو با بهیگانه که آنجا از است. بارزترینشانداده جاودانیبوده،طرز عنوانخدا

توانسترنجکشد،بهصورتانسان،خودرافانیورنجبرگردانید.لذااونیززجرکشیده،بررویچوبنمی

کرده،ازمیانمردگانبرخاستوبهآسماندرونجهنمنزولصلیب،براینجاتنوعبشر،جانسپرد؛ویبه

صعودنمود؛لیکناودرروحخودنزولکردودرجسمخویشازمردگانبرخاستونیزبههمانترتیبدر

داوری مردگانرا ایامخواهدآمدوزندگانو آخر ویدر حالتبهآسمانصعودکرد. ایندو هریکاز

حسباعم به کسرا هر و کرد باخواهد همگان برگزیدگان. چه مطرودانو چه داد، الشعوضخواهد

ایمستوجبعذابابدیباتبعاعمالنیکوبدشان،عدهاینکدارندزندهخواهندشدوبهجسمیکههم

ایدیگرازجاللابدیبامسیحبرخوردارخواهندشد.شیطانشده،عده

ودرآنتنهایککلیسایجهانیایماندارانوجودداردوخ نجاتنمییابد، ارجازآنهیچکسمطلقاً

باشد.جسموخوناودررازسپاسگزاری،واقعاًبهخودمسیحنیزدرعینحالکهکاهناست،قربانینیزمی

شرابمحفوظشده بهصورتنانو شرابتبدلیازاندکه و جسمبوده نانتبدلیاز واسطۀقدرتالهی،
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 ما بدینوسیله تا اینراخون؛ وحدتمتحققگردد. راز تا بیابیم او از است، یافته ما ویاز که را آنچه

بهقدرتکلیدهایهیچکسنمی بنا باشد، بهقواعدمنصوبشده مگرکشیشیکهبنا نماید، تواندبرگزار

رازتعمیدکهدرآبان جامکلیساکهخودعیسیمسیحبهرسوالنوجانشینانایشانواگذارکردهاست.

وروح پسر تثلیثیگانهیعنیپدر، و نامخدا درصورتیکهمطابقالقدسطیآنخواندهمیشده، شود،

بزرگساالنبهکارمی همبراینجاتکودکانوهمبراینجات انجامشود، اگرقواعدورسومکلیسا رود.

ایحقیقیشفایابد.تنهاواسطۀتوبهتواندبهکسیبعدازدریافتغسلتعمید،درگناهنزولکند،هموارهمی

خاطرایمانراستینوزندگانینیکویشانکهمطبوعخداست،مستحقباکرههاوپرهیزکاراننیستندکهبه

توانندازاینموهبتبرخوردارگردند.باشند،بلکههمچنیناشخاصمتأهلنیزمیحصولحیاتابدیمی

می ما به مربوط که آنچه بنحال همشود، کلیسایجهانی، شورای تأیید به پیا با ]لومبارد[،کالم یر

تصدیقکرده،ایمانداریمکهفقطیکواقعیتاعالکهغیرقابلدرکوغیرقابلتوصیفاست،وجوددارد

طوراخص.درنتیجه،درخداالقدس،سهشخصمتفقاًوهریکبهکهحقیقتاًعبارتاستازپدر،پسروروح

همینواقعیتفقطیک هرکدامکهباشد، اینسهشخص، هریکاز نهیکتربیع، تثلیثوجودداردو

است،یعنیذات،جوهروطبیعتالهی.فقطاواصلهمهچیزاست؛خارجازاوهیچچیزوجودندارد.این

کند،کهمولودمیکند،لیکناینپدراستکندونهمولودشدهاستواقدامینیزنمیواقعیتنهمولودمی

هاتمایزوجودشود.بدینترتیب،میانشخصالقدساستکهصادرمیشودوروحپسراستکهمولودمی

روح و پسر پدر، اینکه علیرغم وحدتدارد. طبیعتش، به بنا و واقعیتدارد هایالقدسمتفاوتهستند،

روحمتفاوتینمی نیزهست، پسر آنچهکهپدرهست، هر بههمانگونهمیباشند. بدینالقدسنیز باشد؛

باشند.زیراکهپدربامولودذاتمیترتیب،مابنابرایمانارتودُکسوکاتولیک،اعتقادداریمکهایشانهم

پدریکهبهمنداد،از"باشد:کردنابدیپسر،ذاتخویشرابهاودادهاست،چنانکهاینآیهگواهآنمی

بهاودادهوبخشدیگررا(.نمی01:09یو)"همهبزرگتراست. توانگفتکهاویکبخشازذاتخودرا

بسیطاست،غیرقابلتقسیممی باشد.امابرایخودنگاهداشتهاست،زیراکهذاتپدربهدلیلآنکهمطلقاً

خودبخشیرانگاهآنکهبرایتوانگفتکهپدربامولودکردنپسر،ذاتخودرابهاومنتقلکرده،بینمی

هنگاممولودشدن،ذاترابود.بنابراین،بدیهیاستکهپسربهدارد؛چراکهدراینصورتاودیگرذاتنمی

آنکهدرذاتکاستیپدیدآید،وبدینترتیب،پدروپسرذاتیکسانیدارند.ازپدردریافتکردهاست،بی

پدروپسروروح واقعیتییگانهمیمیالقدسکهازایشانصارلذا برای"راستی"باشند.هنگامیکهشود،

(،اینواژه01:00)یو"تایکباشند،چنانکهمایکهستیم."کند:پیروانخودبهدرگاهپدرچنیندعامی

برایاشخاصالوهیبهمعنیوحدتهویتدر"یک" برایپیروانبهمعنیوحدتمحبتدرفیضبوده،

طبیعتمی باشد، می"راستی"چنانکه چنین بابدیگر در در"گوید: که شما پدر چنانکه باشید، کامل

واسطۀ،کاملبه"کاملباشید"طورمبسوطگفتهاستکه(،گوییبه5:11)مت"آسماناستکاملاست.
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اواسطۀطبیعت،هریکبهشیوۀخود.زیر،کاملبه"چنانکهپدرشماکهدرآسماناستکاملاست"فیض،

تراست.کهمیانخالقومخلوق،هرقدرکهشباهتمشهودعظیمباشد،تفاوتبینآنهابازهمعظیم

الترانچهارم،دربابایمانکاتولیک

 

 تثلیث از القدس، یک شخص روح -6

القدسیادآوریشد،درشورایلیوننیزهمیناتفاق(الوهیتروح0درشورایقسطنطنیه)متن چنانکه

القدسدرتثلیثو(،جایگاهروح1(ودرنمادتولِد)متن3)متنکوئهکومکوییافتاد.همانطورکهدرنماد

نیزخودوحدانیتتثلیثتذکردادهشدهاست.



القدس،یکخدایواحدقادرمطلقایمانداریمواینکهدرتثلیث،روحمابهتثلیثمقدس،پدر،پسرو

ذات،ابدیوقادرمطلقاست،همچنینیکاراده،یکقدرت،یکجاللتمامیالوهیتهموارهاساسی،هم

وسیلۀاوتمامیچیزهاییکهدرآسمانوواسطۀاو،دراووبهوجودداردواوخالقتمامیمخلوقاتبوده،به

ناشیمی دارند، روحانیوجود جسمانیو نامرئی، مرئی، رویزمین، ایناستکهبر بر ما اعتقاد باشند.

باشند]...[.هایتثلیث،واقعاً،تماماًوکامالًخدامیهریکازشخص

شده،القدس،تماماً،کامالًوواقعاًخدااستکهازپدروپسرصادرهمچنینمابراینباورهستیمکهروح

همهچیزمساویوهم ابدیاستدر بههماندرجهدرهمهچیز مطلق، بههماندرجهقادر ذاتبوده،

مطلق، بلکهیکخدایقادر نبوده، اعتقادداریمکهاینتثلیثمقدسسهخدا نیز و پسر. و همانندپدر

باشد.ابدی،نادیدنیوالیتغیرمی

                                     ایمانامپراطورمیخائیلاقرار                                   

ئولوگ،شورایدوملیونپاله

 

 کلیسا روانالقدس،  روح -7

باشد.یکقرنپیش،لئونهشتمباقاطعیت،اینامررادرنامۀالقدسحقیقتاًروانیاجانکلیسامیروح

متذکرشدهاست. Divinum illud munusپاپیخودبهنام

کلیسایپدیدآمدهکهازخودآدمدومناشیشدهبود،هنگامیکهبررویصلیببهخوابرفت،درروز

به را خود بار اولین برای پنطیکاست، انسانشکوهمند به بارز روز،طور همین در ساخت. متجلی ها

القدسشروعبهایجادبرکاتیدربدنعرفانیمسیحنمود.روح

 روحبدین فرستادن با ارتباط در رسوالنش به مسیح وعدۀ آخرین کهترتیب، یافت تحقق القدس

بایستخودازطریقالهام،تعلیمراانتقالداده،تکمیلنماید،وبهعبارتیودیعترامُهرومومگرداند:می
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(]...[،اواین06:03)یو"لیکنچوناویعنیروحراستیآید،شمارابهجمیعراستیهدایتخواهدکرد."

می اعطا  بهکلیسا بهحقیقترا و دائمیکند، هرگزقربانیخطاواسطۀحضور مراقباستکهکلیسا اش،

ثمر مثمر براینجاتاقوام گسترشداده، فزونتر هرچه الهیرا بذرهایتعلیم روز به روز بتواند نگشته،

هاست،الزماستکهاینوظیفهراتاپایانایامادامهدهد،گرداند.وچونکلیسابراینجاتاقوامایجادشد

القدساعطاشدهاستتاکلیساراپابرجانگاهداشته،موجبرشدآنوقوتوحیاتدائمینیزتوسطروح

گردد]...[.

بهبه هیچگواهیروشنترازعطایایینیستکهکلیسا الوهیباشد، تماماً برایآنکهکلیسا طۀواسعالوه،

عطایاییکهبانیواعطاکنندۀآنهاروح مزینبهدرخششوجاللگردیدهاست، وکافیآنها القدساست.

باشد]...[.القدسروانیاجانآنمیاستکهبگوییماگرمسیحسرکلیسااست،روح

بودهاند،ساکنواسطۀفیضدرعادالنیکهپیشازمسیحزیستهالقدسهموارهبهشکینیستکهروح

است]...[؛درواقعروح وبهگفتۀبازیل، نهاینکهفقطدرآنروز"القدسدرروزپنطیکاستمتجلیشد،

نمودواینشروعبهساکنشدندرمقدسینکردهباشد،بلکهبرایگسترشبیشتر،عطایایشراانباشتمی

]...[."هسخاوتشبسیاربود.شمارنمیرفتبهایندلیلکآغازکاروینبوده،عملکردیجدیدبه

القدسبرایاولینباردرشود؛دراینراز]...[روحهنگامتعمیدآغازمیتجدیدحیاتواحیایانسان،به

[.همان3:6]یو"آنچهازروحمولودگشت،روحاست."گرداند.روحشخصنفوذکرده،اوراشبیهخودمی

کندتازندگیمسیحی،استوارترونیرومندترگردد.خودراعطامیواسطۀرازمقدستأیید،القدسبهروح

 Divinum illud munus، لئونسیزدهم

 

 القدس مکاشفه،عملکرد روح -3

 عنوان تحت خود اساسنامۀ در دوم واتیکان خدا"شورای می"کالم یادآوری کار، مکاشفه، که کند

مقدس،ونیزسنّت،تأکیدگذاشتهشده،سنتیالهامیکتابالقدساست،وازاینرواستکهبرخاصیتروح

کند.آنراکهازطریقنوعیمکاشفۀپیوسته،تکمیلمی

(،0:9اشرابشناساند)افسخدابهدلیلنیکوییوحکمتش،پسندیدکهخودراآشکارساخته،رازاراده

القدس،بهپدردسترسیپیداکرده،ودرروحگرفته،هاازطریقمسیح،یعنیکلمۀتنواسطۀآنانسانوبه

بدینترتیبوبه0:1پطر-0؛0:01شوند)افساشمیبدلبهشریکانطبیعتالهی واسطۀاینمکاشفه،(.

عنواندوستانشمخاطبهارابه(،درمحبتبسیاروافرش،انسان0:01تیمو-0؛0:05خداینادیدنی)کول

(،تاایشانرادعوتبه3:31سازد)بار(وباایشانارتباطبرقرارمی05-05:01یو؛00:33قرارداده)خروج

مشارکتباخودنموده،آنانرادراینمشارکتبپذیرد]...[.
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عمیق مکاشفه درکاین اینکه روحبرای همان گردد، الینقطعالقدسبهتر را ایمان عطایایش، واسطۀ

کند]...[.ترمیکامل

سازند.زیرامقدسبهشکلیتنگاتنگبههمگرهخورده،بایکدیگرارتباطبرقرارمیمقدسوکتابسنّت

کنندتایکچیزراتشکیلدهندوبهگیرندوباهمتالقیمیکههردوازهمانسرچشمهالهینشأتمی

درواقعکتاب روحالهیکهبهصورتنوشتهدفیواحدبرسند. بردَمِ کالمخدامقدسبنا هدرآمدهاست،

کهبهرسوالنتوسطمسیحخداوندو-دهدطورکاملکالممقدسراتعلیممیاست؛سنـّتمقدسنیزبه

وعظآنتحتهدایتروحراستیکهآنرا-القدسبهودیعهگذاشتهشدروح با تا بهجانشینانایشان، ،

اداریمنتشرسازند؛نتیجتاًدرموردهرچهکهمکشوفنماید،آنراحفظنموده،نمایشداده،باوفواضحمی

اساسنوشتهمی بر صرفاً اطمینانکلیسا سنـّتهایمقدسنمیشود، چه همیندلیلاستکه به باشد.

مقدسبایدهموارهبااحساسمحبتواحترامیکسانیپذیرفتهشده،تجلیلشوند.مقدسوچهکتاب

شورایواتیکاندوم،کالمخدا

 

 

 

 

 القدس و کلیسا روح -9

بُعدروحژانپلدومدرنامۀپاپیخوددرموردروح موردالقدسالقدس، شناسیشورایواتیکاندومرا

می قرار روحتأکید توانستنقشسازندۀ مزبور شورای که چرا مشهوددهد، کلیسا زندگانی در القدسرا

(.0:09تمییزدهد)مکا"گویدمیروحبهکلیساها"نموده،آنچهراکهامروز

(،در01:1پسازاتمامکاریکهپدربرعهدهپسرنهادهبودتابررویزمینبهانجامرساند)یو"-05

مدامتقدیسنمایدتابرایایماندارانحضوربهدرگاهروزپنطیکاست،روح القدسفرستادهشدتاکلیسارا

(.اینهمانروححیات،یعنیچشمۀآبجوشنده0:01هیاشود)افسپدرتوسطمسیحودرروحواحد،م

یو اند،هاییکهدرگناهمردهواسطۀآنپدربهانسان(کهبه39-1:31؛1:01برایحیاتابدیاست)ر.ک.

"(.00-1:01بخشدتاجسمفانیایشاندرمسیحازنوزادهشود)رومزندگیمی

گوید.واقعۀواتیکاندومدرموردتولدکلیسادرروزپنطیکاستسخنمیبدینترتیباستکهشورای

مسیحِ پنطیکاستتجلیقطعیآنچیزیاستکهازهمانیکشنبۀقیامدرهمانمجمعبهانجامرسید.

."القدسرابیابیدروح".ویبهایشانگفت:"داد"القدسراشدهازمیانمردگان،آمدوبهرسوالنروحزنده

اتفاقافتاد،بعداًدرروزپنطیکاستنیزدر"دردرهایبسته"آنچهکهدرآنهنگامدرداخلاتاقغذاخوری،

سویشوندورسوالنبهمناسبتعیدبهبیرونودربرابرهمگانمتجلیشد.درهایمجمعغذاخوریبازمی
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القدسبهمسیحشهادتدرقدرتروحشوندتاساکنانوزائرینیکهدراورشلیمگردآمدهبودند،روانمی

اوبرمنشهادتخواهدداد؛وشمانیز،زیراکهاز"شود:دهند.بدینساناستکهکالمعیسیمتحققمی

"ابتدابامنبودهاید.

القدسپیشازجاللیافتنمسیح،دردنیابدونشکروح"خوانیم:درسنددیگرواتیکاندومچنینمی

اکارمی بهکرد. کلیسا طورمادرروزپنطیکاستبرشاگرداننازلگشتتاهمیشهدرایشانساکنگردد:

"علنیدربرابرجماعاتظاهرشدوبشارتانجیلدربینغیریهودیانآغازبهانتشارکرد.

 با کلیسا روح"فرارسیدن"زمان نازلشدن بهیا اورشلیم در رسوالنیکه مادرالقدسبر مریم، همراه

وضوحهاییکهبههاونبوتایآغازگردیدکهوعدهخداوند،گردآمدهبودندآغازشد.زمانکلیسادرلحظه

طورآشکارمتحققشدند،واینعبارتبودشد،دررسوالندرقوتوبهمربوطبهپاراکلت،یاروحراستیمی

ازتولدکلیسا.کتاباعمالرسوالندرفصل گوید.نتیجهآنکهبردراینموردسخنمیهایبسیاریمکرراً

بیانمی اعتقاداتایشانرا جماعتیکهلوقا روححسبآگاهیجماعتاولیه، نادیدنی،القدسبهدارد، طور

،روشکسانیراکهبعداز"قابلدرک"طورنادیدنیولیدرعینحالروشایشانراتضمینکردهبود،به

القدس،ایشانخودراقادربهانجامکردند.باآمدنروحدرایتیماحساسمیرفتنعیسایخداوندعمیقاًخو

عمل دقیقاً این یافتند. قوت از پر را خود و بود شده نهاده آنان عهدۀ بر که احساسکردند مأموریتی

القدسدرایشانبودونیزعملدائمیروحدرجانشینانآناندرکلیسا.روح

القدس،زمانکلیساگویندکهباآمدنروحبهمامی"هانورامت"ازاساسنامۀهاینقلشدهقسمت-06

فهمانندکهزمانکلیساادامهداردودرطولقرنهاوازنسلیبهنسلدیگرآغازگردید.همچنینبهمامی

ست،اینزمانیابد.درعصرحاضر،درحالیکهبشریتبهانتهایهزارۀدومبعدازمسیحرسیدهاتداوممی

دانیمکهطوراخصدرشورایواتیکاندوم،یعنیشورایقرنخودمانذکرشدهاست.درواقعمیکلیسابه

یکشورای برگزارشدهاست:شوراییبامضمونکلیسا.تعلیماینشورادرعین"کلیساشناسی"مخصوصاً

 اساساً یعنیتحتنفوذحقی"شناسانهالقدسروح"حال، القدسکهروحکلیساقتدرموردروحنیزهست،

تبعدورۀطوردقیقوبهاشبهتوانگفتکهشورایواتیکاندوم،درغنایمرجعرسمیتعلیمیباشد.میمی

."گویدکهروحبهکلیساهامی"فعلیتاریخنجات،حاویهرآنچیزیاست

طورخاصتصدیقپاراکلترابه-دسالقشوراتحتهدایتروحراستیوباشهادتدادنبراو،حضورروح

بهمی کند. مجددا اورا ایندورانسخت، در شورا ایناعتقاد"حاضر"عبارتدیگر، پرتو در ساختهاست.

اشوقصدالعادهتماماقداماتیراکهمنجربهتحققواتیکاندوم،مرجعرسمیتعلیمیراسخ،اهمیتفوق

کنیم.میشود،بهتردرکاشمیشبانیوکلیسایی

بخشدخداوندیکهحیاتمی"ۀپاپی)نام"القدسروح"ژانپلدوم،
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لیون ئوس اهلنِایرِ  

 القدس روح بهاقرار به ایمان  -۴1

دهدطورقطعیتدوینشوند،مواداصلیآنهاراارائهمیهابهایرِنِئوساهللیون،پیشازآنکهاعتقادنامه

پردازد.القدسوعملاومیکهسومینآنهاکهنسبتاًمبسوطاست،بهروح

تکیه و بنایما شالودۀ چنیناستترتیبایمانما، ما: رفتار المکان،-گاه نامخلوق، یکخدایپدر

 است. ایمانما ایناولینمادۀ خالقهمهچیز: خدایواحد، پسرخدا،-نامرئی، کلمۀخدا، دومینماده:

به ماهیتخاصخداوندعیسیمسیحکهبرانبیا، ظاهر"دبیرهایت"حسبوجهمشخصۀنبوتشانو پدر،

صورتانسانیواسطۀاوهمهچیزساختهشدواودرایامآخربرایقوامبخشیدنبههمهچیز،بهگشت،به

و نابودساخته،حیاتراظاهرگرداندومشارکتخدا مرئیوقابللمسدربینانسانهازیستتامرگرا

واسطۀاوانبیانبوتکرده،پدرانْامورخدارادریافتندوالقدسکهبهمادۀسوم:روح-انسانرامتحققسازد.

طرزنوینیبربشریتفروریختهشد،انسانرابررویعادالندرراهراستیهدایتشدند،اوکهدرایامآخربه

  گرداند.زمیندرنظرخداتازهمی

 رسالۀموعظۀرسولی                 

 

 ثلیث و تعمیدت -۴۴

شود،بُعدتثلیثیحیاتالهیراکهشخصتعمیدگیرندهایمانتثلیثیکهپیشازتعمیدانجاممیاقراربه

سازد.شود،متجلیمیواردآنمی

به تجدیدحیاتما اینرواستکهتعمیدِ درواسطۀاینسهمادهتحققمیاز تولددوباره ما لذا یابد؛

به را درمیمیالقدسممکنواسطۀپسردرروحخدایپدر را آنانیکهروحخدا زیرا بهدانیم: سوییابند،

کندوپدربرایایشانفسادناپذیریسویپدرهدایتمیسویپسر،وپسربهعبارتدیگربهروند،بهکلمهمی

توانبهپدرسازد.بدینترتیب،نهبدونروحامکاندیدنکلمهخداوجوددارد،ونهبدونپسرمیرامهیامی

شود؛حالالقدسانجاممیائلگردید:زیراکهشناختپدرتوسطپسراستوشناختپسرخداتوسطروحن

ایشود،پسرآنرابنابهمیلپدربهکسانیکهخواستاواستوبهشیوهالقدسمیآنچهکهمربوطبهروح

 نماید.خواهد،اعطامیکهپدرمی

رسالۀموعظۀرسولی
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 القدس دستان خدا: پسر و روح -۴۲

روح و پسر به اشاره برای پدر دستِ دو بدیع بهاستعاره رفتن با و است، مانده باقی مشهور القدس،

نماید.ایبارزکارتثلیثراآشکارمیانگاری،بهشیوهگونهفراسویانسان

بگریزد،چراکهپدربادستانخود و"گفت:چنینسخنمیحضرتآدمهرگزنتوانستازدستانخدا

بهصورتوشبیهخودبسازیم. به0:06)پید"انسانرا ازاینرواستکهسرانجام]...[،دستانخدا لذا .)

انسانحیاتبخشیدتاآدمبهصورتوشبیهخداگردد]...[.

ان،بهانسالقدساستکهانسان،ونهبخشیازواسطۀدستانپدر،یعنیتوسطپسروروح]درواقع[به

  گردد.صورتوشبیهخدامی

هابرعلیهبدعت              

 

 حیات الهی ۀالقدس، عطی روح -۴3

)ساکنشدنروحدرکلمهخداکه«الهیاتبرطبقسکونت»ایرنئوسبعدازآنکهمفهومآنچهراکهوی

بخشاوراموردتأکیدقرارحیاتالقدسراخاطرنشانساخته،نقشنامد،تجلیاتعمدۀروحانسانشده(می

دهد.می



خداتوسطانبیاوعدهدادهبودکهاینروحرادرایامآخربرخادمینخود،چهمردوچهزن،فروبریزدتا

ایشاننبوتکنند.وبههمینخاطراستکهاینروحبرپسرخداکهانسانشدهبودنازلگشت:توسطاین

هارافروگرفتهودرکاریکهبادستاندادتادرنوعبشرساکنگشته،انسانقمیامر،بااو،خودراانطبا

شانکردوایشانراازپوسیدگیگزیند؛ویدرایشانارادۀپدررامتحققمیخداشکلگرفتهاستسکنی

بخشد.نجاتداده،تازگیمسیحرابهآنانمی

درموردهمینروحاستکهلوقا همینروحاستکهداوودبراینوعبشرازخداطلبکردهبود]...[.

باقدرتبرتمامیامتمی تاگویدکهبعدازصعودخداوند،درروزپیطیکاستبرشاگرداننازلگشت، ها

همچنینشاگردانبه بگشاید: عهدجدیدرا حیاتبخشیده، بهتمامیواسطۀاحیاایشانرا باحسیواحد،

هایجداشدهرابهوحدتهدایتکرده،نوبرالقدسقبیلهکردند،درحالیکهروحزبانهاخداراپرستشمی

کرد.بههمیندلیلاستکهخداوندبهماوعدهدادهبودکهبرایمایکهارابهپدرتقدیممیتمامیامت

 برساند. بهخدا را ما آردخشکبدونآبنمیپاراکلتبفرستدتا همانطورکهبا نانیزیرا توانخمیریو

توانستیمبدونآبیکهازآسمانآمدهاست،دردرستکرد،بههمانشکلنیزمایانیکهکثیربودیم،نمی

بدونوجودآب،ثمریبهبارنمی وهمانطورکهزمینلمیزرع، بههمانصورت،مسیحیکیگردیم. آورد،

توانستیمبدونبارانسختیکهازباالآمدهاست،حیاتراراولچوبخشکبودیم،هرگزنمیمایانیکهد
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واسطۀشستشویتعمید،فسادناپذیریرادریافتکردهاستوروحماآنبهثمربیاوریم.زیراکهجسممابه

ومیکدیگرند،زیراکههرکند.بههمیندلیلاستکههریکازآنهاالزموملزالقدسدریافتمیراازروح

    خشیدنحیاتدرخدامشارکتدارند.کدامدرب

هابرعلیهبدعت                             

 

 بازخوانی تمثیل سامری نیکو  -۱

ایرِنِئوسبابازخوانیدوتمثیلسامرینیکووقنطارها،محبتخدارانسبتبهانسانکهاورادعوتبه

دهد.نماید،موردتاکیدقرارمیمیمشارکتباخود

القدسسپرد،همینانسانیخداوند،انسانراکهمایملکویبودوبهدستراهزنانافتادهبود،بهروح

برجراحاتشمرهمنهاد،تابتوانیمبعدازدریافتصورتونشانۀپدرو کهدلشبهحالاوسوختوخودْ

ارملوکانه،قنطاریراکهبهماسپردهشدهبود،مثمرثمرشده،آنرابهواسطۀروح،بادادندوقنطپسربه

 کثرتبهخداوندبازگردانیم.

هابرعلیهبدعت



 حیات در روح، بخشش کلمه است -۴5

بهایرنئوسخصوصیتجدایی خود که را روح و کلمه قرارناپذیر تاکید مورد است، هادی خدا سوی

دهد.می

هاظاهرخواهدشد،دربینایشانبررویزمینزیسته،باهاعالمکردکهخدابرانسانازهمانآغاز،کلم

دستاوساختهشدهاستحاضرخواهدبود،تاآنهارانجاتداده،ایشانسخنخواهدگفتودرکاریکهبه

،یعنیازروح"ماراازدستکسانیکهکهازمانفرتدارندنجاتدهد"بگذاردکهویرادرککنند،تا

وکاریکندکه تاانساندر"ماندرقداستوراستیخدمتنماییمدرتمامیروزهایزندگی"تخطی، ،

پیوندباروحخدا،بهجاللپدرنائلگردد.

هابرعلیهبدعت

بنابراین،چیزهاییکهدرآسماناستوچیزهاییکهبررویزمیناست،دراونوسازیشده،انسانبا

روحدرویساکنمیروحمتحدمی میگردد، کهسرروحاستوروحرا وخودْ بخشدتاسرانسانشود،

 .گوییمشنویموسخنمیبینیم،میواسطۀاینروحاستکهمامیگردد:چراکهبه

هابرعلیهبدعت
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 ناترتولی

 القدس در تعمید آب و روح -۴6

القدسگیرد.آبدرهنگامتعمیدکهدرنامپدر،پسروروحمیآبعنصریاستکهتطهیردرآنانجام

سازد.القدسرامهیامییافتروحمالحظهشود(،در0،09،01پذیرد)متونصورتمی

شناساند،اجماالً.بدینمنظورکافیاستکهاینوقایعراازسرمنشاآنکهپایۀتعمیدرابهمامی1-0

روح پیشبهخاطرنشانسازیم: پیشاز تعمیدرا گذرنمودمیواسطۀعملش، بررویآبها ابتدا در و کرد،

(.یکروحقدوسیت0:0نمودوخواندهشدتابررویآبهاساکنشودتاآنهارامملوازحیاتگرداند)پیدمی

بودهاست،برآبمقدسگذاشتهشدهاست،یابهعبارتدیگرآب،قداستخودراازروحیکهحاملآن

بایدکیفیتآنچهراکهدرباالقرارمی گرفت.زیراکههرآنچهدرزیرچیزدیگریقرارداشتهباشد،ضرورتاً

کندکهجسمانیدرارتباطباروحانیقراربگیرد:داردبهخودبگیرد.اینامرمخصوصاًزمانیصحتپیدامی

گردد.آببهدلیلهمینروحقدوسیتاستکهنتشرمیدلیلبافتظریفآن،بهسهولتنفوذکرده،مبه

گردد.کنندهمیدرطبیعتتقدیسشده،وخودْتقدیس

بودهاستتعمیدمی"-0 البته!همان"گیریم؟اماآیاخواهیمگفتکهمادرهمینآبهاییکهدرابتدا

هایمختلفوجوددارند.امابهگونهباشند،هرچندکهآبهانیستندمگردراینمفهومکهازهماننوعمی

تفاوتیمیانکسیکهدردریایادربرکه،-3شود.هانیزنمایانمیآنچهکهبهنوعتخصیصدارد،درگونه

شود،وجودندارد.بههمانگونهنیزدررودخانهیادریکچشمه،دردریاچهویادریکحوضچهشستهمی

رروداردنتعمیددادوکسانیکهپطرسدردریایطبریهتعمیددادوجودتفاوتیمیانکسانیکهیحیید

برسرراهبودتعمیدداد،نجاتش(.همینطورآنخواجه3:6ندارد)مت سرراکهفیلیپسباآبیکهتصادفاً

(.1:36هیچکموکسریازدیگرتعمیدگرفتگاننخواهدداشت)اع

نیکهدرابتدابهآنهاتفویضشد،درآیینتقدیسماهرگاهکهناملذاهمهگونهآب،بدلیلحقکه-1

خدااستمدادشود،شرکتدارند.بالفاصلهبعدازآنکهاستمدادانجامشد،روحازآسماننازلشده،برآبهایی

تقدیسمی را حضورشآنها با توقفمیکه بدینترتیبآبهایتقدیسکند، و انماید، نوبهخود به زشده

شوند]...[.قدرتتقدیسکردنبرخوردارمی

کنیم،بلکهبعدازطاهرشدندرآب،القدسرادریافتمی.اینبدینمعنینیستکهمادرآبْروح6-0

(.دراینجانیزصورتبرواقعیت3:3،00:01باوساطتفرشته،آمادههستیمکهروحرادریافتکنیم)مت

کپیشیمی همانطور یحییبهگیرد: میه مهیا را راههایخداوند عنوانمنادی، )یو همان3:01کرد به ،)

کند،ازطریقپاکالقدسترسیممیایکهبرتعمیدنظارتدارد،راههارابرایآمدنروحترتیبنیزفرشته

برهرگاهکال-0(.09:05القدسمُهرشدهاست)تثکردنگناهانباایمانیکهدرپدر،پسروروح مخدا
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شاهدانایمانما03:0قرن-0شود)حضورسهشاهدتکیهکند،عطیهوافرترمی بهفیضبرکتتعمید، !)

گانۀالهیبرایبنایامیدماکافیاست.وازآنجاباشند.وایننامسههمانهاییهستندکهضامننجاتمی

سهشخصمیکهشهادتایمانبه گرو در آنباعنوانضامننجات، به نیز قیدکردنکلیسا ضرورتاً شد،

القدسحضورداشتهباشند،(.چراکهجاییکهسهشخصیعنیپدر،پسروروح01:01شود)متافزودهمی

 زکهبدنآنسهاست،حضوردارد.کلیسانی

 رسالۀتعمید



 نتیاواـُن

 بخشد روح به کلیسا جان می -۴7

دهدکهروحتاچهحدبهکلیساجانبخشیده،آنراباکراماتمینواتیاندرطولاینچندسطرنشان

دارد.خودزندهنگاهمی

همینروح]آنکهبهرسوالندادهشدهبود[بهکلیساکهعروسمسیحاست،عطایایمشابهیهمچون

دهد،زبانهاممیانگیزد،معلمینراتعلیکند.روحاستکهدرکلیسا،انبیارابرمیجواهراتذیقیمت،اهدامی

آورد،تمییزارواحراممکنساخته،بهسازد،شگفتیهابهبارمیراجانبخشیده،قوتوسالمتیرامهیامی

پراکند.بدینترتیب،روح،کلیسایبخشدودیگرعطایایفیضرامیآید،بهشوراهاالهاممیمددرهبرانمی

رساند.ده،بهانجاممیخداوندرادرهمهجاودرهمهچیزتکمیلکر

بههم طورکاملدراواوستکهبهشکلیککبوترآمدوبرخداوندبعدازتعمیدشقرارگرفتوتماماً

بدونهیچ اوسکنیگزید، بتواننداز دیگراننیز تا شد فرستاده توزیعو وفور سپسدر گونهمحدودیتی.

اوکهچشمههر دریافتکنند، اوعطیهروحجاریشدنفیضرا گرفتودر القدساستبرمسیحقرار

روح بود: نبوتکرده اشعیا استکه چیزی همان این است. ساکن فراوانی خواهد"القدسبه قرار او بر

(.وداوود09-1:01)لو"روحخداوندبرمناست"(،ودرجایدیگربهنامخودخداوند:3-00:0)"گرفت...

 (.15:1)مز"،خدا،خدایتو،تورابهروغنشادمانیبیشترازرفقایتمسیحکردهاست.بنابراین"گوید:می

 دهترینیتاته
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نیجاور  

 القدس در عهدعتیق و عهدجدید روح -۴3

نشانمی خاطر مشایخ، تناز هفتاد به ارجاع روحاوریجنبا که حضورسازد عهدعتیقنیز القدسدر

کهروحدرکاملیتاستقراردارد.دهدکهدرمسیحاستداشتهاستوتوضیحمی

همۀ"مقدسوبنابهکتاب"خداروحراازموسیبرگرفتوبههفتادتنازمشایخداد".]...[و6،0،0

.چنینبهنظرمی"ایشانوقتیکهروحبرآنانقرارگرفت،شروعبهنبوتکردند از"رسدکهخدا روحرا

مشایخداد تناز هفتاد به به"موسیبرگرفتو نبایدچنینپنداشتکهخدا اما ذاتمادیو، نحویاز

بصورتا  و بخشنموده تقسیمبههفتاد آنرا کوچکبهمشایخجسمانیموسیچیزیبرداشته، جزاء

توانشکلالقدسرااینگونهبینگاریم.اماچنیناستکهمیدینانهخواهدبوداگرماهیتروحدهد.بیمی

موسیوروحیکهدراوستهمانندچراغیبسیاردرخشاناستوخدا درککرد: اسرارآمیزاینمتنرا

آنکهچشمۀایننوربهدلیلاینگسترشیافتبیهفتادچراغدیگرراازآنبرافروخت؛درخششاولیننور

بدینترتیبمفهومیقابلدرکبهاینکالممی ارتباطتقلیلیافته،تضعیفگردد. یهوهازروح"بخشیم:

"موسیبرگرفتوازآنبههفتادتنازمشایخداد.

مقدس،روحبردرکتاب"کردند.وروحبرایشانقرارگرفتوهمگینبوت".دنبالهآنچنیناست:3،0

گیردکهقلبیروحخدابرکسانیقرارمی"گیرد،بلکهبرقدیسینوفرخندگان.درواقعهرکسیقرارنمی

،وبرکسانیکهروحخودراازگناهبپاالیند؛همچنیندرجسمیکهآلودهبهگناهاست"طاهرداشتهباشند

برایمدتیدساکننمی حتیاگر کهروحشود، زیرا باشد؛ آنساکنبوده روحشریرالقدسنمیر تواندبا

مشارکتداشته،آنراتحملنماید.شکینیستکهدرهنگامگناه،روحشریراستکهدرگناهکارنقش

هایپستازآندهیموازطریقافکارپلیدوهوسکند.بهمحضآنکهبهروحشریراجازهورودمیایفامی

شود.بههمینالقدسکهمملوازاندوهشده،کنارگذاشتهشده،ازمابیرونراندهمیکنیم،روحمیاستقبال

قدوسروح"کند:شود،چنینتوصیهمیدلیلاستکهرسولمسیحباعلمبهاینکهاموراینگونهانجاممی

شده مختوم رستگاری روز تا او به که را مسازید.خدا محزون "اید، با روحلذا غمگینگناه، را القدس

سازیم.بدینواسطۀیکزندگیعادالنهومقدس،برایاودرخودآرامشرامهیامینماییم؛درعوضبهمی

،در"روحبرایشانقرارگرفت"ترتیب،آنچهکهاکنوندرموردهفتادشیخگفتهشدهاست،بدینمنوالکه

القدسبهدلیلایاستازکیفیتواالیتقوایشان.وچونروحواقعتمجیدیاستاززندگیایشانوجلوه

شانودرّاکۀروحشان،برآنانقرارگرفت،بالفاصلهدرآنانعملکرده،جایپاکیدلایشان،صداقتباطنی

واینچیزیاستکهباعثمیایکهمستحقعملویباشددرآنانباقینمیخالی شودکهکالمگذارد.

"وروحبرایشانقرارگرفتوایشاننبوتکردند."گوید:مقدسچنینب
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لذاروح3،0 یکازایشانآنالقدسبرتمامیکسانیکهنبوتکردندقرارگرفت،بااینحال،برهیچ.

نهالیازتنۀ"دهندهقرارگرفت،قرارنگرفت.بههمیندلیلدرمورداوچنینآمدهاست:گونهکهبرنجات

هایشخواهدشکفت.وروحخداوندبراوقرارخواهدگرفت،یعنیروحایازریشهآمده،شاخهیسّیبیرون

اماشایدبگویندکه:چیزیدرمورد"حکمتوفهموروحمشورتوقوتوروحمعرفتوترسخداوند.

هاقرارانمسیحبیشازدیگراننقلنشدهاست،چراکهگفتهشدهاستکهروحهمانطورکهبردیگرانس

اماخوبتوجهکنیدکهدرمورد"روحخدابراوقرارخواهدگرفت."دهندهنیزقرارگرفت:گرفت،برنجات

کسجزاوگفتهنشدهاستکهروحخداباچنینقدرتهفتگانهقرارگرفتهاست؛همانطورکهخودِهیچ

نمی روحخدا بهذاتِ گیرد، یکنامواحدقرار اینهمانصورتوانستدر و تاسامیمختلفمنبسطشد،

قرارگیرد."نهالیازتنۀیسّی"بایستبراستکهبنابهنبوت،می

ایقابلتوجهبرالقدسبهشیوهدهدتصدیقکنمکهروح.شهادتدیگریدارمکهبهمناجازهمی3,3

نجات و شیوهخداوند گرفت، منقرار آنچیزدهندۀ متفاوتاز بسیار دیگرانایکه مورد در یاستکه

چنینمیگزارشداده او مورد در یحییتعمیددهنده اند. آبتعمیددهم،"گوید: به تا فرستاد مرا که او

هماناستاوکهبهروح قرارگرفت، براو نازلشده، دسالقهمانبهمنگفتبرهرکسبینیکهروحْ

،دراینصورت،"براوقرارگرفت"آنکهاضافهکند:بی"روحنازلشده": گفتاگرویمی"دهد.تعمیدمی

ایدهندهنشانه،تااینامربراینجات"براوقرارگرفت"بود.امااوافزود:ترازبقیهنمیاینشخصقابلتوجه

دراو"القدستکهروحکسنوشتهنشدهاسشدیافت،چراکهدرموردهیچکسدیگرنمیباشدکهدرهیچ

 ."شدساکن

 6هابررویاعدادموعظه



اتهافرا  

 القدس خلقت نوین توسط روح -۴9

کند.سویفسادناپذیریهدایتمیهنگامتعمیدبهمعنیخلقتنویناستکهمارابهعطایروحبه

واوراغمگینننماییممباداکهماراترکنماید.-پسمعبدهایخودرابرایروحِمسیحاآمادهسازیم

اید،محزونمسازید.رسولرابهیادآورید:روحقدوسخداراکهبهاوتاروزرستگاریمختومشدههشدار

به واقع نمودهدر دریافت را مسیحا روح تعمید، واسطۀ را-ایم، روح کشیشان که ساعتی در و

خواندهمی -اند، گرفت، فرو را آبها و نازلشده گشوده، آسمانرا ت-او کسانیکه آنو به عمیدیافتند،

ملبسشدند.
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واسطۀآبهاازنوگیردتازمانیکهبهروحازایشانفاصلهمی-اند،درواقعکسانیکهازجسمزادهشده

کنند.القدسرادریافتمیوبدینصورتروح-تولدیابند

 دارند، ایشانجانیزنده اولینتولد، با اصل، -در انساناستو باطن -باشد،جاودانینیزمیکهدر

چنانکهگفتهشدهاست:وانساننفْسزندهگردید.

 تعمید، ثانییعنیدر تولد روح-در دریافتمیایشان الوهیتاستکهالقدسرا از جزئی که کنند

باشد.جاودانینیزمی

ود.شوحسازآنبرگرفتهمی-گردد،جانزندهباجسددفنمی-هنگاممرگ،درواقعبه

رود.اشبهنزدمسیحامیاند،بهحسبچگونگیروحآسمانیراکهدریافتکرده

-شود،گوید:جسمیکهجانداشتهاستدفنمیویمی-آموزد.ایندوموردرارسولمسیحبهمامی

شود.وبهحالتروحانیزندهمی

بهچگونگی مورداینکهروحبنا میودر هنگامیکهرسولچنینمی-رود،اشبهنزدمسیحا گوید:

درنزدخداوندخودخواهیمبود.-کنیم،جسمراترکمی

رساالت

 

 

 ماریوس ویکتورینوس

 روح ۀعطی -۲1

شودکهعطایروحبررسوالنازچهقراربودهماریوسویکتورینوسبابازخوانیکالممقدس،یادآورمی

اینعطیهبهتمامیمسیحیانیکهروحایشانرابهنزدمسیحاست.اوبدینطریقسعیداردنشاندهدکه

کند،وعدهدادهشدهاست.هدایتمی

ایکهاقراربهایمانباشد.لذاهرتعمیدگیرندهوراستی،همانامسیحاست؛وپاراکلتنیزروحراستیمی

القدس،القدسرا،وایندریافتروحروحکند،یعنیکندواقراربهایمانرابپذیرد،روحراستیرادریافتمی

می او قدوسیت بر است: آمده چنین رسوالن اعمال در که است خاطر همین به چون"افزاید. لیکن

آورد،بلکهعلمرانیزوتمام،نهاینکهقداسترابرایشمامی"آید،قوتخواهیدیافت.القدسبرشمامیروح

ردهاست،یعنیپاراکلترا،مسیحیکهدرانجیلاست.القدسبهماوعدهکآنچهکهروح

القدسبرشماچونروح"گوید:بایددانستکهاودروهلۀاولبرمسیحشهادتخواهدداد.چنانکهمی

گوید؛درولوقانیزدراینموردسخنمی"آید،قوتخواهیدیافتوشاهدانمنخواهیدبوددراورشلیم...

آنموقعرو موردشهادتسخناصلدر در همانموقعنیز لوقا اینحال، با بود، نشده فرستاده حهنوز
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کند؟وبعدازرفتنهایشبهجزشهادتدادنبرمسیح،کاردیگریمیگوید.آیاپولسدرتمامیرسالهمی

حاضربودهواسطۀمسیحمسیح،اوتنهاکسیبودکهمسیحرادید،ومسیحتنهابراوظاهرشد.پسروحبه

آنچهرا"دهند:القدس.بههمانصورت،یوحناوپطرسنیزبرمسیحشهادتمیواسطۀروحاستومسیحبه

کهدیدهکهشنیده آنچهرا کهلمسکردهایم، آنچهرا که"ایم.ایم، لوقا و اعمالرسوالننیزهمانها، ودر

راویآناست،درموردداوودچنینمی برایاوقَـَسَمخوردکهازچوننبی"گوید: بودودانستکهخدا

اوبه دربارۀقیامتمسیحپیشدیده،ذریّتصُلبِ برتختاوبنشیند، برانگیزاندتا مسیحرا حسبجسد،

گفتکهنفْساودرعالمامواتگذاشتهنشودوجسداوفسادرانبیند.پسهمانعیسیراخدابرخیزانیدو

آوازیچونصدایوزیدنبادشدید"گویند؟بعدازآنکهاینراچههنگاممی"هستیم.همۀماشاهدبرآن

وهمهازروح پرساخت... نشستهبودند، کهدرآنجا بهازآسمانآمدوتمامآنخانهرا القدسپرگشته،

"زبانهایمختلف...بهسخنگفتنشروعکردند.

عنوانمثال،.به"دنیاییکهبهمسیحایماننیاورد"دهند،میشهادت"گناهدنیا"آنگاهرسوالندرمورد

 است: آمده چنین رسوالن اعمال می"در حکمتخدا،چنانکه به بنا و توسطشورا که کسی آن دانید،

برصلیبآویخته،کشتید،هم اوستکهخداویرادستگیرشده،بهدستانگناهکارانتسلیمگردیدواورا

..[]."زندهگرداند.

القدسچیزهایزیادیامکهبهحدکافیطویلاست،درموردروحبههمینخاطراستکهدراینرساله

واسطۀاومسیحدرجسمگرفتهدررحمقرارگرفت؛وبهواسطۀاواستکهمسیحِتنرایادآورخواهمشد.به

اواستکهتوسطمسیحردارد؛وهمگرفتهقرااواستکهدرمسیحِتنهنگامتعمیدتقدیسشد؛همخودبه

مسیحوروح ایشانبهنامخدا، همدرجسمبهرسوالندادهشدهاستتا اواستکهالقدستعمیددهند؛

می وعده آمدنشرا جسم، در هممسیح عمل، نحوه تفاوتدر اندکی با استودهد؛ مسیح استکه او

عنوانروح،خودِخدااست.خدانیزهست،زیراکهمسیحبهالقدساست،وچونروحاست،بنابراینخودِروح

بههمیندلیلاستکهپدر،پسروروحفقطیکچیزواحدنبوده،بلکهخدایواحداست.

علیهآریوس                                                        
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تیهآپو اهل یالریوسه  

 القدس واقعیت روح -۲۴

القدسنسبتاًباتأخیررشدیافت،خصوصاًازبعدازقرنچهارم،بهایندلیلبودالهیاتمربوطبهروحاگر

طورطبیعیکهپیشازآنکهموجودیتاوتوسطگروهکهایهوادارآریوسموردسؤالقرارگیرد،حضوراوبه

واقرا اقراربهایمانبههنگامتعمید، بهپذیرفتهشدهبود.کالممقدس، عنوانگواهیبرربهایمانتثلیثی،

واقعیتداشتناوکافیبود.

بایستپرداختنتوانایننکتهرامسکوتگذاشت،هرچندکهقاعدتانمیالقدس،نمیوامادرموردروح

اطالعهستند،چیزینگفتنازآنناممکناست.بهآنضرورتداشتهباشد.ولیازآنجاکهبسیاریازآنبی

بهرسمیتمیااینحال،نمیب اورا اگرکهایمانما زیرا شناسد،بایستسخنگفتنازآنضروریباشد،

بایستدرموردموجودیتاومقالهبنویسیم:اووجودتحتضمانتپدروپسراست!بهزعممن،قاعدتانمی

ارگرفتهاست.ازآنجاکهدراقرارداردواینیکواقعیتاست،اودادهشده،دریافتگردیدهوموردتملکقر

تواندازشناسیم،نمیبهایمانمان،بهپدروپسرپیوندخوردهاست،هنگامیکهپدروپسررابهرسمیتمی

بود.داشت،دیگرکاملنمیآنهاجداشود.زیراکسیکههمهچیزاست،اگرکمبودیمی

دربارۀتثلیث

 

 

اسکندریه سیوس اهلآتانا  

 القدس مخلوق نیست روح -۲۲

رود،امادرزمانآتاناسیوسچنیننبود.ویپیشازشمارمیالقدسامروزهامریبدیهیبهالوهیتروح

القدسیکمخلوقبازیلقیصریه،وادارشدکهدربرابرگروههایهوادارآریوسبایستدوتائیدکندکهروح

[مالحظهشود(.63،66ریه][،وسیریلاهلاسکند39-35نیست)متونبازیل]

می انکار نیز را پدر پسر، انکار هوادارانآریوسبا که اینمردمانهمانطور همانصورتنیز به کنند،

کنند]...[.القدس،پسررانیزناچیزتلقیمیها[باناچیزشمردنروح]تروپیک

می مخلوق اگر که چرا است، مخلوق یک ]روح[ بگوییم که است قراربجهالت تثلیث رده در ود،

گرفت.نمی

شود.کافیاستبدانیمکهروح،نهمخلوقاستونهجزوکارهای]خدا[شمردهمی

0هابهسراپیوننامه
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 ثهای تثلی استعاره -۲3

دهدونقشروحراکهسازندههایسرچشمه،نورونهررابهکلتثلیثنسبتمیآتاناسیوساستعاره

دهد.ماناست،موردمداقهقرارمیالهیفرزندخواندگی

نهر"شود،چراکهعنواننوریادشدهاست]...[.لذاپسردررابطهباچشمه،نهرهمخواندهمیازپدربه

ازآبپراست چنانکهپولسمی65:9)مز"خدا فروغ]خواندشدهاست[، ، نور ارتباطبا در (؛ که"گوید:

واسطۀآنتواندرپسر،روحیرادیدکهبه(]...[.همچنینمی0:3)عبر"بودفروغجاللشوخاتمجوهرش

تاخدایخداوندماعیسیمسیح،روححکمتوکشفرادرمعرفت"گوید:ایم؛پولسچنینمیتنویرشده

روشنگردد چشماندلشما تا فرماید. عطا بهشما هنگامیکهچشماندلما0:01)افس"خود اما .)

سازد]...[.شوند،اینمسیحاستکه]ما[رادراومنورمیوشنمیر

نوشیم.کالمشودکهماروحرامیاند،چنینگفتهمیونیز:ازآنجاکهپدرچشمه،وپسرنهرخواندهشده

شدهازروح،مسیحرا(.لکنسیراب00:03قرن-0)"ایمماهمهازیکروحنوشاندهشده"گوید:مقدسمی

-0)"آمدوآنصخرهمسیحبودمیآشامیدندازصخرهروحانیکهازعقبایشانمی"نوشیم،زیراکهمی

(.01:1قرن

ایم]...[.لیکنواضحهمچنین:مادامیکهمسیحپسرواقعیاست،مانیزباپذیرفتنروح،فرزندانشده

واما"شویمزیراکه:ندانخداخواندهمیایم،درمسیحاستکهفرزاستکهچونتوسطروح،فرزندانشده

(.0:00)یو"بهآنکسانیکهاوراقبولکردندقدرتدادتافرزندانخداگردند

هابهسراپیوننامه

 

 

 هرالقدس، تدهین و مُ روح -۲۱

واردتوانستماراکندکهاوخدااست،درغیراینصورت،نمیاگرروح،تدهینومُهراست،اینثابتمی

حیاتالهینماید.

واسطۀاومهروتدهینشده،همهچیزبرایشانروح،تدهینومُهرنامیدهشدهاست]...[.امامخلوقاتبه

است]...[،مکشوفمی چیز همه شاخصۀ تدهینکرده، را کلمه مهریاستکه تدهینو روح، اگر شود.

.درواقع،مُهرجزوموجوداتیکه]توسطاو[مشخصشده[درآیدتوانددرشمارموجودات]خلق]روح[نمی

اندنیست،بلکهاینخاصکلمهواسطۀاوتدهینشدهباشد،وتدهیننیزجزوموجوداتیکهبهاندنمیشده

کند،ودهدکهتدهینمیکند.زیراکهروغنتدهینهمانعطروبویکسیرامیاستکهتدهینومُهرمی

"باشیمزیراخداراعطرخوشبویمسیحمی"گویند:انددرآنبومشارکتداشته،میکسانیکهتدهینشده

مُهر،همانشکلمسیحراداردوآنرابرسالکانمی0:05قرن-0) اند،همانزند،وایشانکهمُهرشده(.
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تاًشریکانماهیتالهیایم،طبیعگیرندکهشبیهبهمسیحاست]...[.لذاماکهاینگونهمُهرشدهشکلرامی

شود.شویموبدینترتیبتمامیخلقتدرروح،شرکایکلمهمیمی

القدسیکمخلوقبود،گویند]...[.حالاگرروحواسطۀروحاستکهبهماشرکایخدامیهمینطوربه

هیچبه او نمیواسطۀ خدا با مشارکتی ماهیتگونه با مرتبطشده، مخلوق فقطبا و الهیبیگانهداشتیم،

مشارکتنمیمی هیچچیز ویدر با که زیرا شرکایخدابودیم، شرکایمسیحو اکنونکه اما داشتیم.

شدهرانداشته،بلکهماهیتپسرایم،دیگرتدهینومُهریکهدرمااست،ماهیتچیزهایخلقخواندهشده

کنیم.میواسطۀروحیکهدراواست،باپدرپیوندحاصلراداردکهبه

هابهسراپیوننامه

 

 

 الوهی شدن توسط روح -۲5

هرکجاکهنوراست،فروغآننیزهمانکند.یزندگانیتثلیثیهدایتمیسواینروحاستکهمارابه

فضیلتکارآمد کهفروغباشد، هرکجا و است؛ است.جا نیزهمانجا همیناستکهوفیضپرجاللش

تعلیممی وقتیکهمیدهدپولسبهما وشرکتروح"گوید: القدسبافیضعیسیخداوندومحبتخدا

القدسایکهدرتثلیثدادهشده،ازجانبپدرتوسطپسرودرروحزیراکهفیضوعطیه"جمیعشماباد.

شود،بههماندادهشدهاست.درواقع،همانطورکهفیضیکهازسویپدرعطاشدهتوسطپسرناشیمی

القدس؛زیراکهبامشارکتبااواستکهمامحبتکندمگردرروحبنیزعطیهبامارابطهبرقرارنمیترتی

باشیم.پدر،فیضپسروارتباطخودروحرادارامی

هابهسراپیوننامه                                                

 

 دیدیموس نابینا

 عهدجدید در کار استروحی واحد در عهدعتیق و  -۲6

رعهدعتیقوعهدجدیدکندکهیکروحاستکهد(تأکیدمی01دیدیموسحتیبیشازاوریجن)متن

 کند.عملمی

می3 دعا بود، دریافتکرده وروحرا داوودکهبهعهدعتیقتعلقدارد ]...[ وی. کردکهاینروحدر

(.ونیزگفتهشدهاستکهخدادردانیالکههنوز50:00)مز"روحقدوسخودراازمنمگیر"ساکنشود:

القدسرابرانگیخت،گوییکهاوهموارهدرویساکنبود.کودکبود،روح

از1 گرفتند، قرار خدا پسند مورد کسانیکه استکه شده گفته عهدجدید در نیز همانشکل به .
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تروح مادرشبود، بطن در هنوز که یحیی شدند: عیسایالقدسپر و لرزید خود بر تقدیس، حتتاثیر

(.01:00)یو"القدسرابیابیدروح"فرماید:دمدومیبرخاستهازمردگانبرچهرهشاگردانمی

امکهآنهارادررسالۀ.کتبکالممقدسمملوازآیاتیازاینقراراست،امامنخودراملزمساخته5

ایم،شخصاًحسبآنچهکهنقلقولکردهراحتیبهتواندبهایمینندهفعلیگردآورینمایم،زیراکههرخوا

آیاتمشابهرابیابد.

6[ دیگریدراشخاصمقدسساکنبوده،[اماکسینپنداردکهپیشازآمدنخداوند،روح3. القدسِ

ناگونگذاشتههایگومتفاوتازآنکهبررسوالنودیگرشاگردانقرارگرفت،گوییکهاسمیواحدبرذات

دهندکههمانروحاستکهبرانبیاءوهایالهیرافراهمکردکهنشانمیتوانآیاترسالهشدهباشد.می

رسوالنقرارگرفتهاست.

واسطۀشودکهآنبه.پولسدررسالهبهعبرانیان،آیاتیراازکتابمزامیرنقلقولکرده،متذکرمی1

گوید:امروزاگرآوازاورابشنوید،دلخودراسختالقدسمیسچنانکهروحپ"القدسگفتهشدهاست:روح

گوید:کند،چنینمی(؛ونیزدرانتهایاعمالرسوالن،وقتیکهبایهودیانصحبتمی3:1)عبر"مسازید

بهگوشخواهیدشنیدالقدسبهروح" گفتهاست: نیکوخطابکرده، ما اجداد ووساطتاشعیاینبیبه

القدسِدیگرینبودهاست،اینسخنانرادر(.درواقعپولسدرجاییکهروح01:05)اع"نخواهیدفهمید.

القدسمتفاوتیکهپیشازآمدنخداوندبودهاست،ادانکردهاست،بلکهدرموردهمانروحیکهموردروح

 یمانشانمعروفبودهاست.خودوینیزدرآنمشارکتداشته،وهمچنینتمامکسانیکهفضیلتا

القدسرسالۀروح  

 

 حکمت و معرفت ۀروح، عطی -۲7

روحْهمینزبانحکمتومعرفتاستکهبهرسوالندادهشدهاستتابتوانندبرمسیحشهادتداده،از

پیامانجیلدفاعکنند.

نقلقولمی01.]11 چونشمارادرکنایسوو"پردازیمکهمتنآنازاینقراراست:[حالبهخودِ

نزدحکامودیوانیانبرند،اندیشهمکنیدکهچگونهوبهچهنوعحجتآوریدیاچهبگویید،زیراکهدربه

خواهدآموختکهچهبایدگفت.همانساعتروح را ودرجایدیگریاز00-00:00)لو"القدسشما .)

یدکهبرایحجتآوردنپیشتراندیشهنکنید،زیراکهپسدردلهایخودقرارده"انجیلچنینآمدهاست:

آنمقاومتومباحثهنتوانندنمود. با زبانیوحکمتیخواهمدادکههمهدشمنانشما )لو"منبهشما

00:01-05.)

کهروح10 ازآنجا بههمینترتیب، ردمی. کهمعارضینانجیلرا کندالقدسبرایرسوالنکلماتیرا

بهمهیامی ولیطورضمنیجزوذاتاومیشوددریافتکهزبانحکمتومعرفتبهوضوحمیسازد، باشد.
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نجات میاینکه اعطا شاگردان به معرفترا کالم اینلحظه، در چگونه هیچکنددهنده طوریکه کس،

ترینافرادمشهورهستند،اکنونوقتپرداختنعنوانفصیحتواندباآنمخالفتکند،حتیکسانیکهبهنمی

ایناستکهنشاندهیمکهبه القدس،بایدعطایایهنگامصحبتازروحبهآننیست،چراکهقصدمافعالً

هایخداتلقیشود.دارد،پرازفیضالقدسرافضیلترادریابیم،طوریکههرآنکهروح

روحخودرابرذریتتوخواهم"گوید:.بههمیندلیلاستکهخداخوددراشعیابهکسیچنینمی10

توانستبرکاتروحانیخدارابدون(،گوییکهشخصنمی11:3)اش"ریختوبرکتخویشرابراوالدتو

برکاترایعنیحکمتوکسیکهروحرادریافتمیالقدسدریافتکند.درواقعمداخلۀروح کند،نتیجتاً

وازآنجهتمانیزازروزیکهاینرا"نویسد:معرفترانیزخواهدداشتودراینموردرسولچنینمی

ایستیمازدعاکردنبرایشماومسألتنمودنتاازکمالمعرفتارادۀاودرهرحکمتوشنیدیم،بازنمی

(.01-0:9)کول"وحانیپرشوید،تاشمابهطریقشایستۀخداوند،بهکمالرضامندیرفتارنماییدفهمر

نمایند،بهزعمرسولایقابلاحترامسلوکمیواسطۀاعمال،زبانودرایت،بهشیوهکسانیکهدرواقعبه

درایشانروحخودراطوریقرارمسیح،پرازارادۀخدامی دهدکهایشانپرازحکمت،میباشند،وخدا

اند.القدساستتوسطخدادادهشدهمعرفتودیگرعطایایروحانیشوند.لذاحکمتومعرفتیکهدرروح

کالممقدسچنینمی "شود.بخشدوازدهانویمعرفتوفطانتصادرمیخداوندحکمترامی"گوید:

شود،روحانینبوده،بلکهجسمانیوانسانیاست.یمی(،حالآنکهحکمتیکهازانسانهاناش0:6)امث

نیزرسولمسیحدرموردخودچنینمی13 و . بلکهبهفیضالهیدر"گوید: نهبهحکمتجسمانی،

(.0:00قرن-0)"جهانرفتارنمودیم

القدسرسالۀروح                                                  

 

 ناپذیر تثلیث ییوحدت جدا -۲3

ناپذیرپدر،پسروروح(،وحدتیعنیخصوصیتجدایی3)متن"کوئهکومکوئی"دیدیموس،پیشازنماد

دهد.راموردتاکیدقرارمی

القدسیابیمکهحکمتیکهتوسطپسربهشاگردانعطاشد،همانحکمتروح[ازاینرو،درمی9.]15

لحاظماهیتواراده،مشارکتتوأماونداستومیانروحوپسربهالقدسهمانآموزۀخداستوآموزۀروح

یگانۀخداوباخدایپدرپیونددارد،وازطرفی وجوددارد.وچنانکهدرباالثابتشد،روح،ماهیتاً،باپسرِ

نداده(.وبهاینترتیب،نشا01:31)یو"منوپدریکهستیم"پسروپدربنابراینمتنیکیهستند:

ناپذیراست.شدکهتثلیثبنابرماهیتخود،غیرقابلتقسیموجدایی

گویید،بلکهروحپدرشماکهاینشمانیستیدکهسخنمی".درانجیلدیگرینیزگفتهشدهاست:16

دهدکهچگونهپاسخدهند،اگرروحپدردررسوالناستکهسخنگفته،بهایشانتعلیممی"درشمااست.
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واضحاستکهروحهمانماهیتراواگرتعلیمروح،حکمتیاستکهنمی توانجزازپسردریافتکرد،

تثلیث،مشارکتیاستدرباشند.درنتیجه،داردکهپسروپدریکهروحازآناست.لذاپدروپسریکیمی

 وحدتذات.

القدسرسالۀروح                                         

 

 مسیح و روح -۲9

ساکنشدنمسیحدرمسیحیانکهدعوتپولسرسولاست،کارخودروحاست.

.درموردپسریگانهنیزبایدگفتکهویدریکروحمطهرزیستکرده،دردلایماندارانساکن011

طتایمانوساازروحدرانسانیتباطنی،تامسیحبه"نویسد:است.بنابهشهادترسولمسیحکهچنینمی

ساکنشود دلهایشما کهمسیحبه01-3:06)افس"در چرا به(، ایمانو انسانیتواسطۀ روحدر واسطۀ

کند،چنینمیباطنیساکناست.همچنینرسولهنگامیکهدرموردخودصحبتمی مسیحدر"گوید:

(،ونجاتدهنده03:3قرن-0)"گویدمسیحیکهدرمنسخنمی"(،ونیز:0:01)غال"کند.منزیستمی

مامی محبتخواهدنمودو"فرماید: نگاهخواهدداشتوپدرماورا کالممرا محبتنماید، اگرکسیمرا

(.01:03)یو"سویاوآمده،نزدویمسکنخواهیمگرفت.به

"دهندهنجاتخانۀ".درقسمتدیگرینیزآمدهاستکههرذاتیکهجزومخلوقاتمنطقیباشد011

است] استکهوی05نامیدهشده موردمسیحگفتهشده در اما مااشمیورایخانه"[، باشدوخانۀاو

در6-3:5)عبر"هستیم. درویساکناست. همینخدا استکهروحِ معبدخدا اینخانۀمسیحهمانا (؛

واقعپولسدررسالهبهقرنتیانچنینمی ههیکل)یعنیمعبد(خداهستیدوروحدانیدکآیانمی"گوید:

دهندهوپدردرآنساکن(.البته،درخانهودرمعبدیکهنجات3:06قرن-0)"خدادرشماساکناست؟

ناپذیراست.کندکهذاتتثلیثانشقاقیابیم،واینثابتمیالقدسرامیهستند،درعینحالروح

القدسرسالۀروح

 

 

 ت ماهیت پدر، پسر و روحوحدت عمل و وحد -31

القدسخودبهاجمالبهآنتعریفگردد،دررسالهروح"پریکورِز"دیدیموس،حتیپیشازآنکهمفهوم

پردازدواینبعداًمنبعالهامیبرایمولفینآتیخواهدگردید.می

زعمسابلیوسکهپدروپسررااشتباهاًبهجاییکدیگردر.اگردرواقعپسرباپدریکیاست،نهبه060

تواندکاریبکند:گیرد،بلکهبهحسبغیرقابلتقسیمبودنجوهریاذاتایشان،پسربدونپدرنمینظرمی

کند،خودپسرامیکهپدرعملمیشود؛لکنهنگدرواقعبههردستهازکارگران،کارمتفاوتیتفویضمی
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کند،نهاینکهدرردۀدومپیشازاوعملکندونهدرردۀبعدازوی.چراکهکارهایپدرونیزعملمی

بودند.کارهایپسردراینحالت،اگرتساویمیانایشانوجودنداشت،متفاوتمی

)یو"کندکههماناپدراست(،پسرنیزمی"او")-کندآنچهکهاومی".درجایدیگرآمدهاست:060

باشد،بهتمامیمخلوقات(.لذااگرعملپدروپسرکهفاقدترتـّباولوثانیاستوعملیهمزمانمی5:09

دهدکهدرمشابهتماهیتشانبهحیاتخودادامهدهند،واگرپسرنتواندکاریازخودبکندزیرااجازهمی

باشدکهبههیچطریقجداازپسرالقدسمیدرجداباشد،درنتیجهبههمانشیوهنیزروحتواندازپکهنمی

می ماهیتیکی و اراده لحاظ به که چرا پسمینیست، سخنباشند، خود از وی که داشت باور توان

گوید.گوید،برطبقکالموراستیخدامیگویدوهرآنچهکهمینمی

مراجاللخواهدداد،زیراکهازآنچه-یعنیپاراکلت-او"کند:عقیدهراتائیدمی.کالمخدااین063

آنگونهکهشایستۀماهیت"گرفتن"(.دراینجانیزبایدکلمه06:01)یو"آنمناستخواهدگرفت. را

الهیاستدرککرد.

شودوآنچهراکهتقسیمیبخشدمحرومنمدهد،خودازعطاهاییکهمی[وقتیکهپسرمی31.]061

نمیمی انجام خود ضرر به دریافتکند، است، نداشته قبالً که را چیزی روح نیز طریق همان به دهد:

کهبهاودادهمینمی درواقعاگرآنچهرا نمیکند. قبالً بعدازتفویضعطیهبهدیگری،خودشود، داشت،

ایکهازآنچهکهداشتهاستمحرومشدهاست.نندهکگردید،توزیعکنندۀمعطلمیبدلبهتوزیع

هایغیرجسمانیدریافتیم،اکنون.همچنین،همانطورکهدرباالبههنگامبحثدرموردماهیت065

واینبدینمعنیبایدبدانیمکهروحازپسرآنچیزیرادریافتمی کندکهبهماهیتخودتعلقداشت.

یدرکاراست،بلکهیکذاتوجوددارد،چراکهگفتهشدهاستکهپسرازپدرانیستکهدهندهوگیرنده

کند.درواقعپسرچیزیجزآنچهکهتوسطپدربهاودادههرآنچهکهبرایبقایشالزماستدریافتمی

القدس،ذاتیجزآنچهکهتوسطپسربهاودادهشدهاستندارد.شدهاست،نیست،وروح

عل066 اما ماهیت. تثلیث، در که هدایتکند باور این به را ما توجودیاینمطالبایناستکه

القدسهمانماهیتپدروپسراست.روح

تواندفقطآنچهراکهجسمانیاستبرمامکشوفدارد،وازآنجا[ازآنجاکهطریقانسانیمی31.]061

آنمی به حالحاظر در تثلیثکه ورایجکه هیچکلمهپردازیم، بایدگفتکه ایوهرهایمادیاست،

گوییم،تواندبطوردقیقباآنانطباقحاصلکرده،مفهومجوهرۀآنرابرساند؛لیکنهرآنچهراکهمینمی

بهعبارتی یا -باشدمی  καταχρηστικωςنادقیقاستو بطور"غیرجسمانی"وقتیکهمربوطبهامور

شود.کلی،وتثلیثبطوراخص،می

 القدسرسالۀروح

 



  تجربه روح القدس

11 
 

 

 های روح نامها و استعاره -3۴

دهدکهگوید،توضیحمیدیدیموسباتحقیقدرمورداینکهکالممقدسچگونهدرموردروحسخنمی

کنند.آنرابهباد،بهجان،بهروحانسان،بهارادۀانسانی،بهمعرفتکالممقدسوبهمسیحتشبیهمی



دروهلۀاول،031 بادنامیدهمیروح. القدسْ درحزقیالآمدهاست: به"شود. «هاروح»وثلثسومرا

بهبادشرقیشکستی."ونیز-(،یعنیبهباد.5:0)حزق"بپاش. اگر11:1)مز"توکشتیهایترشیشرا .)

واز-بایدداد.،مفهومدیگریجزبادن"روح"بخواهیممفهومتاریخیآنچهکهنوشتهشدهاستدریابیم،به

رانیزدریافت"هایارواحشدت"هاییکهازخدادریافتکرد،فیضشناختنآنجاکهسلیمان،درزمرهفیض

می تائید شناختطپشنمود، چیزیجز که است،کند ماهیتآن شاخصۀ عللیکه و بادها هایسریع

دریافتنکردهاست.

چنانکهبدنبدونروح"رسالهیعقوبچنینآمدهاست:.همروحخواندهشدهاستوهمجان.در039

بنابرهمینتعبیراست-چیزیجزجاننیست."روح"(؛بدیهیاستکهدراینجا0:06)یع"مردهاست

برجانخودمی"روح"کهاستیفاننام را بپذیر"نهد: همچنین-(.1:59)اع"ایعیسیخداوند،روحمرا

رود]...[وروححیوانبهسمتداندکهروحانسانبهسمتباالمیکهمی"گوید:سخنجامعهاستکهمی

نامید."روح"توانبیندیشوازخودسؤالکنکهآیاجانحیواناترانیزمی"پایین؟

دیگرینیزهستکهپولسدرموردآنچنین"روح".درانسانبهغیرازجانوبهغیرازروح،011

ویمی"نویسد:می روحانسانکهدر بداندجز انسانرا امور مردمانکه کیستاز قرن-0)"باشد؟زیرا

کسیمی0:00 اگر واقع در .) اینجا در که "خواستمدعیشود "جان کلمه بر داللت"روح"استکه

اند،انباشتهشدهبودبهجزروحش،کهدرآنافکار،اسرارواحساساتدراعماققلبشکند،انسانچهمیمی

ازیکبدندرطوریکهانساندیگریازآنباخبرنمی شود؟احمقانهخواهدبوداگربخواهیمکهاینرا

یابیم.

باشد.[همچنینبایددانستکهنامروحبهمعنیارادهانسانیوداوریشخصینیزمی51.]011

.اینکهدرواقعمشتاقباشیمکهیکباکرهنهتنهادراعمالش،بلکهدرافکارشنیزمقدسباشد،011

تاهمدرتنوهمدر"گوید:یعنینهتنهادربدنبلکهدرحرکاتخصوصیدلشنیزچنینباشد،رسولمی

بهروحومفه1:31قرن-0)"روحمقدسباشد! بهتننسبت(وبهاینترتیبمفهومارادهرا وماعمالرا

و"گوید:دهد.مشاهدهکنیمکهآیااینهمانچیزینیستکهموردنظراشعیابودهاستهنگامیکهمیمی

(.کسانیکهدرواقعبهدلیلخطادرقضاوت،09:01)اش"آنانیکهروحگمراهیدارندفهیمخواهندشد.

د،معرفترادریافتخواهندکردتاخطایخودراتصحیحکنندپندارنباشند،نیکومیاعمالیراکهنیکونمی
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به و نمایند. انتخاب را نیکی ، -جایبدی متن: این همچنین است"و باطل شما )اش"قدرتروح

(،ازخودبپرسیدکهآیااینهمانینیستکهموردتأکیدویاست.33:00

کلمه019 ، اینها همۀ بر عالوه "روح". کالم معرفتیعمیقدر داللتبر عرفانیمقدس، و دارد،تر تر

(،ودراینجامنظور3:6قرن-0)"کندکشد،لیکنروحزندهمیزیراکهحرفمی"چنانکهگفتهشدهاست:

]پولس[ایناستکهحرفیکگزارشسادهوبدیهیاست،بهلحاظتاریخ،حالآنکهروحعبارتاستاز

زیرا"یابد:شود.ایننوعنگرش،بازتابخودرادراینآیهمیچهکهخواندهمیمعرفتمقدسوروحانیآن

(.3:3)فیل"کنیموبرجسماعتمادنداریممختونانماهستیمکهخدارادرروحعبادتمی

نمایندوآنچه.درواقعکسانیکهدرجسمخودمختوننبوده،لیکندلخودرادرروحْمختونمی051

کنند،اینانمختونانواقعیهستندیعنییهودیدرخفاواسرائیلیایتولیدنسلزائداستقطعمیکهبر

هاوتصویرهایعهدعتیقبوده،پرستشیواقعیواقعی،ودرایشانهیچترفندیوجودندارد.اینانورایسایه

به میرا راستیمیجا روحو در را پدر کهآورندو زیرا روح، در پستستایند: تعبیراتمادیو ایشاناز

نمونهگذشته که زیرا راستی، در سایهاند؛ طرحها، و رسیدهها راستی ذاتِ خودِ به کرده، رها را وها اند؛

ناچیزشمرده،بهمعرفتروحانیشریعتدست همانطورکهگفتیم،ایشانسادگیپستومادیکلماترا

اند.یافته

050[ برحسبام51. فعالً کهکلمه[ توانستیمتمامآنچهرا توانستمی"روح"کاناتاندکدرکمان،

وبه موقعخود،اگرخواستمسیحباشد،بهتوضیحمفهومهریکازآنهاخواهیممعنیدهد،دریابیم.بعداً

پرداخت.

می050 نامیده روح استکه خدا پسر یعنی مسیح عیسی خداوندمان نیز گاهی اما که:. زیرا شود،

0:6)حک"حکمتروحیاستدوستانسانها." روحاست"(،ودرجایدیگر: کهخداوندْ قرن-0)"زیرا

،نهفقطبهلحاظمشارکتنام،"خداروحاست"(،چنانکهدرباالگفتهشد،آنجاکهاضافهکردیمکه3:01

بلکهبهدلیلمشارکتدرماهیتودرذات.

القدسرسالۀروح
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 اورشلیم هلسیریل ا

 خواند می روح، واحد و زنده است و فرا -3۲

با مقابله در اورشلیمی سیریل که بود الزم چهارم، قرن در اما است، بحث قابل غیر روح وحدانیت

در روح عمل وحدت یادآوری به ملزم وی همچنین نماید. یادآوری را آن بدعتکار، مختلف گروههای

مالحظهشود(.06و01عهدعتیقوعهدجدیدگردید)متون

می نشان مقدس، بازخوانیکالم با سیریل لحظاتیکهسرانجام در گاهیاوقات، روحچگونه که دهد

خواند.رود،انسانرافرامیانتظارآننمی

القدسوجودداردوآنپاراکلتاست.وهمانگونهکهخدایپدرواحداست،وپدردومی.فقطیکروح3

القدسواحدنطورکهپسریگانهوکلمۀخداواحداستوبرادریندارد،همانگونهنیزروحوجودندارد؛وهما

روح و روحبوده لذا ندارد. وجود لحاظمقام یعنییکالقدسدومیبه بزرگیاست، قدرتبسیار القدس،

طلقهرآنچهکنندۀمتوانآنراتفحصنمود.چراکهویزندهومنطقیاست،وتقدیسوجودالهیکهنمی

کند[وجودآوردهاست.اواستکهجانعادالنرامنورساخته،درانبیا]عملمیواسطۀمسیحبهکهخدابه

القدسراجداسازند.خدایکنندکهعملکردروحونیزدررسوالنعهدجدید.نفرینبرکسانیکهجرأتمی

دهندهکهدرعهدعتیقنبوتآندادهشدهنجاتپدر،ساالرعهدعتیقوعهدجدید،واحداست؛عیسیمسیح

واسطۀانبیا،منادیمسیحبود،بعدازالقدسکهبهبودوواردعهدجدیدگردیدنیزواحداست؛همچنینروح

آمدنمسیحنازلگشتواورا]بهانسانها[نشانداد،اونیزواحداست.

کسمدعینگرددکهروحدرجدانسازد؛تاهیچکسعهدعتیقوعهدجدیدراازیکدیگر.باشدکههیچ1

همراهپدرالقدساستکهمااورابهآنجادیگراستودراینجادیگر،زیراکهاینبهمعنیمقابلهباخودروح

سازیم.درواقعپسریگانۀکنیمواورابههنگامغسلتعمیددرتثلیثمقدسمشمولمیوپسرتجلیلمی

هاراشاگردسازیدوایشانرابهاسمابوابنوپسرفته،همۀامت"رسوالنفرمودهاست:روشنیبهپدربه

امیدمادرپدر،پسروروح01:09)مت"القدستعمیددهید.روح ومااعالم(. کنندۀسهخداالقدساست.

باشیم]...[.نمی

گوید؟فیلپسباهدایتیکفرشته،درمیخواهیبدانیکهاوتورامددرسانده،باتوسخن.آیامی01

سرادرراهبود.روحبهفیلپسگفت:شدفرودآمد،درهنگامیکهآنخواجهایکهمنتهیبهغزهمیجاده

باش" همراه ارابه آن با و "پیشبرو می1:09)اع گوشفرا کسیکه با روح آیا گوید؟دهدسخنمی(.

حزقیالچنینمی بگوکهخداوندچنینمیآنگاهروح"گوید: فرمود: "فرمایدخداوندبرمننازلشدهمرا

برناباوسولسرابرایمنجداسازیداز"گوید:درانطاکیهبهرسوالنمی"القدسروح"(.ونیز00:5)حزق
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زنده،بااقتدارجدامی(.می03:0)اع"امبهرآنعملکهایشانرابرایآنخوانده سازدوبهبینیکهروحِ

گویدالقدسدرهرشهرشهادتداده،میدانم[روحگفت:]میدارد.پولسهمچنینمیمأموریتگسیلمی

کنندۀنیکو،مددرسانورئیسکلیسا،(.زیراکهاینتقدیس01:03)اع"کهبندهاوزحماتبرایممهیااست

روح نجاتیعنی که است پاراکلت یا فرالقدس موردش در دهنده است: تسلی"موده یعنیلیکن دهنده

گفتمبهیادشماخواهدآورد.روح تعلیمخواهددادوآنچهبهشما بهشما همهچیزرا )اوفقط"القدس،

وآنچهبهشماگفتمبهیاد"،بلکهاضافهکردهاستکه"همهچیزرابهشماتعلیمخواهدداد"نفرمودهکه

آورد. خواهد "شما )یو روح(؛01:05( تعالیم با مسیح تعالیم واقع یکیدر بلکه نداشته، تفاوتی القدس

القدسازپیشبهپولساعالمکردکهچهپیشخواهدآمد،چراکهبامطلعساختناواز،لذاروح-هستند

کالمی"خاطرکالممقدسبهماگفتهشدهاست:اینمصائب،بتواندبهویشهامتبیشتریدهد.اینامربه

(،تاملتفتباشیکهاینروحصرفاًپرحرفیدهان6:63)یو"گویمروحوحیاتاستاکهمنبهشمامیر

نبوده،بلکهاعتقادنیکواست.

06تعلیماتدینی

 

 زندگی در روح -33

سیریلاورشلیمی،زندگیدرروحراباعباراتیچونشادی،نجات،سکونتدروطنآسمانیخاطرنشان

ملزممیمی را ویخود همیندلیلاستکه به مقدسدعوتسازد. کهکالم همانطور برخاسته، تا داند

کند،درخدازیستنماید.می

کند.القدسبرایخیریتونجاتعملمیسروحالقدسچنیننیست،قطعاًخیر!زیراکهبالعک.روح06

براولطیفبوده،یوغاوسبکاست.شعاع هاینورومعرفت،دروهلۀاول،حضورششیریناستومعرفتِ

اعالممی احشاییکمعلممشروعمیوروددرخشاناورا ویبا برایکنند. کهدروهلۀنخست، زیرا آید؛

واسطۀاوبرایپذیرند،سپسبهآیدکهاورامیویت،وتنویرشعورکسانیمینجات،شفا،تعلیم،مشورت،تق

بیند،منورشدهودیگراننیز.وهمچونچشمسرکهدرابتدادرتاریکیبودوسپسناگهانخورشیدرامی

القدسروحبیند،بههمانترتیبنیزکسیکهمفتخربهمالقاتدیدهاست،میوضوحآنچهراکهقبالًنمیبه

به جانیمنورداشته، کهنمیشدهاست، مافوقبشریآنچهرا میطرز بررویدانستهاست، جسماو بیند.

خداوندرادیدم"بیند:بیند.اوهمچوناشعیامیزمیناست،لکنجاناوآسمانهاراهمچوندریکآینهمی

پسنگریستموبرفلکیکه"بیند:حزقیالمی(؛یاهمچون6:0)اش"کهبرکرسیبلندوعالینشستهبود

"هزارانهزاروکرورهاکرور"بیند:(؛یاهمچوندانیالمی01:0)حزق"باالیسرکروبیانبود]نشستهبود[

می1:01)دان واواسطآنرا آغازجهانوپایانآن، واینانسان، و(، وجانشینشدنپادشاهانرا بیند،

واقعیهادینورمشعوفمیچیزهاییکهنیام شود.انسانیکهتوسطوختهاست:اودرواقعازحضورمُعَرِفِ



  تجربه روح القدس

11 
 

دهندتواندحتیآنچهراکهدیگرانانجاممیرود؛ویمیدیوارهااحاطهشده،قدرتمعرفتشبهفراسوهامی

ببیند.

سویینتوقفمنما،بلکهبهای.لذادیگربرزم.توقدرتاوراکهبرتمامیجهانگستردهاستدیده03

به بهمددتعمق،آسمانبرخیز. بنگر. واسطۀفکربهآسماناولبرووازآنجاکرورهایبیشمارفرشتگانرا

هاهاوتفوقخودرابرآندارکهحتیباالتربروی.وفرشتگانمقربرانیزببین،ارواحرانیزببین؛فضیلت

کننده،هماناپاراکلتاست.اینارواح،رئیس،ازجانبخدا،خداوندوتقدیسرانیزنظارهکن.ازبینتمامی

ایلیا،الیشع،اشعیا،ازبینانسانهابهاونیازدارند؛میکائیلوجبرائیلدربینفرشتگانهمبهاونیازدارند.

تگانوتمامیلشکریاندرهیچمخلوقینیستکهبهلحاظمقام،بااوبرابرباشد؛زیراکهانواعگوناگونفرش

الشعاعالقدسراندارند؛قدرتِفقطپاراکلتبهتنهایی،تمامیاینموجوداتراتحتکل،تحملقیاسباروح

دهد.قرارمی

کند،چنانکهاند،حالآنکهپاراکلتحتیاعماقخدارانیزتفحصمیایشانبرایمأموریتیفرستادهشده

.درواقعچهکسیازبین"کند،حتیاعماقخداراروحهمهچیزراتفحصمیزیراکه"فرماید،رسولمی

شناسد،بهجزروحانسانکهدرویاست؟بههمینترتیبشودمیانسانهاآنچهراکهمربوطبهآدمیانمی

داند،مگرروحخدا.شودنمینیزهیچکسآنچهراکهمربوطبهخدامی

اینروح01 همالقدسبودکهدر. بشارتداد؛ مسیحرا بودکهدررسوالنعملمیانبیا، هماو اوکرد،

القدس.دردهد،وپسربهروحکند.پدرازیکسوبهپسرمیهنگامتعمید،جانهارامُهرمیاستکهتاامروز،به

ودرمورد(،00:01)مت"پدرهمهچیزرابهمنسپردهاست"گوید:واقعخودعیسیاستونهمنکهمی

ولیکنچوناویعنیروحراستیآید...اومراجاللخواهددادزیراکهازآنچهآنمن"گوید:القدسمیروح

داد خواهد خبر شما به "استخواهدگرفتو به01-06:03)یو پدر روح(. با و پسر همهواسطۀ القدس،

عطامیفیض کهفقطیکنجات،القدسمتفاوتنمیکند.عطایایرایگانپدر،پسروروحهارا زیرا باشند:

القدس،یعنییکقدرتویکایمانوجوددارد.یکخدایواحد،پدر،یکخداوند،پسریگانۀاو،یکروح

اماآنچهکهمربوطبهماهیتیااشخاصایشانمی وبرایماهمینکافیاست؛ شود،پاراکلتوجوددارد.

آنمداخله در استکه سخنبهتر باره آن در بود، چیزیگفته اینمورد مقدسدر کالم اگر ننماییم.

براینجاتمامی ندهیم. اجازه خود به را آن[ در گستاخی]مداخله مکتوبنیست، که آنچه اما گفتیم.

القدسوجوددارد.همینکافیاستکهبدانیمکهپدر،پسروروح

06تعلیماتدینی
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 تعمید در روح -3۱

اثرخودیعنیتعلیماتدینیبرایتعمیدکهیکیازگوهرهاینوشته هایپدرانسیریلاورشلیمیدر

میبه تحکمبهتعلیمشمار با متونگیرندگانتوضیحمیرود، تعمیدچیست) 0دهدکهمفهوم ،09 ،01

کندکهبهنوعی،پنتیکاستراتجربهکنند.مالحظهشود(وایشانرادعوتمی



بعداز"گوید:لذاوینازلشدتارسوالنرابهقوتبپوشاندوایشانراتعمیددهد.خداوندچنینمی.01

(.مسألهبرسرسهماندکیازفیضنیست،بلکه0:5)اع"القدستعمیدخواهیدیافت.اندکایامی،بهروح

وراستوآبازهربغوطهبحثبرسرقدرتیمطلقاست.درواقعهمانطورکهشخصتعمیدگیرندهدرآ

سواورااحاطهکردهاست،بههمانشکلنیز]رسوالن[بطورکاملدرروحتعمیدگرفتند.اماآب،بدنرااز

می احاطه خصوصیبیرون در پنهان جان روح، حالیکه در میکند، تعمید را بخش]انسان[ دهد،ترین

تعجبمیبی چرا قلمبیندازد. از هرچندکوچکوآنکهچیزیرا بگیر، نظر در کنی؟یکمثالمادیرا

کند،تمامیناچیز،امابدونهرنوعادعایی،مثالیمفیداست.هنگامیکهآتشازورایقطرآهنعبورمی

باشد.اگرشود؛آهنسرداینکسوزانشدهاستوتیرگیآناکنوندرخشانمیجرمآهنبدلبهآتشمی

نماید،کندوبدونمانعدرآنکارمیت،اینگونهبهدرونجسمآهننفوذمیآتشکهعنصریمادیاس

ترینبخشجاننفوذکند؟چرابایدتعجبکردکهروحبهدرونخصوصی

می05 نازل آسمان[ ]از فیضیکه عظمتچنین آنکه برای نوعیشیپور. نشود، انگاشته نادیده شد،

(،وایننشانۀ0:0)اع"چونصدایوزیدنبادشدیدازآسمانآمد.کهناگاهآوازی"آسمانیطنینافکند.

می اعطا اینقدرترا ویهمچنینورودکسیبودکهبهانسانها شدتبگیرند. با را کردکهملکوتخدا

وتمامآنخانه"هایآتشرانشانداده،بهگوشهاصدایآوازرابرساند:بایستبهچشمانمردمان،زبانهمی

)همانآیه(.خانهبدلبهظرفپذیرندۀآبعرفانیگشت.شاگردان"کهدرآنجانشستهبودندپرساخت.را

ایشانمطابقوعده،بدونمحدودیتتعمیدگرفتند. لذا همهدرداخلنشستهبودندوتمامیخانهپرشد:

هایشده،مثلزبانهقسمهایمنوزبانه"بخشاست.روحوجسمایشانملبسبهلباسالهیگشتکهنجات

وهمهازروح ایشانقرارگرفت، برهریکیاز (.1-0:3)اع"القدسپرگشتندآتشبدیشانظاهرگشته،

کردوروحرادادوخارهایگناهرامحومیسوزاند،بلکهنجاتمیایشانباآتشیمشارکتداشتندکهنمی

ایدبرشمانیزبیاید:محوونابودشدنگناهانتانکههمچونداد.ایناستآنچهکههمینالساعهبجالمی

به نیز موقع همان که چرا فیض، عطیۀ سرانجام و روحتان؛ ارزشمند اعماق شدن منور نیز استو خار

هایآتشبرایشانقرارگرفتتاتاجهاییروحانیرابرسرایشانالقدسهمچونزبانهرسوالنآنراداد.روح

ساخت:وهایآتشبود.قبالً،شمشیرآتشدرهایبهشترامسدودمیتاجیتروتازهکهاززبانهقراردهد،

بخش،فیضراجانشینآنکردهبود.اینکزبانۀآتشِنجات
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بهسخنگفتنشروع".06 بهنوعیکهروحبدیشانقدرتتلفظبخشید، وایشانبهزبانهایمختلف،

کردند.یوحناودیگراندریاسکهاهلجلیلبودند،پارسییامادیصحبتمی(.پطرسو0:1)اع"کردند.

گفتند.چراکهفقطامروزنیستکهجماعاتیازرسوالنبهزبانهاییکهمختصغیریهودیانبودسخنمی

راکردند[.کداماستاداند،بلکهدرآنزماننیز]چنینمیخارجیانشروعبهتجمعازهرسویعالمنموده

دانند،بیاموزد؟توانبهاینشکلیافتکهدریکآنبهشنوندگانخودتمامآنچهراکهنمیمی

01تعلیماتدینی

  

 

قیصریه هلبازیل ا  

 وحدت و تمایز در تثلیث -35

 سالهای روح311-369در رسالۀ نگاشتن بازیل برای هنوز که هنگامی تشریح، و القدس

القدسروح دقیق مطلبشناسیِ خود برادر به تثلیث اشخاص ذات تمایز مورد در وی بود، نشده محرز

دهد.نویسد.اینمتنبهنحوی،نوعیپیشگفتاربراییکالهیاتتثلیثیِمبسوطراتشکیلمیمی

شود،ازیکسوبهپسرمتصلاستکهباویاوراالقدسکهازویتمامینیکوییهابرخلقتصادرمیروح

اش،ازپدریکهازیابیم،وازسویدیگروجودشوابستهبهپدراست،همچوندلیلوجودیدرمیبالفاصله

باشد،تابعدازحسباشخاصتثلیثمیشود،وایننشانۀخاصشناساندنماهیتویژۀخودبهاوصادرمی

اووبااو،روحراکهناشیواسطۀآید.پسرکهبهعنوانکسیکهازپدرمیپسروباویشناختهشودونیزبه

شناساند،ویکهمنحصرامولودشدهاستوازنورازلیدرخشانبیرونآمدهاست،برحسبازپدراستمی

هاییواسطۀنشانهالقدسدارد،بلکهفقطبههایمتمایزش،چیزمشترکینهباپدرونهباروحخاصیتنشانه

عنوانوجهتمایزشویاامادرموردخدایمتعال،تنهااواستکهبهشود.امبازشناختهمیکهمتذکرشده

تواندپدربودهوعلتوجودیبهجزخودشندارد؛ونیزبهبرکتایننشانه،اش،میبهعبارتیامتیازشخصی

هایمتمایزیکهدرتثلیثطورخاصشناختهشدهاست.بههمیندلیل،درمشارکتذات،نشانهاونیزبه

به و هستند نظر رامورد آنها است، شده داده تعلیم ما به ایمان در خصوصیتاشخاصیکه آنها واسطۀ

قابلارتباطاعالممی غیر ایشانبهغیرقابلتوافقو یکاز هر نشانهداریم: هایمتمایزخاصخودواسطۀ

آنچهراکهاشخاصتثلیثراازتوانیمام،میهاییکهقیدکردهشوند،بهنحویکهبهکمکنشانهدرکمی

می خلقیکدیگرجدا قابلدرک، غیر اینموردکهالیتناهی، در بالعکس، کشفکنیم. غیرسازد، و نشده،

بخشاستوجودنداردمتعلقبههیچمکانیوتمامیصفاتازایننوع،هیچتفاوتیدرماهیتیکهحیات

تواندرموردآناننوعیشراکتمداوموغیرقابل،لیکنمیکنم(القدسصحبتمی)درموردپدر،پسروروح
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دهندکهشکوهمندیهریکازاشخاصراکهایماندرتقسیمراقائلشد.وبرطبقتأمالتیکهاجازهمی

القدسبهتوانبدونقائلشدنتفاوتیمیانپدر،پسروروحکندصورتگرفته،میتثلیثمقدستصدیقمی

به بیلحاظجالل، داد، ادامه روحتفکر و پسر پدر، میان پیشالقدسفاصلهآنکه به خالء در فکر ایکه

برد،وجودداشتهباشد.درواقعچیزیکهبینایشانفاصلهاندازدوجودندارد،ونههرچیزیکهبخواهدمی

قراردادنعنصرخارجی با ونهاشباظردرجوارماهیتالهیابرازوجودکندتاآنرا افتمنقسمنماید،

معنیکهنوعیغیبتدرهماهنگیخصوصیذاتالهیایجادکندوبتواندتوسطخالئیخالءنوعیفاصلهبی

می پدر به هنگامیکه اما زند. هم بر را آن تداوم میزائد، او خود در عینحالاندیشیم، در و اندیشیم

میبه پسررا وزمانیکهواسطۀاندیشه، درکمیپذیریم، روحاورا نمیکنیم، ازویجدا سازیم،القدسرا

بهلکنبه منطقیو هستمجسممیطور که همانگونه را آن ماهیتی، رابطه و ایشانحسبنظم کنیمو

اندکهایمانبهسهشخصدرواقعهماناایمانبهیکیاست.وهنگامیکهطوریدریکدیگرمستحیلشده

کنیمکهروحاست.وچوناوروحِواسطۀایناقرار،کسیرادرکمیدرعینحالبهنامیم،فقطروحرامی

گوید.همانطورکهاگریکسرزنجیررابهدستشود،چنانکهپولسمیمسیحاست،ازخدانیزناشیمی

دجذبسویخوگوید،روحرابهشود،بههمانصورتاگرچنانکهنبیمیبگیریم،سردیگرنیزکشیدهمی

ایم.واگرواقعاًپسررادرککنیم،اوواسطۀآنپسروپدررانیزبسویخودجذبکردهکنیم،درآنواحدبه

دریافتکرده سو دو از رارا روحخود طرفدیگر از و را، خود یکطرفپدر از خود کهویبا چرا ایم،

استنمبه پدر در همیشه که کسی واقع در آورد. خواهد نیزیهمراه هیچگاه و شود، جدا پدر از تواند

انجاممینمی او در کههرکاریرا چرا شود، روحخودجدا راتوانداز پدر اگر بههمانترتیبنیز دهد.

درعینحالبهمی پذیرفتهپذیریم، کهبههیچواسطۀقدرتوی،همپسروهمروحرا وجهتصورایم،چرا

تقسیمممکننمی یعنیپسربدونپدردرنظرگرفتهنمیباشدشکافیا اینکهروح، القدسازپسرشودیا

یابیمکهگردد؛لیکندرایشاندرآنواحد،نوعیمشارکتوتمایزغیرقابلوصفیرادرمیجداتصورنمی

بی قابلدرکاست، نحویغیر بیبه همشکند، در تداومماهیترا آنکهشراکتبهآنکهتفاوتاشخاص،

هایمتمایزکنندهرامحوسازد.وتعجبنکناگربگوییمکههمان،درحینیسبذات،خصوصیتنشانهح

همراهالعادهرابهباشد،مثلایناستکهدریکمعمانوعیجداییجدیدوخارقکهمتفقاست،جدانیزمی

هیم،امکاناینهستکهحتیهاباروحجدلوتهمتگوشفراندوحدتیجداشدهدریابیم.اگربهاینگفته

ایازواقعیتدریابیدونهعنوانیکمثالوسایهدراشیاءمحسوسنیزچیزیمشابهآنبیابیم.کلماتمرابه

اموریکهبهبه با کامالً را کهممکننیستخود زیرا امور، کنیم،عنوانمثالتلقیمیعنوانواقعیتخود

کنیم.هااستفادهمیازمثالتطبیقدهیم،بههمیندلیلاستکه

 بهبرادرش،گریگوریاهلنیسه31نامۀ

 



  تجربه روح القدس

11 
 

 حیات روح و زندگی در روح -36

کندوتاالقدس،ازنمودهایمعمولیروحشروعمیبازیلاهلقیصریهدراینبخشمرکزیازرسالۀروح

کندکهخدااست،تأکیدمیآنکهعنوانکندکهروحهمانارود.بازیلبیالقدسپیشمیبهحدماهیتروح

بلکهمنبعتقدیساستو00و0اومخلوقنبوده)متون کامل"مالحظهشود(، قادراستکهدیگرانرا

چیزیکمداشتهباشدکند،بی "آنکهخودْ اینکهاوچشمۀحیاتبوده،درهمهجاحاضراست، بهدلیل"،

."باشدشقابلدرکمیاخاطرنیکوییماهیتشغیرقابلدسترساستولیبه

بینیآینده،پیش"شمارد:آوردولذابازیلثمراتروحرابرمیهمراهمیباخدارابه"انس"روحهمچنین

."درکاسرار]...[،واوجآنچهکهمطلوباستیعنی:خداشدن

ازاینلحظهبهبعد،به00 داریمدریابیم،چهدنبالاینخواهیمبودکهمفاهیممشترکیراکهازروح.

دستدادهاستوچهمفاهیمیکهازسنتپدرانبهمارسیدهمفاهیمیکهکالممقدسدراینموردبه

اند.استکهشفاهیبوده

قبلازهرچیز،کیستکهباشنیدننامهایروح،درجانخودبرانگیختهنشودوفکرخودرابهباالترین

روح"،"شودروحراستیکهازپدرناشیمی"تهنشدهاست:روحخدا،درجهممکنماهیتنرساند؟آیاگف

نامخاصوویژهاواست؛واینبهترازهرنامگذاریدیگر،"القدسروح"؟"روحمسلطبرهمهچیز"،"حق

غیرمادیوسادهاست.به همیندلیلاستکهخداوند،بهآنزنیکهناماینوجودغیرجسمانیوصرفاً

وغیرجسمانی"خداروحاست"فرمایدکهنداشتکهبایدخدارادریکمکانخاصپرستشنمود،میپمی

عنوانماهیتیمحدودومحکومبهتغییروتوانمحدودبهحدودکرد.بنابراین،هنگامیکهروحرابهرانمی

نمیتغیُرهمانندمخلوقمجسممی ماتوانیمدرفکرخودبهحداعالیینماییم، کهسروکار چرا برسیم،

عظمتینامحدودمی با درقدرتالیتناهی، ذاتیهوشمند، با قرونالزاماً و زمانها باشدکهقابلسنجشبا

گراید؛وهمۀسویاومیهایشبیحدوحصراست.هرکهنیازبهتقدیسدارد،بهنبودهوسخاوتدارایی

ناوهستند،تابادماوتازهشوند،وبرایرسیدنبههدفطبیعیکنند،خواهاآنانیکهدرتقویزندگیمی

موجود او کاملسازد؛ را دیگران استکه قادر ندارد، چیزیکم که او دریافتکنند. مدد غاییخود، و

سازد؛لزومیاینیستکهملزمبهتجدیدقواگردد،بلکهاواستکهگروهسرایندگانحیاترامجهزمیزنده

کهویبااضافاتمتوالی،خودرابزرگسازد،بلکهباسکونتدرخود،بالفاصلهدرتمامیتاستونیزندارد

برایکشف قدرتعقالییو قابلدرکبرایهر نور تقدیس، سرچشمۀ ویکه است. حاضر جا همه در

ازخودفراهممی نوعیروشنیرا غیرقابلدسترساستحقیقتاست، اوکهماهیتاً توانویرا،میکند.

نیکوییبه میخاطر پر قدرتخود با را چیز همه که او کسانیهایشدرککرد؛ به فقط را خود سازد،

شناساندکهالیقاوهستند،نهبرحسبسنجشیواحد،بلکهباتوزیععملکردخودبهحسبایمان.ویمی

طورکاملدرهمهجاحاضرهرکسوبهطورکاملدردرجوهرۀخودسادهاست،ودرمعجزاتشمتنوع؛به
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بی نفوذناپذیریاست. به بهآنکه را خود تمامیتش، علیرغم و است؛ مشارکت قابل شود، وارد اشلطمه

همانندیکشعاعنورخورشیدکهبرکسیمیمشارکتمی برد،گوییکهویتابدکهازآنلذتمیدهد:

تابد.روحنیزبههمانرشود،امابررویزمین،دریاوهوانیزمیتواندازآنبرخورداتنهاکسیاستکهمی

شکلبرایهرکسکهقادربهدریافتاواست،حاضراست،گوییکهویتنهااست،امابرایهمهبهحد

می تمامیتساطع در فیضرا میوفور، اجازه طبیعتشان که حدی تا افراد و برخوردارکند: او از دهد،

تواندعرضۀمشارکتکند!امانهبهحدیکهویمیشوند،می

که-باشدالقدس،بحثبرسرنزدیکیمکانینمیامادرموردواردشدنجاندرانسروح-.03 زیرا

بهچیزیکهجسمانینیستنزدیکشد؟چگونهمی مگرآنکهازهواهاینفسانیکهبرجان-توانجسماً

سازند،خالصشد.درنتیجه،باتطهیراززشتیحاصلازگناه،باخدادورمیمسلطشدهوانسانراازقرابت

واسطۀطهارت،شکلاولیهراگرفت،اینتنهاتوانبهزیباییطبیعتبازگشتهوبهصورتپادشاهیوبهمی

میشیوه استکه بسپاکنگریستهای چشمی با که آفتابی ویهمچون پاراکلتنزدیکشد. به توان

صورت،زیباییغیرقابلمی بهتونشانخواهدداد.ودراینتعمقپرشعفِ شود،درخودصورتنامرییرا

به خواهیدید. را نمونه میوصفِ بر دلها او میواسطۀ گرفته دستضعفا کاملخیزند، پیشروان و شود،

اواستکهدرکسانیکهازهرنوعآلودگیپاکشدهمی درمشارکتبادرخشداند،میگردند. وایشانرا

گرداند.هماننداجسامشفافوصاف،هرگاهکهیکشعاعبهایشانبرخورد،آناننیزتأللوخودروحانیمی

القدسنمایند،بههمانشکلنیزجانهاییکهحاملروحکنندوپرتویدیگرمنعکسمیازخودساطعمی

بینیتابانند.پیشسویدیگرانمیروحانیشدهوفیضرابهاند،خودشاننیزهستند،وتوسطروحمنورشده

آینده،معرفتبراسرار،درکامورپنهان،توزیععطایایفیض،شهروندیآسمانی،رقصبافرشتگان،شادی

الیزال،تداومدرخدا،شباهتباخداومنتهایآنچهکهخواستنیاستیعنیخداشدن،ازهمینجاناشی

شود.می

واسطۀعظمتوهایخودروح،کهبهالقدس،افکاروحتیوحیهایمادرموردروحاهستنداندیشهاینه

عملکردهایشآموخته معارضینوقار به اینکباید نقلکردیم. که بودند اندکی فقطعناوین اینها و ایم،

سازند،مرتفعونفیکرد.شانبرماواردمیپردازیخاطرعلمدروغپرداختتابتواناعتراضاتیراکهبه

القدسرسالۀروح

 

 "قدرتی تنویرکننده"روح ،  -37

خواهندسلسلهمراتبیدردرونتثلیثقائلشوند،بروحدتهریکازبازیلدرمقابلهباکسانیکهمی

بهکند.سپسویماهیتروحاشخاصووحدتتثلیثتأکیدمی ونیروی"دمدهانخدا"عنوانالقدسرا

نماید.هدایتمی"توسطپسرکهیکیاستوتابهپدرکهیکیاست"کندکهایبیانمیکنندهتنویر
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یکروح11 و یکپسر و یکپدر هنگامیکهخداوندبهما بهالقدسمی. را آنها مجموعسپارد، طور

وهلهاولودروهلهدومودرآنکهعددیرادراینبینقائلشود.زیراکهنگفتهاست:درکند،بیآشکارمی

وهلهسوم،ونهاینکه:دریکودووسه،بلکهازطریقنامهایمقدس،فیضشناختایمانیکهمنتهیبه

عنوانیکنشانهدهد؛وعددرابهدهد.بهنحویکهاینایماناستکهمارانجاتمیشودرامینجاتمی

وازهرسوبهانباشتخطاعلیهمامیگیریمکهکمیتموضوعاترابهدرنظرمی فهماند.افرادیکهدائماً

برند؛وعلیرغماینکهباافزودنعدد،هیچچیزکارمیپردازند،تواناییشمارشراعلیهایمانبهخودشانمی

هاندتابتغییرنکردهاست،هنگامیکهبحثبرسرماهیتالهیاست،توجهخودرامعطوفبهعددنموده

هایجانیستکهواقعیتکمکآن،میزانجاللشایستهپاراکلتراازحدنگذرانند.اماایحکیمان،آیابه

خصوصیت برایمشخصکردن دیندار عبرانیانِ که همانگونه بمانند، باقی عدد دسترسورای قابل غیر

کردندتابرتریآنرابرهمهیمقدسنامیکهتلفظآنممنوعبود،یعنینامخدا،ازعالئمویژهاستفادهم

جاباشدازعدداستفادهشود،باشدکهحداقلحقیقتپایمالنگردد.یااینکهچیزثابتکنند.وهرگاهکهبه

امورغیرقابلوصفرادرخلوتپرستشنمایندویااینکهدرموردچیزهایمقدسباتقواواحتیاطازعدد

استفادهشود.

بریمواگرالقدس.هریکازاشخاصرابهتنهاییناممیواحد،پسریگانه؛واحد،روحواحد،خدایپدر؛

الزمبهشمارشباشد،نگذاریمکهشمارشغیرعقالنیگشته،منتهیبهدرکیچندخداپرستیشود.

مینشودکهجمعببندیم:یکودووسه،ونهاولینودو.زیراکهازیکبهمتعددرسیدنباعثنمی15

ایم.پس.لذادرموردیکخدایثانیتابهامروزنشنیده"من،خدا،اولینوآخرینهستم"وسومین.زیراکه

می را خدا از یکخدا میوقتیکه اقرار خصوصیتخاصاشخاصرا حکومتپرستیم، آموزۀ به و کنیم

عددتقسیمکنیم،چراکهدرخدایپدرآنکهسرّخدارابهبخشهایمتمانیم،بیالعنانالهیوفادارمیمطلق

شناسد،شودوتفاوتیرانمیودرخدایپسریگانه،فقطدرموردیکشکلیکهدرآینهالهیمنعکسمی

کنیم.پسردرواقعدرپدراستوپدردرپسر،زیراکهاینوآنچنیناستوبههمیندلیلیکیتعمقمی

اص،ایشانیکویکهستند؛امابهحسبماهیتمشترکشان،هرهستند.درنتیجهبهحسبخاصیتاشخ

شودکهاگریکویکهستند،دوخدانیستند؟زیراکهتصویرپادشاهرانیزپسچطورمی-دویکهستند.

شود.همانطورکهیکگوییمدوپادشاه:قدرتپادشاهوجاللاوتقسیمبهدونمینامیمولینمیپادشاهمی

ب حکومتمیاقتدار ما ویمیر از همانصورتتجلیلیکه به است، فرد به قدرتمنحصر و کنیمکند

آنچهکه-شده.گرددبهشخصنمایشدادهمنحصربهفرداستونهمتعدد،زیراکهتجلیلتصویربازمی

به شتصویردراینجا همانطورکهدرهنر، چنیناست. پسرماهیتاً باهتبهشکلطرزتقلیدیوجوددارد،

است،درموردماهیتالهیکهسادهاست،بهحسبمشارکتالوهیاستکهدراصلوحدتساکناست.

واسطۀپسرکهیکیاست،بهپدرکهیکیشود.ویبهالقدسنیزیکیاستوبهتنهاییخواندهمیروح



 تجربًه روح القدس نزد پدران کلیسا

11 
 

کند.قرابتاوباپدرومیشودوبدینوسیلهتثلیثفرخندهراکهالیقستایشاست،کاملاستمتصلمی

مخلوقاتنمی زمرۀ در را او اینجهتکه از میپسر را بهتنهاییاو بهشماریمو روشنیمکشوفخوانیم،

شود.زیراکهوحدتاو،وحدتامورمتعددنیست؛اووحدتِیکیاست.همانطورکهپدریکیاستوپسرمی

کیاست.لذاآنچهکهتنهااست،ماهیتاًازمخلوقدوراستوالقدسینیزیکیاست،بههمانشکلنیزروح

طورتنگاتنگباپدروپسرپیوندداردکهراستیباهرچهکهمجموعوتودهاستفاصلهدارد.واوچنانبهبه

تواندداشتهباشد.تنهاباتنهامی

استنتاجکرد،بلکهازاینرونیزکهتواندالئلمشارکتدرماهیترا.وفقطازاینبابتنیستکهمی16

شود؛نهآید،بلکهازاینجهتکهازخداصادرمینامیم.نهبهآنشیوهکههمهچیزازخدامیاوراخدامی

عنواندمیکهازدهانخدااست.دهانیکههیچشباهتیبهیکبهشیوهمولودشدن،همانندپسر،بلکهبه

ایدرککردکهشایستهشود.ایندهانرابایدبهگونهونهنفسیکهمحومیعضوجسمانیندارد،نهدم

لیکنشیوۀ بدینترتیبنشانۀقرابتاست، اینامر اربابتقدیساست. بوده، ذاتیزنده استودم، خدا

موجودیتشغیرقابلوصفاست]...[.

دوزیموباییتصویرخداینامرئیمی.هنگامیکهتحتتأثیرنیروییمنورکننده،چشمانمانرابهزی11

بهکنیم،روحمعرفتازآنجداییکنندۀنمونهارتقاءپیدامیبهاینترتیبتابهجلوۀمشعوف ناپذیربوده،

دهد؛اوآنراازبیرونمکشوفخودیخودبهکسانیکهمایلندراستیرابنگرند،قدرتدیدنتصویررامی

ویاستنمی درخودِ بهبازشناسیمیدارد: را وهمانگونهکهکهما نمی"رساند. شناسد،هیچکسپدررا

.لذا"القدستواندبگوید:عیسیخداونداستمگردرروحهیچکسنمی"،بههمانترتیب"واسطۀپسرمگربه

استبه گفتهنشده روح. بلکهدر می"واسطۀروح، را کسانیکهاو روحاست، روخدا حوپرستندبایددر

،یعنیدرتنویرروح،"درنورتو،نورراخواهیمدید"،همانطورکهگفتهشدهاست:"راستیاورابپرستند

راخواهیمدید.بدینترتیبدراواستکهجاللپسر"سازدآیدروشنمینورواقعیکههرآنکهبهدنیامی"

کند.لذاطریقشناختخداازتخدارااعطامیدهدودراواستکهبهپرستندگانواقعی،معرفرانشانمی

رسد؛ودرجهتمعکوس،واسطۀپسرکهیکیاست،بهپدرکهیکیاستمیروحکهیکیاستآغازشده،به

القدس،جاریواسطۀپسریگانه،ازپدرتابهروحنیکوییطبیعی،قداستماهیتومقامارجمندپادشاهی،به

آنکهآموزۀیکتابودناقتدارپادشاهراکنیم،بیماایمانبهاشخاصتثلیثرااقرارمیشود.بهاینترتیب،می

انکارکنیم.

 القدسرسالۀروح
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 فروتنی و زندگی در روح -33

کندکهزندگیدرهااست،تأکیدمیترینالقدسوییکیازمستحکمبازیلاهلقیصریهکهالهیاتروح

درمقابلخداودیگراناست،تابهحدیکهخودرافراموشکنیم.روحبهمعنیگشودهبودن

بلکهدرکمالکسیکهتوسطروح بزرگندانسته، خودرا دوستداردیگراناست، القدسهدایتشده،

برجستهومهمتلقیمی میفروتنیدیگرانرا آوایبلنددرروحدعا اینشخصبا کندودرخواستکند.

نمایدوازآنجاکهویخواهاناموالدنیوینیست،بالحنیآهستهومعمولیحرفمیبزرگترینعطایارا

زند؛خداوندبهآوایبلنداوپاسخمثبتخواهدداد.نمی

31دربابمزمور

 

 "نهر خدا"القدس،  روح -39

فصاحتآنکم(،اماچیزیاز03گیرد)متنالقدسراازآتاناسیوسبهعاریتمیبازیلایناستعارۀروح

گیردتاموجودانسانیرامورداشارهقراردهد.شود،همانطورکهمثالشهرراازادبیاتباستانالهاممینمی

القدساستکهدرکسانیکهالیقآنهستندوبهتبعایمانایشانبهآیانهرخداچیزیبهغیرازروح

شود،یعنیجماعتیتمامشهرخداازآنبرخوردارمیشود؟]...[.ایناستهمانانهریکهمسیح،جاریمی

ازکسانیکهشهرخودرادرآسمانهاخواهندداشت.

عنوانتمامیمخلوقاتهوشمند،القدساست،بهیااینکهبایدشهریراکهبرخوردارازجاریشدنروح

هایآسمانیگرفتهتاجانهایانسانی،تلقیکرد؟ازقدرت

16دربابمزمور

 

 

وسنازیانز ی اهلگوریگر  

 گانگی خدا و سه -۱1

دراینجابامتنیسروکارداریمکهازقوتچشمگیریبرخورداراستوگریگوریاهلنازیانزوسدرآن

 استعارۀ از استفاده می"با جذبیکدیگر خورشیدیکه استسه یگانه آن از حاصل نور ]اما[ و ،"شوند

"باروح"مالحظهشود(.بهنظرمن،پرستشیادعاکردن3،01،31فهماند)متونمیوحدتتثلیثرابهما

می عرضه خود به پرستشرا و دعا روح، نمیفقطبدینمعنیاستکه اندیشه این آیا مورددارد. تواند

رسهدانندکهپرستشیکی،پرستشهکنندومیتصدیقتمامیانسانهاییقرارگیردکهدرخدازندگیمی

باشد،زیراکهارجمندیهمانندالوهیتدرهرسهیکساناست؟]...[می
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برایمایکخداوجوددارد،زیراکهیکالوهیتموجوداست،هرچندکهباورداشتهباشیمکهایشان

زسههستند:زیراکهیکیبیشترازدیگریخدانبوده،ودیگرینیزچیزیازخداییکمندارد؛یکیجلوترا

شوند؛آنچهراکهآید؛ایشانبهلحاظارادهویاقدرتمنقسمنمیدیگرینیستودیگریازعقبسرنمی

طوراجمالیمطلبشود؛واگرقرارباشدکهبهکنیم،دراینجایافتنمیشدهمشاهدهمیدرموجوداتِتقسیم

بایدبگوییمکهالوهیتدرکسانیکهمتمایزهستند بیانکنیم، تقسیمرا پذیرنیست:همانگونهکهسه،

وقتیکهخورشیدیکهدریکدیگرنفوذمی بههمینترتیب، یگانهاست. اینامتزاج، نورحاصلاز کنند،

شود؛وگرمی،وحدتایشاناستکهجلوه"اقتداریگانه"سویآنعلتاولیهونگریم،بهسویالوهیتمیبه

الوهیتدرایشاناست،یعنیآنانیکهبدونفاصلهزمانیودرعینتساوینگریمکههنگامیکهبهآنانیمی

پرستیم.اند،دراینحالتماسهشخصرامیجاللشان،ازعلتاولیهناشیشده

30مباحثۀالهیاتی

سازد.هنوزشروعبهورمیامکهتثلیثمرادرشکوهخودغوطههنوزشروعبهاندیشیدنبهوحدتنکرده

گیرد.هرگاهکهیکیازاینسهخودرابهمنعرضهامکهوحدتمرادربرمییشیدنبهتثلیثنکردهاند

شود،شود،آنقدرکهمازادازنظرمدورمیکنمکهتمامیتاست،آنقدرکهچشممنپرمیدارد،فکرمیمی

ماند.هربرایمازادباقینمیزیراکهدرذهنِمنکهبیشازحدمحدوداست،برایدرکیکی،دیگرجایی

یافتهرابینم،بیآنکهبتوانمنوروحدتزنم،یکمشعلمیگاهکهآنسهرادریکاندیشهبههمپیوندمی

تقسیمیاتجزیهنمایم.

10و11دربابتعمید،موعظۀ

 

 القدس الوهیت روح -۱۴

اینبودندکهبازیلیککلمهدرموردروحمنتظر"شناسی،القدسحالیکهکلیهافرادِدچاروسواسروحدر

مالکشوند را کلیسا خود، و کنند بیرون شهر از ویرا تا است]...[، خدا او که دارد اظهار و ،"بگوید

می بود، آزادتر خیلی نازیانزوسکه اهل الوهیتروحگریگوری جرأت کند،توانستبه تصدیق القدسرا

می بخشچنین این در که همانطور متون ( 0کند ،00 رسالۀ36، ترتیب این به شود(. مالحظه نیز

کنند.یانزوسیکدیگرراتکمیلمیگریگوریاهلناز30القدسبازیلوگفتارالهیاتیروح

.پساینچگونهاست؟روح،خدااست؟قطعاً.اماچگونه؟آیاهمذاتباخدااست؟بله،زیراکهاوخدا01

آیدوآنکهپسرنیسترابهمنمعرفیکنید،سپسآنهاراهمذاتعنوانپسرمیبهاست.آنکهازیک]پدر[

وتونیزیکخدایدیگرویکماهیتالهی تلقیکنید،آنگاهتصدیقخواهمکردکههردوخداهستند.

 ]...[.واحدرابهمنمعرفیکن،وآنگاهمنبهتوتثلیثراخواهمداد،باهماننامهاوهمانواقعیت
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بهحسب06 و جانهایشاگردانساکناست، نظرمنبههمیندلیلاستکهویبهقسمیدر به .

پذیرند،درابتدایانجیل،بعداززحمتمسیح،وبعدازصعود،ظرفیتایشانراظرفیتکسانیکهاورامی

بهتدریجتوسطعیسیپردهشود.وهایآتشظاهرمیصورتزبانهبخشبهکاملگردانده،همچوندمالهام

ومنازپدرسؤال"شود،وخودتونیزباخواندندقیقانجیل،متوجهآنخواهیشد:ازرازاوبرداشتهمی

یعنیروحراستیدهندهکنموتسلیمی واینبدین-(01-01:06)یو"ایدیگربهشماعطاخواهدکرد،

داریموبهنفعیکقدرتدیگریسخنمیمنظورکهبهنظرنیایدکهقصدمخالفتبا را ؛-گوییمخدا

گذاردوراکنارمی"کنمسؤالمی"و-"درناممن"،اما"اوراخواهدفرستاد"سپسچنینآمدهاستکه:

نگاهمی"خواهدفرستاد" -داردرا خواهمفرستاد"؛سپس: "اورا او"وایننشانهمنزلتاواست؛سپس:

،وچنیناستقدرتروح."خواهدآمد

ملتفتمی01 را کهما اینکتنویرهایجزئیرا می. درموردسازد، ونیزآنترتـّبیکهترجیحاً بینی،

طورناگهانیآشکارکنیمیااینکهتابهآخرآنراآنکهبهکنیمنیزمشهوداست،یعنیبیرعایتمی"الهیات"

تقوایی؛اولیممکناستبیگانگانرامتحیرواهدبود،وحالتدوم،بیمخفینگاهداریم.حالتاول،ناشیانهخ

تواندایماندارانرابـِرَماند.سازدودومیمی

آناندیشیده به احتماالدیگراننیز تفکراتشخصیمطلبیهستکه ثمرۀ نظرخودمن، به اما اماند،

آنچهکهگفتهمی به آنرا میباشد؛ نجاتام تعلیماتمتعددیتربیتودهندافزایم. با را شاگردانخود ه،

شکبههمانهادربینایشانبودندکهدرآنموقعتحملشنیدنشرانداشتند،بیکاملگردانید،امابعضی

واسطۀروحکردکههمهچیزبهداشت.واضافهمیدالئلیکهمتذکرشدم؛لذاآنهاراازایشانمخفینگاهمی

القدسکنمکهیکیازاینتعلیماتهماناالوهیتخودروحدشد،هرگاهکهبیاید.فکرمیتعلیمدادهخواه

یعنیبعداز یعنیزمانیکهمعرفتدرکاموردراعالترینحدخودقرارگرفت، روشنشد، کهبعداً بود،

تناووجودنداشت.آیاخاطراینواقعۀبدیع،دیگرمانعیبرایباورداشدهنده،زیراکهبهجاللیافتننجات

ترازاینراتعلیمدهد؟اگرتوانستچیزیعظیمالقدسمیتوانستاینوعدهرابدهد،یاآیاروحخوداومی

واقعاًچیزیوجودداشتهباشدکهبایدآنراعظیمودرخورشکوهمندیخداتلقیکنیم،همانااینوعدهیا

اینتعلیماست.

اینمسائلچنیناست.باشدکههموارهازآنبرخوردارباشم،ونیزدوستانم،تا.اندیشۀمندرمورد01

القدسراپرستشکنم،یعنیسهخصوصیت،یکالوهیت،بدونبتوانمخدایپدر،خدایپسروخدایروح

مردانخدا اینیکیاز پیشاز استکه اینگونه پادشاهیایشانمنقسمشود! ذاتو ارج، جالل، اینکه

ضیحدادهاست.تو

 مباحثاتالهیاتی
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نیسه ی اهلگوریگر  

 ثمرات روح -۱۲

القدسبپردازد،چنانکهدرمقالهآنکهبازهمبهتشریحبحثیدربارۀالهیاتروحگریگوریاهلنیسهبی

توانازثمراتآنشناخت.القدسرامیدهدکهعملروحضداونومخواهدکرد،توضیحمی

گفتارش،باعثفزونیگلهشود،وبوتۀتاکرادرتمامیگوشهوکنارخانهبرویاند،وواسطۀاگرکسیبه

دربه و شوند، زیتون نهالهای به بدل درختان این و بکارد، وحشی زیتون درختان خداوند خوان دُور

یدکند:درشود،تولبخشانجیلراکهباعثبارورشدنگلهمیهایاسرارآمیزآن،شیرۀشیرینوآرامشاخه

داراییالبانکاهشمی بهاینصورت، دروفور درحالیکهدارایییعقوبفزونییافته، عنوانمیراثییابد،

اشاینثمراترابهبارآورد،زیراکهچنانکهگفتهشد،شود.اگرکسیباپیشگوییانگیزتکثیرمیشگفت

یعنیتعبیرکنندۀنقشۀثمرعبارتاستازانتشارحقیقتانجیل،چنینکسیبدو نتردیدیکنبیاست،

خدادرنورروح.

علیهآپولیناریوس

 

دهان یوحنای زرین  

 شود ایمان درک می ۀروح، آنگونه که با دید -۱3

ایگونهدهان)یاکریزوستوم(،برپایۀقائلشدنتمایزمیاندیدگانسرودیدگانجان،بهیوحنایزرین

مالحظهشود(.09،01،31کند)متونهنگامتعمید،ازنوتفسیرمیرابهبدیعنقشمتفاوتآبوروح

بیند،حالآنکهشویتابارازهایمقدسآشناگردی،دیدگانجسمفقطآبرامیزمانیکهواردآبمی

کنند،وچشمانورشدهدرآبرامشاهدهمیشوند.چشمانسر،جسمغوطهدیدگانایمانمتوجهروحمی

بیندواینچشمان،جانشدهرامیگردند؛آنچشمان،جسمشستهملتفتتدفینانسانقدیمیمیایمان

طاهرشدهرا؛آنچشمانشاهدبیرونآمدنجسمازآبهستندواینچشمان،انسانجدیدیرامشاهده

خاسته،دستبینندکهبرآید؛آنچشمانکشیشرامیکنندکهازاینطهارتمقدس،درخشانباالمیمی

طورشوندکهدستراستخودرابهنهد،واینچشمانمبهوتکشیشاعظممیراستخودرابرسرشمی

دهد،یکانساننیست،گذارد.زیراکهدراینحالتکسیکهتعمیدمینامرئیازباالیآسمانبرسراومی

باشد.بلکهخودپسریگانهوفرزندخدامی

یسهتعلیمدینیتعیمد
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میالن هلآمبروز ا  

 آب، خون و روح در تعمید -۱۱

0،09،01،31،13کند)متونآمبروزاهلمیالن،درتوضیحتعمید،عنصرجدیدیراواردبحثمی

بی اما میانمردگان، زیستنمجدددرموتورستاخیزمسیحاز یعنیامرِ مآنکهنقشمهمالحظهشود(:

القدسراازقلمبیندازد.روح

هنگامتعمیددرواقعیکهستندیعنی:آب،خونوروح.بههمیندلیلاستکهدرکسهشاهدبه01

شود.درواقعآببدونصلیبشود.زیرااگریکیازاینهاراکمکنی،دیگرآیینتعمیدشمردهنمیمطرحمی

معمولی یکعنصر بهجز بود خواهد همانبدونهیچفایدهمسیحچه به ایبرایآییننیایشیتعمید؟

اگرباآبوروحازنومولودنشویم،وارد"صورتبدونآبنیزدیگررازتجدیدحیاتیدرکارنخواهدبود.

شخصنوایماننیزبهصلیبخداوندعیسیکهنشانویرادارد،معتقداست؛اما"ملکوتخدانخواهیمشد.

تواندازبخششگناهانوازبرکتعطیۀفیضالقدستعمیدنگرفتهباشد،نمیروپسروروحاگردرنامپد

روحانیبرخوردارشود.

ای.توایمانبهورشد؛وتودرنامتثلیثتعمیدیافتهای،هفتباردرشریعتغوطه.لذاآنمردِسوریه00

کرده اقرار را پدر کهکرده-ای، را آآنچه یاد ایبه ایمانبهروح-ور، و ایمانبهپسر اقرارتو القدسرا

توبرایدنیامردهکرده دراینایمان، بهیادداشتهباش. ازنوزادهای.پسمابقیچیزهارا ایوبرایخدا

برایگناهانمردهشده بهنوعیدراینعنصردنیویتدفینشده، وبهعبارتدیگر، وبرایحیاتای، ای،

ای.پسایمانآورکهاینآببدونقوتنیست.نوزادهشده،ازبینمردگانبرخاستهابدیاز

فرشتهخداونددربعضیمواقعدرحوضفرود"همیندلیلاستکهبهتوگفتهشدهاستکه:.به00

،ازهرنوعشدعنواناولیننفرواردحوضمیکرد،وهرآنکهبعدازتموجآببهآمد،وآبتموّجپیدامیمی

می میبیماریکه شفا شفا"یافت.داشت، سالفقطیکنفر هر و بود اورشلیمواقعشده اینحوضدر

شدونشانۀیافت.لذافرشتهنازلمیکسپیشازآنکهفرشتهدرآبنازلشود،شفانمییافت،اماهیچمی

آمد.برایایشاناینمانانبهحرکتدرمیخاطربیایکرد.آببهآنهماینبودکهآبشروعبهتموجمی

القدساستآمد،امابرایتوروحایپایینمییکنشانهبود،امابرایتوایمانکافیاست.برایآنانفرشته

آمد،امابرایتو،مسیحکهاربابخلقتاست،خودْشود.برایآنانیکمخلوقبهحرکتدرمیکهنازلمی

      کند.عملمی

 دربابرازها          
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هیپون اهل اوگوستین  

      القدس الوهیت روح -۱5

درابتدایرسالهاوگوستین،همانندپیشکسوتانشونیزبرمبنایکتاب اشیعنیدترینیتاته،مقدس،

 شود.القدسرایادآورمیهیتروحالو

گردآوریشدهاستوکسانیکهپیشازماهایمشابهیازمتونالقدس،مجموعه.درموردروح0-6-03

بهبهاینمسائلپرداخته استفادهکردهاند، آنها از روحطورگسترده برحسباینمتون، القدسهموارهاند.

خودِآدمیان،خداخواندهشدهاند-خدااستونهمخلوق.اگربههیچوجهمخلوقنیست،نهتنهاخدااست

بنابراینبهحداکملمعادلپدروپسرمیبلکهحتی-(10:6)مز باشد،ودروحدتخدایحقیقیاست.

تثلیثباایشانهمذاتبوده،بههمانحدابدیاست.

القدسیکمخلوقبینیمکهروحروشنیمیدهیمکهدرآن،بهاینکیکمتنمهمرامورداشارهقرارمی

دراینمتنبهماامرشدهاستکهخالقر )رومیاننیست. (.دراینجا0:05اخدمتکنیمونهمخلوقرا

(5:03کند)غالمنظورازخدمت،خدمتینیستکهدلسوزیومحبتنسبتبهیکدیگرمارابهآنملزممی

رامی-δουλευεινشود:بهیونانیچنینگفتهمی- توانخدمتامامنظورآنخدمتیاستکهفقطخدا

استکهبهکسانیکه"پرستانبت".اینلغتیونانیریشهنام. λατρυεινنیناست:کهبهیونانیچ-کرد

پرستشمی همانندخدا را کننداطالقمیبتها است: اینقرار فرمانمربوطبهاینعبادتاز یهوه"شود.

فقطعبادتخداوندخودراسجدهکنواورا"(؛6:03)تث"خدایخودراعبادتنماوبهناماوقسمبخور

.اماλατρευσειςبرد:کارمیتراست،وقتیکهاینلغترابه(.متنیونانیرساتروپرمعنی1:01)مت"نما.

خداوندخودراسجدهکنواورا"خاطراینفرماناست:اگرایننوعخدمتبهمخلوقبرماممنوعشده،به

"فقطعبادتنما.

 

 ت روحرسالت پسر و رسال -۱6

کند.القدسراتشریحمیهایپسروروحنحومبسوطیموضوعرسالتاوگوستیندررسالۀدترینیتاتهبه

امرتازه القدسبههیچوجهمادونپدراینیست،لکناوسعیداردنشاندهدکهپسروروحکاراوکامالً

نبوده،بلکهدرهمانالوهیتمشارکتدارند.

اکنوناینکتابس3،0،3 و سعیداشتیمثابتومازجاییشروعمی. شودکهکتابدوممتوقفشد.

شده.همچنینکنیمکهپسرچگونهمادونپدرنیست،باوجوداینکهیکیفرستندهاستودیگریفرستاده
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القدسنهمادونپدراستونهمادونپسر،گرچهبنابهشهادتانجیل،توسطپدروپسرفرستادهشدهروح

-ایم:ازآنجاکهپسرازهمانجاییکهبودفرستادهشدهاستبهمطالعۀمسالۀذیلمتوسلشدهاست.لذا

القدسازهمانجاییکهبودبههمانگونهنیزروح-(0:01)یو"اودرجهانبود"اوبهاینجهانآمدو

همهچیزراباهممتحدروحخداجهاندرواقعجهانراسرشارگردانیدهاستوویکه"-فرستادهشد

خداوندازاینجهتفرستادهشدزیراکهازاعماقنامرئیدر-(0:1)حک"نموده،برهرآواییشناساست.

جسمزادهشد،مثلآنکهازبطنپدربیرونآمدهباشد،ودرنظرانسانهابهصورتیکبردهبود؟بههمان

روح نیز گونه با که زیرا شد )متالقدسفرستاده شد دیده جسمانییککبوتر شکل3:06ظاهر به و )

زبانه آتش)اع روح0:3های و رسالتپسر ترتیب، بدین می(؟ فانی،القدساین انسانهای نظر در که بود

آنعمق و بیرونآورد کتبهایروحانیرا است، نداده انجام کاریکهگوییپدر همبهشکلجسمانی،

گویدکهویفرستاد،نهاینکهاوفرستادهشد.مقدسدرمورداوفقطمی

آید،هرچندکهسپساینسؤالپیشآمدکهچرادرموردپدر،هیچگاهازرسالتسخنیبهمیاننمی

ساخت.واوبودکهخودراظاهرمیهایمحسوسیکهچشمانپیشینیانراخیرهکردهبود،همازوراءپدیده

شدبایستمدتزمانیبسطوالنیسپریمیکرد،چرامیدرآنموقعظاهرمیاگراینپسربودکهخودرا

(،زیرا1:1بنامند،زمانیکهزمانهابهتمامیتخودرسیدندتاویازیکزنزادهشود)غال"فرستاده"تااورا

کهکلمهجسمها،ازپیشفرستادهشدهبود؟امااگرفقطهنگامیهنگامظاهرشدنمحسوسدرپدیدهکهبه

القدسخوانیمکهروح(،پسچرادرکتبمقدسچنینمی0:1نامیدناوصحیحباشد)یو"فرستاده"شد،

فرستادهشد،درحالیکهویبههیچوجهبهآنصورتتجسمنیافت؟واگردراینتجلیاتباستانی،نهپدر

اکنونمیالقدسبود،چرافقطشد،بلکهروحونهپسربودکهظاهرمی بنامیم،در"فرستاده"بایستاورا

حالیکهقبالًبهشیوههایگوناگونیفرستادهشدهبود؟

تقسیم دقیقاینمسائل، بسیار برایمطالعۀ سهسؤالرابندیسرانجام قائلشدیمو هایمتعددیرا

وسؤالدیگرکهاکنونبهمانددمطرحساختیم.سؤالاول،پاسخخودرادرکتابدومدریافتکرد.حالمی

اینپدیدهآنمی ثابتنمودیمکهدر درواقعتحقیقکرده، بهپردازم. نهپدر ورؤیاهایدورانباستان، ها

القدسبهتنهاییظاهرشدند،بلکهبدونقائلشدنکوچکترینتمایزی،تنهایی،نهپسربهتنهاییونهروح

شناسیم،هرچندکهبهحسباقتضایدرویخودِتثلیثرابازمیاینخداوندخدابودکهپدیدارگشتکه

هایمهمومشخص،یکیازاشخاصتثلیثقیدشدهباشد.متنِحکایتودرموقعیت

 

 ناپذیرند ییالقدس جدا پدر، پسر و روح -۱7

 )متون است آن وحدت در تثلیث 3اصالت ،5 ،01 ،31 خصوصیت35، در و شود(، مالحظه

سویجداکردنآنانسوقهنگاممجسمکردنایشان،گرایشمابهناپذیریسهشخص،حتیاگربهجدایی



 تجربًه روح القدس نزد پدران کلیسا

12 
 

باشد:دادهشود.بههمیندلیلاستکهقیاسوهمانندشمردنقوایینظیرحافظه،معرفتواراده،مفیدمی

کند.ناپذیریتثلیثراسهلوسادهمیاینامردرکجدایی

شود،گاهبهشکلیککبوتروگاهبصورتالقدسمی.آنچهکهمربوطبهتجلیمحسوسروح1-00-31

مالحظهشود(،درحالیکهذاتویهمانندپدروپسرابدیو0:3واعم3:06شود)متهایآتشمیزبانه

کرد،بیآنکهدروحدتشخص،خودرادرحرکاتواشکالیکخلقتمطیعورامآشکارمیالیتغیراست

کنمکهبگویمکهپیشازبهایشانمتصلباشد،همانندپیوندکلمهباجسمیکهبهآنبدلشد،جراتنمی

ستکهپدر،پسرواین،هرگزچنیناتفاقینیفتادهبود.درعوضآنچهراکهصادقانهتأییدخواهمکرداینا

ناپذیرند،اماالقدسکهذاتیواحدویکساندارند،خدایخالقوتثلیثقادرمطلق،درعملخودجداییروح

بی مهماینمخلوق جلوهتناسبو در را آنان جسمانیاستکه همه از شدنتر جدا به وادار هایخود،

القدسسمانیدارند،وقتیکهکلماتپدر،پسروروحکند،همانطورکهمانیزباکلماتخود،کهآواییجمی

به میرا میکار واحدهایزمانیخاصهریکجدا با ایشانرا الزاماً برشیبریم، جداییحاصلاز سازیم،

کنند،هرسهواضحکهمملوازهجاهایهریکازکلماتاست.بدیهیاستکهایشاندرذاتیکهزیستمی

القدسکهواقعیتیهمسانوورایهمهمخلوقاتبوده،بیرونازهرنوعپسروروحیکیهستندیعنیپدر،

بهحرکتدنیویوهرنوعجداییزمانیومکانیمی ایشانتنهایکیهستند، ازیکباشند، طورهمزمان،

،"پدر"ابدیتبهابدیتیدیگر،همانندخودابدیتکهبدونراستیومحبت،صحتندارد.امادرسخنانمن،

طورهمزماننامبرد،وآنچهکهمربوطبهتوانازایشانبهشوند،چراکهنمیجدامی"القدسروح"و"پسر"

شود،ایشانبهترتیبجایگاهیجداگانهدارند.درستمثلاینکهمنحافظه،معرفتوارادۀکتبمقدسمی

کنند،باوجوداینهرسهدرکارند،یعنیمیخودرابنامم:هریکازایناسامیبهواقعیتیمشخصاشاره

به اراده معرفتو حافظه، استکه عملمیاینگونه همزمان تثلیثبهطور همینترتیب، به طورکنند.

باشد،هرچندکههریکازاینسهمربوطبهیکالقدسمیهمزمانبانیآوایپدر،جسمپسروکبوترروح

اینمثاشخصمتمایزمی ناپذیردهندهایناستکهتثلیثچگونه،باوجودجداییلکموبیشنشانشود.

گرددواینکهتثلیثحتیدرهریکازاموریطورجداگانهبهشکلمخلوققابلرؤیتمتجلیمیبودنش،به

باشد.ناپذیرمیالقدساست،جداییکهظاهراًمتعلقبهتجلیخاصپدر،یاپسرویاروح

 

 ر و روح یکی هستندپدر، پس -۱3

گردد،القدس،صفاتِعظمت،نیکویی...بههریکازایشانبازمیبهدلیلهمذاتبودنپدر،پسروروح

مالحظهشود(.35و31بیآنکهضروریباشدکههربار،هرسهشخصراقیدنماییم)متون

؛پیشازهرچیزبهیادداشتهباشیمکههرگونهصفتمطلقاینتعالیمقتدروالهی،مفهومی5-1-9

ذاتیدارد،وصفتنسبیمتعلقبهترتیباست،نهذات.همچنینبهخاطرداشتهباشیمکهدرپدر،پسرو
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شودوبهمفردمربوطمیالقدس،همسانیذاتآنقدرقویاستکههراطالقمطلقبههریکازآنان،روح

القدسخدااست،صفتیکهنهبهیکجمعمجموع.لذاپدرخدااست،پسرنیزخدااست،همانطورکهروح

نمیمربوطبهذاتمی ایشانسهخدا اینحال، با اینموردشکندارد؛ وهیچکسدر بلکهشود، باشند،

ایمشابه،پدرعظیماست،پسرنیزعظیماستوهگونگوییمکهتثلیثمقتدریکخدااست.بهبالعکسمی

القدسنیزعظیماست؛باوجوداین،سهعظیموجودندارد،بلکهیکعظیموجوددارد.برخالفعقیدۀروح

القدسنیزکند،بلکهدرموردپسروروحمقدسفقطدرموردپدرصدقنمیهوادارانآریوس،اینمتنکتاب

 ت"صادقاست: که بزرگهستیزیرا "و استو16:01)مز نیکو پسر است، نیکو پدر هماننسبت، به .)

القدسنیزنیکواست؛بااینحال،سهنیکووجودندارد،بلکهبرطبقکتبمقدسیکنیکووجوددارد:روح

هشدارعنوان(.خداوندعیسیدرواقعاینامررابه01:01)لو"هیچکسنیکونیستجزیکیکهخداباشد."

استادنیکوخطابکردهبود،گفت،آنکسکهازرویخطابااوهمچویکانسان بهآنکسیکهویرا

هیچکسنیکونیستجز"گفت؛ویچنیننگفتکه:هیچکسنیکونیستجزپدر،بلکهگفتسخنمی

؛حالآنکهدرنامشود،پدرشخصاًمشخصمی"پدر".علتاینامرایناستکهدرنام"یکیکهخداباشد

القدساستکهدرمدنظراست،زیراکهتثلیثفقطیکخدااست.،او،پسروروح"خدا"

 

 القدس کیست؟ روح -۱9

روح میعبارت طریقالقدس به حال، عین در اما گردد، اطالق تثلیث اشخاص از یک هر به تواند

گردد.مخصوص،بهیکیازاشخاصتثلیثبازمی

5 ،00 ،00 ایناصطالحمی"القدسروح"درمورد. چنانکهدرکتب، توانددرمفهومیعامدرکشود،

(،زیراکهپدرنیزروحاست،پسرنیزروحاست،همچنانکه1:01)یو"خداروحاست"مقدسآمدهاست:

ازآنجاکهپدر،پسروروح ستند،والقدسفقطیکخداهپدرمقدساست،پسرنیزمقدساست.نتیجتاً،

می هممقدساستوهمروح، روحچونخدا اینروحتوانیمتثلیثرا اینحال، با القدس،القدسبنامیم.

بلکهویرادرتثلیثمی بهدلیلمفهومخاص،اصطالحتثلیثنیست، ،یکنامنسبی"القدسروح"یابیم.

،روحپدروپسراست.منتهاخودِرابطهدرالقدسدهد،زیراکهروحدارد،زیراکهبهپدروبهپسرارجاعمی

(.درواقع1:01گردد)اعظاهرمی"عطیهخدا"عنوانشود،بلکهدرعوضدرنامیدنآنبهایننامظاهرنمی

(،همانطورکهخداوندوکالم05:06)یو"شودازپدرصادرمی"القدس،عطیهپدروپسراست،زیراکهروح

(،واینبالطبعمربوط1:9)روم"هرگاهکسیروحمسیحرانداردویازآناونیست":فرمایدرسولاومی

شود.القدسمیبهروح

کارلذاعطیۀعطاکنندهوعطاکنندۀعطیه،اصطالحاتیهستندکههریکرادرمفهومیمتقابالًنسبیبه

بنابراینروحمی بهطورغیرقابلوصفیباپدروپسرالقدسبهبریم. مشارکتدارد،وممکناستکهدقیقاً
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ایندلیلایننامگذاریرابرخودگرفتهاستتاپدروپسرنیزبتوانندبهایننامخواندهشوند.درواقعاین

طورمشترکوعامشود،حالآنکهدرموردپدروپسربهکاربردهمیالقدسبهطوراخصدرموردروحنامبه

گیرد،زیراکهپدرروحاست،وپسرنیزروحاست،پدرقدوساستوپسرنیزقدوسرمیمورداستفادهقرا

وعطیۀهردوِ نشاندهد، شراکتمتقابلآنانرا تا ایشانالزمبود نامیقابلاطالقبههردوِ لذا است.

قادرمطلق:وحدانیتاو،اند.ایناستتثلیثواحدوتنهاخدا،نیکو،عظیم،ابدی،القدسنامیدهایشانراروح

اواست.الوهیتاو،عظمتاو،نیکوییاو،ابدیتاو،قدرتمطلقاو،هم

دراینجابحثبر-مشوششویم"القدسروح".نیازینیستکهبعدازقیدکردنمفهومنسبی00،03

یکهمتعلقبهاوآیدکهغیبتلفظچنینبهنظرمی-سرخودتثلیثنیست،بلکهروحیکهدرتثلیثاست

نمایانگرشریکاومی درموردخادماربابیااربابخادمسخنمیاست، مادقیقاً بهعبارتیگردد. گوییم،

توانیمچنیناظهارنظرکنیم.ماپسرپدریاپدرپسر،زیراکهاینعباراتبههممربوطند،امادراینجانمی

رانیم:القدسسخننمیم،لکندرجهتعکسیعنیپدرروحکنیدقیقاًدرموردروحقدوسپدرصحبتمی

کردیم.ونیزمادرموردروحقدوسپسرصحبتجایپسراوتلقیمیالقدسرابهچراکهدراینصورتروح

شد.دربسیاریازعنوانپدراوتلقیمیالقدسبهالقدس:دراینصورت،روحکنیمونهدرموردپسرروحمی

شود.هاینسبییافتنمیآیدکهعبارتمناسبیبرایتوضیحپیوندمتقابلواقعیتچنینپیشمیها،نسبت

توانیافت؟بدیهیاستکهبیعانهبهآنمی"بیعانه"عنوانمثال،آیاعبارتیتابهاینحدنسبیمانندلغتبه

بنابرایناگردرموردکندوبیعانههموارهبیعانهچیزیکهبیعانهگذاشتهشدهاستاشارهمی چیزیاست.

افس5:5قرن-0کنیم)بیعانهپدروپسرصحبتمی می0:01و آیا طورمعکوسازپدروپسرتوانیمبه(،

سخنمیبه پسر و پدر عطیۀ مورد در اقلهنگامیکه حد صحبتکنیم؟ نیز بیعانه البتهعنوان گوییم،

سخنبرانیم،امابرایاینکهدراینجایکرابطهمتقابلرادرمدنظرعنوانعطیهتوانیمازپدروپسربهنمی

کنیم.دراینمورداخیر،یکاصطالحرایجرابگیریم،درموردعطیۀعطاکنندهوعطاکنندۀعطیهصحبتمی

دهد.یابیم؛حالآنکهاولیچنینچیزیرابدستنمیمی

 

 

 قیاس محبت، بیانگر راز تثلیث است -51

شویموتثلیثراازطریققیاسمحب،محبوبومحبتواسطۀمحبتاستکهدررازتثلیثواردمیبه

کنیم.اینقیاسدرخودبطنرسالۀدترینیتاتهقراردارد.درکمی

باشند.آنچهکه.بدینترتیب،آنسههمانایکخدایواحد،عظیم،حکیم،قدوسومسرورمی6،5،1

(کهمامسرورهستیم،بهبرکتنیکوییاو00:36)روم"واسطهاو،دراوستازاو،به"شود،مربوطبهمامی

استکهمابایدبینخودیکباشیم،وعالوهبرآنبااویکروحباشیمزمانیکهجانمامتصلبهاواست.
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م باشد، نداشته ایمان او به که هر که زیرا است، برایخیریتما خدا )مزپیوستنبه شد خواهد طرود

11:01-01.)

القدسچیزیمشترکبینپدروپسراست،هرچندکهازجایدیگرباشد.امااینتجمعبنابراینروح

توانآنراچنیننامید،امامناسبکیفیتاوباشد،می"دوستی"همذاتوبهیکحدابدیاست)اگرنام

ااینمحبتنیزیکذاتاست،زیراکهخداذاتاستوبنابنامیم(.لذ"محبت"ترآناستکهآنراصحیح

محبتاست"برکتبمقدس ازسویدیگر،همان1:06یو-0)"خدا طورکهمحبتهمانندپدروپسر،(.

باشد،زیراکهبرایخدا،بودنوذاتاست،بههماننسبتنیزعظیم،نیکو،مقدسوهرنوعصفتمطلقمی

قسعلهذا...چنانکهقبالًذکرآنرفت،یکامرواحداست.اگرمحبتدراینجاکمترازعظیمیانیکوبودنو

لذا بنابراینمتساویاست؛ باشد. اصلباید در که بود محبتیخواهد از کمتر حکمتنیز حکمتباشد،

اماهمان رباخداطورکهدرباالقیدکردیم،حکمتبرابحکمتهمانقدرموردمحبتاستکهبایدباشد.

بنابراینروح بهاست. اوبرابراست، واگربا حقسادگیمطلقاینذات،درکلیتالقدسبرابرباپدراست؛

دارد،باشند:یکیاوراکههستیراازویگرفتهاستدوستمیبرابراست.درنتیجه،ایشانبیشازسهنمی

وخوداینمحبترا.واگراینمحبتخدانیست،داردودیگریاوراکههستیبهویدادهاستدوستمی

پسچگونهخدامحبتاست؟

 

 روح است ۀقیاس محبت،بیش از هر چیز شاخص -5۴

القدسدررسالۀاوگوستینوجودندارد،بااسقفهیپونبهکسانیکهممکنبودفکرکنندکهالهیاتروح

کند.است،عکساینمطلبراثابتمیالقدسهمانامحبتتوضیحدادنمفصلایننکتهکهروح



توانستیمایشانراازورایاینآینهودر.مابهحدکافیدرموردپدروپسر،تاجاییکهمی05،01،01

روح به حال کردیم. صحبت بنگریم، معما ایناین باشد. میسر او دیدن که جایی تا بپردازیم القدس

روحپدرونهفقطروحپسر،بلکهروحهردوِایشاناست:وبدینالقدسبرحسبکتبمقدس،نهفقطروح

بهمامی یکدیگرراآموزدکهبهجهتاستکهاینمحبتمشترکپدروپسررا واسطۀآنایشانمتقابالً

هاییکارببریم:زیراکهموضوعبرسرواقعیتکندتافکرخودرابهکنند.کالمخدامارادعوتمیمحبتمی

نیستکهبالفاصلهدردسترسماباشند،بلکهمسالۀرازیاستکهمابایدآنرادرخلوتتفحصکرده،سرّ

آنرابیابیم،وبهتحقیقبیشتروادارشویم.

گفت،مشکلتاحدیروشنالقدسمحبتاست.اگرچنینمیگویندکهروحدرواقعکتبمقدسنمی

امامیمی شد. محبت"گویدکه: بایدبه-(،هرچندکهچندانواضحنیست1:06یو-0)"استخدا وما

القدسویاکهاینخدایپدراستکهمحبتاست،یاخدایپسر،یاخدایروح-تحقیقخودادامهدهیم
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خدایتثلیثاستکهمحبتاست.درواقعنخواهیمگفتکهاگرخدامحبتنامیدهشدهاست،بهایندلیل

عنوانمثالمحبت،ذاتیاستکهالیقنامخدااست،بلکهعبارتاستازیکعطیۀخدا،بهنیستکهخود

می خدا به مزمورنگار که مفهومی در هستی"گوید: مددکارمن "تو معنی10:5)مز بدین کلمات این .)

ونهکهمتنآید،همانگنیستندکهصبرومددماذاتخدااست،بلکهبهاینمعنیاستکهآنازخدامی

خوبینشانطورکهکالممقدسبه(.همان50:6)مز"آیدچونمددمنازاومی"کند:ذیلبرآنداللتمی

بههمانشکلاستکهاصطالح:"تومددکارمنهستی"دهد،مسألهبرسرذاتالهینیست.اصطالح:می

امیدمنهستی" "توایخداوند، 90:9)مز ایندیگری: نیز و تورحمتمنهستی"(، )مز"خدایمن،

.بلکهگفته"خداوند،محبتمن"(؛لذامتونمشابهازاینقبیلبسیارند.اماچنینگفتهنشدهاست:51:01

 است: محبتاست"شده همان"خدا، ، است: قیدشده که روحاست"طور "خدا این1:01)یو آنکه هر .)

معرفتبرآنرابهویبیاموزد،ونهازماتوضیحآنرا،چراکهماکند،ازخدابخواهدکهتمایزرادرکنمی

ترازاینحرفیبزنیم.توانیمروشننمی

القدساست،یا.اماآیااینپدراستکهمحبتاست،یاپسراست،یاروح"خدامحبتاست".پس01

-تثلیثاست یکخداست، بلکه نبوده، خدا سه تثلیثنیز خود که مطرح-زیرا اینسؤالیاستکه

دراینکتاب،خاطرنشانکردمکهنبایداینتثلیثراکهخدااست،بهمی عنوانمتشکلازاینشود.قبالً

سهعنصریکهدرتثلیثروحنشاندادیم،درنظرگرفت:دراینصورت،چنینتصورخواهدشدکهپدر،

معرفتایشانوروح پسر، پدربهخودیالقحافظۀسهشخصبوده، دراینحالت، محبتآناناست. دس،

القدسنیزبهجایپدر،دارد،وپسربهجایاودرکخواهدکردوروحخودنهدرککردهونهدوستمی

محبتخواهدنمود؛ودراینصورت،پدربرایخودوبرایدیگران،فقطحافظهخواهدبود؛وپسربهنوبه

جایاومحبتخواهدکرد،القدسبهخواهدداشتونهمحبتخواهدورزید،روحخود،نهچیزیرابهخاطر

القدسازحانبخود،نهبهبههمانترتیب،روح-وپسر،برایخودوبرایدیگرانفقطمعرفتخواهدبود؛

به بلکهپدر نهدرکخواهدکرد، و بهیادخواهدآورد پسر و بهخاطرخواهدآورد، درکجایاوجایاو

حالروح محبتالقدستنهاخصیصهخواهدکرد؛ چهبرایخودوچهبرایدیگران، ایکهخواهدداشت،

بایدبه سهشخصرا بلکهبالعکس، خیر، طورمنفردایدرککردکههرسهوهریکبهگونهخواهدبود.

باشد،رایشانمتمایزنمیباشندکهدرماهیتتکتکایشاناست.اینکیفیاتددارایاینسهخاصیتمی

آنگونهکهدرمامثالحافظه،معرفت،محبتودلسوزیمتمایزهستند؛اماتنهایککاملیتوجودداردکه

اینکاملیتبهدرموردهمهصادقاستوآنحکمتمی نحویدرماهیتهریکازاشخاصوجودباشد.

راکهذاتیسادهوالیتغیراست.اگراینمطالبرادرکداردکههرآنکهآنراداردهمانیاستکهدارد،چ

می واگرآنگونهکهچنینرازهایبزرگیبهمااجازهدیدنوحسکردنرا دهند،حقیقتکردهباشیم،

القدسرامحبتبنامیم،وقتیکهشود،ودراینصورتبهچهدلیلنباید،پدر،پسروروحبرایماروشنمی
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توانحکمتنامید،چراکههمگیباهمیکالقدسرامیباشند،ونیزپدر،پسروروحمیهرسهیکمحبت

یکحکمتسه نه و استوحکمتهستند خدا پسر و است، خدا پدر همانترتیب، به واقعو در گانه.

القدسنیزخدااست،وهمگیباهمخداییگانههستند.روح

بااینحال،بی09 میدلیلنیستکهدر. کلمۀخدا فقطروحاینتثلیث،فقطپسررا القدسرانامیم،

عنواناولیناصلاوالقدسبهنامیم،وخدایپدرکسیاستکهکلمهازویزادهشده،وروحعطیۀخدامی

القدساز،چراکهثابتشدهاستکهروح"ماننداولیناصلاو"گویمشود.می)پرینسیپالیتر(،ازاوصادرمی

نیزهماناخدایپدراستکهبهپسراعطاءمیسرنیزصادرمیپ اینامتیازرا اما نهاینکهپسرشود. کند:

القدسموجودیتداشتهاست،بلکهتمامآنچهکهپدربهکلمۀیگانهخوددادهاست،آنرابدونداشتنروح

اوراطوریمولودکردهکهبه لذا عطیهمشترکایشانازپسرنیزصادرهنگاممولودکردنویدادهاست.

القدس،روحهردوشخصتثلیثباشد.شود،واینکهروح

طورگذرابهاینمطلبتوجهکنیم،بلکهبایداینصفتمتمایزیکهدرتثلیثبنابراینکافینیستکهبه

تیاینچنیناستکهناپذیرمقررشدهاست،بادقتآنرادرمدنظرقراردهیم.درواقعبهفیضصفجدایی

القدس،حکمتباشند.بنابرایناگرکلمۀخداصرفاًحکمتخدانیزنامیدهشدهاست،هرچندکهپدروروح

روح از غیر مناسبشخصدیگریبه آیا محبتصرفبنامیم، سهشخصرا باشدکهیکیاز القدسقرار

تدر،ذاتومحبت،اموریمتفاوتهستند:خواهدبود؟اینبدینمعنینیستکهدراینماهیتمقدسومق

القدس؛بااینحال،خودذات،محبتاست،خودمحبتنیزذاتاست،چهدرپدر،چهدرپسروچهدرروح

گیرد.طورخاصناممحبترابهخودمیالقدساستکهبهاینروح

طورخاصمحبتنامیدهالقدسبهباشند؛بههمانصورتروحالقدسوپدر،حکمتمیروح .05،01،30

باشند.اماکلمۀطورعامدرنظرگرفتهشود،همپدروهمپسر،محبتمیشود،حتیاگراینعبارتبهمی

مسیح،قوت"طورمبسوط،توسطرسولاو،حکمتنامیدهشدهاست:خدا،بهعبارتدیگرپسریگانهخدا،به

القدس،محبتنامیده(؛حالآنکهبراییافتنمتنیکهدرآنروح0:01قرن-0)"خداوحکمتخدااست

عزیزانمن،یکدیگر"دقتدرمتنیوحنایرسولتفحصکنیم.یوحنابعدازاینکلمات:شدهباشد،بایدبه

کند،ازخدامولودشدههرکهمحبتمی":افزاید،بالفاصلهمی"رادوستبداریم،چراکهمحبتازخداست

.واضحاستکهرسولمسیح"شناسد،زیراکهخدامحبتاستکند،خدارانمیاست:کسیکهمحبتنمی

می یکسوخدا از ازسویدیگرمیهمانمحبترا مینامدو پسمحبتخدایخداگویدکهازخدا آید.

شود،مشروعاستالقدسهمازخدایپدرصادرمیدهاستوروحاست.لکنازآنجاکهپسرازپدرمولودش

بهکدامیکبازمی"خدامحبتاست"کهازخودسؤالکنیمکهاینسخنکه گردد.درواقعاین،ترجیحاً

می استوازخدا درنتیجهمحبتیکهخدا بیاید: بیآنکهازخدا است، فقطفقطپدراستکهخدا آید،

موردمحبتخداتواندمشمومی باردیگردر یوحنایرسولکه دنبالهآنمتن، ودر روحشود. یا لپسر
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خدامارا"واسطۀآنکند،نهآنمحبتیکهمانسبتبهخداداریم،بلکهآنمحبتیکهخدابهصحبتمی

فرستاد بعنوانقربانیبرایبخششگناهانما بر"آنقدرمحبتکردکهپسرخودرا را ما تا آنداردکه،

یکدیگررادوستبداریمتاخدادرماساکنشود،چراکههمانطورکهگفتهشد،خدامحبتاست؛وبرای

القدسخوددانیمکهمادراوواودرمااستچراکهبهماازروحمی"دهد:توضیحبیشترچنینادامهمی

امارادرخداساکنساختهوخدارادرما:پسدهدتالقدساستکهازآنبهمامیپساینروح"دهد.می

القدساستکهخدایمحبتاست.سرانجامیوحناشود.واینروحدراینجااستکهاثرمحبتمتجلیمی

کسیکهدرمحبتساکنباشد،درخداساکن"افزاید:،بالفاصلهمی"خدامحبتاست"بعدازتکراراینکه

دربارهآنصحبتکردهبود:،یعنیح"استوخدادراو دانیمکهدرویازاینمی"ضورمتقابلیکهقبالً

،اینروح"خدامحبتاست"بنابراین،درعبارت"ساکنیمواودرما،زیراکهازروحخودبهمادادهاست.

شود،یالقدس،خداییکهازخداصادرمشود.بههمیندلیلاستکهروحاستکهدراینمتنمعرفیمی

شود.انساندرسازد،وخودمحبتمیوقتیکهبهانساندادهشد،اوراازمحبتخداوانسانمشتعلمی

نمی دریافتنکند، یوحناکمیدورترمیواقعاگرازخدا دوستبدارد. را تواندخدا محبت"گوید: اورا ما

محبتخدا"گوید:(.پولسرسولنیزچنینمی09-1:1یو-0)"نماییم،زیراکهاواولمارامحبتنمود.می

(]...[5:5)روم"القدسکهبهماعطاشد،ریختهشدهاستدردلهایمابهروح

واسطۀاواستکهمحبتخداالقدساست:به.لذامحبتیکهازخدااستوخدااست،دقیقاًروح01،30

به و است، شده ریخته ما دلهای تثدر کل آن استکهواسطۀ دلیل همین به است. ساکن ما در لیث

واسطۀاین(.آیابه1:01درستیعطایخدانامیدهشدهاست)اعالقدس،کهخدااست،درعینحالبهروح

کندوبدونآنهرعطیهدیگر،هرعطابایدصرفاًچنیندرککنیمکهاگرمحبتیکهبسویخداهدایتمی

باشد؟]...[رهنموننمیچهکهباشد،مارابسمتخدا

القدساست،عطایخدابنامیم،ایناستموضوعموردبحث.دراین.امابایداینآبراکهروح09،33

القدساست؛ازسویدیگرودرمتندیگریازهمینانجیلاینآب،بینیمکهاینآبروحمتنازیکسومی

عطایخدانامیدهشدهاست.

القدسفقطمحبتباشد،بدینمعنیخواهدبودکهتدیگر،اگردراینتثلیث،روح.بهعبار05،09،31

بلکهپسرروح درواقعدرمتونبیشماریگفتهمیالقدسنیزمیپسرنهتنهاپسرپدراست، وباشد. شود،

اشتهباشدخوانیمکهپسر،پسریگانهپدراست،اماایناظهاربایدبااینسخنرسولمسیحهمخوانیدمی

(.رسول0:03)کول"ماراازقدرتظلمترهانید،بهملکوتپسرمحبتخودمنتقلساخت"گویدکهمی

مسیحنمی "فرماید خود نهایتراستیمی"ملکوتپسر ویدر در؛ واقعنیز در و توانستچنینبگوید،

.پسپسر،پسر"پسرمحبتخود"گویدکند؛امادراینجامیراستیاینچنینعنوانمیبخشهایدیگریبه

القدستنها،محبتخدااست.امااینیکاظهارغیرقابلالقدسنیزهست،چراکهدراینتثلیث،روحروح
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باشد؛امابهدالیلیکهقبالًبهحدکافیالقدسنمیمانداینکهمحبتفقطامتیازروحباشد:پسمیقبولمی

،"پسرمحبتخود"گیرد.امادرمورداصطالحفناممحبترابهخودمیطورصرالقدسبهمطرحکردم،روح

باشد،یعنیپسریکهازذاتویاست.چراکهمحبتپدرنمی"پسرمحبوبخود"مفهومآنچیزیبهجز

طورکهمکرراباشد،هماندراینماهیتبیشازحدتوصیفساده،چیزیبهغیرازماهیتوذاتپدرنمی

غیرازآنکسیکهازچیزیبه"پسرمحبتخود"امودیگرآنراتکرارنخواهمکرد.درنتیجهفتهآنراگ

باشد.ذاتویمولودشدهاست،نمی

ناپذیروحقیقتاًالیتغیر.بااینحال،اینتثلیثکهنهتنهاغیرمادیاست،بلکهمطلقاًجدایی05،01،11

روییکه در رؤیترو هنگامیکه نهایتوضوحواست، در را او واقعشود، است، شده داده وعده ما به

بینیم.بااینحال،کسانیقطعیتخواهیمدید،یعنیبیشازآنچهکهاکنونتصویراوراکهماهستیممی

بینند،آنگونهکهدراینحیاتبهمادادهشدهاست،کسانینیستندکهازوراءاینآینهودراینمعمامی

قیدکردهکه کهدرتجزیهوتحلیلخودآنرا درمیاینسهقدرترا را درجانخودآنها آنانام، یابند؛

بینندبهتوانندآنچهراکهمیبینند،یعنیکسانیکهمیعنوانتصویرمیکسانیهستندکهجانخودرابه

واسطۀتصویریکهبانحویکهبهکسیکهجانایشانتصویراست،بههرشکلیکهباشد،گزارشدهند:به

کههنوزنمیتعمقدرآنمی زیرا احساسکردنببینند، نیزبا را بتوانندخدا رودرروبینند، تواننداورا

طورالحالدرآینهبه"گوید:بینیم،بلکهمیگویدکه:اکنونیکآینهرامیببینند.چراکهرسولمسیحنمی

(.03:00نقرنقر-0)"بینیممعمامی

می تابهحدیکهامکانپسکسانیکهجانخودرا میبینند، ودرآنتثلیثیرا بینندکهپذیرباشد،

کنندکهآنهایمتعددخودآنراقابلدرکنمایم،اماباورندارندودرکنمیسعیکردمباتجزیهوتحلیل

کنند:ایشانازوراءآینهآنکسیرادتوقفمیبینندوتاهمینحتصویرخدااست،اینانفقطآینهرامی

نمیکهمی شود میبایستدیده نتیجهحتیاگر در یکبینند؛ بهعبارتدیگر اینیکآینهیا بینندکه

بینند.تصویراست،فقطهمینآینهرامی

 

 

 القدس اراده، قیاسی دیگر در مورد روح5۲- 

القدسکهبهروح اینتوانددرعینحالبهمیعنوانمحبتتعریفشد، و نیزتعریفشود، عنواناراده

سازد.نامگذاریباآندیگریقرابتداردووحدتتثلیثراخاطرنشانمی

05 ،00 به10، اینمعما در عوضما در مناسبروح. یعنیشباهتیکه اراده، از نظرغیر القدسبه

باشد:زیراکهارادهکهبهحسباحداعالیقوتارادهمیایم،چنانکهمحبتوشفقت،همانرسدنیافتهمی

تماسقرار در آن با اشیائیکه ارتباطبا در مبنایعواطفمختلف، بر که آنجا از است، ما طبیعتدر
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کند.پساینارادهدرواقعیتچیست؟آیاگیرد،یاآنهاراجذبکرده،ویاردنموده،ازآنهادوریمیمی

بایدجستجوکندوازچهبایدپرهیزکهارادهماهنگامیکهصالحاست،نمیخواهیمگفت داندکهچهرا

داند،بایدتاحدیمعرفتداشتهباشد،کهبدونحافظهودرایتغیرممکنخواهدبود.یانماید؟امااگرمی

ند،وبهطرزسطحیعملکداندکهچهمیاینکهبایدکسانیراباوربداریمکهمدعیهستندکهمحبتنمی

باشدودرویکند؟مسالهایناستکهمحبتهماننددرایت،جزوذاتیاینحافظهکهاصلاستمینمی

شویمکهایندوتوانیمباعملتفکربهآنبرسیم:زیراکهآگاهمیآنچیزینهفتهوحاضراستکهمامی

بوده حافظه در قدرتنیز تفکر با هنگامیکه درکمیواقفمیاند، چیزیرا که دوستشویم و کردیم

ایم.وهمانندحافظه،محبتکردهاند،حتیوقتیکهبهآنفکرنمیداشتیم:چراکهازپیشدرآنجابودهمی

گوییمگیرد:اینکلمهحقیقیرادرباطنخودمینیزجزوذاتیدرایتاستکهباعملفکرکردنشکلمی

آنکهبهزبانیخاصمراجعهکردهباشیم؛زیراکهبدونبهکنیم،بیدانیمبیانمیکهمیهنگامیکهآنچهرا

شود،وبدونمحبتنیززحمتبهخاطرآوردنرابریادآوردن،نگاهفکرمابسوییکشناختمعطوفنمی

نمی هموار رؤیتخود خویشاوندی، فرزندیو و پدر نوعیرابطه بدینترتیبمحبتدر درسازد. حاضر

می شکل آن مبنای بر که فکری رؤیت و میحافظه پیوند را بهگیرد باید که آنچه از محبت اگر زند:

آگاهیکهبدونحافظهومعرفتغیرممکنمیجستجویآنبپردازدآگاهینمی نمیداشت، توانستبود،

بداندکهدوستداشتنچهچیزیمشروعاست.

توانگفتکهاینامرشود،چنانکهمیرتدریکشخصواحدجمعمی.هنگامیکهاینسهقد00،10

درموردانسانصادقاست،مجازخواهیمبودبگوییمکهاینسهقدرت،یعنیحافظه،درایتومحبتبهمن

کنند،بلکهبرایمن،یابهتراستبگوییمکهاینمنتعلقدارند،ونهبهخودشان؛آنهابرایخودعملنمی

واسطۀهوشوآورم،بهواسطۀحافظه،بهخاطرمیکنم.اینمنهستمکهبهواسطۀآنهاعملمیمکهبههست

گردانم،دارم؛وهنگامیکهنگاهفکررابسویحافظهبرمیواسطۀمحبت،دوستمیکنموبهدرایت،درکمی

واینکهشناختمنیکفعلحقیقیکنمدانمبازگومییعنیاینگونهاستکهدرباطنخودآنچهراکهمی

آورد،ایندوچیزازآنمنهستند،وشناختمنهمانندفعلیاکلمۀمناست.اینمنهستمراپدیدمی

گوید.وهنگامیکهشناسممیدانمومیداند،واینمنهستمکهدرباطنمنبهمنآنچهراکهمیکهمی

ام،وازقبلواقعیتیرادوستکردهامدرکمیهازقبلدرحافظهکنمکواسطۀعملاندیشیدن،کشفمیبه

واسطۀعملاندیشیدناند،خیلیپیشازآنکهبهامبودهام)معرفتومحبتیکهازپیشدرحافظهداشتهمی

کنم:اینمنبرآنواقفشوم(،اینمعرفتخودمنومحبتخودمناستکهدرحافظهخودکشفمی

دارم،ونهآنها.بههمانترتیبهنگامیکنم،واینمنهستمکهدوستمیواسطۀآنهادرکمیههستمکهب

خواهدبازگرددبهآنچهکهدرحافظهباقیگذاشتهاست،آنآوردومیایرابهیادمنمیکهتفکر،خاطره

به بگوید،بهرا واسطۀآورد،وبهکهبهیادمیواسطۀحافظهمناستواسطۀدرایتببیند،ودرباطنآنرا
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آوردواسطۀحافظهیاارادهخودش.محبتمننیزهنگامیکهبهیادمیخواهد،ونهبهارادهمناستکهمی

ایکهواسطۀحافظهیابدآنچهراکهبایدمشتاقآنباشد،یاچیزیراکهبایدازآناجتنابکند،بهودرمی

واسطۀدرایتیکهازآنمناستونهازآناو،درکردونهحافظهخودش؛وبهآوازآنمناستبهیادمی

واسطۀاینسهقوه،توانگفتکهبهطورخالصهمیداردبافهمیدنآن.بهکندتمامآنچهراکهدوستمیمی

منهستمکهدرکمیاینمنهستمکهبهیادمی منهستمکهدوستمیآورد، منیککند، هنهدارد،

می مالکآنها اما محبتهستم، نه درایتو نه تنهاییمیحافظه، یکانسانبه را اینها همۀ تواندباشم.

باشدلکنخود،اینسهقوهنیست.برعکس،دراینماهیتمطلقاًسادهکهخدابگوید،کهدارایسهقوهمی

نحاضراستیعنیپدر،پسرواست،هرچندکهفقطیکخداوجوددارد،درعینحالسهشخصدرآ

القدس.روح

.تثلیثدرخودواقعیتشدیگراست،تصویرتثلیثدریکواقعیتمتفاوتنیزدیگراست:دقیقا03،13ً

بههممی قوه اینسه آنچیزیکه استکهدر دلیلهمینتصویر میبه نامیده تصویر شود:رسندنیز

همبومنقاهمان تصویرمیطورکهدریکنقاشی، اماشیوهمآنچیزیکهنقاشیشدهاسترا نامیم،

تصویرمیبه پوشاندهاست،آنرا امادراینتثلیثمقتدر،کهبهخاطررنگهاینقاشیکهبومرا طورنامند.

ناپذیرندکهدرحالیکهسهشخصغیرقابلقیاسیبرترازهرچیزدیگراست،سهشخصبهحدیجدایی

 توانیکشخصتلقیکرد،درتثلیثتأکیدبراینستکهفقطیکخدایواحدوجوددارد:نمیانسانیرا

اینتثلیثدریکخدانبوده،بلکهیکخدایواحداست.

ازسویدیگر،اینتثلیثباتصویرآنفرقدارد.انسانیکهدارایاینسهقوهباشدهموارهیکشخص

 پدر سهشخصوجوددارد، درخدا حافظهانسانیاست: بدونشک، وپسر. روحپدر پسرپدر، و-پسر،

به یا اینیستند، حیواناتدارایچنینحافظه واقعیتعجیبایناستکه حافظه هایقابلعبارتدیگر

نهایتبهنوبهخودوبهشیوۀخود،بهاینتصویرتثلیث،شباهتیبی-باشددرککهمربوطبهحواسنمی

واسطۀدهد،هرچندکهحقیقتیدرآننهفتهباشد؛ونیزمعرفتانسان،کهبهپدربدستمینامتناسبرابا

برحافظهشکلمی کهمیتوجهفکری، گوییمواینکلمهازدلیپدیددانیم،میگیرد،هرگاهکهآنچهرا

علیرغمتفاوتمی بهشباهتیباپسآیدکهدرهیچزبانیتدویننشدهاست، کند؛وراشارهمیهایعظیم،

بههمپیوندمی زند)کهمشترکاستدرمحبتانسانیکهازمعرفتاوناشیشدهوحافظهودرایترا

رسدکهنهپدرقدرتیکهبهنحوینقشپدرونقشپسرراباخوددارد،بههمانصورتچنینبهنظرمی

هرچندناک نوعیشباهترا، اینتصویر در نهپسر(، روحاستو با میامل، اینحال،القدسپیدا با کند.

باشند،لکنبهیکانسانتعلقدارند،دراینعلیرغماینکهدراینتصویرتثلیث،سهقدرت،یکانساننمی

تعلقنداشته،بلکههرسهیکخدای تثلیثمقتدرکهانسانتصویرآناست،اینسهواقعیتبهیکخدا

ایغیرالعادهطرزخارقشخصهستندونهیکشخص.چنیناستامریکهبهباشند؛وایشانسهواحدمی
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علیرغماینکهدرتصویرتثلیث،فقطیکالعادهمیطورغیرقابلوصفیخارققابلتوصیفاستوبه باشد:

شخصوجوددارد،درتثلیثمقتدرمطلق،سهشخصحاضرند،بااینحالاینتثلیثسهشخصغیرقابل

عبارتبهترخداییبودن،آنچهباشد.زیراکهدراینماهیتالوهیت،یابهرازتثلیثیکشخصمیتتجزیه

کههست،هست؛واینالوهیتالیتغیروهموارهبیناشخاصیکساناست؛برایآنزمانیوجودنداردکهاو

طوردیگریباشد.بالعکسسهنبودهباشدیاطوردیگریبودهباشد؛زمانیهموجودنداردکهاونباشدویا

قابلجداشدننمی فضا آنکهدر وجود با دارند، ناکاملتثلیثحضور تصویر در کهقدرتیکه باشند)زیرا

جسمنیستند(،دراینحیاتبهلحاظعظمت،قابلجداشدنهستند.درایشانهیچنوعجرممادیوجود

حافظهقوی دریکفرد، همانگونهکهمثالً ودرفردیدیگرعکسآنصادقندارد: ترازقوهمدرکهبوده،

است؛دریکشخص،محبتازدوقوۀدیگربهمراتبقویترازقوایدیگرمیباشد،حالچههرسهقوهبین

افتدکهدوقوه،مادونیکقوهباشندویایکقوهخودباهمبرابریانابرابرباشند.بهاینترتیباتفاقمی

یگر،یایکینسبتبهدیگری،نسبتکوچکترینبهبزرگترینباشند.وهرگاهکهازضعفخودمادوندود

واسطۀفیض،دچارتغییرنگردد،بازهمبیرونآیند،بایکدیگرمساویخواهندبود،حتیاگراینواقعیتبه

کهمخلوقب زیرا الیتغیراستبرابریکند: واقعیتیکهماهیتاً وخودنخواهدتوانستبا رابرخالقنیست،

بهبودیافتنازضعف،خودیکتغییرشمردهخواهدشد.



 ؟"القدس،هم از پسر صادر شدن روح"های اولیه  طرح  -53

باشد.)فیلیوک(می"القدسهمازپسرصادرشدنروح"غالباازاوگوستینانتقادشدهاستکهبانیعقیده

بایدنتیجۀتحقیقاوپدرناشیمیالقدسهمازحالاگرویگفتهاستکهروح شودوهمازپسر،اینرا

رسالۀدِترینیتاتهچنیناست(.تلقیکردونهیکادعایتعصبآمیز)همانطورکهکل

تواننشاندادیا.سرانجامدراینتثلیثمقتدروالهی،فاصلهزمانیوجودندارد،یعنینمی05،06،15

آید،بودهالقدسیکهازپدروپسرمیودشدنپسرازپدر،پیشازحرکتروححداقلجستجوکردکهمول

گویدکهآنروحپدروپسراست.درواقعدرمورداواستکهرسولمقدسدرواقعبهمامیاست.کتاب

مسیحچنینمی فرستاد"گوید: دردلهایشما روحپسرخودرا خدا چونکهپسرهستید، (.1:6)غال"اما

 درشماگوینده"همچنیناینکلماتپسردرمورداواست: نیستیدبلکهروحپدرشما، گویندهشما زیرا

کنندکهروحپدروپسرهمانیاستکهدر(.بخشهایبسیاریازکالممقدستأییدمی01:01)مت"است

لیکنچون"گوید:گرچنینمیالقدسرابهخودگرفتهاست:چراکهپسرباردیطورخاصنامروحتثلیث،به

روح"(؛ودرجایدیگرچنینآمدهاست:05:06)یو"فرستمدهندهکهاوراازجانبپدرنزدشمامیتسلی

می صادر پدر از دادراستیکه منشهادتخواهد بر او "گردد، متنبه01:06)یو ایندو خوبینشان(.
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،وازسوی"شوداوازپدرصادرمی"گوید:.خودپسرچنینمیشوددهندکهروحازپدروپسرصادرمیمی

فرمود: و دمید ایشان بر رسوالن، بر ظاهرشدنش و مردگان میان از رستاخیزش از بعد پسر دیگر،

شود.بازهمینروحاستحقنشاندهدکهروحازوینیزصادرمی(،تابه01:00)یو"القدسرابیابیدروح"

)لو"بخشیدقوتیازویصادرشده،همهراصحتمی"خوانیم،موردصحبتاست:انجیلمیکهچنانکهدر

6:09.)

01 و11، الیتغیر نهایت بی جسمانی، غیر همسان، ابدی، مشترکاً تثلیث این در که آنجا از اما .

باشدکهکسانیکهقوهمدرکهاتجزیه یشانبسطناپذیر،تشخیصتولیدحرکتمنظمبسیارمشکلاست،

صورتنوشتهدرایموبهنیافته،فعالبههمینچیزیکهدراینمورددرموعظهخطاببهقوممسیحیگفته

القدسازپدروپسرایم،اکتفاکنند.درضمن،باتکیهبرشهادتکالممقدس،برایتعلیماینکهروحآورده

روح"گوید:شود،پسچراپسرچنینمیصادرمیالقدسازپدروپسرگفتمکهروحاگرمی"شد:صادرمی

پدرصادرمی که05:06]یو"شوداز آنچهرا معموالً نهاینکهپسر، مگر اینگونهاست، چرا بهنظرشما [؟

دهدکهخودازاوناشیشدهاست؟بههمیندلیلاستکهمتعلقبهخوداواستبهآنکسینسبتمی

(.6:06)یو""یست،بلکهارادهفرستندهمناستارادهمنازمنن"گوید:می

 

 القدس، تدهین و محبت روح -5۱

امااضافهمیعنوانتدهینبازمیالقدسبهاوگوستینباردیگربهتعریفروح کندکهاینتدهینگردد،

همانامحبتاست.

روح تدهیننامرئی، خودفضیلتنامرئیاست، تدهیناثرآیینیتدهین، همینمحبتیالقدس؛ نامرئی،

ایخواهدبودکهخورشید،هرقدرهمکهسوزانباشد،منزلهریشهاستکهدرهرکسیکهباشد،برایاوبه

نخواهدتوانستآنرابخشکاند.

 

 القدس، محبت است روح -55

اوگوستینمی می"گفت: تثلیثرا ببینیهنگامی محبترا "بینیکه ترینیتاته، د (1 ،1 ،00 وی(.

طورعنوانجانکلیسا،همانکندوبهالقدسدرانسانتعریفمیعنوانگواهحضورروحبعدمحبترابهمن

(،همان01،9دهد)موعظهدرموردیوحنامالحظهشودبرآنگواهیمی"کورونوم"کهرسالهمعروفاو

لیساباشد.چیزیکهجماعتاورشلیمرایکدلویکجانکرد،واینبایدگرایشک

القدسدراوساکناست.دردارد،روحهرکس،دلخودراتفحصکند!اگرویبرادرخودرادوستمی

ببیندآیادرخودمحبتصلحوآرامشووحدت،محبتکلیساییکهدر بیازماید: تحتنظرخدا،خودرا
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دریکهمقابلرویاواستاکتفاکند:ماسراسرعالمانتشاریافتهاست،راداردیاخیر.نهاینکهفقطبهبرا

بینیم،لیکندروحدتکلیساباایشانوابستگیداریم.آیااینعجیببرادرانبسیاریداریمکهآنهارانمی

استکهایشانبامانیستند؟مادریکجسمهستیموسرمادرآسماناست.

ر اگرمملوازمحبتباشد،روحخدا ازکجامیدلخودراتفحصکن: داراهستی. دانیمکهایناستا

درتوساکناست؟ازپولسرسولسؤالکنکهمی نشانۀاینکهروحخدا کهمحبتخدادر"فرماید: زیرا

(.5:5)روم"القدسکهبهماعطاشد،ریختهشدهاستدلهایمابهروح



 القدس و کلیسا روح -56

باشند.القدسمیبهتنهایی،گواهبرحضورروحمحبتکلیسا،جستجویوحدتایمانخود

واسطۀمحبتبایکدیگروحدتداشتهباشیم،واگرپسمانیزاگرکلیسارادوستداشتهباشیم،واگربه

ایم.برادران،بهآنایمانداشتهالقدسرایافتهشادیخودرادرناممسیحیانودرایمانمسیحیبیابیم،روح

باشد.زیراالقدسرادارامیکههرکسکهکلیسایمسیحرادوستبدارد،تابهآنحدروحباشیم،ازآنجا

عنوانعنواننشانهعطاشدهاست]...[.بسیاریعطایادرواقعبهالقدسبهکهبنابهسخنرسولمسیح،روح

داری،تهباشی.اگردوستمیاند،اماتوشایدکههیچیکازآنعطایاراکهذکرکردم،نداشنشانهدادهشده

دوستمینمی اگروحدترا چیزینداری، اینتوانیبگوئیکه در و آنچیزیدارد، کسدر هر داری،

 صورت،هرآنچهکهدارد،برایتونیزدارد.



ناکاسییوحنای   

 القدس دعا، عطیه روح -57

نشانمی اینبخشمعروف، میکاسیاندر وقتیدعا دهدکه دعاروحکنیم، ما در چهحد القدستا

کند.می

انواربرایمنتشخیصتمامیشکل و خاص، تماماً دلیپاکو آنکه مگر ممکناست، غیر هایدعا

القدسدرمیانباشد]...[.العادۀروحخارق

کند،درهمانوقتنیزتمامیاشکالدعارادریافتشودکهجانیکهشروعبهریشهگرفتنمیچنینمی

شعلهیم شعلهنماید؛ قابلدرک، میایغیر پرواز دعایدیگر به یکدعا از صورتایبلعنده، به و کند؛

هایغیرقابلتوصیفیسویخدا،نالهالقدسعلیرغمخواستمابهدعاهاییزندهوپاکتجلیکرده،خودروح

می سر ارا دریافتکرده، که قابلبیانیرا یکلحظهشعرغیر در و سرریزدهد؛ احساساترا بطنخود ز
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توانستبهتوانستبیانکند،بلکهحتینمیگویمکهنهتنهانمیکند،چیزیکهدریکلحظۀدیگرنمیمی

خاطرآورد.

ترینترینوفروتنانهآیدکهدرهرحالیکهدرآنقرارگرفتهباشیم،حتیدراولیههمچنینپیشمی

دستیابیم]...[.درجه،بهیکدعایپرقوتوپاک

بهاهتزازدرمیدنبالخودیکحالتحتیاعالترومتعالیهایمتفاوتدعا،بهاینشیوه آورد.وتریرا

ایازمحبتعظیم.دراینحالت،جاندرمحبتقدوسمستغرقشدهوآننگاهیاستتنهابهخداوشعله

پدرخود،بسیارخودمانیودرشفقتی همچونبا گویدمخصوسومملوازتقوایبسیار،سخنمیباخدا

.]...[

نائلگشتیم،بالفاصلهشفقتسوزانیکهدردلتمامیپسراننیکووجود وقتیبهمنزلتفرزندیخدا

بی و مشتعلخواهدکرد؛ را ما خوددارد، فقطمشتاقجاللپدر باشیم، داشته توجه بهمنافعخود آنکه

بهاوخواهیم دهیمکهجاللاوتمامی،وبهاینطریقشهادتمی"نامتومقدسباد"گفت:خواهیمبود.

باشد]...[.آرزویماوشادمانیمامی

گاهصدای آتشینکشاند. بهایندعایتماماً مرا مندرحالزمزمهبودمکهناگهانیکآیهازمزمور

ادعایسوزانیرابهبارآورد.بههمانترتیب،دلنوازیکبرادراستکهجانهاراازرخوتخودبیرونآورده،ت

وبحثتوصیه جانهایکوبیدهها غالباً زندهکرده،چشمههایمردیکامل، را سرریزکردهشده را ایازدعا

بخشگردیدهاست.هایخودمنباعثپدیدارشدنگرمایینجاتحسیوغفلتاست.گاهنیزخاطرۀبی

آلودگیخودبیروننیامدهباشدوفیضهاینامحدود،ازخوابردکهدرفرصتبنابراین،انسانیوجودندا

خدارانطلبیدهباشدتاازرخوتخودبیرونآید.

هاکنفرانس

 

 

 افرم سوری

 روح افشانده شده بر جهان -53

دهد.میدستافرمبابازخوانیاصولیوعمیقمتنپنطیکاست،بهنحوشاعرانهوگویایی،مفهومآنرابه

کشیدند.رسوالندرآنجانشستهبودندوآمدنروحراانتظارمی

القدسبودند،منتظربودندتاتمامیخلقتراهاییکهآمادهمشتعلشدنتوسطروحآنانهمچونمشعل

داشتندوباتعلیمخودمنورسازند...ایشانهمانندزارعانیبودندکهبذرخودرادرجیبردایخودنگاهمی

شاندربندرفرماندهیپسرلنگرشتیمنتظردریافتدستوربرایبذرپاشیبودند.اینانملوانانیبودندکهک
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بایستازدستکشیدند.ایشانهمچوچوپانانیکهسهمگلهخودرامیانداخته،انتظاربادمالیمروحرامی

کشیدند.کردند،انتظارمیشبانبزرگدریافتمی

روح" از همه بهو زبانهایمختلف، به گشته، بدیشانقدرتتلفظالقدسپر روح بهنوعیکه بخشید،

"سخنگفتنشروعکردند.

بطنتوایتاالرشامآخر،خمیرمایه مادرتمامیکلیساها. توایتاالر، برآوردی... ایکهتمامیعالمرا

قابلستایشیکهمعبدهارابرایدعابهدنیاآورد.ایتاالریکهمعجزۀبوتۀمشتعلرادید!ایتاالریکه

ازاعجازکورۀآتشکهساکنانبابلرامبهوتکردهبود،متعجبساخت!آتشاورشلیمرابااعجازیبزرگتر

کرد.آتشسوزاند،اماکسانیراکهدرمیانآنبودندمحافظتمیکورهکسانیراکهدراطرافآنبودندمی

گردهممی اکنافمایلبهدیدنآنهستند، کهدر تجمعکسانیرا درتاالر آنانیکهآنرا یافتآوردو

باشد.آتشیکهدلرادراعمالبخشد.ایآتشکهآمدنتکالماستوسکوتتنورمیکنندتسلیمیمی

سازد.بخشبرقرارمیفیض

واسطۀروحگردهمآمدهبودند.هایعالمساکنبودندکهبهدراورشلیممردانباتقواییازجمیعامت

می میایشانزبانمادریخودرا کهحرفمیگفتشنیدندو مگرهمۀاینها زنندجلیلینیستند؟پسند:

القدسشنویم؟ویهودیانیکهباروحایممیچوناستکههریکیازمالغتخودراکهدرآنتولدیافته

گویید،اماآنگونهراستیکهحقیقترامیگفتند:اینانخمرنوشیدهومستهستند.بهضدیتداشتندمی

اندکهازآسمانجاریاند.بلکهازآنشرابینوشیدهپندارید.ایشانشرابانگورننوشیدهنیستکهشمامی

نوشانیدندوبدینسانتمامی اینشرابیاستکهتروتازهدرجلجتاتهیهشدهاست.رسوالنآنرا است.

انیستکهخلقتمستشدند.اینشرابیاستکهبررویصلیبتوسطجالدانتخمیرگردید.چهشگفتیه

درایامآخرچنینخواهدبودکهازروحخودبرتمامبشر"روحباآمدنشبهبارنیاورد!نبیفریادزدهبود:

القدسبهانجامرساند.:پدرقولداد،پسربجاآوردوروح"خواهمریختوایشاننبوتخواهندکرد

القدسدربارۀافاضۀروح



 ماکاریوس دروغین

 ح در دعاطلبیدن رو -59

روح که آنجا بیاز را آن استکه مهم القدسارزشمندتریناست، دعا در )متنوقفه نیز51بطلبیم

مالحظهشود(.

.تالشکنیمتاباایمانیکهعاریازهرگونهشکوشبههاست،بهدرگاهخداونداستغاثهنماییمتا1،0

دستآوردننانجسم،درِخانۀکسیرادستآوریم.گداییکهبرایبهروحموعودراکهحیاتجاناست،به
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ندهد،جلوتررفتهوباسماجتبیشتریدهد؛اگرکسیبهاونانگونهخجالتیبهخودراهنمیکوبد،هیچمی

طلبدیالباسیبرایپوشیدنویاکفشیبرایراحتیبدنخود؛ویمادامیکهچیزیکسبنکند،بهنانمی

مایانیکهبه ازدربرانند. دنبالنانآسمانیوحقیقیهستیمتاجانراهخودنخواهدرفت،حتیاگراورا

ماکهمی قوتبخشیم، وکفشهایغیرمادیروحراخخودرا بهتنکنیم، واهیملباسنورانیآسمانیرا

ناپذیر،باایمانومحبت،وباطورخستگیبرایراحتیجانابدیخودبهپاکنیم،چقدربایدباقاطعیتوبه

یم.صبروحوصلۀدائمی،درِروحانیخدارابکوبیموباثباتکاملبدانیمکهالیقحیاتجاودانیهست

مورددعایدائمیوخستگی0 بودکهخداوندتمثیلیدر بدینگونه اینکلماترا. و بیانکرد، ناپذیر

کنند،دنبالآناضافهکرد:چقدربیشترپدرآسمانیمابهکسانیکهشبوروزبهدرگاهاواستغاثهمیبه

می بازهمدرمورددوستمیگوشفرا و دهد! ازجاحتیاگرازروی"گوید: دوستیبهاوچیزیندهد،

.سپسمی"دهدخاطرسماجتش،هرچهراکهبهآننیازداردبهاومیبرخاسته،به بطلبید،وبه"افزاید:

هرکهبطلبد، زیرا بهرویتانگشودهخواهدشد. و بکوبید، بجوییدوخواهیدیافت؛ دادهخواهدشد؛ شما

دهد:.وچنینادامهمی"بد،وبرویهرکهدررابکوبد،خواهندگشودیاکند،هرکهبجوید،میدریافتمی

توانیدچیزهاینیکوبهفرزندانخودبدهید،چقدربیشترپدرآسمانیشما،اگرشماکهبدکارهستید،می"

میروح دعا برایآن کسانیکه تمام به داد!القدسرا ایشانخواهد به همیندلیلاستکه"کنند، به

بجوییموبکوبیم:اوندماهموارهمارابرآنمیخد داردکهبدونخستگیوباسماجتتقاضاکنیم،ودائماً

کوبیده جستهو کرده، استکهبهکسانیکهتقاضا داده کهوعده نهبهکسانیکهزیرا و خواهدداد اند،

هدرگاهشدعاوالتماسشدهودوستخواهدحیاتجاودانیرادرحالیکهبکنند؛چراکهاومیتقاضانمی

شود،ارزانیدارد.داشتهمی

.پسبهاوکهدرِروحانیاستنزدیکشویمودررابکوبیمتابهرویمانبگشاید؛بخواهیمکهخود1.0

اوراکهنانحیاتاستدریافتکنیم؛بهاوبگوییم:خداوندا،نانحیاترابهمنبدهتازیستکنم،زیراکه

شدهبه گرفته گروگان سویگرسنگیشرّ از فجیعی میطرز بر گام هالکتخود راه در و لباسام دارم.

درخشاننجاترابهمنبده،تاشرمجانخودرابپوشانم،زیراکهبرهنههستم،ومحرومازقدرتروحتوو

شرمیهواهاینفس.شرمسارازبی

لباسداشتی0 که تو گفت: تو به اگر و راهزنانی. به راه در : بگو او به پاسخ در کردی؟ آنچه با ،

جانرهاکردندولباسهایمرادرآورده،باخودبردند.بهمنبرخوردمکههمهچیزراازمنگرفتندومرانیمه

اناند؛دربادیهسرگردکفشهایروحانیبده،زیراکهپاهایجانمدراثرخارهاوخلنگهامجروحوسوراخشده

کههستمونمی زیرا بازکن، ازنوببینم؛چشماندلمنرا بهدلمنبیناییببخشتا توانمقدمبردارم.

باحجابتاریکیپوشاندهدشمناننامرئیبینایی ونمیامرا بهآناند، کهاینقدر توانمچهرهآسمانیتورا

توانمزیراکهدرایتمنکرشدهاستونمیوارستایشکنم.بهمنگوشروحانیبده،مشتاقهستم،شیفته
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گفتگوهایشیرینوخوشایندرابشنوم.بهمنروغنسبکبالیوشرابشادیروحانیرابدهتابرجراحاتم

مرهمگذارموباردیگرزندهشوم.مراشفادهوسالمتیرابهمنبازگردان،زیراکهدشمنانمن،آنراهزنان

رهاکردند.رحم،مرانیمهجانبی

به3 خوشابحالجانیکهدائماً استغاثهمیطورخستگی. ایمانوسماجت، با وناپذیر، کهگدا چرا کند،

زیراکهخواسته اشبرآوردهخواهدشد،مرهموشفایابدیخواهدیافتوازدشمنانشکهمجروحاست،

بوده هواهایگناه کههمانا زیرا بهوعدۀخودعملاندانتقامگرفتهخواهدشد: کهوعدهدادهاست، خدا

خواهیمبهمابدهد.جاللبرنیکوییاو.کند؛باشدکهآنچهرامیمی

آثارروحانی

 

 تغییر شکل توسط روح -61

،03،09باشد)متونایم،میسویآنخواندهشدهالقدس،صنعتگرخلقتتازه،الوهیشدنیکهبهروح

شود(.نیزمالحظه05،36

جانیکهبهمسیحایمانآوردهباشدواوراصمیمانهدوستبدارد،بایدکهتغییریافته،تازهشودویک

کهدرروحودرنهانیتبدلتمام چرا تجربهکند، ونیزدرعیاررا ترینافکاردلخودتقدیسشدهاست،

،مملوازوجدان،احساسوانرژی،همانگونهکندراستی]دراو[عملمیاعمالنیکویعدالت؛روحنیکوییبه

نهایتآگاهیدرروحوجسمعملمیطورحسکهارواحتاریکهواهاینفسانیبه درکردهشدهودر اند.

کنند،بهبهانهیکعقیدهدرستویکادعایواقع،تمامیارتدادهادرخألهایبارزاحساسرضامندیمی

فرزندانکلیسایمسیحمیباطلعدالت؛اماکسانیکهواقع بهاً واسطۀاعمالراستیوایمانباشند،خودرا

پوشاند؛فیضدراوثمرهایواسطۀفعالیتروحالهیکهبرجانقرارگرفته،آنرامیسازندوبهمتجلیمی

لقتترآورد،درتازهکردندرایت،درتبدلودریکخشایستهراباقوت،احساسوآگاهیکاملبوجودمی

باطنیدلمتحققمی انسان در که تازه درو سنتدقیقرسالتیکه ایناستمسیحیتواقعیو شود.

ایناستحقیقتبه ایناستآمدنخداوند، واسطۀکالممقدسازنسلیبهنسلدیگرمنتقلشدهاست؛

ایناستامیدتمامکسانیک بود، افتاده دامقدرتگناه راستیبهمسیحایمانهدآزادیانسانیکهدر ر

درخوددریافتمانیزتالشکنیمتابهبرکتتمامیفضیلت دارند. اعتقادکاملبهاینامیدرا هایخود،

کنیم،تابتوانیمدرخوبیهاییکهامیدآنراداریم،سهمیداشتهباشیم،یعنیامیدساکنشدنباخداوند؛

،اگرگنجآسمانیرادرظروفخودقراردهیمواگرفیض،مارااگردردلخودتقدیسروحرادریافتکنیم

عیبگرداند،سزاواربرخورداریازبرکاتابدیدرمسیحشمردهخواهیمشد،تاابداالباد.درتمامیاحکام،بی

آمین.

 آثارروحانی
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 یوس اورشلیمیخهزی

 القدس، نسیم مالیم روح -6۴

القدسدردلهایپاکساکناست.دهدکهروحتوضیحمیهزیخیوساورشلیمی،بهشیوۀاستعاره،

دردلیکهازتوهماتآزادشدهباشد،سرانجامافکارالهیواسرارآمیزیزاییدهخواهندشدواینافکار

هاییکهدردریاییآرامسرازآببرونآورده،جستوخیزجهندوهمچوندلفینهمچونماهیانیکهمی

می خواهند میکنند، تموجدر به را نسیمیمالیمدریا روحبود. و لرزشدرآورد به القدساعماقدلرا

اماچونکهپسرهستید،خداروحپسرخودرادردلهایشمافرستادکهندا"آورد.وگفتهشدهاستکهمی

(.1:6)غال"یعنیپدر"یاابا"کندمی

 

 

 فوتیسه هلدیادوک ا

 تدهینالقدس، محبت و  روح -6۲

دهدکهمحبتی(،وتوضیحمی51رسدکهاوگوستین)متندیادوکدراینقسمتبههماننتایجیمی

شودکهباشد.سپسیادآورمیدهد،بههیچوجهقابلمقایسهباهرنوععشقدیگرینمیالقدسمیکهروح

تدهینروحمترادفاستباآرامشباطنی.

آید،چیزدیگر.آنعشقاولیالقدسمی،ومحبتیکهازروح.محبتمادریجانچیزدیگریاست31

بههمیندلیلاستکهارواحپلیدواسطۀارادۀمابرانگیختهمیخواهیموبهدرواقعتاحدیکهمی شود.

چسبیم.حالآنکهراحتیآنراازمابرگیرند،زمانیکهماباقوتبهموضوعموردمحبتماننمیتوانندبهمی

طرزغیرقابلتوصیفی،ودریککندکهتمامیاجزاءبهبتدوم،جانرابهحدیازعشقخدافروزانمیمح

بهلطافتشوقالهیمتصلمیسادگیبی حالتها، اینحالتروحتوسطعملنهایتاز در که زیرا شوند.

گردد.روحانیبارورشدهوبدلبهچشمۀجوشانیازعشقوشادیمی

کند،زیراکهروغندریابههنگامتوفان،کهاگرروغندرآنریختهشود،طبیعتافروکشمی.همانند35

القدسرادریافتآید؛بههمانترتیبنیز،هنگامیکهجانماتدهیننیکوییروحبرجوششآبفائقمی

ادمانیخودرامغلوبکند.بنابهگفتهقدیس،جانمادرواقعباشکند،خوشیصفاوآرامشراپیدامیمی

آنمی به60:5)مز"ایجانمن،فقطبرایخداخاموششو."سازد: واسطۀاینروانیونرمیغیرقابل(،

مالحظهشود(]...[.0:35افکند)لوناشدنیکهبرآنسایهمینفوذووصف
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بی درچنینآستانههرگاهکهجانخودرا صفابخشیم، درآنواردمیایوقفهازبیمخدا شویمویا

گردیم.ساکنمی

یکصدفصلگنوستیکی

 

 

 سیریل اسکندریه

 ر خلقت نوینروح، صنعتگ -63

کند)متونعنوانصنعتگرخلقتتازهمعرفیمیالقدسرابهآواباکالممقدس،روحسیریلاسکندریه،هم

01،06ورزد)متونمالحظهشود(.ویهمچنینبرتداومعهدعتیقوعهدجدیدتاکیدمی00،09،36،61

برد.کارمیدوبارهبهمالحظهشود(.اوبراینمایاندنعملروحدرما،استعارۀملکوتآسمانهارا

هایعهدعتیقوعهدجدیدنشاندهیمکهروحْتمامیکسانیراچگونهنتوانیمبهسهولتباتکیهبرنوشته

تازه،پردازشکهدرایشانساکناست،بهحالتیدیگرتبدیلنمی کندویاایشانرابراییکزندگیتماماً

وروحخدا"گوید:کند،چنینمیهنگامیکهباشائولصحبتمیکند؟درواقعسموئیلالوهیشده،نمی

وبهمرددیگریمتبدلخواهیشد وپولسرسولکهمی01:6سمو-0)"برتومستولیشده، فرماید:(.

نگریم،ازجاللتاجاللبههمانصورتنقابجاللخداوندرادرآینهمیلیکنهمهماچونباچهرهبی"

(.3:01قرن-0)"خداوندروحاست"(.اما3:01قرن-0)"م،چنانکهازخداوندکهروحاستشویمتبدلمی

 آورد.گزیند،بهصورتیدیگردرمیبینیکهروحچگونهکسانیراکهدرایشانسکنیمیمی

دربابیوحنا        

واسطۀمشارکتوتقدیسدهندهبهحداکملرسید،جزبهترمیمرابطهماباخدا،کهتوسطمسیحنجات

بااستحکامبهخدامتصلکرده،باشد.درواقع،روحدرروح،غیرقابلدرکمی القدسکسیاستکهمارا

می متحدینطبیعتالهیمیمتحد و شرکا به بدل پذیرفتنآن، با -0)شویمگرداند. را0:1پطر او ما ،)

پذیریم.کنیمودرپسر،پدررامیواسطۀپسردریافتمیبه

دربابیوحنا

 

"ملکوتخدااینکدرمیانشماست"گوییمکهملکوتآسمانهاعطیۀروحاست:بنابرکالممسیح،می

کسیاستکهاززنزاده(.پسکسیکهمفتخربهاحیاءشدندرروحشدهباشد،بزرگترازهر01:00)لو

نامندشوند،درحالیکهآندیگران،خدایعالمراپدرمیشدهاست.زیراکهایشانفرزندانجسمنامیدهمی

(.1:6)غال"ابا،پدر"گویند:کنندومیوچونپسراندعامی

 فرهنگتثلیث
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 الوهی شدن، کار پسر و روح است -6۱

ها،عملمشترکپسروروحرادرتحقق(وکپدوکیه00،05ایرنئوس)متونسیریلاسکندریههمانند

دهد.خلقتتازه،موردتاکیدقرارمی

روشنینگفتهاستکهصنعتگرعالمبعداگرفیضروحچیزیجداازذاتشباشد،چراموسایفرخندهبه

شود؟چرامسیحبهیاتدادهمیازبوجودآوردنموجودزنده،دراوفیضیدمید،همانفیضیکهبادمح

شود؟اماالقدسدادهمینوبۀخودبهمانگفتهاستکه:فیضرادریابید،همانفیضیکهتوسطصدارتروح

کهآنحقیقیمی"دمحیات"درمورداول،آنرا نامیم؛چراکهماهیتالوهیتحیاتواقعیاست،چرا

 موجودیت و حرکت حیات، ما او توسط که نجاتاست ندای توسط او دوم، مورد در دهندهداریم.

واردجانهایایمانداراننموده،درایشانساکننامیدهشدهاست،چیزیکهبه"القدسروح" راستیروحرا

کند،یعنیبهصورتخود،یاشانبازسازیمیواسطۀاینروحودراو،ایشانرابهحالتاولیهگرداند؛بهمی

گرداند،یعنیبهبرکتتقدیس؛بدینترتیبویمارابهسمتنمونۀاولیۀصورتبازمیحتیشبیهبهخود

دقتیبی با اینشباهتحقیقی، یعنیپسر؛شباهتبینقصباپسرنمونۀپدر. نهایتمشابه،خوداوست،

،واینخودتوانیمشبیهآنشویمواسطۀتقدیسمیطورطبیعی،روحاستکهمایاننیزبهنوبۀخودبهبه

ایفرزندانمنکهبرایشمابازدرد"کند:شکلخودخدااست.یککالمازرسولمسیحمارامتقاعدمی

بستهشود شما صورتمسیحدر تا دارم رابطه1:09)غال"زه در را ما توسطروحیکه لذا خدا(. مانبا

گیریم،بمامطابقصورتمسیحشکلمیگیرد.پسبدینترتیکند،شکلمیواسطۀاوتجدیدحیاتمیبه

طورطبیعیبااوشباهتدارد؛بنابراینپذیریم،همانندکسیکهبهترینرتبهاثرشکلروحرامیودرعالی

نهبه کنندۀآنباشد،بلکهبدینعنوانکهبههرکهواسطۀفیضیکهویادارهروح،خدااست،اوکهمارا

گرداند.کند،بهصورتشبیهخدامیالهیباشد،آنرااهدامیشایستهمشارکتباطبیعت

 کهپولسخجستهنوشتهاستدرککنیم: کافیاستآنچهرا پسر، موردشباهتروحبا زیرت"در

.مادر"ـمتمیرتگختزقبلشناخت،ایشانرانیزپیشمعینفرمودتابهصورتپسرشمتشکلشوند

واسطۀایم،بهعبارتدیگرتمثالخدا،بهالقدساست،ازنوتراشیدهشدهلروحواقعمطابقتمثالیکهتمثا

شده،حتیاگردرموردماازرابطهباماهیتالهیالبتهرابطۀمشارکتافزوده-ایمان،تقدیسورابطهبااو

صحبتشود]...[.

اطراواستکهخدایاننامیدهخنماید؛همچنینبهمامعبدهایروحیهستیمکهوجودداردوزیستمی

دریافتشده رابطهمشارکتیدرطبیعتغیرقابلتوصیفوالهیرا او، کهبهفضیلتپیوندمانبا ایم،زیرا

ایم.کرده

توانبهخدانسبتدادکهغیرقابلدرکاستکهخلقت،خدایانپدیدآورد؛اینچیزیاستکهفقطمی
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واسطۀشارکتدرخصوصیاتخاصخودرامیسرساختهاست.ماکهبهبهفیضروح،درجانهایمقدسین،م

شویم.ایم،بدینوسیلهخدایانوفرزندانخدانامیدهمیاینروح،ماهیتاًشبیهبهپسرشده

گفتگودربابتثلیث

 

 الوهی شدن ۀروح، چشم -65

(،اینامردرعصراوبدیهی36گردد)متنالقدسبازنمیسیریلبرخالفبازیل،بهتأییدخدابودنروح

دهد.هایآنراموردتأکیدقرارمیبود،اماآنرایادآورشده،مفهوموداللت

طوراکملشایستهالقدساستکهبهنامد،دقیقاًهمینعملیاتدرروحآنچهراکهمتی،ملکوتخدامی

شود،دقیقاًمثلاینکالمیکهخطاببهمامیالقدسخدااست؛یااینکهممکناستکهمربوطبهخودروح

 است: شده شماست"گفته میان اینکدر "ملکوتآسمانها روح01:00)لو در پسر که پسمادامی .)

ناپذیرراکهدراینروحوکند،بااینکهخود،خدااستوایناقتدارمستحکموغلبهمعجزاتیراعملیمی

توانگفتکههمینروح،خلقشدهاست،مگرنامد،حالچگونهمیخدامیواسطۀاودارااست،ملکوتبه

آنکهموقعیتمخلوقصرفاًودرنهایتسادگیبهترازصنعتگرتمامیچیزهاباشد،بهحسبآنچهکهخودما

تکههرانددریافتکنند؟درواقعاودرمخلوقمتجلیشدواینافتخاررایافتوانستهوارواحعالمباالمی

دهند؛پساینشده،برماهیتالهیگواهیمیکاریبتواندبکند]...[.درخششمافوقطبیعیکارهایانجام

به حیاتواقعیواسطۀعملروحبهانجامرسیدهکارها بهتنها بخشیدنحیات، قدرتِ حقیقتاً آیا اند]...[.

گردد؟یعنیخدابازنمی

گفتگودربابتثلیث

 

 

 سرروح پ -66

دهد.ها،وحدتپسروروحراموردتأکیدقرارمیایسیریلازدیدگاهیمشابهبادیدگاهکپدوکیه

دارد،بهتبعاینکهروحاواستوبهفضیلتوحدتماهیتیکاملالقدسنیزکلماتمسیحرابیانمیروح

اینروحپسر،ایشان،دارایجاللپسرودارایهمانگویشزبانیمی قدوساستودرنتیجهنهازباشد.

گونهواسطۀماهیتودرراستیاینخاطررابطۀبیرونیباپسرچنیناست،بلکهبهرویشراکت،ونهحتیبه

 است.

گفتگودربابتثلیث                             

 

 



  تجربه روح القدس

11 
 

 

 لئون کبیر

 ظاهر شدن تثلیث در روز پنطیکاست -67

 پنطیکاست متن تفسیر در کبیر مخالفتلئون با مقابله در وو وحدت مکتبآریوس، هواداران های

مالحظهشود(.3،5،01،35،11،11،11کند)متونیکسانیتثلیثراباردیگرتأییدمی

برایاحیایچهرۀزمین،بررویآبهامی خرامید،وبرایزدودنتیرگیهایقدیمی،نوریتازه،روحخدا

کندوکالمشوندوکلمۀخداوندکهمنوّرمیهایفروزانیزادهمیاشت؛زبانههایآنرابهدرخششوادبرق

آید،قدرتروشناییبخشیدنونیرویسوزاندنراسوزانیکهبرایایجاددرایتوازبینبردنگناهپدیدمی

باشد.دارامی

 و بود، تحسین قابل تماماً واقعه، بیرونی درخشش اینکه وجود با عزیزان، نمیاما توانستکسی

القدسرادراینهماهنگیشادمانۀزبانهایانسانیموردشکوتردیدقراردهد،بااینحالشکوهمندیروح

هیچکسهمگماننبردکهآنجوهرۀالهیبودکهدرآنموقعکهباچشمانجسمدیدهشد،ظاهرگشت.

در بهطبیعتالهیکهنامرئیاستومشترکمیانپدروپسراست، واقعخصوصیتعطیهوعملخود،

ایکهمایلبودنشانداد،اماآنچهراکهخاصجوهرۀخویشاست،درحرمالوهیتخودنگاهصورتنشانه

القدسراببیند.تواندنیزروحتواندبهپدریابهپسربرسد،نمیطورکهنمیداشت،زیراکهبینشانسانهمان

چیزغیرمتشابهوغیرمتساویوجودندارد؛هرآنچهراکهبتواندرمورددرتثلیثمقدس،درواقعهیچ

باشند.هراینجوهرهتصورکرد،نهبهلحاظقدرت،نهبهلحاظجاللونهبهلحاظابدیت،قابلتمایزنمی

هالقدسنیزدیگراست،بااینحالنچندکهدرخصوصیاتاشخاص،پدردیگراست،پسردیگراست،روح

واینبهاینخاطرکهپسریگانهازپدراستوروح القدس،روحالوهیتونهماهیتایشانمتفاوتاست.

دلیلاینکهباهردویایشاندارایپدروپسراست،نهبهشیوهیکمخلوقیکهازپدروپسرباشد،بلکهبه

نماید.همچنینهنگامیبدیزیستمیطوراحیاتوقدرتاست،وچونپدروپسرابدیهستند،اونیزبه

داد،بهایشانچنینالقدسراوعدهمیکهخداونددرشبماقبلمصائبخود،بهشاگردانخودآمدنروح

وبسیارچیزهایدیگرنیزدارمبهشمابگویم،لکناآلنطاقتتحملآنهاراندارید.ولیکنچون"گفت:می

کند،بلکهبهجمیعراستیهدایتخواهدکرد،زیراکهازخودتکلمنمیاویعنیروحراستیآید،شمارابه

آنچهشنیدهاستسخنخواهدگفتوازامورآیندهبهشماخبرخواهدداد.اومراجاللخواهدداد،زیراکه

ینازآنچهآنمناستخواهدگرفتوبهشماخبرخواهدداد.هرچهازآنپدراست،ازآنمناست.ازا

اماواقعیتایننیستکهمایملک"گیردوبهشماخبرخواهدداد.جهتگفتمکهازآنچهآنمناست،می

القدسدیگرباشد؛خیر،هرآنچهراکهپدردارد،پسرنیزپدر،دیگرباشد،مایملکپسر،دیگرومایملکروح
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گردد،زیراکهنمشارکتیدچارکاستینمیباشد؛دراینوحدت،هیچگاهچنیالقدسنیزدارامیداردوروح

نبودندرجهونبودنتفاوت، دراینجادرموردنبودنزمان، داشتنهمهچیزیعنیهموارهوجودداشتن.

تواندتوضیحدهدکهخداچیست،هیچکسهمجرأتاینرابخودراهندهدکهتصورنکنیم؛واگرکسینمی

طورترایناستکهدرموردماهیتغیرقابلتوصیفبهقعقابلبخششبگویدکهخداچهچیزنیست.دروا

شایستهسخننرانیمتااینکهبهتوضیحآنچهکهدرضدیتکاملبااواستبپردازیم.همچنینتمامآنچهرا

جداییکهدلهایپرشورمی هموارهآنرا دونناپذیروبتوانندازجاللابدیوغیرقابلتغییرپدردریابند،

کنیمکهاینتثلیثفرخنده،همانایکخداالقدسدرککنند.مادرواقعاقرارمیتفاوتباجاللپسروروح

است،زیراکهدراینسهشخص،هیچگونهتفاوتینهبهلحاظذات،نهبهلحاظقدرت،نهبهلحاظارادهو

عملکرد،وجودندارد.

می که آریوسرا هواداران این فاصلهخواهپسما پسر و پدر میان نفرینمیند شوند قائل کنیم؛ای

دانند،چنینهادستکمیازآنانندارند،زیراعلیرغماینکهپدروپسررامعادلمیهمچنیناینمقدونیه

افتندالقدسدارایماهیتیمادونایشاناست؛آنانمتوجهنیستندکهدردامکفریمیپندارندکهروحمی

ینعصرکنونیقابلبخشایشاستونهدرروزداوریآخر،چراکهخداوندچنینگفتهاست:کهنهدرا

القدسگوید،دراینعالمهرکهبرخالفپسرانسانسخنیگوید،آمرزیدهشود،اماکسیکهبرخالفروح"

عنابخشودهاست،دینیساکنشود،درواقهرکهدرچنینبی"ودرعالمآینده،هرگزآمرزیدهنخواهدشد.

بخشراتوانستاوراازآنخودگرداند،ازخودراندهاست؛واوهرگزبخشایشنجاتزیراکهکسیراکهمی

نخواهدیافت،زیراکهوکیلینداردکهبتواندبرایاوشفاعتکند.چراکههمینروحاستکهخواندنپدررا

سازد]...[میسرمی

ایماریشهدواندهاستوبهحسبآنمابراینجاتخودبراینباورهستیمعزیزان،پسایماندردله

کهتمامتثلیثدرکلیتآن،قدرتیواحد،جاللیواحد،ذاتیواحدبوده،درعملخودغیرقابلتمایز،در

احدکندودرآنوناپذیر،بدونتفاوتدرقدرتخودکهدرآنواحدهمهچیزراپرمیمحبتخود،جدایی

القدسنیزهمان،وباشد،پسرنیزهماناست،وروحگیرد.درواقعآنچهکهپدرمینیزهمهچیزرادربرمی

هیچ هرسهشخصیکساناستبهالوهیتکاملدر بلکهدر نهکوچکتراست، ایشاننهبزرگترو یکاز

باشد.ینحویکهتثلیثباتنهاییهماهنگنبودهوتساویایشانضامنوحدتم

القدسهنگامیکهدرروزپنطیکاست،شاگردانخداوندراپرباچنینایمانمحکمی،شکنکنیمکهروح

هاوانبیا،کرد،آنابتداییکعطیهنبود،بلکهسخاوتیبودکهبهسخاهایدیگرافزودهشد،زیراکهپاتریارخ

کنندهتغذیهشدند؛ودند،ازهمانروحِتقدیسکشیشانوتمامیقدیسینیکهدرایامباستانیزندگیکردهب

نحویکهفضیلتگشت،بهشدوهیچرازیبرگزارنمیبدوناینفیضهیچآیینمقدسیهرگزنهادینهنمی

عطایاهموارهیکیبودهاست،حتیاگرمیزانعطایامتفاوتبود.



  تجربه روح القدس

12 
 

روح از خداوند، زحمت پیشاز حتی نیز فرخنده رسوالن برخودِ کهالقدس همانطور بودند، خوردار

دهندهنمایانبود.فضیلتاینقدرتدرکارهاینجات

موعظهدربابپنطیکاست

 

 کار مشترک تثلیث63-  

پردازدتاوحدتعمللئونکبیربهشیوۀخود،بهتوضیحتعاملمتقابلسهشخصتثلیث)پریکورز(می

شود(.مالحظه31طوربرجستهنشاندهد)متنتثلیثرابه

ارضمی0 تمامیکره بزرگداشتدر کهشایسته عیدامروز عزیزان، به. آمدنروحباشد، القدسواسطۀ

رفت،رسوالنوگونهکهامیدآنمیتقدیسشدهاست،همانروحیکهپنجاهروزبعدازقیامخداوند،همان

خداوندعیسیآمدناوراوعدهدادهبود،جماعتایماندارانرافروگرفت.ایشاندرانتظارویبودند،زیراکه

نمود،بلکهبایستدرآنموقعشروعبهساکنشدندردلهایایماندارانبرایاولینبارمینهاینکهویمی

مشتعلگرداند؛ویمیرفتتاپرشورترووافرتردلهایوقفمی رفتتابرعطایایخودسنگتمامشدهرا

دادبدینمعنینبودکهکارتتاحنماید،واگردراینزمینهسخاوتبیشترنشانمیبگذارد،نهآنکهآنهارااف

آغازمی درواقعشکوهمندیروحخودرا ازاقتدارمطلقپدروپسرنبودهاست؛هرکرد. القدسهرگزجدا

کهتدبیرالهیدرادارۀعالمانجاممی ناشیازمشیتتمامیتثلیثمیآنچهرا دهد، بخشایشیگانهباشد.

پردازد،هیچگونهجداییدرعملوجودنداردچراکند،عدالتیگانهبهتأدیبمیاستکهمحبترااعمالمی

می منور پدر که کسیرا ندارد. وجود اراده تمایزیدر چنینمیکه نیز پسر روحکند، و القدسنیزکند

دهدنیزدیگراست،وشخصیکهوعدهمیفرستدشدهدیگراست،شخصیکهمیهمچنین؛شخصِفرستاده

وحدتوتثلیثبدین متجلیمیدیگراست، برما یابیمکهجوهرۀالهیدارایشودومادرمیگونهمتفقاً

آنکهتنهاییراتصدیقکنیمواینکهاینجوهرۀالهیازیکذاتاستبیآنکهازیکشخصتساویاستبی

باشد.

ناپذیرکهمحفوظاست،اگرکارهاییهستکهپدروکارهاییراپسرودایی.فعالیتمشترکالوهیتج0

روح را خاصانجاممیالقدسبهکارهایدیگر تواناییاستبرایبخششگناهانما،طور اینصرفاً دهند،

عبارتدیگرطرحیاستبراینجاتما.درواقعاگرانسانیکهبهصورتوشبیهخداخلقشد،درهمانبه

دنبالطمعخوردتابههایشیطانرانمیماند،واگرفریبحیلهموقعیتپیروزمندانهطبیعتخودباقیمی

شدجست،خالقعالمهیچگاهمخلوقنمیخودگمراهشدهوازشریعتیکهبرویمقررشدهبوددورینمی

خودْخدابود،هرگزشرایطیکبردهراگردید،وپسرکهباپدرخودبرابربودووخداوندابدیتابعزماننمی

نمیبرخودهموارنمی اماساختوشباهتجسمگناهکاررا خاطرحسادتشیطان،مرگواردبه"پوشید.

دستآنکسیتوانستازاسارتبردگیآزادشود،مگرآنکهسرنوشتمادر،وبشریتنمی"جهانگردید
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می نهایتقرار در علیرغمجاللش، مصونراستیانسانمیگرفتکه سرایتگناه از عینحال در و شد

ماند.بههمیندلیلاستکهتثلیثسراسررحمت،کارترمیمموقعیتمارابینخودتقسیمکردند:پدرمی

به را خود پسرْ رضایتداد، قربانیکردن روحبه و کرد، قربانیعرضه بینعنوان این در القدسآتشرا

بهحسابخودانجاممیمیافروخت.درواقع دادند،بایستآنانیکهقراربودنجاتیابند،هریککاریرا

به را میسوینجاتیعنیدلخود استبداددشمنرا بهاینسخناندهندهگردانده، کهبنا زیرا شکستند؛

می"رسول ندا که فرستاد دلهایشما در را خود روحپسر خدا ابّا»کند یا بنابراین:"«.رایپد»یعنی«

آزادیاست" آنجا "جاییکهروحخداونداست، و بهروح"؛ خداوندنمیاحدیجز تواندالقدسعیسیرا

"گفت.

موعظهدربابپنطیکاست

 

 

 گیدنیس آرئوپا

 القدس و رازهای مقدس روح  -69

تدهینراموردمالحظهشود(،رابطهمیانروحو01،51،60کسوتانخود)متوندنیسهمانندپیش

ورزدوهمچنینبهنقشدهد،امابیشتربررویافشاندهشدنروحدرموقعتعمیداصرارمیتأکیدقرارمی

میروح سپاسگزاریاشاره راز میالقدسدر اینحال، با روحکند. ویاز بدانیممنظور اینکه ساالریماند

چیست.

لباسهاینورانیمی با نسبتبهپوشانندسپسنوایمانرا را الوهیشدنویاو اکنونکهشجاعتو .

اشتفاوتگرداندهاست،واینبهبرکتنیرویشدیدخواستههاتعلقدارد،بیهرآنچهکهبهحیطۀضدیت

هرآنچهکهدرویبینظمیبود،منتظممی آنچهکهدرویبیبهسویآنیک، شکلبود،شکلگردد؛

کند،انگیزمعطرمیدرخشد.تدهینباروغنْنوایمانرابابوییدلکمالنورمیگیردوزندگیاواکنونازمی

دهد.امااینافشاندهشدنهموارهساالریپیوندمیزیراکهکمالمقدسمولودشدنازخدا،ایشانرابهروح

کهعملمعطرکنندهوکاملغیرقابلبیانباقیمی زیرا اودرسطحادراکیماند، زحمتکنندۀ دارد. قرار

ایمقدسوالهیگذارمکهالیقواردشدندرمشارکتادراکیبهشیوهدرکاینامررابرعهدۀکسانیمی

اند.باروحخدابوده

وقتیهمۀاینمناسکبهانجامرسید،کشیشاعظمکسیراکهاکنونتعلیماوکاملشدهاست،دعوت

کندکهبایدویراترتیباوراواردمأنوسشدنبارازهاییمیکندوبدینبهیکعملبسیارپرفیضیمی

کاملگردانند.
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ازآنجاکهبهرازقرباناشارهکردیم،توهینبهمقدساتخواهدبوداگرازآنمطلبرادنبالمی کنیم.

اینامردرواقعبه بزرگبداریم. مقامما،راززعممعلمواالبگذریموعملدیگریدراینسلسلهمراتبرا

است، کرده مهیا مراتببرایمان سلسله مقدسو کالم برکتدانشالهیکه به آنکه از بعد است. رازها

ساالریتابهمرحلهتعمقمقدسدراستعارههامربوطبهآنرابیانکردیم،بایدکهخودراتحتالهامروح

خودرادرنهایتتقویباموهبتاینرازمأنوسراستیهست،باالببریم.قبلازهرچیز،موردآنچهکهبه

نامیم،طورسادهمشارکتمیدلیلخاصیتمشترکمیانهمهرازهایسلسلهمراتبی،آنرابهگردانیمکهبه

الوهیگرداندن کههمهاعمالآیینیمشتملاستبروحدتبخشیدنو زیرا رجحاندارد، آنها لیکنبر

آواشدنالهی،مجموعگردد،وبدینترتیبهرآنچهکهدرمامنقسمبود،درهممان،تازندگیهایپراکنده

گرداند.]...[ "یک"ماراواردمشارکتووحدتباآن

می مولود ما در فیضآنخدا به که اینراز با مقدسمان شدنبسیار آشنا با که نماییم شود،اضافه

افواسطۀتدهینتقدیسبه دریافتمیشاندهشدنروحکنندۀروغنهایمقدس، بهنظرمنساالریرا کنیم.

به مقدس، میایناستعاره را اینمفهوم نمادین انسانیطور شکل در که آن خودِ که تقدیسرساند اش،

بیروح کرد، دریافت را شدنساالری افشانده مسئول وی خود شود، متغییر وی الوهیت جوهرۀ آنکه

باشد.القدسدرمامیروح

سلسلهمراتبکلیسایی

 



 رومانوس ملود

 آمدن روح -71

رومانوسملودبهشکلیشاعرانه،تمامبُعدمهیجواقعهپنطیکاسترانمایانساخته،مارادعوتبهتعمق

نماید.القدسمیدرموردخاصیتاسرارآمیزروح

طورکهدربودند.لذاهمانهنگامیکهروزپنطیکاستفرارسید،یازدهشاگردهمگیدرآنجامشغولدعا

اعمالرسوالنآمدهاست،ناگهانصداییازآسمانهمانندوزشبادشدید،بهگوشرسید.آتشیکلتاالررا

هنگامیکهایشاندیدندکهخانهمانندیکقایقبه متوحشساخت. ایندوستانعیسیرا گرفتو فرا

"افروبنشانوروحبسیارقدوسرابفرست.استاد،طوفانر"آید،فریادزدند:نوساندرمی

خاطربادشدید،فروخواهدریخت.پسهمگیترسیده،شاگردانگمانبردندکهکلطبقۀآنخانهبه

شد.وقایعوقوعپیوست.ترسیجدیدبهترسقبلیاضافهچشمانشانرابستند.واینکچیزیترسناکتربه

هایآتشایشانرالمسکرده،برسردوستانخداوندقرارآمد.زبانهیدنبالدیگریپدیدمآوریکیبهشگفت
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هایآتشکرد.زبانهسوزاند،بلکهدرعوضجانایشانراروشنمیهاموهایسرآنانرانمیگرفت،آنزبانه

فرستادهشدندتاقبلازآمدنروحبسیارقدوس،شاگردانراشسته،طاهرگردانند.

بینیم،پرازاحتراموبرادران،درمقابلتمامآنچهکهمی"اینوقایع،نداسرداد:پطرسبادیدنهمه

آنچهکه"بینیم،چیست؟یکازمانبایدبگوید:آنچهکهآنجامیشگفتیباشیموازخودسؤالنکنیم.هیچ

آتشبهیکدیگرمربوطباشد.آنبادشدیدوآنباشد،فراترازادراکوعقلمامیاکنوندرشرفوقوعمی

اتفاقاتتعجبمی اینها بادمالیمبازبانهآوریهستندکهمستلزمایمانمامیشوند. هایآتشبازیباشند:

هایهایآب،جرقهکشد!همراهقطرهشود.همراهباد،آتشزبانهمیکندواینصحنهموجبترسمامیمی

تواندبگویدکهروحبسیارقدوسچیستوچهکسیمیآتش!چهکسیدیدهاست،چهکسیشنیدهاست،

؟]...[

اکنونبرادران،هریکازمابایدترسراازخودرانده،محبتخودرانسبتبهخداوندیکهبهآسمان

باالبردهشد،نشاندهد:اوکهتابهاینحدکسانیراکهفراخواندهبوددوستداشت!تمامآنچهراکهاعالم

ود،اکنونبهانجامرساند،وچنانکهگفتهبود،همهراانجامداد.کردهب
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 گریگوری کبیر

 القدس عطا کرده است معرفتی که روح  -7۴

ماگیسترو»طورخاصتوسطآگوستیندراثرشبهنامگریگوریکبیرموضوعاستاددرونیراکهبه «دِ

تنهایی،تاچهاندازهدرفهماندناسرارالهیالقدسبهگیردتانشاندهدروحبسطدادهشدهبود،ازسرمی

نقشدارد.

(،زیرااگراینروحقدوس01:06ْ)یو«اوهمهچیزرابهشماتعلیمخواهدداد.»درستیگفتهشدهکه:به

دهد،بیهودهاست.پسباشدکهدهندلمسنکند،سخنانکسیکهتعلیممیدلآنانیراکهگوشفرامی

اگراستاددرونینباشد،زبانکسیبهاستادبشری،فهمیرانسبتندهدکهویدرتعلیمخوددارد؛زیرا

گویدکند.بههمیندلیلاستکههمۀشمانیزصدایمراکهباشماسخنمیاستادبیرونیدرخألکارمی

کنید.]...[شنویددرکنمیشنوید،امامفهومآنچهراکهمیمی

«راستی»اززبانخودِسخنواعظاگرنتواندآتشعشقرافروزانسازد،بیهودهاست.ایشاناینآتشرا

می یعنیآنانیکه بودند، دریافتکرده نمی»گفتند: دلدرونما تکلمآیا ما با راه در وقتیکه سوخت،

(.01:30)لو«کرد؟جهتماتفسیرمینمودوکتبرابهمی

دیدرا]...[خشنودمکهباچشمانایمانبهقدرتخالقبنگرمواینجاوآنجاپدرانعهدعتیقوعهدج

بینم،عاموسرا،دانیالرا،پطرسرا،پولسمشاهدهکنم.باگشودنچشمانایمانبهاینشکل،داوودرامی

همچنینمی متیرا. روحرا، ببینمکههمانا اینجستجوخواهماینهنرمندبزرگرا در اما القدساست،

پرمی نوازندۀجوانبربطرا او اومزمورنناتوانم. از اوگله06:01پاد-0سازد)گاریمیکندو که(. داریرا

(.اوکودکیراکهدرپرهیزکاری1:01سازد)عاکندوازاونبیمیکاشتپرمیدرختانجیربرایخودمی

کندوازاو(.اوگناهکاریراپرمی03:16سازد)دانکندوازاوداوریبرایسالخوردگانمیزیستپرمیمی

)متمییکواعظ جفاکننده1:09سازد او می(. پر ملتایرا معلم او از و میکند ها )اع او9:0سازد .)

القدس!اورا(.آهکهچههنرمندیاستاینروح5:01سازد)لوکندوازاومبشریمیخراجگیریراپرمی

کهمی بهنیازیبهدرنگنیستتاآنچهرا بیاموزد. لمسمیمحضاینکهروخواهد، انسانرا اوراحِ کند،

دهدوصرفِلمسشتعلیماست.تعلیممی
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 عید میالد و پنطیکاست  -7۲

سازد،بهمنظورفهماندنمکملبودنآنها،وحتیاگرگریگوریکبیرعیدمیالدرابهپنطیکاستنزدیکمی

تن روحوحدتتدبیر تدبیر چنینتوضیحگیریبا نتیجه در میالقدساست. به»دهد: خدا آن، واسطۀدر

واوبهزندگی«شوند.واسطۀفرزندخواندگیتبدیلبهخدایانمیهابهطبیعتشانسانشد؛ودراین،انسان

کندتاشخصبتوانداینالوهیشدنرادریافتکند.القدسسفارشمیکردندرروح

القدسسرخدا،اینعیدپرشکوهِآمدنروحگیریپبرادرانبسیارعزیزم،مالحظهکنیدکهپسازعیدتن

گونهکهدرعیدچقدربزرگاست.آه،اینعیدشایستۀتکریمیبهبزرگیعیدمیالداست.ودرواقع،همان

گونهمیالد،خدادرعینحالکهدرخویشتنهمانبودکهوجودداشت،بشریترابرخودگرفت،بههمان

انسان پنطیکاست، در خودِ درآنعیدها دردلایشاننازلشد. دریافتکردندکهلطففرموده، را خدا

واسطۀفرزندخواندگیتبدیلبهخدایانهابهنخست،خدابرحسبطبیعتشانسانشد؛دراینیکی،انسان

القدسراکهخواهیمدرروزمرگمانهنوزجسمانییافتشویم،اینروحشدند.پسایبرادرانمن،اگرنمی

القدسرادرکتواندامورمربوطبهروحبخشد،باتمامدلدوستبداریم.اماازآنجاکهجسمنمییاتمیح

زمینیوکامالًجسمانیخویشبگویند:چگونهمی توانمکسیراکند،شایدبعضیدرخودودرافکارکامالً

وافقم؛روحانسانیکهتنهابهاموردیدنیشناسم؟دراینزمینه،ایبرادرانمن،کامالًمدوستبدارمکهنمی

به بهفکرچیزهاییاستکهتوجهدارد، چنینشخصیتنها نادیدنیناتواناست. درکامور کاملاز طور

دهدواینچیزهاحاضرنیستند،هموارهتصویرآنهارادرروحشوند،وحتیوقتیعملیانجامنمیدیدهمی

آورد،دیگردرضمناینکهخودرابرایمالحظۀایناشباحمحسوسپایینمیسان،دارد.بدینخودنگاهمی

شودشودخودرابرایسیرونظارهدرامورنادیدنیوروحانیباالبکِشد.ازاینجا،چنیننتیجهمیقادرنمی

می نادیده را خالقخود نابینایی، با مخلوقکه تصاویریاز با مشتاقانه را خود فکر و وگیرد اتنامحدود

ایبیابیمتاچشمانتوانیموسیلهتوانیمخدارادرخودشببینیم،الاقلمیسازد.امااگرنمیمحسوسپرمی

اشذهنخودرابهنوراوهدایتکنیم؛برایماآساناستکهکسیراکهغیرممکناستدرطبیعتالهی

می را قدیسین وقتی خادمینشببینیم. در کنیم، خارقبنظاره و ستودنی کارهای که انجامینیم العاده

یابیمکهخدادرجانشانساکناست.برایآنکهآنچهراکهغیرجسمانیاستبهتربهدهند،یقینمیمی

ایازامورمحسوستوجهکنیم.کسینیستکهبتواندمستقیماًبهجسمخورشیدآنشمابفهمانم،بهنمونه

می طلوع که بنگهنگام درخششاشعهکند، از چشمانمان زیرا میرد، خیره بههایآن اما بهشود. خوبی

بینیمکهخورشدطلوعکردهسازد،وبهاینوسیله،میکنیمکهخورشیدآنهاراروشنمیکوههایینگاهمی

رآنروشنعدالترامستقیماًببینیم،بهکوههاییبنگریمکهبانو«خورشیدِ»توانیمآناست.ازآنجاکهنمی

اند،یعنیبهرسوالنمقدس.شده
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 یوحنای دمشقی

 القدس سرود برای روح  -73

کند.القدسخالصهمییوحنایدمشقیدرچندبند،نکاتالهیاتیِاساسیرادربارۀروح

نامخلوقناشیمی شد،ازسرشتیکهپدربهاینروحمقدسوقادرمطلق،پرشکوهوفسادناپذیر،ازنورِ

دارد،بهسازد؛امروز،اوکهزبانۀآتشدرصهیوناست،ایننورراکهازالوهیتدریافتمیمنتقلمیپسر

سازد.هاظاهرمیملت

افروخته شبنم ایپسراننور، روحایفرزندانکلیسا، به طریقاینشده از و دریافتدارید، القدسرا

زی را؛ آنها از رهایی و خود گناهان بخشایش فیضشبنم، همانا آمد، بیرون صهیون از حکم امروز را

القدس،بهشکلزبانۀآتش.روح

نمایی،متبارکباشی!ایالهیعالمهستیرااحیامیگونهاماماتنهایکفریادداریم:توکهبه

القدسترابرمنِگناهکاربریز!بینی،فیضروحایخداوند،توکهشکستواندوهمرامی



 ناشناس

 «بیا ای آفریدگار»  -7۱

بهاینسرودکهبهدستنویسنده و «ربانمائور»ایناشناسمتعلقبهسدۀنهممیالدینوشتهشده

نشانمی آییننیایشدهدکهگرچهعیدخاصیبرایروحمنسوباست، اوکماکاندر اما القدسنیست،

شود.مذکورشده،موردتکریمواقعمی



القدس؛روحبیاایآفریدگار،ای

بهمالقاتجانهایخاصانت؛

بافیضآسمانیپرساز

ای.دلهاییراکهشکلبخشیده

شوی،توکهپاراکـْلِتنامیدهمی

عطیۀخداییکهمتعالاست،

آبزنده،شعله،محبت،

ومسحِروحانی؛
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گانه؛تو،اینیکوییهفت

تو،ایانگشتدستالهی؛

اتراداد،توکهپدروعده

راازسخنپرساز.دهان

درکماراروشنکن؛

محبترادردلهایمابریز؛

ناتوانیبدنمارا

باقدرتیدائمیتأییدفرما.

دشمنرادورساز؛

ماراآرامشیمطمئنعنایتبفرما؛

چونپاهایمانهدایتشوند،

باشدکهازهربدیدرامانباشیم.

واسطۀفیضتوکاشبتوانیمبه

بشناسیم.پدروپسررا

درتو،ایروحِهردوِآنان،

باشدکهایمانمانتاابدپایداربماند.



 

 

 گریگوری اهال نارِک

 کند القدس درک اسرار را عطا می روح  -75

آورد.القدسراکهیکیازتثلیثاست،بهیادمیگریگوریاهلنارک،درایندعا،اعمالاساسیروح

قربانمقدس.()دعابرایخواندنپیشاز

ها،خدایهمگان،ایقادرمطلق،نیکوکار،دوستانسان

آفریدگارموجوداتدیدنیونادیدنی،

سازی،بخشیواستوارمیایتوکهنجاتمی

نمایی،کنیوآراممیمراقبتمی

ایروحقدرتمندِپدر،
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کنیم،مابادستانیبرسینۀخود،ازتوالتماسکرده،بهتودعامی

ها،فریادهاونالهبا

نماییم،سانخودرابهتوتقدیممیوبدین

ایخدایمهیب.

جوییمبالرزیبسیاروباترسیعظیمبهتوتقربمی

تانخستاینقربانیسخنانرا

ناپذیرتوتقدیمنماییم،بهقدرتِکاوش

درآنحالکهدرتختوجاللوعملخالق

اوست،شریکهستی،باپدریکهتکریمیقطعیسزاوار

کنی،ودرآنحالکهژرفاهایاسرارپنهانراکاوشمی

اسرارارادۀبسیارکاملِپدرِعمانوئیل

دهندهوبخشندۀحیاتاستوآفریدگارهمهچیز.اوکهنجاتکهتورافرستاد،هم

ازطریقوساطتتوبرماآشکارشده

هادروحدتسرشتیالوهیت؛آنتثلیثشخص

ای،ها،تونیزهمچونیکیازآنانتصدیقکردهشدهمیاناینشخصدر

ناپذیر.ایدرک

هاواسطۀتووازطریقوساطتتو،نخستیناعقابنسلپاتریارخبه

اند،نامیدهشده«کنندهرؤیت»که

اندباواژگانیدرخشانبازگوکرده

رویدادهایگذشتهوآیندهرا،

اند.آنهاراکههنوزرخندادهاندواموریراکهرخداده

موسیتوراروحخدااعالمداشت،

توکهباقرارگرفتنبرسطحآبها،

ایتوانایابدی،

بامحافظتیدربرگیرنده،مهیب،پرازدلسوزی،

آمیزنسبتبهنوزادان،بالهایتراگشودیبهنشانۀامدادشفقت

ساختی.وبهاینطریق،رازچشمۀتعمیدرابرمامکشوف

همچونصورتونشانۀاینراز،

پیشازآنکهمایعجامدشدهرادرپسآخرینپردۀ)آسمانی(تثبیتنمایی.
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تو،ایقادرمطلق،درمقامخداوند،

هایهرآنچهراکهوجوددارد،درتمامیتشانآفریدی،همۀطبیعت

همۀموجوداترا،ازنیستی.

تاخیزاندتوسطرسواسطۀتو،احیاشدهبه

اند،تمامموجوداتیکهبهدستتوخلقشده

جهانیاستدراینزمانکهآخرینروززندگیاین

ونخستینروزآنزمینزندگان!

ها،آنکسکههمانسرشتتورادارد،درطبیعتماانسان

گونهکهمطیعپدربود،مطیعتوبود،همان

وارادۀخودراباارادۀخودمتحدساخت،

زاده!سرشتباپدراست،آنپسرنخستسکههمآنک

اوتوراخدایواقعیاعالمداشت،

سرشتباپدرشکهقادرمطلقاست،برابریاهم

واعالمداشتکهکفربهتوگناهینابخشودنیاست؛

کردند،بست،ودهانشریرِآنانیراکهباتومقاومتمی

جنگیدند،آنانیراکهباخدامی

هآنچهراکهعلیهخودبود،بخشید.حالآنک

دهندۀهمگان،او،آنعادلومطهر،نجات

سببگناهانماتسلیمشدکهبه

وبرایعادلکردنمابرخاست.

واسطۀتو،براوجاللبادبه

وبرتوستایشبادهمراهباپدرِقادرمطلق،

تاابداآلباد.آمین.
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شود،تطهیردرونیبهمنظورورودبهحیاتالهیاست.ایندعا،آنچهدرخواستمیدر

انگیزدرماظاهرشودنحویشگفت)باردیگر،ایندعادرهمانجهتتکرارخواهدشدتاآنکهاعتمادبه

تاآرامشدوگانهرادریافتداریم.(
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کنیم،دعاودرخواستمیهاییآکندهازاشک،باتمامجانخود،ازتواستباناله

ایخالقپرجالل،ایروحفسادناپذیروغیرمخلوق،ابدیوشفیق،

نانشدنینزدپدررحیم؛هاییوصفتوکهمدافعماهستیدرناله

دهی،توکهبرقدیسیننگهبانیمی

سازی،سازیوازآنانمعبدهاییمیوگناهکارانراطاهرمی

رایخشنودیپدرمتعال.بخشبمعبدهاییزندهوزندگی

پسماراازهرعملناپاکرهاییده،

ازآنچهباعثکراهتسکونتتودرمااست؛

وموجبخاموشیفروغفیضتونگردیم،

سازد!فیضیکهبیناییچشماندرونیماراروشنمی

شویمایمازاینکهتوبامتحدمیواقع،ماتعلیمیافتهبه

ناپذیرومقدس.کوهشواسطۀدعاورفتارینبه

وازآنجاکهیکشخصازتثلیثقربانیشدهاست،

دهدپذیردودرحقمانظرمساعدنشانمیواینکهشخصدیگراورامی

زادۀخودتوجهداشت،بخشنخستبهخونمصالحه

هایمارابپذیرپستو،لطفکرده،استغاثه

اند،خوبیآمادهشدهبههایمکرّمقراردهکهومارادرمسکن

تاآنبرۀآسمانیرابچشیموبخوریم،

بخشد،وآنمنّراکهزندگیابدیونجاتینوینمی

بدونمجازاتوبدونمحکومیتدریافتکنیم.

واسطۀاینآتش،خطاهایمانذوبشوند،وباشدکهبه

مانندخطاهایآننبیکهبااخگرهایفروزانطاهرشد،

باانبربهلبانشنزدیکشد،اخگرهاییکه

تاشفقتتودرهمهجااعالمشود،

 واسطۀپسرخدا؛همچونشیرینیپدر،به

اوکهپسرگمشدهرابهمیراثپدرینزدیکساختهم

سویپادشاهیآسمانیپیشآوردوزنانبدکاررابه

درسعادتعادالن.

آری،آری،مننیزیکیازآنانم؛
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آنانبپذیر،همراهمرانیزبه

همچونکسیکهنیازیوافربهنیکخواهیتودارد،

واسطۀفیضتنجاتیافتموباخونمسیحبازخریدشدم؛مراکهبه

تادرتماماینها،

الوهیتتودرهمهجاوهمیشهتصدیقگردد

وباتکریمیبرابرباپدرجاللیابد

شدۀواحد.ایواحدودرخداوندگاریستودهدراراده

ها،واقع،ازآنتوهستندشفقت،قدرتومحبتبهانسانبه

قوتوجالل،تاابداآلباد.آمین.
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ستایدووحدتجوهرالقدسرامی،گریگوریاهلنارکاعمالعظیمروح15ماننددعایمذکوردرمتن

کند.وعملاوراباپدروپسریادآوریمی

خوانیم،ستاییمومتبارکمیمیماهمواره

همراهپسروپدر،به

روحِسرشتایشانرا؛

قادرمطلق،حقیقی،کاملوقدوس،

کهازنیستیتماممخلوقاترابهوجودفراخواند؛

کردوباآندوشخصدیگرواسطۀخودشعملمیاوکهبه

پایانشریکاست.درقدرتوسلطنتفسادناپذیروبی

نعلتاولیههستهرآنچهآ

سرشتهست،وهرآنچهآنکلمۀمهیبوهم

روحرفیعنیزهماناست.

اوکهدرخودشنیکواست،

داردعطایایپدررابههمگانارزانیمی

برایستایشنامپرجاللپسریگانه.

اودرشریعتعملکرده،

بهانبیاالهامبخشیده،
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سرشتاست،واسطۀدَمِآنکهبااوهمبه

دررسوالنحکشدهاست.

اوبهشکلکبوتریدرروداردنپدیدارگشت

برایتمجیدجاللآنکسکهآمدهبود؛

داشتند،درخشیدهاست؛هایآنانیکهسنـّتراپاسمیاودرنوشته

اونوابغراپدیدآورده،

حکیمانراتقویتبخشیده،

معلمینراپرساخته،

پادشاهانرامسحکرده،

راامدادفرموده،سالطین

بزرگانراارزانیداشته،

دهندگانراگسیلداشته،رهایی

عطایاعنایتفرموده،

بخشایشهافراهمساخته،

اندآنانیراکهدرمرگمسیحتعمیدیافته

طاهرکردهوبرایسکونتدرایشانزینتبخشیدهاست.

اند،آنچهکهپدروپسرانجامداده

ادهاست،القدسنیزانجامدروح

وخودشخدایمتبارکاستدرمقامخداوندگار

همهدرهمۀچیزها.



 دان جدید سیمِئون الهی
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الهی سیمئون شده، نامیده تثلیث نازیازوسسرایندۀ اهل گریگوری میاگر را جدید بهدان حق،توان

روح روحسرایندۀ این واقع، در نامید. القدس است القدس در خصوصاً و اثرش در او «سرودهایش»که

طلبد.ستایدواورامیمی

بی گنج ای بیا، نهان. راز ای بیا، جاودانی. حیات ای بیا، حقیقی. نور ای واقعیتبیا، ای بیا، نام.

بیا،ایخجستۀبیوصف بیا،ایشخصغیرقابلدرک. بیا،ایانتظارناپذیر. بیا،اینوربدونغروب. انتها.
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اند.بیا،ایرستاخیزمردگان.بیا،ایقصورناپذیرتمامآنانکهبایدنجاتیابند.بیا،ایبیداریآنانکهخفته

ناملموس.بیا، قادرمطلقکههرکنشوواکنشوتبدیلیتنهابهخواستتواست.بیا،اینادیدنیوتماماً

داردونزدمابیا،ماکهدرتورابهحرکتوامیمانیوهرلحظههمهچیزایتوکههموارهساکنباقیمی

لیکنجهنمخوابیده ایناممحبوبوتکرارشدهدرهرجا، بیا، ایتوکهبرفرازتمامآسمانهاهستی. ایم،

تاج ای بیا، ابدی. شادی ای بیا، است. ممنوع اکیداً ما شناختطبیعتشبر وجودشیا بیان که نامی

بیا،ای بیا،اینعلینغیرقابلناپژمردنی. بیا،ایکمربندمزینبهجواهرات. ارغوانپادشاهعظیمما،خدا.

بینوایمن جان که ایتو بیا، است. حاکم حقیقتاً ایراستکه بیا، ایارغوانسلطنتی. بیا، دسترس.

ایتوکهمراازهمهبینیکهتنهاهستم.بیا،مشتاقتبودهوهست.بیا،اییگانه،نزداینتنها،چراکهمی

ای،کهمرامشتاقای.بیا،ایتوکهدرمنتبدیلبهاشتیاقشدهچیزجداکردهودرایندنیامنزویساخته

نیافتنیهستی.بیا،اینفسوزندگیمن.بیا،ایتسلیجانفقیرمن.ای،ایتوکهکامالًدستخودساخته

پایانمن.هایبیبیا،ایشادیمن،جاللمن،لذت

ای،بدوناختالط،بدونتغییر،بدونتبدیل،توایخداییروحشدهگویمکهبامنیکتوراسپاسمی

ناشدنیوکامالًای،خوراکوصفکهبرباالیهمهچیزهستی،واینکهبرایمنهمهچیزدرهمۀامورشده

شکلیبی به که گشتهرایگان، لبریز من لبانجان بر کردهایوانتها منفوران دل چشمۀ جامۀدر ای،

دهد،ناپذیرومقدساستحماممیبرد،طهارتیکهمراباایناشکهایتباهیدرخشانکهدیوهاراازمیانمی

سپاسمیآوردکهمالقاتشانمیهمراهمیاموریکهحضورتبرایآنانیبه تورا گویمکهبرایمنکنی.

سازی،جاییای؛زیراتوکهعالمهستیراباجاللخودپرمیغروبگردیدهپایانوخورشیدبدونفروغبی

ای،بلکهاینماهستیمکههموارهنیستکهخودراپنهاننمایی!نه،توهرگزخودراازکسیپنهاننساخته

هجاییبرایایم:پسکجاپنهانخواهیشد،توکایموازآمدننزدتوسرباززدهخودراازتوپنهانکرده

گردانی،ویکازموجوداترویبرنمییابی؟چرابایدخودراپنهانسازی،توکهازهیچاستراحتخودنمی

ردنمیهیچ پیوستهوبدونکسرا مرا برمنبرقراردار؛ وامروزخیمۀخودرا ایاستاد، نمایی؟پسبیا،

درمن بهانتها، تا ایبسیارنیکو،ومننیزبهجدایی،خانهومسکنخودبساز، هنگامکهبندۀتوهستم،

خروجمازایندنیاوپسازخروجم،درتویافتشوم،ایبسیارنیکو،وباتوسلطنتکنم،ایخداییکه

هنگامسررسیدندشمنانم،آنهاییکهباالیهمههستی.ایاستاد،مسکنگزینومراتنهاوامگذار،تابه

ببینندکهتودرمنساکنیوشکستکوشنپیوستهمی نابودسازند، وعلیهمندجانمرا خوردهبگریزند،

ایاستاد، آری، درخانۀجانحقیرمن. منساکنی، کهدر همه، از ایتواناتر دیدنتو، با ناتوانباشند،

زیدیوازاینجهانگونهکهمراآنهنگامدردرجهانودرجهلخودبودمبهیادآوردی،ومرابرگهمان

بههمان دادی، برابرجاللخودقرار در ساختیو وجدا استوار درونحفظفرما، در اکنوننیزمرا گونه،

باتزلزل نمایم؛ زیست هستم، موت که من تو، دائمی دیدن با که باشد من: در خود مسکن در ناپذیر
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غنیباشم،غنی باترازبرخورداریازتو،منفقیر،دائماً باشدکهباخوردنونوشیدنتو، همۀپادشاهان؛

ناپذیربروم:زیراتوهستیتماماًنیکووتماماًهاوبهمواهبوصفهابهلذتپوشیدنتودرهرلحظه،ازلذت

بخشتثلیث،توکهجمیعسرشتوحیاتجاللوتماماًلذت،وبهتواستکهتعلقدارد،جاللمقدسوهم

القدس،حالوکننددرپدر،پسروروحپرستندوخدمتمینمایند،میکنند،اعترافمییمتمیمؤمنینتکر

همیشهوتاابداآلباد.آمین.
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القدسکهبهاوارزانیشده،متحیر،اماآکندهازشادیوآرامشدرونیاست.سیمئونازحیاتروح

کنی،میآیی؟چگونهنفوذازکجامی

خواهمبگویم:بهاندرونحجرۀمن،می

کهازهرسوبستهاست؟

واقععجیباست،اینبه

فراسویگفتاروپنداراست.

آیی،امااینکهنزدمنمی

درخشی،ناگاه،ومیبه

گذاریبهشکلینورانیدیدهشوی،اینکهمی

همچونماهدرنورکاملش،

اینازعقلمنفراتراست

صدایم،ایخدایمن!ونیزاز

دانمکهتوآنینیکمی

کهآمدهتانورببخشد

اند،بهآنانکهدرتاریکینشسته

ومنحیرانم،

دهم،منعقلوسخنراازکفمی

ایاینچنینعجیببادیدنشگفتی

کهدرفراسویتمامخلقتقراردارد،

ای.]...[درفراسویتمامطبیعتوهرکلمه

خارجازعالمهستیاست،چگونهخدا
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لحاظجوهروطبیعتش،به

لحاظقدرتوجاللش،به

گزیند،وچگونهدرهمهجاودرهمهچیزمسکنمی

امابهشکلیخاصدرمقدسینخود،

سازددرایشان،وچگونهخیمۀخودرابرقرارمی

سرشت،بهشکلیآگاهانهوهم

اوکهدرفراسویهرسرشتیاست؟هم

گیرد،دراحشایایشانقرارمیچگونه

اوکهتمامخلقتدراوقراردارد؟

درخشد،چگونهدردلایشانمی

ایندلجسمانیوزمخت؟

چگونهدردرونایناست،

چگونهبیرونازهمهچیزاست،

سازد؟وخودْهمهچیزراپرمی

درخشد،چگونهشبوروزمی

آنکهدیدهشود؟بی

کند،سانتماماین]اسرار[رادرکمیمرابگو،آیاروحان

تواندآنهارابرایتبازگوکند؟یامی

ایقادربهبیانآنهااست،یقیننه!نهفرشتهبه

ونهرئیسفرشتگان؛

آنهاقادرنخواهندبوداینهاراباکلماتبهتوبیاندارند.

پسروحخدااست،آنروحکهالهیاست،

دانداسراررامیتنهاییایناوبههم

داند،زیرااووفقطاووآنهارامی

درطبیعت،تختسلطنتوابدیت،

بادپسروپدرسهیماست.

القدسبرکسیبتابد،پساگراینروح

اگرآزادانهبااومتحدشود،

ناپذیربیانخواهدکرد.ایوصفگونههمهچیزرابه
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-گویمراستاستهرآنچهبهتومی-

همچونکوریاستکهاگرببیند،آن

پیشازهرچیزنورراخواهددید،

وبعدتمامخلقترا

کهدرنوراست،آه!شگفتا!

گونه،آنکسکهدرجانخودبههمان

واسطۀروحالهیمنوّرگشته،به

شوددرنگبانورواردمشارکتمیبی

کند،ونورراسیرونظارهمی

داراراستیخنورخدارا،به

دهد،کههمهچیزرابهاونشانمی

گیرد،یابهتراستبگوییمهرآنچهخداتصمیممی

خواهد.هرآنچهمشتاقآناستوآنرامی

سازد،بهآنانیکهباتنویرخود،ایشانرامنوّرمی

دارد،دیدنراارزانیمی

دیدنآنچهدرنورالهیاست.

بهتناسبعشقشان،

احکام،بهتناسبرعایت

بینندایشاندرایننورمی

شوند،وبهژرفاهاواردمی

ژرفاهایپنهانوالهی.

شود،ایتاریکمیهمچونکسیاستکهواردخانه

بامشعلیدردست،

دنبالکسیکهچراغیدردستدارد،یابه

بیند؛چنینکسیآنچهراکهدرخانهاستمی

هایخورشیدقابلدرکمنوّرشده،اشعهواسطۀبههمانشکل،آنکسکهبه

خبرند،بیندکهدیگرانازآنبیچیزهاییرامی

تواند،کمآنچهراکهمیواگرنههمهچیزرا،امادست

کند.باکلماتبیانمی
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هایآنجارانشاندهد،تواندواقعیتواقع،کدامینکسمیبه

کیفیتآنهارا،عظمتشانرا،طبیعتشانرا،

اآنهابرایهمگانغیرقابلدرکونادیدنیهستند؟زیر

شکلآنچهراکهشکلندارد،

عظمتآنچهراکهعظمتندارد،

ناپذیررا،زیبیاییآندرک

چهکسیدرکخواهدکرد؟چهکسیآنهاراپیمایشخواهدنمود؟

توانفقطدربارۀآنهاسخنگفت؟چگونهمی

ایندارد،چهرۀآنچهکهچهره

توانباکلماتتوصیفکرد؟آنرامیچگونه

مراخواهیگفتکهکامالًغیرممکناست.

شناسندهارافقطآنانیمیاینواقعیت

کنند.کهآنهارانظارهمی

ازاینرو،نهباکلمات،بلکهبااعمال

بایدبشتابیمکهبجوییم،

ببینیموبیاموزیم

غنایاسرارالهیرا،

داردارزانیمیآنهاییراکهاستاد

جویندبهآنانکهباسختیآنرامی

اندوبهشکلیدیدنیدستیافته

بهفراموشیتمامدنیا

هایآن.وفعالیت
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دهد.کندوبسطمیالقدس،استعارۀآتشالهیراتکرارمیسیمئونبرایتشریحراززندگیدرروح

هستراستیاینآتشالهیبه

کهاستاددربارۀاوگفتهاست

کهآمدهبودتاآنرابیفکند.
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مرابگو،برکدامینزمین؟

ها،صرفاًبرانسان

آنانکهافکارزمینیدارند،

خواهدخواستومیاینآتشراکهاومی

درماروشنسازد.

ایفرزندم،گوشفرادهوبدان،

اعماقاسرارالهیرا.

پساینآتشالهی،

پنداریازکدامیننوعباشد؟می

کنی؟آیاآنرادیدنی،یامخلوقیاگرفتنیتجسممی

ای،یقیننه،زیرابهرازچنینآتشیواردشدهبه

دانیکهغیرقابلگرفتناست،ونیکمی

نامخلوق،نادیدنی،

ابدیوغیرمادی،

کامالًتغییرناپذیر،

ونیزنامتناهی،

ناپذیر،نامیرا،خاموشی

بدونهیچنوعمحدودیتی،

خارجازهرخلقتی

چهمادیوچهغیرمادی،

چهدیدنیوچهنادیدنی،

روحانییاجسمانی،

زمینیوآسمانی.

واسطۀطبیعتوجوهرخود،اوبه

خارجازتماماینمخلوقاتاست،

واسطهقدرتشنیز.یقینبهوبه

امامرابگو،اینآتشبهچهشکلافکندهخواهدشد؟

درجانهاییکهدرخودترحمیوافردارند،

همراهآن،وپیشازآنوبه
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سازند،ایمانواعمالیدارندکهایمانرامستحکممی

وآن،چراغرانیزخاموشکردهاست.

نامیم،ترازالیافیاستکهفتیلهمیاینعجیب

افتد،وقتیکهآنکامالًدرروغنمی

ود،شدرنگخاموشمیآتشآنبی

ومنفقطیکچراغدارم،

درخشد.چراغیتاریککهدیگرنمی

فکرشرابکن،اینچراغهماناجانمناست،

ها؛وروغنهمانافضیلت

روحمنآنفتیلهاست

درخشدودرآناستکهآتشالهیمی

سازد،وجانمراوتماممسکنبدنمراروشنمی

اگرتمامآنانیکهدرخانههستند:

عقلوفکر.یعنی

درخشد،ودرآنحالکهاین]چراغ[می

اگرحسادتیبروزنماید،

یااحساسیازنفرت

یاعشقبهشهرت

یامیلدیگری

)همراهبا(لذتیاهوس،

چراغواژگونخواهدشد،

یعنیعزمراسخجانم،

یاروغنرابهخودجذبخواهدکرد،

هااست،منظورمروغنفضیلت

فتیله،یااینکهاین

گونهکهگفتم،روحمناست،همان-

]...[-آننورالهیدرخشانرادرخوددارد

درخشد]...[وقتی)اینآتش(می

واسطۀجوهرخود،ناپذیر،بهبهشکلیوصف
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شود،طورکاملمتحدمیباجوهراین]جان[به

سازد،کم،آنراروشنمیوکم

سازدسوزاندوروشنمیآنرامی

دانمچگونهبیانکنم،نمیو

شوند:هردوفقطیکمی

جانباخالقخویشاست

ودرجان،هماناخالقاواست

فقطوفقطباآن،تماماً

دارد،اوکهتمامخلفترانگاهمیهم

دردستخود.

دراینموردتردیدبهخودراهمده،

القدسطورکامل،باپدروروحاوبه

گیرد،میدریکجانواحدجای

کندوجانرااحاطهمی

طورکاملدردرونخودش.به

بیندیش،مالحظهنما،برآنتأملکن!

توراگفتمکهایننورغیرقابلتحمل

کهخارجازدسترسفرشتگاناست،

گیرد،جانرادراندرونخوددربرمی

گزیند،واینکهدرجاننیزسکونتمی

سوزاند.وآنراکامالًنمی

آیاژرفایرازرادرککردی؟

آنکسکه]اینچنین[کوچکاستدرمیاناموردیدنی،

اینانسانکهسایهوغباراست،

خدارادرکانونخوددارد،

]خدا[تماماً،اوکهبهانگشتش

دارد،خلقترامعلقنگاهمی

کند،ازاوکههرموجودیوجودخودراازاودریافتمی

را؛حیاتوحرکتخود
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کههرروحی،هرجانی،هرخردی

درمیانموجوداتهوشمند،آنهاراازاودارند.
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مقابلعطیۀروح بهالقدسکهبهسیمئوندر رایگانو ارزانیشد،طور او به واسطۀفراوانیمحبتخدا

زدهاست.حیرت

کمآنچهدهدوکمیابد،شکلمحوانسانراتشخیصمیتدریجبیناییخودرابازمیشخصینابیناکهبه

دهد،بلکهیابدیاتغییرشکلمیکند،نهاینکهاینشکلمحودرنگاهاوتبدیلمیراکههستمشاهدهمی

آنبیناییچشمانشاستکهروشنمی دربگونهکههستمیشودوشکلمحورا یندوخطوطآنتماماً

دربخشذهنیوحافظۀجاناورویچیزیهمچونلوحشکلدیدگاناونقشمی بنددوازاینطریق،

تونیزپسازآنکهبهگیردوثبتمیمی روشنوطاهرساختی،واسطۀنورروحشود؛ ذهنخودرا القدس،

ونگاهاو]کهبهاینطریق[طاهرورمی اینتوهستیکهبهنظرممیتوانیببینی: آمدکهازوشنشده،

توکهوسیلهشویوبادرخششبیشترظاهرمیجاییخارجمی دادیکهشکلمحوایبهمنمیگردی،

بیرونازاینجهانقراردادی ببینم.آنگاهمرا گفتم:وازبدن،امااینبایستمیمی-شکلیبدونشکلرا

بهآنتوجهکنم.پستودرخشیدیوبهنظرمیهمانچیزیاستکهاجازهن رسدکهخودرادادیدقیقاً

-«توانستیباشی؟ایاستاد،توکهمی»گفتم:دیدمومیطورکاملدرآنجامیکامالًبهمننشاندادیکهبه

باچهدراینهنگامبودکهبراینخستینبارمراشایستهشمردی،منگمشدهرا،کهصدایترا]بشنوم[.

کوشیدمکمیلرزیدمومیترسیدم،میایستادم،میمالطفتیمرامخاطبقراردادی،درآنحالکهمنمی

می دیگر بار خود به و تعقلکنم می»گفتم: چه چنیندرخششی، عظمتبا و من[اینجالل ]از تواند

انخداهستمکهبرایتومنهم»توگفتی:-«واسطۀچهچیزیشایستۀچنینمواهبیشدم؟بخواهد؟به

ارثبامنودوستمنانسانشدم.وچونمراباتمامجانخودطلبیدی،اینکهازاینپس،توبرادرمن،هم

منچههستمو»باشنیدناین،فلجشدم،جانممدهوششد،قوتمازمیانرفتوپاسخدادم:«خواهیبود.

کهمراشایستۀچنینمواهبیدانستیودرچنینجاللیسهیمام،منبینواوشوربخت،ایاستاد،چهکرده

اندیشیدمکهاینجاللواینشادیدرفراسویدرکمنودرآنحالکهبهاینمی«ارثساختی؟وهم

واسطهروحخودکهدرگوید،بهاست،اینکباردیگر،توایاستاد،همچوندوستیکهبادوستشسخنمی

تماماینعطایا،صرفاًبراینیتنیکتو،خواستنیکتوواعتمادتواست»افرمودی:گوید،مرمنسخنمی

ای،توکهکهبهتوارزانیداشتموخواهمداشت:توچهچیزدیگریدارییاچهچیزیهرگزازخودداشته

واقع،اگربدهم؟بهبرهنه]بهدنیا[واردتساختم،تاآنرادریافتکنمواین]مواهب[رادرعوضآنبهتو

تمامرا آنبهرۀکاملو از نخواهیبود قادر کهکاملاستنخواهیدیدو آنچهرا ازجسمرهایینیابی،
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اموجوددارد،یادرخشانترازآن؟درهراماچهچیزیبزرگترازآنچهکهداشته»گفتم:وچونمی«ببری.

توبیشازحدخسیسهستی»مراگفتی:-«ازمرگحال،برایمن،کافیاستکهچنینباشم،حتیپس

کهبهچنین]مواهبی[راضیباشی،کهدرمقایسهبا]مواهب[آتی،برابراستباآسمانیکهروزکاغذترسیم

آندرمقایسهباشدهوشخصدردستمی گیرد:چنینتصویریبسیارفروترازآسمانواقعیاست،زیرا

«بینی،بسیاربرتراست.هدشد،باآنچهکهاکنونمیجاللآیندهکهمکشوفخوا



 القدس و ملکوت آسمان روح  -3۲

مانندسیریلاسکندرانی)متن 63هایسیمئون، شراکتروح65و با ملکوتآسمانرا القدسیکی(،

کند.تلقیمی

فرمایدملکوتمیالقدس،واینمفهومآنسخناستکهملکوتآسمانمبتنیاستبرشراکتدرروح

القدسدردرونخودبسازیم.طوریکهغیرتخودراصرفدریافتوحفظروحآسماندردرونمااست،به
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طورجوید،استعارۀآلتموسیقیارگ،تابیانکندتاچهحدبهایبکروگویابهرهمیسیمئونازاستعاره

شدهاست.القدساحیاوسیلۀروحکاملبه

آیدوگوششنوندگانراازنواییدانیدکهارگیکهبهدستهنرمندآمادهشده،زمانیبهصدادرمیمی

هایآندمیدهشودوانگشتانهنرمندضرباتیمناسببرآنواردسازد؛سازدکهباددرلولههماهنگپرمی

اهمیتبودنوسیلهکهنبایدبرایجهبهبیگذرد،بدونتوسان،بایدتجسمکنیدکهدرمنچهمیوبدین

القدسمعطوفسازیدکهازآنچهکهگفتهخواهدشد،نامناسبباشد.بیشتربایدنگاهخودرابهفیضروح

کندوسخنانبخشد،ونیزبهانگشتخدابنگریدکهتارهایذهنرالمسمیباالجانمؤمنینراالهاممی

جمعی،گوشفرادهیدبهصدایشیپوراستاد،یابهترسولرز،باتمامذهنوحواسانگیزد؛وبامارابرمی

فرماید.وسیلۀیکآلتموسیقیبهماخطابمیبیانیبهتر،بهسخنانیکهپادشاهعالمهستیبه
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(،توضیح03،09،01،05،36،61،61؛نیزر.ک.متون10،13سیمئونبالحنیمشابهبامتونقبلی)

القدسدگرگونشدهاست.واسطۀعطیۀروحدهدکهتاچهحدبهمی



 تجربًه روح القدس

111 
 

امعیسیمسیحدرآنسهیمشدم،منکهفقیرترینهمههستموبهدهندهواسطۀفیضنجاتمننیزبه

استاعالمداریم.هاهایخداراکهدوستانسانزیرانیکواستکهباقدردانینیکویی-خورمهیچدردینمی

واسطۀواسطۀآتشْآتشرا،وبهواسطۀنیکوییْنیکوییرا،بهواسطۀفیضْفیضرادریافتداشتم،وبهمنبه

نوری نورْ در و نور، انتهایصعودْ در و ارزانیشد، منصعودهایدیگر به برایصعود و را، شعله شعلهْ

ایبیرونجهیدکههمهچیزراددرخشیدوازآن،اشعهتر.ودرمیانآن،باردیگردرخششخورشیروشن

رسیدغیرقابلدرکبود،ودرآنجا،بهسهمخود،بازایستادمواشکهاییپرساخت،وآنچهکهبهذهنمی

وصف اماذهنالهیباذهنمنگفتگومیمالیمریختموامرِ بااینکلماتناشدنیراستودم؛ کردوآنرا

توآگاهشدیکهقدرتمنتورادرچهموقعیتیقرارداد،بااندکیایمانوصبربرایتأیید»د:داتعلیممی

محبتت.اینکتوکهتابعمرگبودی،نامیراشدی،وتوکهتحتسلطۀفسادبودی،برفرازآنبرآمدی.تو

شوی.توهیچلذتجسمانینمیایاماجذبیابی.توبدنیدربرکردهدردنیاساکنی،اماخودرابامنمی

بهبرحسبآنچهدیدهمی اما ازلحاظذهنیمیشودکوچکهستی، اینمنهستمکهتورا توانیببینی.

«ام.نیستیبهوجودفراخوانده

 وشادیاینچنینپاسخدادم: لرز با گناهکارو»درمقابلاینسخنان، منِ ایخداوند، منکههستم،

نیافتنیایومراشایستۀگفتگوشمردی؟توایمطهر،تواینادیدنیودستمننظرافکندهناپاک،کهتوبر

یافتنی،بامالطفت،آشکار،درخشاندرزیبایینمایانی،دستبرایهمگان،چگونهاستکهخودرابهمنمی

«جاللومجدت؟

به و شکلیعرفانیشنیدم به پاسخایشگفتگونهایناستآنچه فراسویانگیز به که آنچه اما دادم؛

راند.زیباییناگفتنیآنچهکهپدیدارساخت،وآنمهیبْمرابهعقبمیزدهمیرفت،مراحیرتطبیعتمی

مانعمیانتهاجذبمینمودومرابهمحبتیبیگشت،دلمرامجروحمیمی شدکهبهپایینکرد،ومحبتْ

ازق بااینحال،خودرا-کردم،یدهایجسمبیرونآمدهبودموشادیمیبرگردم،گوییپیشازاینکامالً

یافتم.اطمینانازبخشایشگناهانمبهمنارزانیشد.صرفاًانسانمی



آمیزدگونهکهآنآتشباآنآهندرهممیهمان

ونوربابلور،

اومراهمچونآتشساخته،

ومرابهصورتنوردرآورده،

شدمومنهمانچیزی

نگریستمکهقبالًمی

کردم،وازدورمشاهدهمی
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دانمچگونهبرایتتوضیحدهمونمی

اشرا،آنعجیببودنشیوه

زیرانتوانستمبشناسم،

شناسم،واکنوننیزبیشترنمی

چگونهواردشد،چگونهیکشد.

توانمبهتوبگویمام،چگونهمیمنکهیکشده

کیستآنکسکهبامنیکیشد

ومننیزباچهکسیکیشدم؟

ترسملرزمومیمی

کهاگرتورابگویم،توشککنی

وکفربگویی

دراثرجهلخود،وجانخودراازکفبدهی

ایبرادرمن.

ایم،اماحالکهیکشده

ام،منوآنکسکهبااویکشده

چهنامیبایدبرخودبنهم؟

اینخداییکهدوطبیعتدارد

خصاست،امایکش

ازمنموجودیدوگانهساختهاست.

وچونمرادوگانهساخته،

بینی،گونهکهمیهمان

دونامبهمندادهاست.
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کند.بهمنظورآمادهشدنبرایاینامر،اونیزالقدسهمچونتجربۀنوراشارهمیسیمئونبهعطیۀروح

خواند.فروتنیفرامی(،شخصرابه31مانندبازیل)متن

بخواندوبهتودستوربدهدکهدرآرامی بهکناریفرا اوتورا اگربعدازتماماینامورکهگفتهشد،

،باامیدی«اینجابمانوبیرونمرو،تاآنهنگامکهازقدرتازباالپوشانیدهشوی»زندگیکنیوبگوید:
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شادی گوشفایسیریراسخو او به آنناپذیر، راستاست، او من، برادر آن است، بدوندروغ او ده: را

گویم.زیرااکنوننیزهمانقدرتروحبسیارقدوسنازلخواهدشد،نهباظهوریاستادیکهازاوسخنمی

-ایمانانرخدادزیراتماماینهادرآنزمانبرایبی-محسوسبهشکلآتش،ونهباسروصداووزششدید

چیزیکهمقدمۀنور-شکلنوریمعقول،باآرامشوشادیعظیمبرذهنتوپدیدارخواهدگشت،بلکهبه

تشکیلمی سعادتابدیرا درخششیاز تشعشعو چیزیکه اولیهاست، جانآدمی،ابدیو آنگاه دهد.

و خواهدرفت، فروتنیفرو لـُجّۀ در خواهددیدو آینه، همچوندر درککوچکترینقصوراتخودرا، با

انتظارش اینمعجزه آنچهکهدر حیرتاز با و ازهرنوعشادیوفرخندگیپرشده، عظمتاینجالل،

شناسدوپیشازهرسان،انسانتماماًدگرگونشده،خدارامیسازد.بدینرود،نهرهایاشکجاریمینمی

توسطاوشناختهمی وتنهاجاناستکهکاریچیز، تنها زیرا کندکهانسانامورزمینیوامورمیشود.

آسمانی،امورحالونیزامورآتی،چهدردناکوچهشادراخواربشمارد،ودرهمانحالکهاورادوست

شود.هاممکناست،خدامیسازد،وتاآنجاکهبرایانسانخدا،پسرمتعال،می

شخصفقیریکباربرایهمیشهدرخواستکردهلذااینکبرایشماعالیجنابنوشتم،تاآنچهکهازاین

بهصورتنوشتهداشتهباشی،تاهروقتکهمی اماچنانچهبودیکهبشنوی،آنرا بخوانی. خواهی،آنرا

واسطۀکنیکهبرحسبمشیتالهیوبرایخیریتت،اینروحبسیارقدوساستکههمۀاینهارابهفکرمی

هاازاولتابهآخر،بهآنشکلکهگفتیم،تحققخواهدیافت؛وآنچهراکهنیزکند،همۀآنمابهتوامرمی

آنراخودِمسیحبهتوتعلیمخواهدداد.-زیرادراینبارهسخنبسیاراست-ایمبیاننکرده

کهآموختمبهتو ببخشکهآنچهرا مرا ناخوشایندبیاید، چنانچهاینمطالببهنظرباورنکردنیو اما

دانی]انجامش[بهتراست،پیروینما،امامراقبباش،برادرمن،کهتوصیهکردم،وتوخودتآنچهراکهمی

راستیمتخصصهستنددرچرانیدنومراقبتناخودآگاهامربدتریراپیرویننمایی.درواقع،افرادیکهبه

دراینزمان.زیرابرازجانهایفکور،کمیافتمی ایروزه،بیدارماندنهاوهمۀامورظاهریِشوند،خصوصاً

نمایشگذاشته به را آنها بسیاری قطعاً بهعبادت، حتی یا کسبکردهاند را آنها مؤثر زمینۀطور در اند؛

بدونزحمتانجاممی را اکثرافراداینکارها کلمات، تعلیمدادنبا اماخواندندرسهایطوالنیو دهند؛

هوس زدودن به فضیلتهاوقتی کسب به و گریستن طریق بهاز اساسی ریشهگونههای نشدنیکنای

هارانامیم،فروتنیاستکههوسهایاساسیمییابیم.آنچهمافضیلترسیم،تعداداندکیازافرادرامیمی

یستدواکند،وهمچنینمحبتکههرگزبازنمیگونهفراهممیسازدوسکونیآسمانیوفرشتهکنمیریشه

افزاید،]محبتی[رود،واشتیاقرابهاشتیاقومحبترابهمحبتمیرود،بلکهدائماًبهپیشمیازمیاننمی

کند.کهخویشتنداریکاملراتغذیهمی
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بود،توصیفالقدسراکهبهاوارزانیشدهایاست،تجربۀروحایکهبیشترزندگینامهسیمئونبهشیوه

کند.می

اوایستادهبودومی روزی، برمنگناهکار»گفت: برمنالتفاتبفرما، با«ایخدا، بیشترباروحشتا ،

پرساخت.آنمردجواندیگرزبان،کهناگاهنوریالهیازباالبراوبه فراوانیدرخشیدوآنمکانراتماماً

دید:متوجهنبوددرخانهبودیابررویبام.زیراازهرسو،تنهانورمیمتوجهچیزینبود،وازیادبردکهآیا

نهازهرکهآیاپاهایشبررویزمیناستیانه،ونهازافتادنمی داشت، ترسیدونهدغدغۀایندنیارا

وچیزیازآنچهبرایانسانهادستمیچیزیکهبهانسان بهفکردهد، شهایصاحببدنمطرحاست،

نمی باخطور بود، شده نظرشنور به برایآنچه و خودشبود، غیرمادیو نور غرقآن تماماً بلکه کرد،

اشکمی دنیا، تمام شعفیوصففراموشکردن شادیو دچار بهریختو ذهناو آنگاه بود. شده ناپذیر

آنآسمانباالرفتونوردیگریکشفکرد،نوریروشن چهباعثشگفتیبود،اینترازآنکهنزدیکبود.

گونهکهبهاوبودکهنزدیکایننور،آنقدیسیایستادهبودکهدربارۀاوسخنگفتیم،آنپیرمردفرشته

امانتوکتاب]موردبحث[دادهشدهبود.

امدادهایعظیمیکهشفاعتاینقدیس دربارۀ توانستمفکریبکنمخواه شنیدم، را وقتیاینماجرا

واسطۀآن،خدابهاینمردجواننشاندادهبودکهچهاهمساختهبود،خواهدربارۀمشیتیکهبهبرایاوفر

ایاینقدیسبهآنرسیدهبود.فضیلتعالی

اند،بهخودآمد،درمعرضگونهکهبرایمتعریفکردهوقتیاینسیرونظارهگذشتوآنمردجوان،آن

گریستواشکهایشباآرامشهمراهبود.سرانجام،بربسترته[دلمیشادیوحیرتقرارگرفتهبودواز]

نیمه و خروسبانگزد همانوقت، در و افتاد، نمازخود ناقوسکلیساها اندکیبعد، کرد. اعالم شبرا

تمامشببهفکر بدوناینکه خاست، پا برایمزمورسراییبه طبقعادت، او اعالنداشتندو بامدادیرا

باشد.خوابیدن

میهمان مطابققضاوتگونهکهخدا هاییکه]فقط[اوازآنهاداند،خداییکهمسببایناتفاقاست،

اید،بااستواریایمانوآنکهاینمردجوانکاریکردهباشدجزآنچهشنیدهآگاهاست،همۀاینهاواقعشدبی

مایشانجامداد:نه،اوحتیدرتخیلخویشبهتزلزل.پسکسینگویدکهاواینکارراازراهآزامیدیبی

؛امااین-کند،فاقدایماناستزیراکسیکهآزمایشوتجربهمی-اینشکلنیندیشیدهوسخننگفتهبود

گونهکهباسوگندهایاشهواتراازخوددورکردهبود،همانمردجوانپسازآنکههرفکرناشیازهوس

س به چنان میبیانداشته، که بود چسبیده محسوساینخنانوجدانخود شیء هر توانستنسبتبه

تفاوتباقیبماند،بدوناینکهلذتیببردیااینکهاغلباوقاتبهخوراکوآشامیدنبازآید.زندگیبی
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ست؟وسیلۀاعمالتأییدشدهباشد،قادربهچهکارهاییاایدکهایمانبهخداکهبهبرادرانمن،آیاشنیده

ایندارد؟ایدکهجوانیسزاوارتحقیرنیستوکهنسالینیزبدونحکمتوترسخداهیچفایدهآیادانسته

پیبرده بیدارآیا و غیور اگر البته نیست، خدا احکام انجام از مانع وسطشهر در ]زندگیکردن[ ایدکه

اینکه و هیچفایده«سکونوآرامی»باشیم، دنیا از انزوا اهمالاییا اگرتنبلو باشیم؟بیندارد، شککار

امااینکه-«یکداوودبود،وفقطیک!»گوییم:شنویموحیرتکرده،میهمۀماسخنانیدربارۀداوودمی

اینجاکسینیرومندترازداوودهست.داووددرواقع،شهادتیازخدایافتوبهمقامنبیوپادشاهمسحشد،

دوانواریکهدربارۀخدادریافتداشت،بسیاربود:همچنین،پسازگناهش،وقتیالقدسگردیشریکروح

راندهشد،بهیادازفیضروح ازدستداد،ازمصاحبتمعمولباخدا القدسمحرومشد،]عطیۀ[نبوترا

شخصیکهفیضیکهازکفدادهبود،باردیگربهجستجویاینمواهببرآمد،آیااینتعجبدارد؟امااین

نگریست،گوییمکهتوجهشفقطمعطوفبهاموردنیابود،وتنهابهچیزهایگذرامیاشسخنمیمادرباره

اوکهچیزیدر-ای]راز[داوریهایتو،ایخداوند!-وفکرشهرگزبهاموریجزامورزمینمشغولنبود

وچنانایمانیداشت ایمانداشت. بود، نشنیده همۀاینها ایمانشنشاندادکهبارۀ با کهاعمالیهمسو

وسیلۀشفاعتوی،واسطۀآنهافکرشبالگرفت،بهآسمانهارسید،شفقتمادرمسیحراجلبکرد،وبهبه

فیضروح و التفاتیافت، نظرخدا قوتدر او به اینفیض]بهنوبۀخود[ و نازلکرد. برخود القدسرا

را او بهآسمانبرسدو تعدادبخشیدتا شایستۀنظارهکردننوریساختکههمگانمشتاقشهستندو

یابند.اندکیازافرادبهآندستمی
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روح تشبیهمیسیمئونبهشکلیمجازی، در کلیدِ به بدینالقدسرا تا اینکند که نشاندهد وسیله

گردیم.نوریاستکهبهمادادهشدهتادرحیاتالهیشریک

وباردیگرمی در،هماناپسراستکهفرمود: هستم»گویم: در،هماناروح-«مندرْ القدساست؛؛کلیدِ

 برایایشانآمرزیدهشد،وآنانیراکهبستید،روح»فرمود: گناهانآنانیراکهآمرزیدید، بیابید. القدسرا

اینسخنان«مفهومروحانیِ»پسبه«.بسیاراستدرخانۀپدرمنمنزل»-؛خانهنیزپدراست-«بستهشد.

نکند اگرکلیدباز -دقتنما. فرمود: میدربانبه»زیرا نمی-«گشایدجهتاو گشوده در، اگردرْ، اما شود؛

وسیلۀکسنزدپدرجزبههیچ»گونهکهمسیحفرمود:گردد،همانکسواردخانۀپدرنمیگشودهنشود،هیچ

«آید.مننمی

مارابگشایدوآنچهراکهمربوطبهپدروپسراستبهماتعلیمدهد،باز«روح»القدساگرابتداروحاما

گردد،اوبرمنشهادتخواهددادوشماراچونروحراستیآیدکهازپدرصادرمی»اواستکهفرموده:هم
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القدسیابهتراستبگوییمطۀروحواسکنیکهچگونهبهمالحظهمی«بهجمیعراستیهدایتخواهدکرد.

زیرا»وبازفرمود:-ناپذیرشناختهشوند.دهندبهشکلیجداییالقدساستکهپدروپسراجازهمیدرروح

اگرمرا»؛و«دهندهنزدشمانخواهدآمد.اماچوناوآید،همهچیزرابهیادشماخواهدآورداگرنروم،تسلی

ایدیگربهشماعطاخواهدکرددهندهکنموتسلیگاهدارید،ومنازپدرسؤالمیدوستدارید،احکاممران

یعنیروحراستی. وکمیبعدمی«تاهمیشهباشمابماند، القدسبریعنیوقتیروح-درآنروز»فرماید:

آبتعمیدیحییبه»؛وباز:«،خواهیددانستکهمندرپدرهستموشمادرمنومندرشما-شماآید

روحمی به لیکنشما یافتداد، روح-«القدستعمیدخواهید در اگر زیرا اینامریاستعادی: القدسو

نههم خواهیمشدو نهپسرخدا تعمیدنیابیم، فرمود: بهپطرسنیز اما مسیح. کلیدهایملکوت»ارثبا

بهتومی آه«سپارمآسمانرا منظورکلیدهایمفرغییا کهقطعاً بلکهکلیدهایشایستۀآن، نیننیست،

چطوردررساله ببینیپولسآنرا دهتا واینکهاینخانهچگونهاست،گوشفرا اشبهتیموتائوسخانه؛

بیانمی وصیتمی»کند: زندگیمیتورا عیسیکنمبهحضورآنخداییکههمهرا و-«بخشدومسیحْ

االربابکهتنهاالیموتوساکندرنوریاستالملوکوربلکآنمتبارکوقادروحیدوم»-کمیبعد:

خانهکند،دستایکهذکرمیواقعخانهاگربه«.کهنزدیکآننتوانشد نیافتنیباشد،بدیهیاستکهدرِ

دست نیز آن و است نور دستنیز را چیزی اگر اما است. رانیافتنی دیگر چیزی و کنی اعالم یافتنی

نیافتنیازمیانخواهدرفتوکلیدهرگزنخواهدتوانستآنرایافتنیتوسطدست،آندستنیافتنیدست

،اماآنتوسطدرازمیانخواهدرفت،یا-نیافتنیوازهمانماهیتباشدمگرآنکهآننیزدست-بگشاید

بهت یا قابلورودخواهدشد؛ آنبههمانشکلبرایهمگانغیر و خانهنیز، درِ اینخودِ راستبگوییم،

نیافتنیتقسیمخواهدشد،یافتنیودستایمانمااستکهازمیانخواهدرفت،زیراتثلیثاقدسبیندست

یعنیبهبزرگتروکوچکتر.

باشنیدنایننکات،مراقبباشیدکهدستبهمقایسهباخانه هاونیزدرهایمحسوسنزنیدودراما

روح» م« تصویریجسمانی اینخود تمام که بادا شود. دچار کفر شکو به جانتان مبادا نکنید، جسم

باشد،اگرقادربهچنینکاریهستید،ودرخویشتنمطابق ]اصطالحات[بهنحویشریفوشایستۀخدا

قانون و بدین«مفهومروحانی»قاعده و امابیندیشید، تفسیریدرستخواهیدیافت. برایهمۀآنها سان،

بهشیوهچنانچهقا را فقطدرایماندریافتشاننماییدوازهردرنیستیدآنها درککنید، ایشایستۀخدا

کنندهکامالًبپرهیزید.کنجکاوینگران

اگرروح منظورایناستکهبهدرواقع، کلیدبنامیم، روحمانمنوّرالقدسرا واسطۀاوونخستدراو،

رفتمنوّرخواهیمشد،وهمچنینازباالتعمیدیافته،تجدیدحیاتگردد،ووقتیطاهرشدیم،ازنورمعمی

چنانکهپولسمی خواهیمشد، خواهیمیافتوفرزندانخدا روحبرایماشفاعتمی»فرماید: کندبهخودِ

عنیکند:یاابّا،یخداروحخودرادردلهایشمافرستادکهندامی»،ونیز:«شودبیانکردهاییکهنمیناله
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آموزدکهکسیکهدهد،دریکهنوراست،وایندربهمامیپساواستکهدررابهمانشانمی«ایپدر.

نهاینکهخداییکهساکناستکسدیگریباشد،ودرخانهساکناست،اونیزنوریدست نیافتنیاست.

دیگرباشد نیزکهخانۀاواست، -نور و الوهیتنوردیگرینیست، بلکهاویکیاستو-خدایدیگرنور ،

گونهکههماننوراستوخدا.هماناست،سکونتوساکن،همان
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تنهاییپُری،شادیوورودبهشناختخودِتثلیثاست.القدسخودشبهتجربۀروح

دیوبهصورتناپذیرپیونددارد،بهشکلیغیرمامحبتخداهمچونشبنمیآسمانیکهبانوریوصف

گیرد،همانمرواریدیکهخداوندگارمافرمود:ریزدوشکلمرواریدینورانیبهخودمیبرقبردلهایمامی

اینمرواریدبی فروختو تماماموالخودرا رفتو یافت، بههمینتاجریکهآنرا خرید. را گونه،همتا

مانبیاورد،ودرخویشتنمرواریدغیرمادیمحبتبهایکهگفتیم،ایکسیکهپذیرفتهشدهتابهآنشیوه

تواندبکندکههمهچیزراخواربشمارد،تماماموالخودرامیانخداراکشفکند،کاریکمترازایننمی

ازهر را تامحبتبهخدا غارتکنند، داوطلبانهاجازهبدهدآنهارا فقیرانتقسیمکند،وحتیبدوناین،

ایحفظنماید.درواقع،اینعشقومحبتروزبهروزدردلکسیکهآنرابرترازهرستیگزندوهرکا

بیانداند،رشدمیچیزیمی اینمحبتدراوشگفتیشگفتیهاخواهدشد،کامالً غیرکند؛ نشدنیوتماماً

هدراثراینرویدادناپذیر؛وشخصکقابلتوضیح،وهمانقدربرایروحناگرفتنیاستکهبرایسخنتوضیح

شود،خودرابیرونازناشدنیکهتوجهذهنشراتماماًجلبکرده،دچارخلسهمیغیرقابلتوضیحودرک

می حسایندنیا تمام با بلکه حسبجسم، بر نه بهیابد، ذهن، با اینها زیرا ئیکشیدهسویشیهایش؛

رد.لحاظدرونیموردسیرونظارقرارداشوندکهبهمی

بیند،نوریکهدرنگردونوررامیشود؛اومیآنگاهکسیکهدراینحالتاست،متوجهرؤیتخودمی

یابدکهایننور،درتمامیتش،نهآغازیداردوکندودرمیگردد.پساوجستجومینظراو،ازباالناشیمی

بیند:گانهمیکند،درآنواقعیتیسهلمیایمیانی؛ودرهمانحالکهدراینموردازخودسؤانهدرجه

اینک»شنود:وضوحمیپرسدتابداندوبهواسطۀچهکسی،باچهکسیودرچهکسی.بادیدنآنها،میبه

اینکآن»وچونبیشترمغشوششده:«اینمن،پسر،درپدر.»و«واسطۀمنوباپسرالقدس،بهمن،روح

گفت:القدسمیوروح«ومندرپدرمهستم.»گوید:گوید.وپسرمیینراپدرمی،کهاینبارا«بینیکهمی

بیند،وباایننگرد،پدروپسررامیواسطۀمناستکهآنکسکهمیراستی،منهستم؛درواقع،بهبه»

«گردد.دیدن،بیرونازامورقابلرؤیت،شادمانمی
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 ژان اهل فکامپ
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بهیاریفرامیژاناهلفکامپدردعاییپرشور،روح بهالقدسرا اینمتن، خاطرقدرتالهیاتیخواند.

وبعدبهآنسلماهلکانتربورینسبتدادهتثلیثیکهدرآنمستتراست،مدت هایمدیدیبهآگوستین،

شد.می

قادرمطلقوپسر دهد،ایروحخجستۀاورابههمپیوندمیایمحبتالهی،ایپیوندمقدسکهپدرِ

بخششیریندردمندان،بافضیلتحاکمانۀخودبهاعماققلبمننفوذدهنده،ایتسلیقادرمطلقوتسلی

واسطۀدرخششنورت،تمامزوایایتاریکمسکنرهاشدۀمراباشادیپرسازد،وکن؛حضورمشفقتو،به

اکهخشکسالیطوالنیپژمردهساخته،بارورسازی.بیاتاباغنایشبنمت،هرآنچهر

ناتوانشده، که استخوانهایقلبمرا مغز کن: پاره را درونیمرا وجود راز محبتخود، از یکتیر با

بخشتبهآنهانفوذفرما،وباپرتابشررهایشورمقدست،تمامیاعماقروحوورسازوباآتشنجاتشعله

هایمسمومدنیا،مراخوشنیاید!اتآبیاریفرماتاچیزیازجذبهسیالبشادیتنمرابسوزان.مرابا

جاآورم،زیرااترابهدینانجداساز.مراتعلیمدهتاارادهخداوندگارا،مراداوریفرماوامرمراازامربی

پسر و سکونتپدر منایماندارمکهدرکسیکهساکنشوی، آری، برقرارتوخدایمنهستی. نیز را

واسطۀتو،پدروپسرسازی.خجستهاستآنکسکهشایستهشمردهشودتومیهمانشباشی،چراکهبهمی

نیزاورامسکنخودخواهندساخت!

کشد،یاوراودرزحماتودرراحتی.بیا،ایتوکهدهندۀمهربانِجانیکهرنجمیپسبیا،بیاایتسلی

بخشی.بیااینقوتناتوانان،ایحامیافتادگان.بیا،ایازی،توکهزخمهاراشفامیسهاراطاهرمینجاست

بیا،ایپدرمهربانیتیمان،ایداوربیوه بیا،ایمعلمفروتنان،ایفاتحبرمتکبران. زنانکهپرازرحمتی.

ها.بیا،ایکشتیاتشکستهبانان،ایساحلنجامیدتنگدستان،تسلیضعیفان.بیا،ایستارۀراهنمایکشتی

همتایمحتضران!جاللمجیدتمامزندگان،اینجاتبی

ها،بیاوبرمنترحمفرما.مراهمشکلخودبگردانوبرمنبانیکخواهینظرترینروحبیا،ایمقدس

ظیمت،افکن:تاکوچکیمندرمقابلعظمتتوفیضبیابد،ناتوانیمندرمقابلقوتتو،برطبقرحمتع

نجاتبه عیسیمسیح، زیستمیواسطۀ تو با و پدر با اتحاد در منکه تادهندۀ است، چونخدا و کند،

نماید.آمین!ابداآلبادسلطنتمی
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 روپرت اهل دویتس

 القدس عطایای روح  -91

می توضیح دویتس اهل روحروپرت اصلی عطیۀ دو که دهد از عبارتند فیض»القدس هاتوزیع و«

،کهایندومیعطیۀخاصپیماننویناست.«خشایشگناهانب»

می ما عیسیوقتیبه پُر»گویندکه روح« دعوتمیاز همانلحظه در چاهالقدساست، از شویمکه

ازپُریاو»دهدکهنوبۀخودبرپُریعیسیشهادتمیروحانیآببکشیم.بههمانطریق،وقتییوحنابه

یافتیم بهره ما آبمی،«جمیع و برویم دریافتکنیم، و برویم که اینسمتسوقدهد به را ما خواهد

کشیم،روحفیضراواسطۀاوفیضوراستیرابیرونمیهمتااستکهازاو،دراووبهبکشیم.مسیحآنبی

،«رهیافتیمازپریاوجمیعمابه»فرماید:کنیم،روحراستیرا.درواقع،یوحناپسازآنکهمیدریافتمی

وسیلۀوسیلۀموسیعطاشد،امافیضوراستیبهفیضبهعوضفیض،زیراشریعتبه»افزاید:بالفاصلهمی

باکسانیکهمی«.عیسیمسیحرسید مانیزهمصدا ،ماکهبه«وازپریاوجمیعمابهرهیافتیم»گویند:

ازاینچاهآبمی پیشازمصائبآنکسکهپراست،آبکشیدند،کشیم،باآنانیکهکهگفتۀمن،بعداً

کنیم،امابهترتیبمعکوس.همانعطایارادریافتمی

راستیچندعطیهازاینروحداریم،وآنهاکدامهاهستند؟دوعطیههست:بخشایشگناهانوتوزیعبه

درهمانترتیب.ایشاننخستایم،امانهطورکهگفتم،ماوآنانهمانعطایارادریافتکردهها.همانفیض

هارادریافتداشتند،وبعد،بخشایشگناهانرا؛مانخستبخشایشگناهانرادریافتکردیم،توزیعفیض

فیض توزیعفیضسپستوزیع ابتدا یوحنا، به تا همه، را. بهها دریافتکردند. را ایشانپیشازها عالوه،

هنگاممصائبکشیدند،فقطبهایشراکهاینقدرانتظارشرامیدریافتبخشایشگناهان،مردند؛اینبخش

مسیحدریافتکردند.ایشانکهدرایمانْنیرومند،ودرمعجزاتْتوانابودند،ازفیضنبوتیبهرهداشتند،اما

امااینکخونمسیحریختهشد؛بااینخون،همگی،به سببگناهاولیه،درجهنمنگاهداشتهشدهبودند.

خودِ شست. اینایمانگناهانهمهرا وچوناینافرادایمانداشتند، آبنیزازپهلویاوجاریگردید،

هایخاصشروعکردند:فیضشفایبیماران،فیضبیرونراندنارواحخبیث؛رسوالنبادریافتتوزیعفیض

فتکردند.پسازمصائبمسیح،بخشایشگناهانرابهمنظورورودبهملکوتآسماندریا

به جهتآمرزشگناهانتعمیدیافتیم؛وفقطاماهمگیماکهبعدازمصائبمسیحایمانآوردیم،ابتدا

القدسکهآنهاراطبقارادۀخودتوزیعکنیم،ازهمانروحهایخاصرادریافتمیبعدازآناستکهفیض

شنیدندلبیتشوقتیکالمرامیهابرکرنلیوسواهکند.ممکناستازمنایرادبگیرندکهعطیۀفیضمی

القدسبرایشاننازلشدنازلشد،آنهنگامکههنوزبرایآمرزشگناهانتعمیدنیافتهبودند.درواقع،روح
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امادراینقضیه،مداخلتروح القدسراوایشانشروعکردندبهسخنگفتنبهزبانهاوجاللدادنخدا.

اصضروریبود.کنیمکهدرآنشرایطخمشاهدهمی



 القدس فهم، عطیۀ روح  -9۴

بذلتوجهبهرویدادپنطیکاست،می توضیحدهدکهروپرتاهلدویتسبا کوشدمفهومعطیۀفهمرا

دارد.القدسارزانیمیروح

کهسخنانطوالنیبهچهکارمی آنجا بعدازذبحبره، اینپنجاهمینروز رسید، آید؟روزپنجاهمفرا

ازروح ایشانرا اعطاشدهبود؛ودراینروز،خدا فهمپرساخت،آنخداییکهابهامشریعتقبالً القدسِ

شریعتصداییزمینیبهگوشها تمامآنچهدرحرفِ عطاکردهبود: -رسانیدیمردمانزمینیمیحرفرا

توانمعادنمسیافت،ایشانبرایمثال،زمینیکهشیروعسلدرآنجاریاست،کوههاییکهدرآنهامی

آنرابهطریقروحانیدرکخواهندکرد،یعنیوقتیآسمانیشدند،وقتیخودآسمانشدند؛زیرادربارۀ

»فرمایدآناناستکهمزمورنگارنبوتکرده،می بیانمی: را کندآسمانجاللخدا ایشاندر«. ازآنپس،

همانحالکهپاهایشانبرزمینخاکیاست،درروحشاندرآسمانهاساکنخواهندبود.آتشیکهپدیدار

درشکوه-«هایآتسبدیشانظاهرگشتشده،مثلزبانههایمنقسمزبانه»گونهکهنوشتهشده:آن-گشت

عطیۀ معنی به میخود، آن به که روحی هفت مجموعۀ و ترتیب در اما هست. نیز اینفهم پردازیم،

واسطۀآن،بدونمرجعرسمیتعلیمیانسانی،کالمالهییافهمچیست،جزقوتفیضیکهبه«انتلکتوس»

گردند؟درواقع،حتیاگربگوییمکهنسبتبهشاندرکمیشود،ودرمفهومحقیقیدردرونشنیدهمی

نه»ایم،اماتفاوتعظیمیهستوقتیواسطۀانسانشنیدهودرککردهزیفهمداریمکهازانسانیابهچی

نهبه انسانو الهامینهانیکهفضیلتحقیقیوخاصاین«واسطۀانساناز یعنیاز تعلیمگرفتهباشیم،

سخنمیروح مزمورنگار استکه اینفهم بارۀ در است. وقتالقدسفهم یمیگوید که»فرماید: را آنچه

درمنمی خدا خواهمشنید.خداوندْ راهایمنقسمالقدسآمدورسوالنزبانهپسوقتیروح«گوید، شده

فرمود.فقطواسطۀاینظهور،فیضیراعطاکردکهدرمیانایشانتوزیعمیالقدسبهمانندآتشدیدند،روح

کرد،اوزبانهایگونهکهایننشانهبیانمیساخت،بلکههمانفهممیهاقابلزبانخدانبودکهاوبرایانسان

هایسان،اوسخنانخداراکهبهایشانعطاشدهبود،بهطریقهارابرلبانایشانقرارداد.بدینتمامملت

دنیاکههاپخششود،درچهارگوشۀاینساختتااینفهمدرمیانهمۀملتبسیارگوناگون،قابلفهممی

نمی را خدا بود: داده وعده قبالً خداوند که پسچیزیواقعشد آوَرَد،»شناخت. منایمان به کسیکه

ازبطناونهرهایآبزندهجاریخواهدشد.چنانکهکتابمی نگارمیسپسانجیل«گوید، اینرا»افزاید:

یافت. خواهد را او آرد، ایمان او به که هر که روح آتشی«گفتدربارۀ همچون ظاهر در که روح این
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بود.درنتیجه،مزمورنگارکهایندوقوترامدنظرقرار«نهرهایآبزنده»واقعدردروندرخشندهبود،به

«وتوچشمۀحیاتهستی،ودرنورتونورراخواهیمدید.»فرماید:دهد،باراستیمیمی

 

 

 القدس آتش روح  -9۲

من به استکه روحآتشنمادی حضور دادن نشان میالقدسبهظور روحکار خودشرود، که القدسی

نادیدنیاست.

 فرمود: برایتوضیحدادناینامر، او پسچونبهدست»دومینشگفتیعبارتبودازشگفتیآتش.

ریختهشنوید،بینیدومیالقدسموعودراازپدریافته،اینراکهشماحالمیراستخداباالبردهشد،روح

درزبانه«است. اورا اورادرسخنانمامیهایآتشمییعنی: ریخت،جزبینید، اوچهچیزرا اما شنوید.

ایشاننتوانستندخودِروح مسلماً و ریخت. را او همچونخدا دریافتداشت، را القدس؟همچونانساناو

هاینیاست؛اماآتشرادیدندکههمچونزبانهلحاظطبیعت،نادیدالقدسراببینند،چراکهاوبهجوهرروح

توانستببیند.شده،برهریکازرسوالنقرارگرفت،واینتنهاچیزیبودکهچشمانبشریمیمنقسم

زبانه بود، دهانهایمنقسمپسآتشیکنشانه بر زبانها صدایتمام این، افزونبر بودند؛ نشانه شده

،«آوازیچونصدایوزیدنبادشدید»ناگاهازآسمانشنیدهشد،صداییکهبهرسوالن،نشانهبود.اماخودِ

نشانۀچه؟نشانۀصدایدیگریکهمی بایستدرتمامزمینپخششودآنهنگامکهاینیکنشانهبود.

«آسمان» بود، اکنونتأییدکرده او توصیفخواهدکرد»که را و«جاللخدا ناپذیرایمانتزلزل«فلک»،

ا داشت»یشان خواهد اعالم را او دست «عمل غرش با کلمه»، صاعقه« بهو زیرا معجزات. زودیهای

تکانخواهدخوردو»کرد،زمینالقدسکهازدهانرسوالنپیاممسیحرااعالممیبایستباصدایروحمی

و«بهلرزهدرخواهدآمد یعنیدلهایبزرگان«بنیادهایکوهها»برایندامت، سببخشمیکهعلیههب»،

طورخاصنشانهمگرآنکهپشیمانشده،توبهکنند.ظهورآتشبه-،مشوشخواهدشد«آنانبرانگیختهشده

 کهجوهرآتش، بهاینمعنا درخشان»بود، اینخواصبهاینمعنیبودکهروح«سوزانو القدساست.

رسوالنمسیحبهسببمی که سوزانمیشود غیرت، بهشونواسطۀ و تقسیمد اما درخشنده. فهم، واسطۀ

 هابود.شدنایننوعزبانها،بهمعنیتوزیعفیض
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 هیلدِگارد اهل بینگن

 رؤیای تثلیث  -93

 همچون را تثلیث خود، رؤیای در سرخ»هیلدِگارد آتشی بهمی« تعمیدیافتگان به که هنگامبیند

،0،00،06ایاستقابلتوجهازمفهومتعمید)ر.ک.متونخالصهسان،اینشود.بدینتعمیدشانظاهرمی

دهد.(وازالهیاتتثلیثیکهاینرؤیاارائهمی01،31،11

بینیکهچگونهایننورپرشکوهودرآن،شکلیانسانیکهباآتشیسرخدرخشانشدهباردیگربرومی

منظورایناستکهتثلیثحقیقیدروحدتحقیقی،یعنیشود)مانندرؤیاییکهقبالًدیدی(:توظاهرمی

حسب بر ساکناست، پدر در اعصار، قرونو پیشاز مالطفتکه از پسرشپر پدر، در و پرجالل، پدر

گونهالقدسبارورشد،وازباکرهتولدیافت،آنطبیعتالهیواینکهباورودبهزمان،برحسبجسم،ازروح

بهتوثاب تشد،دررؤیاییپرازحقیقت،اینتثلیثاکنونبهتونشاندادهشدبرایتأییدایمانت؛کهقبالً

شود،تاشخصایماندارهنگامتعمیدشانظاهرمیزیراهمینتثلیثِخجستهدرآسمانبرتعمیدیافتگانبه

بپذیردکهسببمی دراینرازِشودخدایواحدرادرتثلیثحقیقیبپرستد،تثلیثیکهحایمانیرا قیقتاً

اولیهکهتعمیداستبراوظاهرشدهاست.

بسیارسیاهشرابرداشتوآنرادورانداخت،همگیایشانراباجامه ایووقتیآنازهرکسپوستِ

سازدوبههریکازایشانسخنانیازهشداریپوشاندونورپرازجاللرادرآنانآشکارمیکامالًسفیدمی

وفاییخطاهایشانراها،بارحمتخویشبیدهد:یعنیاینکهقدرتالهیبادیدندلهایانسانهمیفرخند

افکند؛درواقع،درمسیحْداردواینگناهانرادورازطریقکههمانامسیحباشد،میدرحوضتعمیدبرمی

شوید،زیراسازدومیاطاهرمیواسطۀاعترافیکهگناهانرشودبهموتنیست،بلکهدراوحیاتیافتمی

بهبه و سفیدینجاتپوشانیدهشده ایمانداریبا هر ایشاندرخششواسطۀاو، برایهریکاز واسطۀاو،

فرخندۀمیراثیگشودهشدهکهانسانابتداازآنعاریبود؛ویبهاینترتیبازطریقکالمحقیقتهشدار

رککندوبهمنظورنجاتخود،عطیۀنوینفیضرادریافتدارد.یابدکهعادتکهنۀشرارتخودراتمی
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 هیوگ اهل سنت ویکتور

 القدس نور و حیات، عطایای روح  -9۱

مینوریکهروح عطا ارزانیمیالقدسبهما حیاتحقیقیبهما حتیاگراینامربهکند، یکبارهدارد،

ظاهرنشود.

حیات و نور تو به او احساسمیآمدن واقع، در احساسکردن. برای حیات برایدیدن؛ نور بخشد:

بینیوچیزدیگریرابینی.یکچیزمیبینیوازپیشمیکنی؛درواقع،میکنیوازپیشاحساسمیمی

کنی]...[.کنیوچیزدیگریراازپیشاحساسمیبینی؛یکچیزاحساسمیازپیشمی

سازدتاآنرایخطا،تماماینهاناشیازهجومنوراستکهرنجراآشکارمیترسبرایرنج،هراسبرا

شودچیزدیگریاست،وکندتاآنراتصدیقنماییم.اماآنچهباعثدیدنمیببینیموماراازخطاآگاهمی

تبهآنئیکهتورانسبسازدچیزدیگریاست،شیبینیچیزیدیگر؛نوریکهتوراروشنمیآنچهمی

ئیکهنسبتبهآنتوراروشنسازدنیکخواهاست؛شیسازدچیزیدیگر.نوریکهتوراروشنمیروشنمی

دانی،زیراپیشازآنکهسازد،هولناکاست.وبااینحال،بهبیانیدیگر،تونوررامسؤولهراسخودمیمی

امامفیداستکههراسبیاید،ز ازخطاروشنشوی،هراسنداشتی. بدونترسیکهنتیجۀرنجاست، یرا

نمایاند:ازاینطریقدنبالاین،نوربرایتنیکخواهاستآنهنگامکهمجازاترابهتومیشویم.بهاصالحنمی

می اصالح را لذتبد ایناستکه میکند. روشن استکه نورْگونه آغاز، در بترسی. که جایی تا شوی

ا بهتر یا بههراسناکاست، که تاریکیهایی هراسناکهستند بگوییم میست دیده نور زیراواسطۀ شوند،

کسیکهکسنمیهیچ خصوصاً بدوندرداحساسکند، بدونترسببیندکهنتواندآنرا تواندچیزیرا

تواندازآنبپرهیزد.کندونمیکندکهسزاوارمتحملشدنچیزیاستکهتهدیدشمیتصدیقمی

آوربودنبداست،امانهخاطرشکنجهیدۀازپیشدیدنخطریدردناکاست،دردیکهبهپسترسزای

دردیکهوسیلۀرهاییاست:یابهبیانیدیگر،دردیکهدردنیست.زیرااگرهررنجیدردناکباشد،اماهر

نیننباشد.خاطرخودشچرنجیبدنیست.هرچیزیکهموجبفایدهوسودباشدنیکواست،حتیاگربه

سازد:اینیکنیکوییاست،حتیبهاینشکلاستکهرنجیکوچکمارانسبتبهرنجیبزرگآگاهمی

بهاگروسیله ما رنجرهاییمیاشنیکویینباشد. از اینیکفایدهاستکهبرایواسطۀیکرنج، و یابیم،

رکهبرایابدمتحملچیزینباشیممدتی،متحملچیزیشویمکهبرایمانناخوشاینداست،بهاینمنظو

ناپذیراست.کهبرایمانتحمل
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سازد،کهبرگرفتهازآنچیزیاستکهبرایتونیکوییباری،کسیکهایننیکوییرابرایتومتحققمی

اونیکوییدیگریبرایتوانجامخواهددادکهفقطبه«نیکویی»نیست،برایت وسیلۀاوحقیقیاست.بعداً

 شود.نخواهدیافت،بلکهازاونیزبرگرفتهمیتحقق

 

 

 

 

 ریچارد اهل سنت ویکتور

 القدس صدور روح  -95

گیرد)دربابتثلیث(،اثرقدیسْآگوستینراازسرمی«دِترینیتات»ریچارداهلسنتویکتورکهرسالۀ

نظام بهشیوهمندمیوآنرا منطقی،صدورروحسازد، ایکامالً متوننتیجهمیالقدسرا و5گیرد)ر.ک.

53.)

بندیکنیم.اجازهبدهیدنتایجاستنتاجاتخودرادرطولاینکتاب،جمع

هایالهیهمهدربرخورداریازتمامپُریمشترکهستند.شخص

فقطدوشخصدردریافتتمامی اِعطایتمامیپریشریکهستند)پدروپسر(. فقطدوشخصدر

فقطدوشخصدرعدمبرخورداریازاینخاصیتدوگانهشریکدروروحپریشریکهستند)پ القدس(.

عطاکردنبرخورداراست)پدر(؛فقطیکهستند)پدروروح القدس(.وفقطیکشخصازخاصیتِصرفِ

دریافتکردنبرخورداراست)روح صرفِ حالآنکهشخصسومخاصیتشخصدیگرازخاصیتِ القدس(؛

وعطاکردنرادارد)پسر(.فقطدوشخصازاینامربرخوردارندکهاصلآندیگریباشنددریافتکردن

القدس(.فقطدوشخصدرعدم)پدروپسر(.فقطدوشخصدارایاصلیبیرونازخودهستند)پسروروح

ردکهفقطالقدس(.زیرایکیاینخاصیترادابرخورداریازاینخاصیتدوگانهشریکهستند)پدروروح

داردکهصادرشود)روح دیگریاینخاصیترا حالآنکهشخصسومخاصیتاصلباشد)پدر(؛ القدس(؛

صادرشدنازدیگریونیزخاصیتاصلبودنبرایدیگریرادارد.اینخاصیتِانحصارییکشخصاست

هفقطازیکشخصکهازهیچشخصدیگرصادرنشود)پدر(.اینخاصیتانحصاریدومینشخصاستک

القدس(.فقطصادرشود)پسر(.اینخاصیتِانحصاریسومینشخصاستکهازدوشخصصادرشود)روح

القدس(؛همچنین،فقطیکشخصهستکهاصلفقطیکیکشخصهستکهاصلِدیگرینیست)روح

شخصدیگراست)پسر(؛وفقطیکشخصهستکهاصلدوشخصدیگراست)پدر(.

جهبهاینکهدوشخصدراینشریکهستندکهازخودنباشندوازجایدیگرصادرشدهباشند،باتو

وقتی متمایزند. یکدیگر از آن و این صدورهای چیزی چه در که بیازماییم بیشتر توجهی با باید هنوز
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سازد،متمایزمیهایشان،ایشانرادرروابطمتقابلشانازیکدیگردریافتیمکهچهچیزی،براساسمشابهت

بایددرانتهانامهایخاصایشانراتعیینکنیم.



 دگرگونی در اثر آتش الهی  -96

هانیزاین(،غربی11،10،15اند)متونالقدسپرداختههابهشکلیگستردهبهتجلیلازروحاگرشرقی

نادیدهنگرفته رازتثلیثقائلشدهاست.هوگاند.برعکس،مکتبسنتویکتورجایگاهمهمیبرایامررا

ایگویدکهتثلیثهماناآغازوپایانهمهچیزاست،وآکارداهلسنتویکتوررسالهاهلسنتویکتورمی

هادروحدتذاتراموردتوجهقراردهد.ریچارد،تکثرشخص«بادالیلیضروری»دربابتثلیثنوشتهتا

دررسالۀخوددرهمینزمینهموردتفسیرمجددقراراهلسنتویکتورازایناثرآگاهیداشته وآنرا

کوشدبهحکمتاینرازپیببرد.دهدومیمی

آنچهدرکتاباوشایانتوجهاست،بازتابیاستکهازکلیکمحیطزندگیدارد،درجاییکهدربارۀ

ینیستاگرتامسبـِکِتکهنقشآمد...درواقع،امریتصادفعملمیشد،ازآنستایشبهتثلیثفکرمی

مهمیدربنیانگذاریعیدتثلیثایفاکرده،اوقاتیطوالنیرادرصومعۀسنتویکتورگذراندهباشد.

اشدربابتثلیث،بالحنیعرفانیکهنزدیکبهریجارداهلسنتویکتور،دراینبخشپایانیازرساله

الهی سیمئون دگرگونیلحن به است، جدید میدان اشاره بهای که یعنیکند الهی، آتش این واسطۀ

یابد.القدس،تحققمیروح

آنچهکهآتشباآهنچیستروح اماآتشیروحانی. هرعشقیآتشاست، القدسجزآتشالهی؟زیرا

می آنسخنمیانجام از ما آنآتشیکه یخدهد، ناپاک، دل در را آن سختگوییم، و بهزده، عملشده

بهآورمی آن، اثرنفوذآتشدر روانآدمیدر هرنوعیخد. ازتدریجهرنوعسیاهی، زدگیوهرسختیرا

کند.روانشخصباسوختندراینآیدکهآنرافروزانمیدهد.آنتماماًبهشباهتکسیدرمیدستمی

به بهتمامیمشتعلمیآتشالهی، ذوبتمامیفروزانمیگردد، عشقخدا در مطابقاینمیشود، گردد،

«القدسکهبهماعطاشد،ریختهشدهاست.محبتخدادردلهایمابهروح»فرماید:گفتۀرسولکهمی

 اصطالح چرا روح»اما القدسبه به« میرا کار اصطالحات نه و پدر»برد به » پسر»یا به زیرا« را؟

نهعطاکنندگونهکهمیهمان پدرکهنهاصلاستو فقطمیدانیم، آمیزباشد؛توانددارایمحبتفیضه،

همدارایمحبتفیضپسرهمان بههمیندلیل،درعشقگونهکهگفتیم، آمیزاستوهممحبتواجب.

زیردرقبالالهی،خودماننهمی ویژۀپدر، نهباخصوصیتِ ویژۀپسرهمشکلشویم، توانیمباخصوصیتِ

هبرخوردارباشیم،چهبرسدبهاینکهازعشقیبرخوردارشویمکهصرفاًتوانیمازاینعشقدوگانخدا،نمی
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تواندخالقخودراکهازاوهمهچیزرادریافتداشته،باآمیزاست.مرابگویید،چگونهیکمخلوقمیفیض

آمیزمحبتکند؟عشقیفیض



 

 

 آدم اهل سنت ویکتور

 القدس یاری روح  -97

 با عطایایروحروحیهآدماهلسنتویکتور، از القدستجلیلاینزدیکبهریچارداهلسنتویکتور،

(.01،01،10،61،15،11،91،91آورد)ر.ک.متونعملمیبه

آوابسازشوی،ایپاراکلتالهی،باشعلۀبارآورخودبیاوارگماراخوشایتوکهازپدروپسرصادرمی

نگردان.ودلهایماراباآتشهایتفروزا

سازیوبههمهچیزایمحبتپدروپسر،ایبرابرباآندووشبیهآناندرذات،توهمهچیزراپرمی

کنی.نماییوحرکاتآسمانهاراتنظیممیبخشی؛دراستراحتخود،اخترانراهدایتمیحیاتمی

محومی را توظلماتدرونیما اینوردرخشانوعزیز، آنانیرا پاکترکنی؛ ایشانرا کهپاکهستند،

بری.آورد،ازمیانمیسازی؛اینتوهستیکهگناهوزنگاریراکهباخودمیمی

می پدیدار را حقیقت میتو نشان را عدالت طریق آرامشو طریق و منحرفسازی دلهای از دهی؛

.سازیگریزی،وآنانیراکهراستهستند،باگنجهایعلمخودآکندهمیمی

تاریکنمی هیچچیز تعلیمدهی، باقیاگر آن چیزیناپاکدر گردی، روانآدمیظاهر بر اگر ماند؛

چشد.]...[ای،سرانجامسعادترامیبخشی،ووجدانیکهپاکساختهماند؛بهآنشادیوشعفمینمی

ایتسالیسیه مظلومان، اییار امور تا فرما عطا فقیران، ایپناهگاه بشماریم؛روزان، خوار زمینیرا

اشتیاقمارابهعشقامورآسمانیمایلگردان.

داری؛گزینیودوستشانمیسازی؛درآنهاسکونتمیبخشیواستوارمیتودلهایفروتنانراتسلیمی

وماهربدیرابیرونبیفکن،هرنجاستیرابزدا،همدلیرابرقرارداردرمیانآنانیکهدچارتفرقههستند،

رایاریفرما.

واسطۀتو،ایشانتعلیمیافتندوقویشدند؛لطففرماوباماروزیشاگردانخجولرامالقاتکردی؛به

نیزمالقاتکنوتسلیخودرابرماوبرقوموفاداربریز.
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 گِریک اهل اینیی

 القدس، شاهد بر رستاخیز روح  -93

برواقعیترستاخیزالقدس،دردلشاگردانشومسیحیانزندهاست.همینروحنیزواسطۀروحمسیحبه

 دهد.گواهیمی

دانید،هنگامیکهعیسینزدآنانآمد،وقتیدرهابستهبود،ودرمیانایشانایستاد،گونهکهمیهمان

 می»آنها روحی که بردند گمان شده، ترسان و «بینندلرزان فرمود:؛ آنان به و دمید ایشان بر او اما

بیابیدروح» القدسرا ازآسمانبرآنانفرستاد،امادراثرعطیه«. ایتازه.همینعطایاسپسهمانروحرا

بودندکهبرایایشانگواهانودالیلیقطعیازرستاخیزاووبازگشتاوبهحیاتبودند.

اینروح واقع، شهادتدر سپسبهمیالقدساستکه و مقدسین، دل نخستدر دهاندهد، واسطۀ

،رستاخیزحقیقیوحیات.بههمیندلیلاستکهرسوالنکهابتدا،حتی«مسیحراستیاست»ایشان،که

 ،آنهنگامکهروح«دادندباقوتیعظیمبرقیاماوشهادتمی»بعدازدیدنبدنزندۀاو،درشکبودند،

ابهتراستعیسیرادردلخویشادراککردتااینکهاوراباچشمانخوددیدوبخشراچشیدند.لذحیات

هایانسانیتدرونیبسیارنیرومندتراستتاتأثیراشیاءالقدسبرحسسخنگفتناوراشنید،وعملروح

چهجایتردیدیباقیمیجسمانیبرحس بهواقع، دتماندوقتیآنکسکهشهاهایانسانیتبیرونی.

پذیرد،فقطیکروحباشند؟اگرفقطیکروحهستند،همچنیندهدوآنکسکهاینشهادترامیمی

فقطازاحساسیواحدورضایتیواحدبرخوردارند]...[.

دارندوباتوافقیکاملوبهآورانرستاخیزشهمینرستاخیزرااعالممیدراینروزکهدرکلیسا،پیام

گوید:آنرابهمناعالمکردند،عیسی،شودومیکنند،دلتاندردرونشماشادمیمیدفعاتآنرابیان

اینکدرمقابلاینخبر،روحماحیامی اینروحیکهدراندوهخفتهبود،درخدایمن،زندهاست! شود،

خندهحتیتاآنجاولرمیسرگردانبود،یاآمادهبوددرورطۀناامیدیفرورود.درواقع،صدایاینپیامفر

اگرطوردیگریبود،فقطجایناامیدیباقیمیپیشمی ازمرگبیرونبکشد. ماندورودکهمجرمینرا

بایستدرهاویهباقیگذاشتهباشد،درهنگامبیرونآمدنازجهنم،میباستآنکسیراکهعیسی،بهمی

فراموشیدفنکرد.
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 یری گیوم اهل سنت تی

 محبت روح  -99

القدسعملخود(کهروح11،15ایفروزانمحبتاست)ر.ک.متونبادگرگونساختنانسانبهشعله

سازد.راپدیدارمی

به استیا آنچهکهخدا بر رهنمونمیهنگامیکهتفکر میسویخدا باز ارادۀشخصشود، و ایستد،

شودوهمهوححیات،ازطریقمحبتواردمیالقدس،رکتدتامحبتشود،درهمانلحظه،روحپیشرفتمی

بهچیزراحیاتمی کهبهتفکرمشغولاست، وناتوانیکسیرا تأملیامطالعهیاریبخشد، با هنگامدعا،

شود:مواهبخداوندبرایاوطعمیآکندهازدهد.همزمانبااینامر،ذهنشخصتبدیلبهحکمتمیمی

بارۀ فکریدر هر و مطرحمیلذتدارد، برایفهماو فهمآنها احساسمحبت. تبدیلگردندبه تا شوند

تبدیلمی محبتشخصفکرکننده نظارۀ و سیر به بهشود دارد آنچه دگرگونساختن با فهم این آمیز:

میدانمکدامینتجربهنمی اثر فکرکننده روحِ نگاه بر الهی، )درهایشیرینیروحانییا ایننگاه و گذارد

شودبهشادیشعف.ن(تبدیلمیروا

البتهاگربتوانیماین-یابدطوردقیقتحققمیایبشریازخداداریم،بهازهمانلحظه،فکرکهبهشیوه

یابد،نهانجامایکههیچمحدودیتیبهآننهراهمی(بنامیم،اندیشهcogitatioشیوهازاندیشیدنرافکر)

آنتحمیلمی بر نه اندیشهمیشود، یادشیرینیفراوانالهیگردد، شعفبه آنفقطشادیو ایکهدر

گیرد،آنشخصکهدرچنینهست،ودرآنشخص،دربارۀخداوند،برداشتیدرستدرمحبتشکلمی

آید.سادگیدل،بهجستجویاوبرمی

دارد،بلکهبهخشنودیعطاکننده؛بااینحال،اینشیوهازتفکردربارۀخدا،بستگیبهارادۀفکرکنندهن

آنزمانیرخمی بخواهیمروشنسخنبگوییم، بفرستد،دهدکهروحاگر اینراستا در خودرا القدسدَمِ

القدسکههرجابخواهد،هرزمانکهبخواهد،هرطورکهبخواهدوبرایهرکسکهبخواهد،همانروح

لخودرابرایاینامرآمادهسازد.وزد.اماانساناینقدرتراداردکهدمی



 آزادی در روح  -۴11

بخشد.القدسبهمانهفقطآزادی،بلکهفرزندخواندگیالهیرامیروح

 آنجا»وقتیاینفیضتنویربخشبیاید،دیگرتحتنظردایهنیستیم،زیرا جاییکهروحخداونداست،

شویم.رادریافتکردیم،خودمانپسرانخدامی(.هنگامیکهروحپسرخدا3:01قرن-0«)آزادیاست
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 درخواست روح  -۴1۴

فهممی روحآنچهبرایدرکرازخدا گیومبخشد، دراینبخش، ذهنی. نهتحقیقیصرفاً القدساست،

شود.راستیهمچوننمایندۀالهیاتدیرنشینیظاهرمییریبهاهلسَنتتی

وقتیدر تربرطبیعتتظاهرشودکهازآنلرزاناِعمالایمانترازهاینهانیپستواینروانوفادار،

می اطمینانبگو: با بلکهبهمحبتبرایتوجهبهآنها، مخالفتکنی، آنها اینارادهکهبا نهبا این»گردد،

می شود؟چگونه » مباد0:31)لو باشد. اشتیاقفروتنانه دینداریفرزندی، محبت، باشد؛ سؤالتدعا که(. ا

 ابزارهاینجاتِ در نجاترا بلکه کند، کبریایالهیاقدام کاوشدر به تکبر «خداینجاتما»سؤالتبا

دهندهکهچونتسلی»(.آنگاهفرشتۀمشورتعظیمبهتوچنینپاسخخواهدداد:61:01جستجونماید)مز

(وآنچهبهشماگفتمبه05:06د)یوفرستمآید،اوبرمنشهادتخواهددااوراازجانبپدرنزدشمامی

 )یو آورد خواهد شما داد.01:06یاد تعلیمخواهد شما به راستیرا روحراستیتمام و (؛ » (.06:03)یو

کسندانستهداند،جزروحانسانکهدرویاست.همچنیننیزامورخداراهیچکسامورانسانرانمیهیچ»

خدا. روح جز )است، »0- شریکروح0:00قرن تا پسبشتاب به(. او راالقدسشوی. وی محضاینکه

نمی را او و است؛ حاضر رابخوانیم، او که آنهنگام بیاید چون و باشد. قبلحاضر از آنکه مگر خوانیم،

آورد.وچنانچهآید.اواستآننهرخروشانکهشهرخدارابهشادیمیبخوانیم،درفراوانیبرکاتالهیمی

هنگامآمدنش،تورافروتنوآرامبیابد،ولرزانازکالمخدا،برتوقرارخواهدگرفت،وآنچهراکهخدایبه

آنگاهآنحقایقیشروعبهپدرازحکیمانوفرزانگانایندنیامخفیمی برتوآشکارخواهدساخت. دارد،

می«حکمت»درخششخواهندکردکهآن اماتوقتیبررویزمینبود، وانستبرشاگردانآشکارسازد،

بهاینروحراستیبودکهمی-ایشانپیشازآمدنروح،قادربهتحملشاننبودند بایستجمیعراستیرا

ایشانتعلیمدهد]...[.

مشتاق روحآنانیکه از فقطباید درککنند، را او یا بشناسند را انتظاراندخدا را ایمان فهمِ القدسْ

آالیشرا.درکشاکشجهلوظلماتاینزندگی،اوبرایمسکیناندرهومآنحقیقتپاکوبیبکشند،مف

نوریاستکهروشناییمی محبتیاستکهجذبمیروح، شیرینیبخشد؛ رواناثرکند؛ بر ایاستکه

راهرسیدنانسانبهمی است؛محبتکسیاستکهمحبتمیگذارد؛ داریکند؛عبادتاست؛دیننزدخدا

کند،آنسازدوازایمانبهایمانهدایتمیاواستکهبهشخصوفادار،عدالتخدارامکشوفمیاست.هم

دهد[.بخشدوایمانیتنویریافته]بهاومیعوضفیضمیهنگامکهفیضبه



 القدس واسطۀ روح تنویر به  -۴1۲

بخشد.(فرزندخواندگیالهیراتحققمی61،63،10،11،16،96وسیلۀروح)ر.ک.متوندگرگونیبه
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یابدکهآنکسکهذاتپدروپسراست،یعنیترزمانیتحققمیتماماینهابهشکلیگیراتروشایسته

رادوستمیالقدس،چنانباارادۀانسانپیوندمیروح بادوستداشتنیابدکهروانیکهخدا دارد،واورا

ناگاهوتماماًدگرگونشده،نهبهصورتطبیعتالهی،بلکهبهصورتسعادتیهبیندکهبکند،میاحساسمی

کههنوزسعادتخدانیست،امابااینحال،ازهرسعادتبشریفراتراست:روانآدمیکهتحتتأثیرفیض

نهکهبخشد،آنگوشدهمییابدکهوجداننورانیتنویربخشبهشادیبَدَلشده،خودرامجهزبهحسیمی

به پیش، لحظه چند تا انسانکه روحزحمتمیروح توانستدر عیسی!»القدسبگوید )خداوندْ قرن-0«

فرزندخواندگیمی00:3 اززمرۀفرزندانِ بیندوبااعتمادیکاملفریادمی(،اکنونخودرا «ابـّا،پدر!»زند:

(.1:05)روم



 ندگی ماالقدس در ز القدس در تثلیث و روح روح  -۴13

القدسدرآنواحد،همیکیازدهدکهروحایقابلتوجه،توضیحمییریدرخالصهگیوماهلسَنتتی

(.01،05،61،63،61،11،96تثلیثاستوهمصنعتگرالوهیشدنما)ر.ک.متون

شترک،باپدرولحاظذاتمالقدسبهگونۀدیگراستاینرازدرذاتالهی،آنجاکهروحبااینحال،به

گونۀگونۀدیگردرمخلوق.بهگونۀدیگردرخالق،بهگونۀدیگراستدرطبیعتفروتر.بهپسریکیاست؛به

گونۀدیگردرآنکند،بهگونۀدیگردرآنکسکهعطامیگونۀدیگردرفیض.بهدیگردرطبیعتخاص،به

بهکسکهدریافتمی بهگونۀدیگردرانتقالنماید. درواقع،درناپذیریابدیت، گونۀدیگردرتبدیلزمان.

لحاظطبیعتوهمذاتی،محبتمتقابلاست،وحدتاست،شباهتاست،معرفت)پدروالقدسبهآنجاروح

کندکهدراوپسر(استوهرآنچهکهباهردومشترکاست.دراینجا،اوهمۀاینهارادرکسیتولیدمی

گردد؛همچنین،آنکسکهدراواینهاواسطۀفیضشساکنمیشود،وبااینکار،دراوبهاینهاتولیدمی

گردد.درآنجا،شوند،یاکسیکهدراثرایندگرگونیبهاینشکلدگرگونشده،دراوساکنمیتولیدمی

دارد خدا از انسان معرفتیکه اینجا، در است؛ وحدتایشان پسر، و شباهتاست،معرفتمتقابلپدر ،

رساله اشمیشباهتیکهیوحنایرسولدر چنانکههستخواهیم»گوید: را او زیرا ماننداوخواهیمبود،

(.زیرادرآنجا،شبیهبودنبهخدا،همانادیدناواست،یاشناختناو؛هرکهاوراببیندیا3:0یو-0«)دید.

ایکهاوراببیندوبشناسد،اندازهدیدوخواهدشناخت؛وبهاندازۀشباهتشبااو،ویراخواهدبشناسد،به

شبیهاوخواهدبود.درواقع،درآنجا،دیدنیاشناختنخدا،بهمعنیشبیهبودنبهخدااست؛وشبیهبودن

بهاو،بهمعنیدیدنیاشناختناواست.
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 برنارد اهل کلروو

 آزادی روح  -۴1۱

تابعروح قطعاً انتخابالقدسکه ظهوریکه اساسشیوۀ بر را آنها آزادانه برعکس، مخلوقاتنیست،

آورد.کند،بهیادمیمی

علمرابهفرشتهیا»باشدکهاینامتیازرابرایروحمتعالیونامحدودنگاهداریم:تنهااو،آنهنگامکه

بههیچواسطه91:00)مز«آموزدانسانیمی نه(، او ندارد؛ نهبهاینیاز و دارد نیاز بهگوشجسمانیما

شناساند؛اوکهپاکشود؛بهمیلخویش،خودرامیدهانیبرایسخنگفتن.اوبهمیلخودبرماریختهمی

نیازازهمهکساست؛تنهااواستکههمشود.تنهااواستکهبیوسیلۀروانهایپاکدریافتمیاست،به

واسطۀارادۀقادرمطلقخویش.یهمگان،بهبرایخودکافیاستوهمبرا

روحانیکهمطیعاواست،کارهایخارق استفادهازمخلوقجسمانییا با اینحال، شمارالعادهوبیبا

آورد؛امااومتعالاستوقطعاًگدانیست.عملمیبه



 کند القدس را عطا می پسرْ روح  -۴15

دهدکهالقدسرانشاندهد.اوتوضیحمیکوشدطبیعتخاصروحمیدراینبخش،برنارداهلکلروو

سازد.شود،چگونهتثلیثراظاهرمیواسطۀپسرعطامیالقدسکهبهروح

القدسضرورینیست،زیراخداوندگارماوقتیفرمودکهحیاتشناختروح»کسیممکناستبگوید:

البتهکهشناختاوضروریاست.«.اینکرد.القدساشارهجاودانیمستلزمشناختپدروپسراست،بهروح

به وقتیپدروپسررا اینحال، کههماناطورکاملشناختیم،چگونهمیبا ایشانرا توانیمنیکوییهردوِ

انساننمیروح نادیدهبگیریم؟زیرا بهالقدساست، طورکاملبشناسداگرنداندکهتواندشخصدیگریرا

حیاتجاودانیایناستکهتورا،خدای»هاستیابدخواه.بههمینترتیب،وقتیگفتهشدهکهوینیکخوا

درواقع،ایننکتهدرآنواحد،همنیکخواهیپدر«.واحدِحقیقیوعیسیمسیحراکهفرستادی،بشناسند.

ارغبتازاواطاعتکرد.دهدکهسخاوتمندانهپسرخودرافرستاد،وهمنیکخواهیپسرراکهبرانشانمی

القدستماماًنادیدهانگاشتهنشدهاست،زیرادرآنجابهفیضعظیمآندودیگراشارهلذاآشکاراستکهروح

القدسهمانامحبتونیکوییپدروپسراست]...[.شدهاست.زیراروح

می آشکار بخواهد کسکه هر به را خود پسر آشکار را پدر همچنین و بهمیسازد اما واسطۀسازد.

سازد،واسطۀاوآشکارمیالقدسیکهبهسازد]...[.اماپسربااِعطایروحالقدساستکهاوراآشکارمیروح
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سازدوباآشکارساختناو،اوسازد:بااِعطاکردن،اوراآشکارمیالقدسرانیزآشکارمیدرهمانحال،روح

می اِعطا اینآشرا اما بهکند. روحکارسازیکه میواسطۀ تابانالقدسانجام معرفترا فقطنورِ نه پذیرد،

نیزبرمیمی بلکهآتشمحبترا دردلهایمابه»افروزد،مطابقگفتۀرسولمسیحکهسازد، محبتخدا

(.5:5)روم«القدسکهبهماعطاشد،ریختهشدهاست.روح



 

 جان پکهام

 سرود برای تثلیث  -۴16

سازد)ر.ک.سهدرتثلیثرابرجستهمی-ایالهیاتیاست،جانپکهامرابطۀیکدراینسرودکهخالصه

(.3،6،01،31،11،61متون

برایتثلیث)دعایشبانه(

ایتثلیث،اینورفرخنده،

سهدریک،وحدتِسه،

وحدتمتعال

درارتباطِسه.

ایپدرِنامخلوق،

شود،میکهپیوستهدرطبیعتتکثیر

کنی،توسنگینیاشیاءراحملمی

فضیلتت.«کلمۀ»واسطۀاشیاءمتغیربه

درآغاز،«کلمۀ»از

ایفروغجاللپدر،

ایدلیلمخلوقات،

نوردلها،سرچشمۀبخشایش.

القدس،ایمحبت،ایروح

بخشهمسویی،الهام

نفخۀشیرینیبرین،

آرامش،اتحاد،ثمره،بوسیدن.

کندراتولیدمیپدرتصویرخود
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کهباصمیمیتبااوبرابراست،

واسطۀمنشأصرفشوروحبه

باآنانتفاوتدارد.

ماایمانداریمکهاینسه،یکخدایواحدهستند،

اند؛واینکهاینسهداراییکذات

کنیمبهاینسه،تقدیممی

تکریمافتخارآمیزرا.



 ناشناس

 القدس بیا ای روح - ۴17

القدسکهبهاحتمالقویدراوائلسدۀسیزدهمتوسطاستیفنالنگتوننوشتهشده،برایروحاینسرود

آورد.القدسرابهیادمیبخشروحبخشونجاتتمامعملآرامش

القدسبیاایروح

وازباالیآسمانپرتابکن

ایازنورترا.اشعه

بیاایپدرمحرومان؛

بیاوعطایاییتوزیعفرما؛

یدرخششروانها.بیاا

دهنده،پرازنیکویی،ایتسلی

ایساکنشیریندلما،

ایتازگیمطبوع!

درکاروزحمت،آرامشهستی؛

درفشارها،آسایش؛

راحتدردها!

ایدرخششفرخنده،

نفوذکنبهژرفاهایروانوفادارانت.

بیرونازالوهیتت،

چیزنیستکهروشنباشد،هیچ
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هراساننباشیم.چیزکهازآنهیچ

هرپلیدیرابشوی؛

هرزمینخشکراآبیاریکن؛

بندینما.هرجراحتیرازخم

هرچیزسختراخمساز؛

هرسردیراگرمکن،

وهرآوارگیراراستگردان.

بهدوستاندیندارتحیاتببخش

سازند،کهخودراکامالًبهتورهامی

ایهفتگانۀمقدس.

فرما،جایزۀفضیلتراعنایت

انتهاینجاتراارزانیدار،

آرامشپایدارراعطاکن.



 بوناونتورا

 قیاس تثلیث در روان  -۴13

قیاس قرائتمجدد با نظامبوناونتورا را آنها بهمندمیهایآگوستین، تا بازتابیبرایسازد آنها نوعیاز

گانگیدرروانراحفظکردهینسهتثلیثبهدستدهد،حالآنکهآگوستینبادقتبیشتریحالتقیاسیا

بود.

کنند.حافظه،ترتیب،منشأوروابطمتقابلاینسهقدرتمارابهنوبۀخود،بهتثلیثفرخندههدایتمی

شدهدرحافظهدراینکند؛زیرافهمینیستمگرزمانیکهتصویرضبطفهمراهمچوندخترخودتولیدمی

کهچیزیجز فهممنعکسشود تولیدمینگاه محبترا فهم، و حافظه آنگاه نیست. گرهکالم کنندکه

دارندکه روانآدمیهمانروابطیرا در محبت، کالم، مادر، فکر اصطالح: اینسه اما است. متقابلآنها

حافظه،فهموارادهدارندکههمذات،برابر،همزمانودرارتباطمتقابلهستند.پساگرخداروحیاست

 کامل، او است؛ اراده فهمو ایکلمه»دارایحافظه، طریقچرخه« محبتیاز و طریقتولید، ایتولیداز

یکیازدیگریصادرمیمی متمایزهستند)زیرا بلکهکندکهضرورتاً نهعَرَضی، تمایزینهاساسی، شود(،

شخصی.
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ش،گوییدریکآینه،خودرابهواسطۀخوددهد،بهسان،وقتیروانْخودراموردمالحظهقرارمیبدین

باالمی تثلیثفرخنده نظارۀ و وسیر همبرابر، با ابدیت، برابردر سهشخصکه محبت، کلمه، پدر، برد:

بههمذات هماختالطندارندوهرسهیکخدااند، اینکهبا طوریکههریکدردوشخصدیگراستو

هستند.



 القدس هفت عطیۀ روح  -۴19

تصریحمیقدیسبو اینکه پساز روحناونتورا عطیۀ اساسکندهفته بر را آنها هستند، القدسکدامها

براساسدرخواست«هاحالخوشابه» دهدوبهاینترتیب،موردقرائتمجددقرارمی«ایپدرما»وبعد،

سازد.عملمشترکتثلیثراظاهرمی

سخنگفتنا هفتهفتگانهوجوددارد. بدینسان، عملکارو هفتعملعدالتو مقدس، هفتراز ز

حالوهفتمبتنیبررحمت،بسیارطوالنیخواهدبود.همچنیناکنونسخنگفتندربارۀهفتخوشابه

القدسرانگاهداریموبهآنهاعطیهبسیاردشوارخواهدبود.وبهایندلیل،خواهیمکوشیدهفتعطیۀروح

یعنیعطایایحکمت عطایترسبپردازیم، و دینداری، و عطایایعلم قوت، عطایایمشورتو فهم، و

نماییم،یعنیعطیۀترسکنیم،بلکهکارخودراباآخرینعطیهآغازمیخداوند.مابهشیوۀاشعیاعملنمی

خداوند.

روح عطایای که کنیم درخواست خداوندگارمان هماز دارد، ارزانی ما به را والقدس پدر با که او

کند]...[.القدس،زندگیوسلطنتمیروح

عطیۀعالیوبخششکاملکهازپدرنورها»درخصوصمنشأفیض،گفتمکهفیضچیزینیستجز

می به«شودنازل ، کلمۀ»واسطۀ تن« کلمۀ»گرفته، مصلوب« و کلمۀ»شده اینالهام« که گفتم و یافته.

گویدآنهنگامکهبهاینند.واینهماناستکهدنیسمیکسویاصلمتعالیهدایتمیمارابه«کلمه»

اماتحتفعلعاجلپدر،صدورتجلیاتوسیعاًوحتی»افزاید:،واینرامی«هرعطیۀعالی»پردازد:کالممی

ریختهمیبه ما عالیبر فضیلتیوحدتطور تا گرداند.شود باز نورها پدر نزد و سازد پر را بخشما در«.

 فیضِخصوص پس باشد. سخاوتمندانه و هشیارانه وفادارانه، باید فیض کاربرد که گفتم فیض، کاربرد

کنیم.وطرزنیکواستفادهمیواسطۀآن،ازآنوازبقیهبهاستکهبه«بخششکامل»کنندههماناتقدیس

به فیضباید بهگونهکاربرد انسانفیضرا که بهایباشد نیکو یعطرز ببرد: قبالخدا،کار در نیوفادارانه

هشیارانهدرقبالخویشتنوسخاوتمندانهدرقبالهمسایه.سوم،درخصوصثمرۀفیض،گفتمکهفیض

سازد.وتوصیفچنینکندودرجاللکاملمیبخشد،انسانرادرفضیلتتقویتمیهماناخطاراشفامی

،کهبدی«شودکاملیاستکهازپدرنورهانازلمیعطیۀعالیوبخش»شودازاینکهفیضفیضیناشیمی
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بخشد،درهفترازسازد.فیضیکهشفامیدهدودرجاللکاملمیبخشد،درنیکوییتقویتمیراشفامی

پذیرد.فیضیآید،ودرهفتعملدلسوزانهتحققمیعملمیگردد،درهفتعملعدالتبهمقدساِعطامی

تقویتمی مبتکه هفتعادتفضیلتکند، استبر روحنی هفتعطیۀ و کاملها فیضیکه اما القدس.

هفتخوشابهمی مبتنیاستبر یوبیلسازد، سال در که هستند هفتهفتگانه اینها هفتعطیه. و حال

می گفتیمکهمیبرشمرده اینمجموعه، از یعنیهفتشوند. یک]هفتگانه[سخنبگوییم، توانیمفقطاز

القدس.بهخداوندگاردعاکنیم.عطیۀروح

روحخداوندبراوقرارخواهدگرفت،روححکمتوفهم،روحمشورتوقوت،روحعلمودینداری،و»

پرخواهدساخت. را او اینروح«روحترسخداوند بارۀ میدر کتابها، در یوحنا خواهمدرککنیدکه

 دید: اینرا حیوان»مکاشفه چهار میانتختو برهدر هفتچشمکههفتروح، هفتشاخو با ایبود

می فرستاده زمین تمام به که شوند.خدایند می«. مطرح تصور از رؤیایی بیانیوحنا را حقیقت و سازد

القدسنامد.اماچرا؟بایددرککنیدکهعطایایروحمی«چشم»و«شاخ»القدسراکند.اوعطایایروحمی

ب مغلوبمیهنوعیکارآییدارندکه بدیها همۀ آنها ایناستکهواسطۀ عطایا یککارآییدیگر و شوند،

میبه مجهز نیکوییها برایهمۀ انسان آنها، عطایاییکهواسطۀ است، شاخها قوتدر که آنجا از و گردد.

مهااست،بهنامد.وازآنجاکهفضیلتاجراییدرچشمی«شاخ»شوند،آنهاراواسطۀآنهابدیهامغلوبمیبه

نامد.می«چشم»شود،آنهاراواسطۀآنهاانسانبهمنظورتمامنیکوییهامجهزمیهمیندلیل،عطایاییکهبه

]...[

 است: آمده انجیل در آن بارۀ در که است داوطلبانه مسکنت همانا نخست حال»فضیلتِ به خوشا

روح در «مسکینان بارۀ در استکه نرمی دومینمالیمتیا ؛ شده: انجیلگفته در حال»آن به خوشا

؛چهارمینگرسنگی«خوشابهحالماتمیان»؛سومینرنجاستکهدربارۀآندرانجیلآمده:«خویاننرم

انجیلمی آن بارۀ در برایعدالتاستکه تشنگانعدالت»گوید: حالگرسنگانو به پنجمین«خوشا ؛

؛وششمینفضیلتپاکیدل«کنندگانخوشابهحالرحم»ه:رحمتاستکهدربارۀآندرانجیلگفتهشد

؛وهفتمینآرامشاستکهدربارۀآنانجیل«خوشابهحالپاکدالن»گوید:استکهانجیلدربارۀآنمی

اند،القدسکههفتشاخنامیدهشدهواسطۀاینهفتعطیۀروحبه«.کنندگانخوشابهحالصلح»گوید:می

مهلک هفتفضیلتمعرفیمینابودمیهفتگناه و استوگردند ترسباعثنابودیتکبر عطیۀ شوند.

شودومالیمتیاسازدکهمسکنتوفقراست؛عطیۀدینداریباعثنابودیطمعمیموهبتیرامطرحمی

-دسازسازد؛عطیۀعلمباعثنابودیخشماستوعطیۀرنجوماتمرامطرحمیخوییروحرامطرحمینرم

هیچچیزمخالفخشمنیستمگرآرامیروان؛عطیۀقوتباعثنابودیاندوهاستوگرسنگیبرایعدالت

سازد؛عطیۀفهمباعثسازد؛عطیۀمشورتباعثنابودیخساستاستورحمترامطرحمیرامطرحمی

استوآرامشراسازد؛عطیۀحکمتباعثنابودیتجمالتنابودیشکمبارگیاستوپاکیدلرامطرحمی
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بدینساناستکهبهمطرحمی نابودمیواسطۀهفتعطیۀروحسازد. شوندونیکوییهاالقدس،همۀبدیها

گردند.مطرحمی

مطرحشدهاینهفتعطیۀروح دعایخداوندگار القدسدر فقطاز اینعطایا نورها»اند. پدر حاصل«

توانیمآنهارابهدستآوریم،ماراهمابیاموزدچگونهمیخواستبگردند.بههمیندلیل،مسیحکهمیمی

می ترسدرخواستتعلیم عطیۀ بخشنخست، در ربّانیدرخواستکنیم. دعای این در را آنها که دهد

؛دربخشدوم،دینداریطلب«ایپدرماکهدرآسمانی،نامتومقدسباد»گوید:شود،آنهنگامکهمیمی

شود،آن؛دربخشسوم،عطیۀعلمدرخواستمی«ملکوتتوبیاید»گوید:هنگامکهمیشود،آنکردهمی

؛دربخشچهارم،عطیۀقوت«ارادۀتوچنانکهدرآسماناست،برزمیننیزکردهشود»گوید:هنگامکهمی

هدلانسانرانانیک»]یعنی[«.نانکفافماراامروزبهمابده»گوید:شود،آنهنگامکهمیدرخواستمی

هایوقرض»گوید:شود،آنهنگامکهمی؛دربخشپنجم،عطیۀمشورتطلبکردهمی«بخشدتقویتمی

شود،؛دربخشششم،عطیۀفهمدرخواستمی«بخشیمدارانخودرامیماراببخش،چنانکهمانیزقرض

آنهنگامکهمی درآزمایشمیاور»گوید: را ع«وما دربخشهفتم، آنطیۀحکمتدرخواستمی؛ شود،

«.بلکهماراازشِرّیررهاییده.آمین»گوید:هنگامکهمی

پذیرد،آنهنگامشود،واینامرازطریقعطیۀترسصورتمیدربخشاول،تقدیسمادرخواستمی

می که مقدسباد»گوید: تو نام آسمانی، در که ما ]م«ایپدر اشعیا اینشکلاستکه[ ]به گوید[:ی؛

تقدیسکنید،هم» اواستترسوهراسشما.خداوندلشکرهارا دربخشدوم،تحققنجات]نوع[بشر«.

]برایهمیناستکهنوشتهشده[:شودکهفقطازطریقعطیۀدینداریبهدستمیدرخواستمی آید.

اینعطیههنگا«داوریبدونترحمخواهدبودبرایکسیکهرحمتنکردهاست» شودکهمیمطرحمی؛

می ملکوتتوبیاید»گوید: اجرایقانونالهیبه«. شودکهواسطۀعطیۀعلمدرخواستمیدربخشسوم،

ارادۀ»گوید:شودکهمیآموزدتانیکورفتارکندوازبدیبپرهیزد؛اینعطیههنگامیمطرحمیانسانرامی

«.توانجامشود



 «آفتاب فهم»القدس،  روح  -۴۴1

آیدتاماراروشنساخته،احیانمایدوایننورْالقدساست،آننوریاستکهمیحکمتکهعطیۀروح

کند.کلیسارابنامی

شود.ازآنجاالقدسدرانسانساکننباشد،ویمطابقباقاعدۀزندگیدرستهدایتنمیاگرعطیۀروح

واردروانمی علتوجوداست،همچوناصلْ وازآنجاکهنظمزندگیکردناست،همچونشود،کهخدا
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شود.اوگردد،وازآنجاکهعلتشناختاست،همچونآفتابفهمواردروانمیعطیۀسرشتیواردروانمی

سازد]...[.ها[رامنورمیآنآفتابیاستکههمه]انسان

فرمامااینحکمتکهازباالاست،کداماست؟آنحکیمدرکتابجامعهمی دیدمکهحکمتاز»اید:

فهمیمکهحکمتیکنوراست،نوریبنابراین،می«.حماقتهمانقدربرتراستکهنورباظلمتتفاوتدارد.

گردد.ناشیمی«هربخشندگینیکووهربخششکامل»،کهازآنجا«شودازباالازپدرنورهانازلمی»که

نوّرسازد،قدرتاحساسیماراشادکند،وقدرتاجراییماراشودتاقدرتمعرفتمارامایننورنازلمی

آنازخدایینازلمی بهپایین،تقویتنماید. تا ازفهمدرقدرتاحساسی، شودکهدرفهممتعالاست،

یعنیتااجرا.

درکتابکنیم،زیراشودتاقدرتفهممارامنوّرسازد،اینرامشاهدهمیاگرآننوریباشدکهنازلمی

وتصویریازنیکوییاو.وایبیآنبازتابنورابدیاست،آینه»حکمتمکتوباستکه لکۀکبریایخدا

سازد،حتیاگرتنهاباشد،قادربههرکاریهست،وچوندرخودمسکنداشتهباشد،همۀچیزهاراتازهمی

برروانهایمقدسریختهمیودرمیانملت دها وانبیامیشودوازآنها خداوستانیبرایخدا زیرا سازد.

دوستمی ترتیبفقطکسیرا از است، خورشید از زیباتر واقع، در آن حکمتساکناست. با که دارد

ازآنفراترمی نور، ودرمقایسهبا رود.ستارگانفراتراست، نامیدهشدهو«کرسیخدا»حقحکمتبه«.

زیباترازآسماناست،حتیازتمامعالمهستی،همانکرسیخدااست.گونهتوصیفشد،وروانیکهاین

چنیناستکهشودتاقدرتاحساسیماراشادسازد.ایندوماینکهحکمتهمچوننورازباالنازلمی

 شادمی»درکتابحکمتمکتوباست: عشقبهحکمت.شرابوموسیقیدلرا برترازآنها، و «سازند،

موسی» و میشراب شاد را دل نوع«سازندقی مطابق و بیرون از یعنی حک، حقیقتهای خودِ که شده

به و نوعیشباهتبهشئهستند، بلکه نمینیستند، پر شکلیراستیروانآدمیرا به آنرا بلکه کنند،

وانراسازند.اماآنجاکهوحدتمطابقحقیقتاست،درآنجاشادیاست،آنجاکهحقیقتْرتخیلیشادمی

امآنرادوستداشته»فرماید:سازد.دربارۀاینحکمت،حکیممیکند،وآنراپرکرده،شادمیروشنمی

ام.آنرابیشازام،ودرکنارآن،ثروتراهیچشمردههاوچوبدستهایسلطنتیترجیحدادهوبهسلطنت

همۀنتندرستیوزیباییدوستداشته آن، اماهمراهبا ونفعیبیام. شمارازدستانشنصیبمنیکوییها

اینحکمتپیشازمنبودهاست. زیرا ودرهمهچیزشادیکردم، شد. گویدکهحکمتْفیلسوفمی«.

واسطۀحکمتتنویریافته،بزرگتراستآورد.اگراوبزرگاستبهاینعلتکهبههمراهمیهایعظیمبهلذت

دارد.نکهاصلآنرادوستمیشود،آنساوقتیازآنشادمی

بههمیندلیلسوماینکهحکمتازباالهمچوننورنازلمی تقویتنماید. را قدرتاجراییما شودتا

توجه«.ترازدهرئیسشهرساختهاست.حکمتْشخصحکیمراقوی»فرماید:استکهدرکتابجامعهمی

اندازۀحکمتها،بهتهداشتهباشکههیچقدرتزیرآسمان)زمینییاانسانی(وهیچقدرتآسمانیوفرش
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نمی تقویت را آدمی روان آسمانی شده[:فوق ]نوشته حکمت کتاب در که است جهت همین به کند.

اوویرادرنبردیسخت«.»حکمتواردروانخدمتگزارخداگردیده،وویعلیهپادشاهانایستادهاست»

«.نیست.قراردادهتاغلبهیابدوبداندکهچیزینیرومندترازحکمت

ایموردکندتامسکنخداوخانۀخداباشد،خانهسان،اینحکمتْکلیساوروانآدمیرابنامیوبدین

ایزیباومستحکم.پسند،خانه

درخواستمی رحیم بسیار پدر از انسانشدی،بنابراین، برایما که او یگانۀ پسر طریقتو، از کنیم،

گونهراکهبهپریکاملبرتوقرارهماازگنجهایش،فیضروحهفتمصلوبگردیدیوجاللیافتی،تاب

راستیتوهستی،وطعمشیرینیهایدارد،ارزانیفرماید:روححکمتبرایچشیدنمیوۀدرختحیاتکهبه

میحیات منوّر را ما روح نگاههای که فهم عطیۀ بدانیم؛ را او بهبخش را ما که مشورت عطیۀ سازد؛

کند؛عطیۀقوتتاشدتحمالتدشمنرانابودسازیم؛عطیۀهایتوهدایتمیتنگدراثرقدمهایطریق

ما به دینداریکه عطیۀ بدیتشخیصدهیم؛ از نیکیرا و باشیم نورهایتعلیممقدستو از پر تا علم

بریایابدیبخشد؛عطیۀترسکهبادورساختنماازهربدی،زیرسنگینیاحترامبهکاحشایرحمتمی

ایکهمادرایندعایمقدس،درخواستدارد.درواقع،درآنجااستکهخواستهتو،مارادرآرامشنگاهمی

اکنونبه برایجاللنامواسطۀصلیبتازتودرخواستمیکنیمکهماراتعلیمدهی؛لذا کنیمکهاینهارا

بسیارمقدست،حاصلنمایی.

چنینلقدس،اکرام،ستایش،شکرگزاری،جاللوسلطنتدرتمامیعصرهاباد.ایناوتورا،باپدروروح

باد.



 

 توماس اهل آکوئیناس

 سکونت تثلیثی  -۴۴۴

روحبه واسطۀ متون )ر.ک. شده عطا ما محبتبه 11القدساستکه ،50 ،50 دوستانخدا99، و )

شویم.می

هرجاعملخداهست،خودِخدانیزبایددرآنجایافتشود،همچونعاملعمل.ازآنجاکهمحبتیکه

القدستاآنشود،الزماستکهخودِروحالقدسیافتمیواسطۀروحداریم،درمابهباآنخدارادوستمی

(:3:06قرن-0کرد)سؤالمیزمانکهمحبتداریم،درماساکنباشد.بههمیندلیلاستکهرسولمسیح

نمی» درشماساکناست؟آیا هستیدوروحخدا )اینمالحظۀنخستمستلزمیک«دانیدکههیکلخدا

به که آنجا از است(: آنی روحنتیجۀ میواسطۀ خدا دوستان که است درالقدس محبوب، آن و شویم،
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شودکهپدروپسرنیزست،ضروریمیداردحاضراخصوصیتدقیقمحبوب،درآنکسیکهدوستشمی

به ما انجیلحضرتیوحناواسطۀروحدر در ما اینهمانچیزیاستکهخداوندگار القدسساکنباشند.

)می »01:03فرماید گرفتبه(: خواهیم مسکن وی نزد آمده، او )«سوی نیز و ،0- »3:01یو این(: از

«.روحکهبهمادادهاست.شناسیمکهدرماساکناست،یعنیازآنمی

 



 القدس واسطۀ روح دوستان خدا به  -۴۴۲

فراترمی بسیار ارسطو، مفهومدوستینزد حرکتاز راتوماسآکوئیناسبا مفهومدوستانخدا و رود

خصوصازطریقجانتاؤلر،مشهورماندهبود.درواقع،واسطۀعرفایناحیهراین،وبهسازدکهبهآمادهمی

دارد،معرفتاسراراست.القدسبهماارزانیمیروحآنچه

برایدوستشآشکارمی ازآنجاکهدوستیخصوصیتدوستیایناستکهدوستاسرارخودرا سازد.

یکیمیمشارکتیازاحساسمحبتایجادمی دوقلبرا بهبیانیدیگر، سرّیکهشخصبهکندو سازد،

گوید.بههمیندلیلاستکهخداوندگاربهیقلبخودشراترکنمیسپارد،گویدوستخودبهامانتمی

ام،زیراهرچهازپدرخوانم؛لکنشمارادوستخواندهدیگرشمارابندهنمی(:»05:05شاگردانشفرمود)یو

فسازد،مناسباستمکشوالقدساستکهمارادوستانخدامیچونکهروح«.ام،بهشمابیانکردم.شنیده

اینهمانچیزیاستکهرسولمسیحمی نسبتبدهیم. بهاو الهیرا (:0:9قرن-0فرماید)شدناسرار

برای» خدا آنچه یعنی نکرد، خطور انسانی خاطر به و نشنید گوشی و ندید چشمی که را چیزهایی

بهروحخودبرماکشفنمودهاست. آنهارا زآنجاکهانسانبروا«.دوستدارانخودمهیاکردهاست،خدا

میاساسآنچهمی انسانمیداند، که[ را مناسباست]اینامر بنابراین، اسرارتواندسخنبگوید، توانداز

بهروح همانالهیسخنگوید، القدسمیدربارۀروح«نماد»گونهکهآنالقدسنسبتبدهیم... او»گوید:

 «.واسطۀانبیاسخنگفتهاست.به

 



 القدس، مُهر، مسح و بیعانه روح  -۴۴3

بهشیوۀکالسیکتوماسآکوئیناسباازسرگرفتنتعلیمحضرتپولسوپدرانکلیسا،روح القدسرا

کند،یعنیهمچونمُهر،مسحوبیعانه.تعریفمی

هواسطۀاواستکهماقبلازهرچیز،بشوند؛لذابهالقدسبهمادادهمیواسطۀروحعطایایروحانیبه

واسطۀاواستکهراهایمدرستعملکنیم،وبازبهواسطۀاواستکهقادرشدهایم،وبازبهشکلخدادرآمده
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او(:»00-0:00قرن-0سعادتبهرویماگشودهشدهاست.اینسهمرحلهرارسولمسیحبیانکردهاست)

؛«وبیعانۀروحرادردلهایماعطاکردهاست.کهمارامسحنمودهاست،خداست.کهاونیزمارامُهرنموده

)افس نیز »01-0:03و است.(: ما میراث بیعانۀ که شدید مختوم وعده قدوسِ روح از مُهر«. این گویا

(signatioمی مربوط )( مسح شباهت؛ به میunctioشود مربوط اعمال( قبال در انسان قابلیت به شود

( بیعانه مربوطpignusکاملیت؛ بهمی( را ما که امیدی به کامل،شود سعادت آن آسمانی، میراث سوی

گردد.رهنمونمی



 القدس و سیر و نظارۀ خدا روح  -۴۴۱

سازدواینامکانرادارد،مارادوستانخدامیالقدسبهماارزانیمیگامنهادنبهحیاتالهیکهروح

دهدتابراوسیرونظارهکنیم.بهمامی

سرببریم.امادوستیانسانباخدابرترینخصوصیتدوستیایناستکهدرصمیمیتبادوستخودبه

وطنمادر(:»3:01پذیرد،مطابقآنچهرسولمسیحبهفیلیپیانگفتهاست)درسیرونظارهبراوصورتمی

گریهیاستکهخودِاومارانظارهسازد،بدالقدسدوستانخدامیباتوجهبهاینکهماراروح«.آسماناست.

رسولبازمی بههمیندلیل، بنماید. »3:01قرن-0فرماید)برخدا نقابجاللهمۀماچونباچهرۀبی(:

آینهمی میخداونددر جاللبههمانصورتمتبدّل جاللتا از خداوندکهروحنگریم، از چنانکه شویم،

«.است.



 طاکنندهالقدس، عطیۀ ع روح  -۴۴5

عنواناینکهاویکیازاندازساختار،ونهبهتوانهمچونعطیۀخداتعریفکرد،ازچشمالقدسرامیروح

دهشیباشد،امافقطزمانیکهآنهایتثلیثاست.ماازعطیهسخنمیشخص گوییمپیشازآنکهعمالً

شود،بااینکهدرچارچوبزمانعطامینامیده«عطیه»طورازلیچیزعطاکردنیباشد.لذاشخصالهیبه

شدهباشد.وانگهی،اینواقعیتکهایننامتلویحاًاشارهداردبهرابطهبامخلوق،کافینیستکهآنراصفتی

می مفروض را نکته این فقط این بسازیم: شده،اساسی گنجانده مفهومش در اساسی چیزی که دارد

اندهشدهاست.]...[گونهکهذاتدرمفهومشخصگنجهمان

 عطیه»نام به« عطاکننده با رابطه خاصیتبر شامل آن طریق، این به دارد: داللت آن منشأ عنوان

القدساست،یعنیصدور.روح

ایدادهشود،آنفقطمتعلقبهعطاکنندهاست؛اماپسازآنکهدادهشد،آنمتعلقپیشازآنکهعطیه

بهمعنیدهشفعلیآننیست؛ودراین«عطیه»بهکسیاستکهبهاوعطاشدهاست.لذاکیفیت الزاماً
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نمی شرایط، بلکهفقط«عطیۀانسان»توانآنرا یعنی«عطیۀخدا»نامید، طاکنندهع»، شد،«. وقتیعطا

است.«انسان»آنگاهبلی،اوروحیاعطیه



 

 

 گریگوری پاالماس

 القدس، همچون نیرو روح  -۴۴6

دارد.رابیانمیpérichorèseگریگوریپاالماسبراساسمفهومنیرو،وحدتتثلیثو

 شخصاست، خاصهر آن اما است، مشابه یکنژاد، به موجوداتمتعلق در اینشخصنیرو وقتی

کند.زیرادراینجاشدهصدقنمیکند.اماایننکتهدرمورداینسهشخصالهیوپرستیدهخودشعملمی

فقطیکنیرویواحدوجوددارد.حرکتارادۀالهیواحداستکهتوسطعلتاولکهپدراستبرانگیخته

چنانچهبهاثراتبنگریم،اینامربدیهیشود.القدسظاهرمییابدودرروحشود،توسطپسرتحققمیمی

ایسازد،بلکهآشیانهایمشابهنمینماید.زیرااینجا،هرنیرویطبیعیشناختهشدهاست.پرستوآشیانهمی

ونویسنده نویسند،حتیاگرآشیانهوصفحهازعناصریواحدتشکیلایدیگریکصفحۀدیگرمیدیگر،

این باشند. استدرشده روحچنین و پسر پدر، میمورد بر را شخصاثری هر خاصالقدس: که انگیزد

اماهرچهکهتوسطآنسهخلقمی براساساینخلقتاستکهخودشاست. عملیاستواحد. شود،

امکانمی بهما اینکهپدرانکلیسا و دهندکهدرککنیمنیرویالهینیروییاستواحددرسهشخص،

نیست،ودرهمگیمشابهاست.خاصهریکازآنان

 

 



 جان تاؤلر

 القدس سازی خویش برای دریافت روح آماده  -۴۴7

 

روحآماده دریافت برای خویشتن متناقضسازی است روحالقدسممکن زیرا برسد، نظر به القدسنما

پیشنهاد زاهدانهرا درواقع،جانتاؤلریکآمادگیاخالقییا است. کندکهدرآن،نمیعطیۀرایگانخدا

خویشتنرا»کندکهارادۀشخصنقشمهمیدارد،بلکهمطابقباتعلیمعرفانناحیۀراین،اوپیشنهادمی

یاازخودخلعیدنماییم،تاجارابرایخدابازبگذاریموباروحاوزندگیکنیم.«خالیکنیم
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کهآمادۀدریافتاوبودند؛اوباغناییعظیم،القدسمحبوببرشاگردانوبرتمامآنانیآمدپساینروح

به ایشانرا آمدو کنیمولبریزیپر، سدیمسدود با راینرا گوییآبهایرود لحاظدرونیآبیاریکرد،

هایخودبیرونخواهدناگاهسدرابرداریم.دراینصورت،رودباشدتکاملجاریخواهدشدوازکنارهبه

هاوهمۀاعماقراکهبرسرهمهچیزراغرقکندوهمهچیزرابپوشاند،وتمامدرهخواهدرفت،گوییمی

بهاینشکلاستکهروح عملآوردکهالقدسباشاگردانوباجمیعآنانیبهراهشباشدپرخواهدکرد.

اینهمانکاریاستکههرساعتوبی اوهعملمیوقفهبهآمادۀدریافتاوبودند. پرآورد؛ را مۀژرفاها

گیرد،یعنیدلهاوروانهاییراکهجاییدرآنهابیابدوآنهارابافیض،محبتوعطایاپرساختهودربرمی

توانوصفکرد]...[.سازد،باغناییکهنمیمی

القدسپرستیدنیچهبایدمنظوردریافتروحاکنونبایدمالحظهکنیمکهبرایآمادهساختنخویشبه

هاییراعملآورد.اوبایدمکانبکنیم.نزدیکترینوبرترینآمادگیراخوداوبایددرانسانتحققبخشدوبه

اماعملیکهبه درانساندریافتکند. بهاینشکلبرایخودآمادهسازدوخودرا واسطۀآناوانسانرا

می روحآماده است؟ کدام دریافتکند، او در خودشرا تا میسازد انجام انسان در کار دهد:القدسدو

سازد.سازد؛دوم،اینخألراتاآنجاکهآنرابیابد،پرمینخست،اوراخالیمی

القدس،زیراتاآنمیزانیادرجۀدقیقترینآمادگیاستبرایدریافتروحخالیساختننخستینومهم

گردد.القدسمیانوهماندرجه،قادربهدریافتروحکهخألدرانسانایجادشود،اینانسانتاهمانمیز

خواهیمایراپرکنیم،ابتدابایدآنچهراکهدرآنهست،بیرونبریزیم.اگرمیخواهیمبشکهزیراوقتیمی

توانندمکانیواحدرااشغالکنند.پسدرآنشراببریزیم،بایدآبرابیرونبریزیم،زیرادوچیزمادینمی

شراببایدداخلگردد،بایداولآببیرونشود،زیراآنهادوچیزمتضادهستند.برایآنکهخداداخلاگر

گردد،الزاماًبایدمخلوقرابیرونکرد.هرمخلوقیبایدبیرونکردهشود،بهیکشکلیابهشکلیدیگر]...[.

مهچیزرارهاکند،حتیازاینرهاشدگیپسانسانبایدبگذاردکهگرفتهشده،خالیوآمادهگردد.بایده

سوینیستیصرفِخودبشتابد.درغیرایننیزبیرونبیاید،آنرانیزرهاکند،آنرابههیچبشمارد،امابه

روح اوقطعاً ازخودمیصورت، بهآخریندرجهراندومانعمیالقدسرا درویتا شودکهاوکارخودرا

یابیمکهاینطریقراجستجوکند.یرانمیعملآورد.اماکسبه

روح اینچنینالقدسبیچوناینآمادگینخستتکمیلشد، شخصیکه در را خود درنگعملدوم

سازد.هرچقدرطورکاملپرمیکنندگیاینشخصرابهآورد:اوتمامظرفیتدریافتعملمیآمادهشده،به

بیشتردریافتبه بیشترازاوراستیخالیشدهباشی، خواهیداشت؛هرچقدرازتوکمتربافیماندهباشد،

دریافتخواهیکرد.عزتنفس،روح،اراده،بایدخودراازهمۀاینهاخالیسازی.حتیاگرآسماندربرابر

خواهد.توگشودهشود،نبایدبخواهیواردآنشوی،مگراینکهنخستاطمینانبیابیکهخدااینراازتومی

سازد]...[.شودوآنراتماماًپرمیالقدسعطامی،فقطدراینخألاستکهروح«دریکمکانواحد»
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روح پرمیاینانهستندمسکیناندرروحواقعی؛ قوتبرروانآنانمیالقدسایشانرا دمد،سازدوبا

هایدرونیویوبیرونی،درتواناییریزد،درانسانیتدرونیعنیتمامغنایخودوهمۀگنجخودرابرآنمی

ها.تنهاکاریکهانسانبایدانجامدهد،ایناستکهاجازهدهدآمادهترینهاوپایینبیرونیاو،درباالترین

 القدسجایخالیراتقدیمکندتااوبتواندعملخودرادرآنبهکمالبرساند.شودوبهروح
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 مؤخره

 

هموارهالهامشودکهروحدرخاتمۀاینسفر،مشخصمی بخشحیاتمسیحیدرالقدس،جانکلیسا،

آنطولقرونواعصاربوده،وهم محبتیاستکهموجباینحیاتبودهاست.برحسباواستکهخودِ

تأکیداتگوناگونیبرروحدوره گاه،تعمیداستکههمچونظهورهایمختلف، القدسگذاشتهشدهاست.

عنوانمحبتالقدسبهاند،گاهنیزروحشود،گاهعطایاهستندکهبیشترموردتوجهقرارگرفتهالهیظاهرمی

بهبیانیدیگر،شاهدتدبیرروحیادگرگونیوتبدیلد القدسهستیم:عملاودرزندگیمااستکهراو...

اساساًموردتوجهبودهاست.

هایتثلیثنیزادراکشدهاست.ولیکناینتصریحدربارۀطبیعتعنوانیکیازشخصالقدسبهاماروح

میروح باز چهارم سدۀ به و گرفته صورت متأخر نسبتاً باگردالقدس مبارزه در جدلی، شکل به و د،

هایتروچشمگیرتردررسالهایپرصالبتهایپیروانآریوستحققیافتهاست.سپسمسألهبهشیوهطغیان

الهیاتیتثلیثیازسرگرفتهشد،یعنیاززمانسیریلاسکندرانیتادورۀقرونوسطی.

القدسکهدقیقاًشرطزندگیمسیحیدگیدرروحاماهربار،آنالهیاتتثلیثیکهبسطدادهشده،اززن

کند.القدساستکهتصدیقکردنمسیحوزندگیدراوراعطامیایکهخودِروحگونهاستجدانگشته،به

به نتیجه، میدر مطرح را متنمعاصر دو مؤخره، بهعنوان که یکیگونهسازیم هستند: ایخاصروشنگر

پاپژان استنوشتۀ روحپلدوم جایگاه میکه قرار تأکید یوبیلمورد دورۀ در دیگریالقدسرا و دهد،

تجربۀ بوده، آن عاملین از یکی وی که دوم واتیکان شورای با همسو استکه کـُنگار کاردینال نوشتۀ

آورد.القدسرادرطولاعصار،ونیزاهمیتاورادرروزگارما،بهیادمیروح

 

 



 پل دوم ژان

 القدس و هزارۀ نو روح  -۴۴3

القدسرانبایدنادیدهگرفت،زیراگرچههزارۀنومتمرکزاستبرتجلیلازوالدتمسیح،اماحضورروح

 کند.القدساستکهکلیسامسیحراتصدیقمیواسطۀروحگیریحضورداشتوهمچنینبهاودرتن



 مؤخره
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اندازهزارۀسومازبهجهانآمدنعیسیمسیح،فکروقلبدراینانتهایقرنبیستمودرچشم-19

ایمکهسوییوبیلبزرگیدوختهالقدسمعطوفشدهاست،درآنحالکهنگاهخودرابهسویروحکلیسابه

بزمانبشریصورتگرفتهوتوسطآن،کلیسااینرویدادراجشنخواهدگرفت.اینآمدندرواقعدرترتی

همچونرویدادیاستکهمتعلقبهتاریخبشربررویزمیناست]...[.

شود،مستقیماًاکنونبرایآنآمادهمیبردوکلیساازهمیوبیلبزرگکههزارۀدومرابهپایانمی-51

والدتعیسیداراینمودیمسیح تجلیلاز مورد سخندر واقع، در عینشناختیاست: در مسیحاست.

تحققیافتهاست.«القدسازطریقروح»گیریشناختیاست،زیرارازتنالقدسحال،آنداراینمودیروح

-گانه،هماناشخصاینکارهمینروحبودکهباپدروپسرهمذاتبوده،دررازمطلقخدایواحدوسه

شود،اصلمستقیم،امخلفتازخداحاصلمیایکهدرنظمحبت،عطیۀنامخلوق،سرچشمۀابدیهرعطیه

دهد]...[.وبهیکمعنا،موضوعتماسیاستکهخدادرنظامفیض،ازخودشارائهمی

به-50 متعلقاستبهمحتواییوبیلبزرگالقدسصورتمیواسطۀروحهمۀاینها نتیجه، گیردودر

می فقط کلیسا روحآتی. در یتواند این برای القدس، در آنچه شود. آماده زمان»وبیل پری واسطۀبه«

واسطۀاواستکهواسطۀاودرخاطرۀکلیساتحققیابد.بهتواندفقطبهالقدسصورتگرفت،اکنونمیروح

پسازوالدتمسیح.0111توانددرمرحلۀجدیدتاریخبشربررویزمینفعلیتیابد:سالاینامرمی

«بخشدخداوندگاریکهحیاتمی»تعنوانالقدس:نامۀپاپیتحروح

به0911سال مرحلۀدومآمادگی، کنندۀاودربطنجامعۀالقدسوحضورتقدیسطورخاصبهروح،

طورکهدرنامۀهمان-بخشهزارۀدوماستیوبیلبزرگکهپایان»شاگردانمسیحاختصاصخواهدیافت.

واسطۀبه”گیریشناختیدارد،زیرارازتنالقدس[نمودیروح]...-نوشتمDominum et vivificantemپاپی

صورتپذیرفتهاست.اینکارهمینروحبودکهباپدروپسرهمذاتبوده،دررازمطلقخدای“القدسروح

ایکهدرنظامخلفتازخدامحبت،عطیۀنامخلوق،سرچشمۀابدیهرعطیه-گانه،هماناشخصواحدوسه

،اصلمستقیم،وبهیکمعنا،موضوعارتباطیاستکهخدادرنظامفیض،ازخودشارائهشودحاصلمی

«منزلۀقلۀکوهاست.گیریبهدهد،رازتندهد.دراینعطیه،دراینارتباطیکهخداازخودارائهمیمی

روح فقطدر القدساستکهمیکلیسا شود. سالآماده هزار ایندو تواندبرایخاتمۀ پری»آنچهدر

واسطۀاودرخاطرۀکلیساتحققیابد.تواندفقطبهالقدسصورتگرفت،اکنونمیواسطۀروحبه«زمان

ها،مکاشفۀمنحصربهفردیراکهمسیحبرایهاوهمۀمکانالقدسدرکلیسایتمامزماندرواقع،روح

میانسان فعلیت آورد، ها و زنده همه روان در را آن و میبخشد اثربخش یعنیتسلی»سازد: دهنده،

فرستد،اوهمهچیزرابهشماتعلیمخواهددادوآنچهبهشماگفتم،القدسکهپدراورابهاسممنمیروح

(.01:06)یو«بهیادشماخواهدآورد.
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روح عمل و حضور مجدد کشف یوبیل، برای آمادگی وظایف نخستین میان در رابنابراین، القدس

هاکند،خصوصاًازطریقرازتأیید،یادرعطایا،نقشبینیم.اودرکلیساازطریقرازهایمقدسعملمیمی

انگیزد.هایگوناگونوخاصکهبرایخیریتکلیسابرمیوخدمت

0111یوبیلسال





 ایوْ کـُنگار

 القدس در طول اعصار تجربۀ روح  -۴۲1

(را1یابنده)ر.ک.متنالقدس،کوشیدهاینمکاشفۀتداومبارۀروحکاردینالکـُنگاربانگارشکتابشدر

واسطۀانبیاسخنگفتودردارد،بهیادآورد.آنکسکهبهالقدسرادرطولتاریخبیانمیکهعملروح

امروزنیزباماسخنمی بپذیریموازطریقاوزیپُریدرمسیحساکنبود، برمااستکهاورا ستگوید.

نماییم!

ازطریقتاریخقومشبهماانتقالداده،تاریخیکهتوسطافراد خدا مکاشفهمبتنیاستبرآنچهخودِ

برایرویدادالهام وسپس، وحکیماناسرائیلبودند، انبیا اینافرادهمانا و یافتهموردتفسیرقرارگرفت،

توسطانجیل رسوالنیاسخنگویقاطععیسیمسیح، نوشتهنگاران، بایداز پسابتدا هایکانـُنیانایشان.

توانآنرادورۀایکهمیسؤالکرد.امااگرخدابهعملکردندرتاریخودرزندگیافراددرفراسویدوره

آیاچیزینیست-دهد؟القدسانجاممیوآیااینهمانکارینیستکهروح-دهدتأسیسنامیدادامهمی

ایازآننتیجهشدهاست،بیاموزیم؟]...[تجربۀایندورۀتأسیسرخدادوبهشکلیریشهکهازآنچهبعداز

روحادامهیافتهاست.اینتجربهامروزنیزوجودداردوبیشازهرزماندیگریشدیداست،درعینحال

سنتزندهدرهمینماند.بازیمیانکتبمقدسوآموزد،هنجارینباقیمیکهآنچهدورۀتأسیسبهمامی

-القدسراامرنهفتهاست.بههمیندلیلاستکهتاریخرابازسازیخواهیمکرد،اماقطعاًنهتاریخعملروح

کنیم]...[.بلکهلحظاتمهموپرمفهومشناختیراکهازاوتهیهکردهومی-کاریکهغیرممکناست!

گونهکهنزدماآمده،ودرماوتوسطعیتخدااست،آنمنظورازایناصطالح،آنادراکازواق«:تجربه»

کند،یعنییکوجودبرایسویخودجذبمیمافعالاست،ومارادریکمشارکت،یعنییکرفاقت،به

بدونابطالفاصلهدرنظامشناختخودِ قراردارد، البتهدرآنسویدیدورؤیا همۀاینها وجودیدیگر.

مان:حضوریکهازسویطرحیازحضورخدادرماهمچونمقصدمحبوبزندگیازآنبهخدا،بلکهباعبور

همراهیمیطریقنشانه هرچهکهمحبترا تنویرو تسلی، اطمینان، شادی، اثراتآرامش، ودر کند،ها

زاینایاستخاص،حتیاستثنایی،ااند،درجهایکهعرفایبزرگتوصیفکردهگردد.تجربهمحسوسمی
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،یعنیازچیزیکه«لذتببریم»دهد،تابتوانیمازآنادراکازحضورخداییکهخودرادردسترسقرارمی

عادییافتمی امور استثنایی، آنسویامور در محبتاست. زندگیمعرفتو درموضوع دعا، در شود.

هاه،حضوروعملخدارادردعوتاجرایرازهایمقدسایمان،زندگیدرکلیسا،محبتبهخداوبههمسای

کنیم.هایکهگفتیم،تجربهمیودرنشانه

بدیهیاستکهآگاهیازاینتجربهوتصریحآنفقطازطریقاصطالحاتیاتفسیریمفهومیکهازآن

(.1:06)روم«دهدکهفرزندانخداهستیم.هایماشهادتمیهمانروحدرروح»شود.مااست،میسرمی

توانیمشککنیم.تجربه،اطمینانکنیم.تجربۀدینیهمیناست.نمیماخودرادرارتباطباخدادرکمی

کند،انسجاموهمگنیتجربۀماوتجلیاتشباآورد.آنچهایناطمینانراتأییدمیهمراهمیخاصخودرابه

گوید.ازآنسخنمیشهادتسایرمؤمنینوآنابْرشاهداناستکهرسالهبهعبرانیان

 القدسمنایماندارمبهروح
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 نمایه

 

 القدس، یک شخص از تثلیث روح  -۴

00القدسمخلوقنیست)متونروح است)متون31، بلکهخدا ،)0 ،31 ،10،15،65 (واینآن11،

دهند.کوشندنشانچیزیاستکهپدرانکلیسامی

،3،1،6،01سهخداوجودندارد،بلکهیکخدادرسهشخص:اینهمانوحدتدرتثلیثاست)متون

31،31،11،11،11،61،93.)

هاییدراستعاره-(.6،00،30،13،19،50،50،55،11،011،015،006القدس)متونطبیعتروح

(.00،03،30،39،60،90اینزمینه)متون

(.5،53،95)متون«صدورازپسر»مسألۀ-(.5،95القدسباپدر)متونصدور:ارتباطمنشأروح

(.16،005القدس)متونرسالتروح

(.05،09،66،91،015القدسباپسر)متونارتباطروح



 القدس عطیۀ روح  -۲

(.1،09،63القدسدرحالعملدرخلقت؛وخلقتتازه)متونروح

(.01،51،60،003(؛مُهرومسح)متون0،00،06،31،11القدسدرتعمید)متونیروحاعطا

(.1،01،01،06،51،61،11،91،019درعهدعتیقوعهدجدید)متونعطیۀروح

(.05،09،66،10اشبرمسیح)متونالقدسدرپریقرارگیریروح

ثمراتروح 01القدس)متون ،11 ،10 ،15 ،11 ،91 ،90 ،011 ،019 محبتروح-(.001، القدسو

(.01،51،50،51،55،60،99،015،011)متون

(.1،1،9،01،69،001القدسوکلیسا)متونروح

(.51،59،13،11،16،11،19،010،016،011،001القدس)متوندرخواستودعابهروح

،03،01،05،33،36،31،61،65،19،10،13،16،013،000،000القدس)متونزندگیدرروح

القدسوملکوتخداروح-(.61،11،15،90،96،010القدس)متوندگرگونیدرروح-(.001،001،009

 (.10،11)متون

 


