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مقدمه 
تعمق ،ادراک ،بزرگداشت ،گشایش« ...کشف دوبارۀ حضور و عملکرد  روحالقدس"،جهتی است که از
بخشیدهشده،ومارادعوتمیکندتادرآنواحد،همعملآنرادرعهد

سویژوبیلهبهسال 0991
تقدیسشده بهواسطۀ"

قدیم (نزد پاتریارخها ،انبیا )...و هم در «رسالت مسیحایی مسیح که همچون "
روحالقدس به عنوان "فرستادۀ پدر" ناشی شده است» بازخوانی نماییم و در دمیدن عظیم پنطیکاست

زندگیکنیموافاضۀروحالقدسرادریافتنماییم.همینگزینشژوبیلهبرایسال 0991استکهبرای

هایالزمرابرایرشدینوینفراهممیآورد .


شناسی،تمامیفرصت

القدس

القدسوبرایروح

الهیاتروح
القدسشناسی بعد از شورای واتیکان دوم رشد قابل توجهی نموده است ،خصوصاً در سالهای

اگر روح
سویاهمیتروحالقدسدر


،توجهرابه
ودرچارچوبگفتگوهایبینالکلیسایی،اگراحیاءعطیۀالهی

0911
زندگی مسیحی جلب کرده است ،مهم خواهد بود که امروز دوباره تعمق نماییم تا به روحالقدس همان
جایگاهیرابدهیمکهدرکلیسایشرقازآنبرخورداراست،0چهدرزمینۀالهیاتیوچهدرزمینهآیین
نیایش و زندگی روحانی ...بدین ترتیب ،این امکان را خواهیم داشت که روحالقدس را بهتر بشناسیم و
دریابیمکهآنتاچهحدتجلیحضورمحبتوشفقتخدااست؛اونوریاستکههرموجودانسانیرامنوّر
سازد،ویکهنهتنهاالهیاست،بلکههرکسراانسانیوبرادرانهمیسازد ...


می
سارابرایهردوکلیسایخواهریکساناست.متونکتابمقدسی

امامنابعکتابمقدسیوپدرانکلی

عمدتاًآشناهستند.مادراینجاصرفاًبخشهایاصلیآنرادرنظرخواهیمگرفت،بخشهاییکهحضورروح
رادرخلقتوخلقتنوینمتجلیمیسازد،یعنیعطیۀروح(رواحیهوه)درعهدعتیق،تمامیتحضورروح

ایکهثمربسیاربهبارمیآورد،آنگونهکهاعمال


بخشد،عطیه

ایکهبهرسوالنمی

سی،وعطیه
درزندگیعی
رسوالنورساالتپولسبرآنگواهیمیدهند .

امادرمقابل،منابعپدرانکلیساچندانآشنانیستند.مابهبازبینیآنهاخواهیمپرداختوسپسرشد
روحالقدس در تاریخ عملکرد داشته ،موجب
آنها را طی قرون وسطی از نظر خواهیم گذراند .در واقع " ،
پیدایشامورنوینمیشود،حتیاگراینامرنوینمارابهنوعیسرگردانسازد".همینتازگیروحاستکه


 ۴همانگونه که سرودی که مکرراً سراییده میشود ،شاهد آن است" :پادشاه آسمانی ،تسلیدهنده ،روح راستی ،تویی که
همه جا حضور داری و همه چیز را فرو میگیری ،گنجینه فیض و بخشنده زندگی ،بیا و در ما ساکن شو و ما را از هر گونه
پلیدی پاک نما و جانهای ما را نجات ده .تویی که تماماً نیکویی هستی ".این سرود در بطن کلیسای شرق قرار دارد.

تجربه روح القدس

حظهقرارمیگیرد.مابه

پردازیم،وهرمتنبهعنوانگواهیراستینبرعملروحموردمال


بهمطالعهآنمی

بررسیدورهپدرانکلیساوقرونوسطیکهبنیادیناستاکتفاخواهیمکرد،زیراکهمرورحدودبیستقرن
ازتاریخمسیحیتدرحوصلهاینکتابکوچکنیست.
الهیاتروحالقدسدربینپدرانکلیسا 

شکلگیری

تعمقدرموردروحالقدسنزدپدرانکلیسا،امریاستنسبتاًمتأخر.طرحآنتوسطایرنئوسریختهشد

و بهتدریج در پاسخ به ارتدادهای پدیدآمده ،رشد کرد .کسانی که مهمترین نقش را در این شکلگیری
پیمانروحالقدس".رساله

نامههاییبهسراپیون"وبازیلدر"
الهیاتیایفاکردند،عبارتندازآتاناسیوسدر" 
بازیلتوسطدوستویگریگورینازیانسوسوبرادرشگریگوریاهلنیسهتکمیلگردیدکهدرشورای
کاررفتودرآنالوهیتروحالقدس،هرچندبطورضمنی،بهرسمیت


عنوانکتابمرجعبه

قسطنطنیهبه
شناختهشد .
القدسشناسی در قرون اولیهتا این حد اندک تشریح شده

اما میتوان از خود سؤال کرد که چرا روح
شمارمیرفت،و


القدسامریبدیهیبه

است.دلیلاینامربسیارسادهاست:درکلیساینوپاحضورروح
مخصوصاً خود را بههنگام غسل تعمید (ر.ک .متون  )31 ،06 ،00 ،0و آیین سپاسگزاری ظاهر میکرد.
شدبهالوهیتپسروبهرابطهاشباپدر.هنوزارتدادیدرارتباطبا


مباحثاتالهیاتیآندورهمربوطمی
القدسشناسی


القدسوجودنداشت.ایرنئوساهللیون(فرانسه)یکیازاولینکسانیبودکهبحثروح

روح
هایتثلیثراموردمداقهقرارمیدهد:


)،ودرآننقشهریکازشخص
راپیشنهادکرد(ر.ک.متون05-01
نماید،روحتغذیهکرده،فزونیمیبخشدوانسان


د،پسرعملکرده،ایجادمی
"پدرْتصمیمگرفته،امرمیکن
سویکمالپیشرفتمیکند( ".علیهارتدادها).ویهمچنیننقشاساسیروحرادررؤیتخدا


تدریجبه

به
دهدکهتقدیسشدنکارروحمیباشد .


برجستهنموده،نشانمی
القدسشناسی را مشخص نموده ،روح ،روحالقدس و پاراکلت را از یکدیگر

سپس ترتولیان ،واژگان روح
نمایدوتوضیحمیدهدکهبرخالف


عنوانیکجوهروسهشخصتعریفمی

کندوتثلیثرابه

متمایزمی
باشند.ویهمچنیننقشروحالقدسرادر

حالتباوریِپراکسئاس،پسروروح"شریکدرجوهرپدر"  
می

دامیسازد(متن .)06

غسلتعمیدازنوهوی
در همان دوره ،نوواسیان بر درک عمیق نقش روحالقدس گواهی میدهد که به کلیسا جان بخشیده،
موجبپیدایشعطایایمتعددمیشود .
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مقدمه

القدسرابهعنواننوریکه


کنند:کلمنت،روح

القدسراقیدمی
کلمنتواُریژناسکندرانینیزمقامروح
نماید،معرفیمیکند؛


سویخداجذبمی

هارابه

عنوانقدرتکلمهکهانسان

شودونیزبه

ازکلمهساطعمی
باشد(تفسیریبرانجیلیوحنا).بهعالوه،اُریژنبامتمایز


دهدکهروحمنشاءتقدیسمی
اُریژننیزنشانمی
ساختنسهشخصدرتثلیثوباتأکیدبروحدتایشانونیزباتکیهبرتداومعهدعتیقوعهدجدید،الهیات
ریزیمینماید(متن .)01


تثلیثیراطرح
امامشخصاًاینآتاناسیوساستکهدرسالهای 359تا،361بهمنظورپاسخبهدوستخودسراپیون،
اسقفتموئیس،برآنشدکهیکالهیاتروحالقدسیراتدویننماید،زیراسراپیونبامسیحیانیکهعقاید

تأسفانگیزی در مورد روحالقدس داشته ،او را یک مخلوق میانگاشتند ،مشکالتی داشت .لذا آتاناسیوس

کندکهروحالقدستماماًالهیبوده،جوهریکسانیباپدروپسردارد


مبادرتبهنشاندادنایننکتهمی
گرداند.ویچنینمینگارد":پدرنوراست،پسرتالئلواو،وروحْ


هاییبهسراپیون)وماراالوهیمی

(نامه
.موجودیتروح،واقعیوحیاتبخشاستورابطۀیگانهو

واسطهاومامنورمیشویم".


کسیاستکهبه
همسانیبادوشخصدیگردارد،اماازپسرمتمایزاست .
درهماندورهدرغرب،هیالریوسنیزیکالهیاتتثلیثیرادرتقابلبامکتبآریوس،تدوینمیکند.در

اصل،زندگیهیالریوسبیشباهتبهزندگیآتاناسیوسنیست،زیراکهوینیزبهمبارزهبامکتبآریوس

(آریانیسم)پرداخته،طعمتبعیدرامیچشد.اهمیتکتاباوبهنامدترینیتاته( ،)De Trinitateمربوطبه

ایناستکهویواژگانالهیاتیراتدقیقکرده،بهنحویبارزترازترتولیان،تمایزمیانجوهرسهشخصرا

در غرب مطرح ساخته ،هر سه را "یک خدا" معرفی میکند .وی همانند افراهات (متن  )09و مانند
القدس،تقدیسومتبدلساختنریشهایمخلوقاستتا


نمایدکهنقشروح

آتاناسیوسوبازیل،تأکیدمی
ویدر حیات الهی مشارکت داشته باشد .منتها،تعمق او در مورد روحالقدس تا حدی خالصه است .وی
القدسالوهیبوده،بهخودیخودحیاتداردوازپدروپسرمتمایزاست .


کندکهروح
تصدیق 
می
ایبودندکهبهالهیاتروحالقدستمامیبُعدالزمراعطاکردندوآنهم


درواقع،اینعلمایکپادوکیه
بهطور اتفاقی :نوآوری ستایش پایانی 0بازیل قیصریه به هنگام عید قدیسْ اوپسیک ،در روز  5سپتامبر

(مطمئناًدرسال،)311منجربهاینشدکهاسقفقیصریهتوضیحوتوجیهطویلیارائهدهدکهبهرساله
)،بهواسطۀاشعارخودودر
روحالقدسمادیتبخشید.دوستاوگریگوریاهلنازیانسوس(متون  11-10

رسالهالهیاتی30بهویمددرساند،وبرادراوگریگوریاهلنیسهازسال319تا391اثراورادنبالکرد.

 ۲وی بجای نیایش سنتی یعنی "جالل بر پدر ،توسط پسر در روحالقدس" ،عبارت تازهای را وارد ساخت ،یعنی " :جالل بر
پدر ،بههمراه پسر ،بههمراه روحالقدس" ،که بدین ترتیب مساوی بودن سه شخص را متجلی میسازد میسازد.
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گریرابراومینهادند)،الوهیت


خدایی

وضوحبیانکند(ازبیممخالفانخودکهبرچسبسه

آنکهبه

بازیلبی
کنندۀاودرزندگیمانراتأییدنمود .


القدسونقشتقدیس

روح
بهدنبالآتاناسیوسوبازیل،گریگوریاهلنیسهبهفرمولتثلیثیغسلتعمیداشارهکرده،بااستنادبه

گویدکهروحالقدس،


کند.ویهمچنینمی

گیریمی

القدسرانتیجه

الوهیشدنما،الوهیتتاموتمامروح
میبردکهنورخودرابرهمه
ذاتباپدروپسراست.برایمجسمساختنآن،ویاستعارهچراغرابهکار 


هم
گیردوسعیمیکندکهبدینترتیبوحدتعملسهشخص


افکند،ویامثالچشمهرادرنظرمی

چیزمی
هرفعالیتیازپدرناشیمیشودکهتوسطپسرنموکرده،درروحتکمیل

رابفهماند.لذاچنینمینویسد":

میگردد" (سهخداوجودندارد).ویهمچنینماراواردسرّخدامیگرداند":آیاحرکتدَوَرانیجاللرا

یابدوپدربهواسطۀپسر.ازنو،پسردرنزدپدرجاللداردواینپسر


بینی؟پسرتوسطروحجاللمی

می
شود.زیراکهپدرجزبهواسطۀجاللحقیقیپسریگانه،توسطچهجاللخواهدیافت؟

یگانه،جاللِروحمی
مقدسبهعنواندایره،پسررا


جزدرشکوهروح،درچهازنوجاللخواهدیافت؟بدینترتیبکتاب
وپسر
هاومقدونیها).با


(موعظهدرموردروحعلیهپنوماتوماک
توسطروحوپدرراتوسطپسرجاللمیبخشد" 

روبلفبههنگامنقاشیشمایل

آیدکهآیااینامر،الهامبخشِآندرهئی 


خواندناینمتن،اینسؤالپیشمی
تثلیثنبودهاست،زیراکهویهمانحالتحلقویجاللومحبترامینمایاند .

کنندهای درتعریف الوهیت روحالقدس ایفا کردهاند .لیکن

در هر حال ،علمای کپدوکیهای نقش تعیین
یتبخشندۀروحوجایگاهاورادر
ایشانبهتعمقسادهاکتفانکرده،بلکهبرعکسنقشتقدیسکنندهوالوه 

آییننیایش،مخصوصاًدراپیکلز،آشکارکردهاند .
عرفانی،نقشروحالقدسرادر


ایمشابه،اماباتأکیداتشبه
)به 
گونه
سیریلاورشلیمی(متون 31-30
میرساند .
تعمیدودرآییننیایشتصریحکرده،قطعاًطنینیکرسممتداولرادرقرنچهارمبهگوش 
اما مؤلفی وجود دارد که امروزه ما او را از نو کشف میکنیم که نقشی تعیینکننده در تشریح
القدسشناسیداشتواوکسینیستجزدیدیموسنابینا(متون.)30-06اودرواقعمحورهایمهم


روح
یک الهیات روحالقدسی و حتی الهیات تثلیثی را تعریف کرده است و خود اوگوستین نیز در ابتدای  دِ
ترینیتاته ،خود را مدیون وی میداند ،حتی اگر مؤلفین دیگری مانند ماریوس ویکتورینوس (متن  )01و
آمبروزاهلمیالن(متن)11هموارهافکاراوراتحریفکردهباشند .
اندیشه اوگوستین در مورد روحالقدس (متون  )56-15نسبتاً متأخر است .وی بعد از تجربۀ وساطت
القدسراکشفمیکند.اما


کندکهتثلیثرادرکنمایدوبهتدریجنقشروح

مسیحطیایمانش،سعیمی
القدسدستمییابد.بعداًدردِترینیتاته،ویبهبُعدیتقریباً

سریعاًبهنوعیتعمقپیشرفتهدرموردروح
عرفانی میرسد ،آن هنگام که چنین مینگارد" :هنگامی که این روح ،خدا از خدا،خود را به انسان عطا
سازدزیراکهویمحبتاست.انساننمیتواندخداراجز


کند،اورابامحبتخداوهمنوعمشتعلمی

می
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بهواسطۀخدادوستبدارد ".بیشکاوگوستینبیشتربهتوضیحسرّتثلیثاهمیتمیدهدتابهارائهیک

،لیکنصفحاتبسیارزیباییدرموردروحالقدسوجوددارد،مانندمحبت(متون

القدسشناسیتشریحی


روح
)واینصفحات،نهتنهابرقرونوسطایغرباثرگذاشتهاند،بلکههمچنینبرقدیسْآنسلمو

56-51،50
وحالقدس
عالوهباعثبرجستهشدننقشتشکیلدهندۀر 

نیزبرریچاردسنت-ویکتوروالهیاترُهبانی...به
عنوانمحبتبهکلیساجانبخشیده،بهتدریجتمامیمسیحیانرادر


شود.اینروحاستکهبه

درکلیسامی
مسیحیکدلویکجانمینماید،همانگونهکهجماعتاولیۀاورشلیمچنینبود .

درهمانزمانوقبلازسیمئونالهیدانجدید،ژانکاسیانکهبهترینجنبۀسنتپدرانصحراراازنو

دهدکهروحالقدستاچهحددردعاعمل


مشاهدهشود)،نشانمی
کارمیبرد(همچنینمتون 60-59


به
میکندتاآنرابدلبهدعایآتشنماید(متن .)51

شهرتداشتنیزمتنقابلمالحظهای()51درموردافاضۀ

بربطروحالقدس" 

افراییمسوریهایکهبه"

یدهد .
روحارائهم 
القدسشناسی شرق ،یک الهیات

اما عمدتاً این سیریل اسکندریه است که با استفاده از دستاورد روح
میورزد(متون-63
رنقشمنورکنندهوالوهیتبخشندۀآن تأکید 

القدسیمستحکمراپیشنهادمیکندوب


روح
 .)66
لئون کبیرکه بهخاطر دستاوردش درمورد مسیحشناسی ،از معروفیت بیشتری برخوردار است ،در
هایشدرموردپنطیکاست،قطعاتزیباییدرموردروحالقدسنگاشتهاستودرآنعملکرداورا


موعظه
دقتشرحمیدهد(متون .)61-61


به
دنیسآئروپاگیت،باوجوداینکهبهدورۀپدرانکلیساتعلقندارد،بهدلیلنفوذشبرسراسرقرونوسطی،

وچهدرغرب،قابلتوجهاست.قطعاتمربوطبهروحالقدسدرآثاراونسبتاًنادراستواین

چهدرشرق
کند،همانروحالقدساستیانه(متن.)69


آیدکهآیاآنروحخداساالریکهبداناشارهمی

سؤالپیشمی
نکتۀقابلتوجهتأمالتاوایناستکهنقشروحرادرآییننیایشبرجستهمیسازد .

بهمنظورنوعیحسنختامبردورۀپدرانکلیساکهمیدانتاختوتازجدلهایبسیاریبودهاست،

سرا،تفسیریرابرمتنپنطیکاستارائهمیدهدکهدرعینمهیجبودن،شاعرانهنیزهست .

رومانوسِآهنگ

روحالقدسوکلیسادرقرونوسطی 

در قرون وسطی ،چشماندازها تا حدی تغییر میکند :روحالقدس نه تنها موضوع تحلیلهای وسیعی
میگردد (تحلیل های پییر لومبارد که دستاورد پدران را از نو مطرح ساخته ،به آن انتظام میبخشد،

مخصوصاًدستاوردهیالریوسواوگوستین،بوناونتورا،توماسآکوئیناس،گریگوریپاالماس،)...بلکههمچنین
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گردد،چهدرزندگیمسیحی،آنگونهکهسیمئونالهیدانجدیدگواهآن


تریبرخوردارمی

ازجایگاهمهم
است ،و چه در آیین نیایش (غسل تعمید ،در تأیید ،راز سپاسگزاری ،در انتصاب)؛ و دعاهای مربوط به
روحالقدس گاه بهنحو شگفتآوری افزایش مییابند Veni creator :در قرن نهم ،دعای  Veni Sancte


درقرنسیزدهم.سرودهاییدربارۀروحالقدسنیز

Spiritusدرقرندوازدهم،قطعۀVeni Sancte Spiritus
بههماننسبتمتعددمیباشند:درشرقودرغرببایوحنایدمشقی(متن،)13گریگورینارِکی(متون

)،سیمئونالهیدانجدید(متن،)11یوحنااهلفکامپ(متن،)19آداماهلسنتویکتور(متن

11-15
 ،)91ژان پکهام (متن  ،...)016شاید به استثناء سنت آنسلم .شکوفایی فرقههای رُهبانی همچون عمل
روحالقدس تصدیق شدهاند ،و بهطور کلی ،هفت عطیه روحالقدس مورد استغاثه قرار میگیرند،و بهعنوان

رجدیدیدرتعریفقدوسیتتلقیمیشوندوتوسطروپرتدوتز(متون،)90-91هوگاهلسنت

عنص
)موردمطالعهقرارمیگیرند.اینعطایابرخالفدورۀباستان،

ویکتور(متن،)91بوناونتورا(متون001-011
هاییجداازایمان،امیدومحبتتلقینمیشوند،بلکههوگاهلسنتویکتورآنهارا


عنوانفضیلت

دیگربه
هامیشوند.دیدگاهویبعدهاتوسطبوناونتوراو


کندکهموجبپیداییفضیلت

هایروحانیتعریفمی

انگیزه
توماسآکوئیناسمورداستفادهقرارخواهدگرفت .
با این حال ،مسألهای که موجب نفاق میان شرق و غرب میشود ،عبارت است از دانستن اینکه آیا
پدیدمیآیدکه

روحالقدسصرفاًازپدرصادرمیشودیاازپدروپسر،وازاینامر،مشکلدردناکفیلیوک

منجربهجداییمیاندوگروهمیگردد .

گریگوریکبیرکههنوزبهدورۀپدرانکلیسانزدیکبود،مزیتمشهودساختنرابطهمیانمسیحشناسی

بهنحویحتیبارزترازپدرانارائهمیدهد .

القدسشناسیرا(متن)10


وروح
دانجدیدکهچنیننامیدهشدهاستزیراکهبهقلههایتعمقدرروحرسیدهوزندگی


سیمئونالهی
القدسشناسیوسیعیتبدیلکرد.اودراثرخود،در


مطابقانجیلرامرمتنمودهبود،کلاثرخودرابهروح
القدسراکهبهویعطاشدهبود،تجلیلنموده،وازآنداللتهاییضمنیبرای

قالبعبارتنور ،
روح
عنواننتیجۀآننمایانمیسازد.او


)ومتبدلشدنفردرابه
زندگیمسیحیاخذمیکند(متون11-19

القدسابرازمیداردواینچیزیاستکهدرسنتشرقینادر


همچنیندعاهایپرشوریراخطاببهروح
است.
)رهمیپیماید.اودراینمیانتنهانبود،زیراکه

هیلدِگارداهلبینگن،بارؤیاییدربارۀتثلیث(متن93
باید همچنان راهبههای هلند و بلژیک را نیز قید کرد ،از جمله  مکتیلد از ماگدِبورگ ،و از سوی دیگر،
روپرتازدوتزرا ...
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سعیداردبهشیوهایکامالًمتفاوتبهتثلیثتوجهنماید.اوازیکتحقیق

ریچارداهلسنتویکتور
منطقیحرکتمیکند(متن،)95بیآنکهزندگیدرروحرانادیدهانگاردکهمکتبسنتویکتورسعیدارد

آنرادریکدیدگاهاگوستینیبسطدهد(متن .)96
وسعیمیکننددرقطعاتبسیارزیبا(متون-91

هابرمیگزینند


همیندیدگاهاستکهسیسترسیان
 )015نکاتی چند را تصریح نمایند :یعنی ماهیت زندگی در روح ،تبدلی را که متحقق میسازد،
دهد،شادیمداوموآرامشباطنیراکهپدیدمیآورد.گیوماهل


فرزندخواندگیالهیکهمارادرآنقرارمی
سنت تییری در واقع اولین کسی است که در غرب به تعریف مفهوم تجربه ،به عبارت دیگر تجربۀ
روحالقدس ،میپردازد .وی در این چارچوب  ،به سیمئون الهیدان جدید بسیار نزدیک است ،حتی اگر

کارمیبرد،متفاوتباشند .


اشبه

عباراتیکهبرایتوضیحتجربه
القدسبحثمیکنند،بهاینتجربۀروح(متن 009مالحظه


درواقع،تمامیکسانیکهدرموردروح
کنند.ونیزحتیکسانیکهتحلیلهایالهیاتی


شود)کهبرایزیستنبهایشاندادهشدهاست،اشارهمی
مهمیرامتحققساختهاند،نظیربوناونتورا،توماسآکوئیناس(متون،)005-000گریگوریپاالماس(متن

پییرتورِلاخیراًایننکتهرادرموردتوماسآکوئیناس
کتمیکنند.ژان -

،)006همگیازهمینتجربهحر
القدسبههماهنگیمیرسند .

بهاثباترساندهاست.بدینسانالهیاترُهبانیوالهیاتمَدْرَسیدرزمینهروح
القدسشناسیاگردردورۀپدرانکلیساوقرونوسطیتعریفشدهاست،اینامراز


محورهایمهمروح
رشدوتبدیلبهنوعی"مکاشفۀپیوسته" بازنایستاده،چهدرحوزۀتابعیتشورایواتیکاندوموچهدر
الکلیساییودرحیاتکلیسا،کهدرآنروحالقدسْرئیسعملاست.


گفتگوهایبین
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تجربه روح القدس

کتابمقدس
روحالقدس ،حاضر در خلقت
درابتدا،خداآسمانهاوزمینراآفرید.وزمینتهیوبایربودوتاریکیبررویلـُجّه،وروحخداسطح
آبهارافروگرفت(پید .)0-0:0
روحخدادرواقعجهانراسرشارگردانیدهاست،وویکههمهچیزراباهممتحدنموده،برهرآوایی
شناساست(حک .)1:0
امااوکهمارابرایایندرستساخت،خداستکهبیعانۀروحرابهمامیدهد(-0قرن 3.)5:5


عطیۀ روحالقدس
آگاهباشبصلئیلبناوریبنحورراازسبطیهودابهنامخواندهام،

یهوهموسیراخطابکرده،گفت":
واورابهروحخداپرساختهام،وبهحکمتوفهمومعرفتوهرهنری(".خروج .)3-0:30

"من بهتنهایی نمیتوانم تحمل تمامی این قوم را بنمایم زیرا بر من زیاده سنگین است .و اگر با من
چنینرفتارنمایی،پسهرگاهدرنظرتوالتفاتیافتممراکشته،نابودسازتابدبختیخودرانبینم!" 
هفتادنفرازمشایخبنیاسرائیلکهایشانرامیدانیکه

پسخداوندموسیراخطابکرده،گفت":
مشایخقوموسرورانآنهامیباشندنزدمنجمعکن،وایشانرابهخیمۀاجتماعبیاورتادرآنجاباتو

بایستند.ومننازلشده،درآنجاباتوسخنخواهمگفت،وازروحیکهبرتوستگرفته،برایشانخواهم
نهادتاباتومتحملباراینقومباشندوتوبهتنهاییمتحملآننباشی(".اعد .)01-01:00
پسموسیبیرونآمده،سخنانخداوندرابهقومگفت،وهفتادنفرازمشایخقومراجمعکرده،ایشانرا
بهاطرافخیمهبرپاداشت.وخداونددرابرنازلشده،باویتکلمنمود،وازروحیکهبرویبودگرفته،بر
 3از آنجا که نقل قول تمامی آیات کتابمقدس در مورد روحالقدس بهخاطر کثرت آنها امکان پذیر نیست (عبارت عبری رواح
در عهدعتیق  373بار بهکار رفته است ) ،ما فقط چند بخش را که از اهمیت خاصی برخوردار است ذکر خواهیم کرد،
بخشهایی که تداوم میان عهدعتیق و عهدجدید را مشهود میسازند.
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آنهفتادنفرمشایخنهادوچونروحبرایشانقرارگرفت،نبوتکردند،لیکنمزیدنکردند(.اعد-01:00
 .)05
وخداوندبهموسیگفت":یوشعبننونراکهمردیصاحبروحاستگرفته،دستخودرابراوبگذار.
واورابهحضورالعازارکاهنوبهحضورتمامیجماعتبرپاداشته،درنظرایشانبهویوصیتنما.واز
عزتخودبراوبگذارتاتمامیجماعتبنیاسرائیلاورااطاعتنمایند(".اعد .)01-01:01
وچونشائولروگردانیدتاازنزدسموئیلبرود،خدااوراقلبدیگردادودرآنروزجمیعاینعالمات
واقعشد.وچونآنجابهجبعهرسیدند،اینکگروهیازانبیابهویبرخوردند،وروحخدابراومستولی
میانایشاننبوتمیکرد-0(.سمو .)01-9:01

شده،در
و سموئیل بهیسا گفت":آیا پسرانت تمام شدند ".گفت" :کوچکتر هنوز باقی استو اینک اوگله را
میچراند".وسموئیلبهیساگفت":بفرستواورابیاور،زیراکهتااوبهاینجانیایدنخواهیمنشست".پس

روونیکوچشموخوشمنظربود.وخداوندگفت":برخاسته،اورامسحکنزیرا


اوسرخ
فرستاده،اوراآوردو
کههمیناست ".پسسموئیلحـُقۀروغنراگرفته،اورادرمیانبرادرانشمسحنمود،وازآنروزبهبعد
روحخداوندبرداودمستولیشد،وسموئیلبرخاسته،بهرامهرفت-0(.سمو .)03-00:06
والیشعردایایلیاراکهازاوافتادهبود،برداشتوبرگشتهبهکنارهاردنایستاد .
پسردایایلیاراکهازاوافتادهبود،گرفتوآبرازده،گفت":یهوهخدایایلیاکجاست؟"وچوناونیز
آبرازدبهاینطرفوآنطرفشکافتهشدوالیشععبورنمود .
روحایلیابرالیشعمیباشد".وبرای

وچونپسرانانبیاکهروبرویاودراریحابودنداورادیدند،گفتند":
مالقاتویآمده،اوراروبهزمینتعظیمنمودند-0(.پاد .)05-03:0
ایازریشههایشخواهدشکفت.وروحیهوهبراوقرارخواهد


ونهالیازتنهیسیبیرونآمده،شاخه
گرفت،یعنیروححکمتوفهموروحمشورتوقوتوروحمعرفتوترسیهوه.وخوشیاودرترسیهوه
خواهدبود(.اش .)3-0:00
اینکبر(زمین)تشنهآبخواهمریختونهرهابرخشک.روحخودرابرذریتتوخواهمریختوبرکت
خویشرابراوالدتو(.اش .)3:11
روحخداوندیهوهبرمناست،زیرایهوهمرامسحکردهاستتامسکینانرابشارتدهمومرافرستادهتا
شکستهدالنراالتیامبخشمواسیرانرابهرستگاریومحبوسانرابهآزادی،وازسالپسندیدهیهوهندا

نمایم(.اش .)0-0:60
مراگفت":ایپسرانسان،برپایهایخودبایستتاباتوسخنگویم ".و چوناینرابهمنگفت،روحْ
داخلمنشده،مرابرپایهایمبرپانمود.واوراکهبامنمتکلمنمودشنیدمکهمراگفت":ایپسرانسان،
انگیزیکهبهمنفتنهانگیختهاند.ایشانوپدران


فرستم،یعنینزدامتفتنه

منتورانزدبنیاسرائیلمی
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یانورزیدهاند[".]...آنگاهروحمرابرداشتوبردوباتلخیدرحرارتروحخود

ایشانتابهامروزبرمنعص
رفتمودستیهوهبرمنسنگینمیبود.پسبهتلابیبنزداسیرانیکهنزدنهرخابورساکنبودندرسیدم.

(حزق3-0:0؛ .)05-01:3
وبعدازآن،روحخودرابرهمۀبشرخواهمریختوپسرانودخترانشمانبوتخواهندنمودوپیران
شماوجوانانشمارؤیاهاخواهنددید.ودرآنایام،روحخودرابرغالمانوکنیزاننیزخواهمریخت(.یول
 .)0-0:3

روحالقدس در زندگی عیسی
بعد از مالقات فرشته با زکریا ،مژده را شاهد هستیم که طی آن ،فرشته به مریم بشارت میدهد و
روحالقدسبرتوخواهدآمدوقوتحضرتاعلیبرتوسایهخواهدافکند؛ازآنجهت،آنمولود
میگوید ":

).سپسنوبتبهمالقاتوتعمیدعیسیمیرسد .

مقدسْپسرخداخواندهخواهدشد(".لو35:0
آنگاه"عیسیبهقوتروحبهجلیلبرگشتوخبراودرتمامیآننواحیشهرتیافت.واودرکنایس
).معجزاتیکهویبهانجاممیرسانـَد،عمل

دادوهمهاوراتعظیممیکردند"(لو05-01:1


ایشانتعلیممی
لیکنچونتسلیدهندهکهاوراازجانب

باشدواووعدهمیدهدکهروحرانزدشاگردانبفرستد".


روحمی
ستیکهازپدرصادرمیگردد،اوبرمنشهادتخواهدداد.وشما

پدرنزدشمامیفرستمآید،یعنیروحرا

نیز شهادت خواهید داد زیرا که از ابتدا با من بودهاید( ".یو  .)01-06:05عیسی بعد از رستاخیز خود،
روحالقدسرابیابید.گناهانآنانیراکهآمرزیدید،برای
دمدومیگوید ":


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

عملکرد روحالقدس در زندگی رسوالن
القدسدرزندگیرسوالن،چهدربشارتانجیلوچهدرشفاهاییکهمتحققمیسازد،دائمی


کارروح
است...چنانچهکتاباعمالرسوالنبرآنگواهیمیدهد.دراینجانیزبهذکربخشهاییکهمهمهستند

کنیم:پنطیکاست،شهادتاستیفان،فیلیپسبههنگامتعمیدمردحبشی،خواندهشدنشائولدر


اکتفامی
راهدمشق ...
پولسقدیسدررساالتخود،الهیاتروحالقدسوتنوععطایادروحدتکلیسا(-0قرن)311:00را

سازدکهنمونههایآنازاینقرارند :


مطرحمی
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روحالقدسکهبهماعطاشد،ریختهشدهاست(.روم .)5:5
محبتخدادردلهایمابه 

اگرروحاوکهعیسیراازمردگانبرخیزانیددرشماساکنباشد،اوکهمسیحراازمردگانبرخیزانید،
بدنهایفانیشمارانیززندهخواهدساختبهروحخودکهدرشماساکناست(.روم .)00:1

اآلن خدای امید ،شما را از کمال خوشی و سالمتیدرایمان پر سازد تا به قوت روحالقدس در امید
افزودهگردید(.روم .)03:05
کسندانستهاست،جزروحخدا.لیکنماروحجهانرانیافتهایم،بلکهآن


همچنیننیزامورخداراهیچ
روحکهازخداستتاآنچهخدابهماعطافرمودهاستبدانیم،کهآنهارانیزبیانمیکنیمنهبهسخنان

هاجمعمینماییم.


هاراباروحانی

آموزدوروحانی

القدسمی

سان،بلکهآنچهروح
آموختهشدۀازحکمتان

(-0قرن .)03-00:0
آیانمیدانیدکههیکلخداهستیدوروحخدادرشماساکناست؟اگرکسیهیکلخداراخرابکند،

خدااوراهالکسازد،زیراهیکلخدامقدساستوشماآنهستید-0(.قرن .)01-06:3
القدسعیسیراخداوندنمیتواندگفت-0(.قرن .)3:00


احدیجزبهروح
شدهازماونوشتهشدهنهبهمرکّب،بلکهبه


باشید،خدمتکرده

ایدکهرسالۀمسیحمی

چونکهظاهرشده
روحخدایحیّ،نهبرالواحسنگ،بلکهبرالواحگوشتیدل-0(.قرن .)3:3
تید،خداروحپسرخودرادردلهایشمافرستادکهندامیکند"یاابّا" یعنی"ای

اماچونکهپسرهس
.لهذادیگرغالمنیستیبلکهپسر،وچونپسرهستی،وارثخدانیزبهوسیلۀمسیح(.غال .)1-6:1

پدر"
ودرویشمانیزچونکالمراستی،یعنیبشارتنجاتخودراشنیدید،درویچونایمانآوردید،از
روحقدوسوعدهمختومشدیدکهبیعانۀمیراثمااست،برایفدایآنمِلکخاصاوتاجاللاوستوده
شود(.افس .)01-03:0
دانیمکهدرویساکنیمواودرما،زیراکهازروحخودبهمادادهاست.ومادیدهایموشهادت


ازاینمی
دهندۀجهانبشود.هرکهاقرارمیکندکهعیسیپسرخداست،خدا

میدهیمکهپدرپسررافرستادتانجا 
ت

درویساکناستواودرخدا.ومادانستهوباورکردهایمآنمحبتیراکهخدابامانمودهاست.خدا

محبتاستوهرکهدرمحبتساکناست،درخداساکناستوخدادروی-0(.یو.)06-03:1
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مرجعرسمیتعلیمی
 -۴اقرار سهگانۀ ایمان تعمیدی

القدسرامییابیم.


تریناعتقادهایایمانیدرموردروح

هنگامتعمیداستکهماقدیمی

دراقرارایمانبه
ارجاع یا عدم ارجاع به روحالقدس در واقع اجازه میدهد که فرمولهای دوگانه را از فرمولهای سهگانه
ورشدندرآبتعمیدهمراهمیشود .


گانۀایمانباسهبارغوطه
متمایزسازیم.اقرار 
سه
شود،کسیکهتعمیدمیدهد،باگذاشتندستبروی


هنگامیکهشخصتعمیدگیرندهداخلآبمی
میگوید":آیابهخدایپدرکهقادرمطلقاستایمانداری؟" 

نوبۀخودمیگوید :


گیرندهبه

وشخصتعمید
"ایماندارم ".
وشخصتعمیددهنده،درحالیکهدستبرسرتعمیدگیرندهگذاشتهاست،بالفاصلهاورایکبارتعمید
دهد.سپسمیگوید :


می
"آیا ایمان داری به عیسی مسیح ،پسر خدا که بهواسطۀ روحالقدس از مریم عذرا زاده شده ،در عهد
پنطیوسپیالطوسبهصلیبکشیدهشده،بعدازمرگ،درروزسومازمیانمردگانبرخاسته،بهآسمانها
صعودکرده،درسمتراستپدرنشسته،برایداوریزندگانومردگانخواهدآمد؟" 
وهنگامیکهبگوید :
"ایماندارم ".
برایباردومتعمیددادهمیشود .

باردیگرشخصتعمیددهندهمیگوید :

آیابهروحالقدسدرکلیسایمقدسایمانداری؟" 

"
نکهتعمیدگرفتهاستمیگوید :

آ
وبدینترتیببرایبارسومتعمیدمیگیرد .

"ایماندارم"

هیپولیترومی،سنـّترسوالن ،فصل .00
 -۲الوهیت روحالقدس

کند،مرحلهایرادراینتعریف


القدسراتأییدنمی
علیرغماینکهشورایقسطنطنیهعلناًالوهیتروح
بازیلقدیسیعنیرسالهروحالقدسکهبرادراوگریگوریاهلنیسهدراینشورااز

قائلمیشودوبهاثر

آن دفاع میکند ،رجوع مینماید .مقاله مربوط به روحالقدس که آن را در نماد ایمان مییابیم ،بیش از
گذشتهبسطدادهشدهاست،اماتاریخآنممکناستکههمزمانباخوداینشورانباشد .
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ماایمانداریمبهخدایپدریگانهکهقادرمطلقاست،وخالقآسمانوزمینوتمامیچیزهایمرئیو
نامرئیاست،وبهخداوندعیسیمسیح،پسرخدا،یگانهمولودکهپیشازتمامیاعصارتوسطپدرمولود
قشدهباشد،باپدرهمذات

شدونورازنوروخدایحقیقیازخدایحقیقیاست،مولودشدهبیآنکهخل

بوده و بهواسطۀ او همه چیز ساخته شد؛ که بهخاطر ماانسانها و بهخاطر نجات ما از آسمانها نازل شده،
القدسومریمعذراتنگرفته،انسانشد؛بهخاطرمادرزمانپنطیوسپیالطوسبهصلیب


واسطۀروح

به
کشیدهشد،مشقتکشیده،درقبرنهادهشد،وبرطبقکتبمقدس،درروزسومازمیانمردگانبرخاسته،
بهآسمانهاصعودکردودرسمتراستپدرجلوسکردهودرجاللخواهدآمدتازندگانومردگانرا
القدسکهخداونداستوحیاتمیبخشدوازپدر


داورینماید؛وسلطنتاوپایانینخواهدداشت؛وبهروح
اپدروپسریکسانپرستششده،تجلیلمییابد،وتوسطانبیاءسخنگفتهاست؛وبه

ناشیمیشودوب

کلیسایواحدومقدس،جامعورسولی.مابهیکتعمیدبرایبخشایشگناهاناقرارمیکنیم؛ومنتظر

قیامتمردگانوحیاتجهانآتیمیباشیم.آمین.


اقرارایمانقسطنطنیه
" -3تثلیث در وحدت"

بهگفتۀآتاناسیوس،ایننمادکهقطعاًدرقرنپنجمدرجنوبگـُل(فرانسۀامروزی)تدوینشدهاست،
گواهی است بر توضیح الهیاتی مهم .تأکید آن بر تمایز شخصها ،تساوی و وحدت ایشان است .الهیات
مینماید .
القدسبسطدادهنمیشود،اماجایگاهاورادرتثلیثتصریح 


مختصروح
ایمان کاتولیکیمبتنی بر این اصل است :ما خدای واحد را در تثلیث وتثلیث رادر وحدت پرستش
میکنیم ،بیآنکه شخصها را در هم آمیزیم یا ذات را تقسیم کنیم :در واقع پدر یک شخص است ،پسر

القدسنیزدیگراست؛اماپدر،پسروروحالقدس،ازالوهیت،جاللوشکوهابدی


شخصدیگریاستوروح
یکسانیبرخوردارمیباشند .

همانگونهکهپدراست،پسرنیزبههمانصورتبوده،همچناناستروحالقدس:پدرمخلوقنبوده،

پسرمخلوق نیست و روحالقدس نیز مخلوق نمیباشد؛ پدر عظیم بوده ،پسر عظیم است و روحالقدس نیز
پسرابدیاستوروحالقدسنیزابدیاست؛وبااینحالایشانسهابدی

عظیممیباشد؛پدرابدیاست ،

نشدهوسهعظیمنیستند،بلکهیکخلقنشدهویک


نیستند،بلکهیکابدی؛بههمانترتیبایشانسهخلق
عظیم.همچنینپدرقادرمطلقاست،ونیزپسرونیزروحالقدس؛وبااینحالایشانسهقادرمطلقنبوده،

بلکهیکقادرمطلق.همینطورپدرخدااست،پسرنیزهستوروحالقدسنیزچنیناست؛اماایشانسه

خدانبوده،بلکهیکخدا.بههمانصورتپدرخداونداست،پسرنیزوروحالقدسنیزچنیناست؛باوجود

مسیحیازمامیخواهدکهبههر

این،ایشانسهخداوندنبوده،بلکهیکخداوند:زیراهمانطورکهحقیقت
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عنوانخداوخداونداقرارکنیم،بههماننحومذهبکاتولیکمارامنعمیکندکه

یکازاینشخص 
هابه

بگوییمسهخدایاسهخداوندوجوددارد .
کسساختهیاخلقیامولودنشدهاست؛فقطپسراستکهازپدرمیباشد،نهساختهو


پدرتوسطهیچ
هخلقشده،بلکهمولودشدهاست؛روحالقدسازپدروپسراست،نهاینکهساختهیاخلقشدهباشد،بلکه

ن
القدسونهسهروحالقدس.


شود.لذایکپدرونهسهپدر؛یکپسرونهسهپسر،یکروح

ازایشانصادرمی
کترنبوده،بلکهسهشخصبهطور

ودراینتثلیث،هیچچیزقبلیابعدنیست،وهیچکسبزرگتریاکوچ
همسانابدیوهمردیفمیباشند،ونیزهمانطورکهقبالًگفتهشد،درهمهچیزبایدوحدترادرتثلیث

وتثلیثرادروحدتپرستشنماییم.هرآنکهبخواهدنجاتیابد،بایددرموردتثلیثاینگونهبیندیشد.

کومکوئه،منسوببهآتاناسیوس
نمادکویی 

 -۱اصالت هر شخص

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

روحالقدسه

القدس،خالقاموردیدنیونادیدنیکهبهواسطۀ


ماایمانداریمبهخداییگانهحقیقی،پدروپسروروح
اوهمهچیزدرآسمانوبررویزمینساختهشدهاست.آنهماناخداییگانهاستواینتثلیثیگانهبانام
الهیاست[باذاتالهی][.اما]پدرخودْپسرنیست،بلکهپسریداردکهپدرنیست.پسر،همانپدرنبوده،
دهندهمیباشد،کهنهخودْ


لحاظطبیعت،باپدریکساناست.وروحهماناتسلی

بلکهپسرخدااستکهبه
پدراستونهپسر،لیکنصادرشدهازپدر[وازپسر]میباشد.لذاپدرمولودنبوده،پسرمولوداست.روح

مولودنبوده،لیکنصادرشدهازپدر[وازپسر]است.اینپدراستکهصدایشراازفرازآسمانهاشنیدهایم:

"ایناستپسرحبیبمنکهازویخشنودم.اورابشنوید!" (مت5:01؛-0پطر.)01:0اینپسراستکه
دهنده[روحتسلیدهنده]استکه


ام.خودتسلی

ام،ومنازخدابهاینجهانآمده

گوید:منازپدرآمده

می
پسر در مورد او میگوید :اگر بهسوی پدر نروم ،تسلیدهنده نزد شما نخواهد آمد (یو  .)1:06این تثلیث
شدهبهواسطۀفضیلتوقدرتشوشکوهش)،


ها،یکجوهر،فضیلت،قدرت،شکوه(واحد

متمایزدرشخص
غیر قابل تجزیه و بدون تفاوت میباشد؛ خارج از آن (ما بر این باوریم) طبیعت الهی وجود ندارد ،خواه
طبیعتفرشته،خواهطبیعتروح،خواهطبیعتهرقدرتیکهبتوانتصورکردکهآنخداباشد.

نمادتولِد
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 -5روحالقدس صادر میشود

اینهبرایتعلیمگیرندگانمذهبی،بلکهبرایدانشمندانعلومالهی

شورایالتـْرانچهارمکهاعتقادنامه
پیشنهاد میکند ،نحوه مرتبط شدن  سه شخص تثلیث را تصریح میکند ،و بهطور اخص صادر شدن
روحالقدسرا .

سادگیتصدیقمیکنیمکهیکخدایواحدحقیقی،ابدیوعظیم،قادرمطلق،


اعتقادداریموبه
ماقویاً
الیتغیر،غیرقابلدرکوغیرقابلتوصیف،یعنیپدروپسروروحالقدسوجوددارد؛سهشخصاماازیک

ید،وروحالقدسازاینو

آید،پسرفقطازپدرمیآ

جوهر،یکذاتیاطبیعتِمطلقاًبسیط؛پدرازکسینمی
القدسصادرمیگردد.ایشانازذاتی


شودوروح

کند،پسرمولودمی

ازآن.ازلیوهموارهابدی،پدرتولیدمی
واحدبوده،بهطورمشابهمساوی،قادرمطلقوابدیهستند.اصلمنحصربهفردتمامیچیزها،خالقهمه

واسطۀنیرویمطلققدرتش،همهرادربرمیگیرد،واز


نی،کهبه
امورمرئیوغیرمرئی،روحانیوجسما
آغاززمان،ازهیچ،اینوآنمخلوقرا،یعنیروحانیوجسمانی،یعنیفرشتههاودنیایزمینیراخلق

می کند؛سپسمخلوقانسانیکههردوجنبهرادارد،وازروحوجسمترکیبشدهاست.زیراکهشیطانو

دیوهای دیگرنیزطبیعتاًتوسطخداخوبخلقشدهبودند،امابهخواستخودشانشریرشدند.انساننیز
اشمنقسمنمیباشد،و


مرتکبگناهشد،امابهوسوسهشیطان.اینتثلیثمقدسکهبنابهجوهرۀوجودی
بهحسبخاصیتشخصها،متمایزاست،آموزۀنجاترابهنوعبشراعطاءکردهاست،اوالًتوسطموسی،

انبیایمقدسودیگرخادمین،براساسطرحیکامالًمنتظمدرطولزمانها .
سرانجام پسر یگانه خدا ،عیسی مسیح که تن گرفتننش عمل کل تثلیث میباشد ،یعنی به کمک
روحالقدسدربطنمریمعذراواقعاًانسانشد،انسانیمرکبازیکروانمنطقیویکجسمانسانی،انسانی

یگانه با دو سرشت ،راه حیات را بهطرز بارزتری نشان داده است .از آنجا که بهعنوان خدا جاودانی بوده،
نمیتوانسترنجکشد،بهصورتانسان،خودرافانیورنجبرگردانید.لذااونیززجرکشیده،بررویچوب

صلیب،براینجاتنوعبشر،جانسپرد؛ویبهدرونجهنمنزولکرده،ازمیانمردگانبرخاستوبهآسمان

صعودنمود؛لیکناودرروحخودنزولکردودرجسمخویشازمردگانبرخاستونیزبههمانترتیبدر
هریکازایندوحالتبهآسمانصعودکرد.ویدرآخرایامخواهدآمدوزندگانومردگانراداوری
خواهد کرد و هر کس را به حسب اعمالش عوض خواهد داد ،چه مطرودان و چه برگزیدگان .همگان با
تبعاعمالنیکوبدشان،عدهایمستوجبعذابابدیبا


اینکدارندزندهخواهندشدوبه

جسمیکههم
شیطانشده،عدهایدیگرازجاللابدیبامسیحبرخوردارخواهندشد .

تنهایککلیسایجهانیایماندارانوجودداردوخارجازآنهیچکسمطلقاًنجاتنمییابد،ودرآن
خودمسیحنیزدرعینحالکهکاهناست،قربانینیزمیباشد.جسموخوناودررازسپاسگزاری،واقعاًبه

صورت نان و شراب محفوظ شدهاند که بهواسطۀقدرت الهی ،نانتبدلی از جسم بوده و شرابتبدلی از
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خون؛ تا بدینوسیله ما آنچه را که وی از ما یافته است ،از او بیابیم تا راز وحدت متحقق گردد .این را
هیچکسنمیتواندبرگزارنماید،مگرکشیشیکهبنابهقواعد منصوبشدهباشد،بنابهقدرتکلیدهای

کلیساکهخودعیسیمسیحبهرسوالنوجانشینانایشانواگذارکردهاست.رازتعمیدکهدرآبانجام
القدسطیآنخواندهمیشود،درصورتیکهمطابق


شده،نامخداوتثلیثیگانهیعنیپدر،پسروروح
قواعدورسومکلیساانجامشود،همبراینجاتکودکانوهمبراینجاتبزرگساالنبهکارمیرود.اگر

واسطۀتوبهایحقیقیشفایابد.تنها


تواندبه

کسیبعدازدریافتغسلتعمید،درگناهنزولکند،هموارهمی
باکرههاوپرهیزکاراننیستندکهبهخاطرایمانراستینوزندگانینیکویشانکهمطبوعخداست،مستحق

باشند،بلکههمچنیناشخاصمتأهلنیزمیتوانندازاینموهبتبرخوردارگردند .


حصولحیاتابدیمی
حال آنچه که مربوط به ما میشود ،بنا به تأیید شورای کلیسای جهانی ،همکالم با پییر [لومبارد]،
تصدیقکرده،ایمانداریمکهفقطیکواقعیتاعالکهغیرقابلدرکوغیرقابلتوصیفاست،وجوددارد
کهحقیقتاًعبارتاستازپدر،پسروروحالقدس،سهشخصمتفقاًوهریکبهطوراخص.درنتیجه،درخدا
فقطیک  تثلیثوجودداردونهیکتربیع،هریکازاینسهشخص،هرکدامکهباشد،همینواقعیت
است،یعنیذات،جوهروطبیعتالهی.فقطاواصلهمهچیزاست؛خارجازاوهیچچیزوجودندارد.این
کهمولودمیکند،

کندونهمولودشدهاستواقدامینیزنمیکند،لیکناینپدراست


واقعیتنهمولودمی
شود.بدینترتیب،میانشخصهاتمایزوجود


القدساستکهصادرمی

شودوروح

پسراستکهمولودمی
دارد و بنا به طبیعتش ،وحدت دارد .علیرغم اینکه پدر ،پسر و روحالقدس متفاوت هستند ،واقعیتهای
القدسنیزبههمانگونهمیباشد؛بدین


باشند.هرآنچهکهپدرهست،پسرنیزهست،روح

متفاوتینمی
ذاتمیباشند.زیراکهپدربامولود

ترتیب،مابنابرایمانارتودُکسوکاتولیک،اعتقادداریمکهایشانهم
کردنابدیپسر،ذاتخویشرابهاودادهاست،چنانکهاینآیهگواهآنمیباشد":پدریکهبهمنداد،از

).نمیتوانگفتکهاویکبخشازذاتخودرابهاودادهوبخشدیگررا

همهبزرگتراست( ".یو09:01
برایخودنگاهداشتهاست،زیراکهذاتپدربهدلیلآنکهمطلقاًبسیطاست،غیرقابلتقسیممیباشد.اما
توانگفتکهپدربامولودکردنپسر،ذاتخودرابهاومنتقلکرده،بیآنکهبرای خودبخشیرانگاه


نمی
بود.بنابراین،بدیهیاستکهپسربههنگاممولودشدن،ذاترا


دارد؛چراکهدراینصورتاودیگرذاتنمی
ازپدردریافتکردهاست،بیآنکهدرذاتکاستیپدیدآید،وبدینترتیب،پدروپسرذاتیکسانیدارند.

شود،واقعیتییگانهمیباشند.هنگامیکه"راستی" برای

لذاپدروپسروروحالقدسکهازایشانصار  
می

پیروانخودبهدرگاهپدرچنیندعامیکند":تایکباشند،چنانکهمایکهستیم(".یو،)00:01اینواژه

"یک" برایپیروانبهمعنیوحدتمحبتدرفیضبوده،برایاشخاصالوهیبهمعنیوحدتهویتدر
طبیعت میباشد ،چنانکه "راستی" در باب دیگر چنین میگوید" :کامل باشید ،چنانکه پدر شما که در
،کاملبهواسطۀ

)،گوییبهطورمبسوطگفتهاستکه"کاملباشید"

آسماناستکاملاست( ".مت11:5
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،کاملبهواسطۀطبیعت،هریکبهشیوۀخود.زیرا

فیض"،چنانکهپدرشماکهدرآسماناستکاملاست"
کهمیانخالقومخلوق،هرقدرکهشباهتمشهودعظیمباشد،تفاوتبینآنهابازهمعظیمتراست .


الترانچهارم،دربابایمانکاتولیک 
 -6روحالقدس ،یک شخص از تثلیث

)الوهیتروحالقدسیادآوریشد،درشورایلیوننیزهمیناتفاق

چنانکه درشورایقسطنطنیه(متن0
)،جایگاهروحالقدسدرتثلیثو

کومکوئه(متن)3ودرنمادتولِد(متن1
کویی 
افتاد.همانطورکهدرنماد 
نیزخودوحدانیتتثلیثتذکردادهشدهاست .

روحالقدس،یکخدایواحدقادرمطلقایمانداریمواینکهدرتثلیث،
مابهتثلیثمقدس،پدر،پسرو  
تمامیالوهیتهموارهاساسی،همذات،ابدیوقادرمطلقاست،همچنینیکاراده،یکقدرت،یکجالل

واسطۀاو،دراووبهوسیلۀاوتمامیچیزهاییکهدرآسمانو


وجودداردواوخالقتمامیمخلوقاتبوده،به
بر روی زمین ،مرئی ،نامرئی ،جسمانی و روحانی وجود دارند ،ناشی میباشند .اعتقاد ما بر این است که
هریکازشخصهایتثلیث،واقعاً،تماماًوکامالًخدامیباشند[ .]...

همچنینمابراینباورهستیمکهروحالقدس،تماماً،کامالًوواقعاًخدااستکهازپدروپسرصادرشده،

درهمهچیزمساویوهمذاتبوده،بههماندرجهقادرمطلق،بههماندرجهدرهمهچیزابدیاست

همانندپدروپسر.ونیزاعتقادداریمکهاینتثلیثمقدسسهخدانبوده،بلکهیکخدایقادرمطلق،
ابدی،نادیدنیوالیتغیرمیباشد .


اقرارایمانامپراطورمیخائیل
پالهئولوگ،شورایدوملیون 

 -7روحالقدس ،روان کلیسا

روحالقدسحقیقتاًروانیاجانکلیسامیباشد.یکقرنپیش،لئونهشتمباقاطعیت،اینامررادرنامۀ

پاپیخودبهنام Divinum illud munusمتذکرشدهاست .
کلیسایپدیدآمدهکهازخودآدمدومناشیشدهبود،هنگامیکهبررویصلیببهخوابرفت،درروز
شکوهمند پنطیکاست ،برای اولین بار خود را بهطور بارز به انسانها متجلی ساخت .در همین روز،
روحالقدسشروعبهایجادبرکاتیدربدنعرفانیمسیحنمود .

بدین ترتیب ،آخرین وعدۀ مسیح به رسوالنش در ارتباط با فرستادن روحالقدس تحقق یافت که
میبایستخودازطریقالهام،تعلیمراانتقالداده،تکمیلنماید،وبهعبارتیودیعترامُهرومومگرداند:
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"لیکنچوناویعنیروحراستیآید،شمارابهجمیعراستیهدایتخواهدکرد( ".یو ،]...[)03:06اواین
واسطۀحضوردائمیاش،مراقباستکهکلیساهرگزقربانیخطا


کند،وبه

حقیقترابهکلیسااعطامی
نگشته ،بتواند روز به روز بذرهای تعلیم الهی را هرچه فزونتر گسترش داده ،برای نجات اقوام مثمر ثمر
گرداند.وچونکلیسابراینجاتاقوامایجادشدهاست،الزماستکهاینوظیفهراتاپایانایامادامهدهد،
وقوتوحیاتدائمینیزتوسطروحالقدساعطاشدهاستتاکلیساراپابرجانگاهداشته،موجبرشدآن

گردد[ .]...
بهعالوه،برایآنکهکلیساتماماًالوهیباشد،هیچگواهیروشنترازعطایایینیستکهکلیسابهواسطۀ

آنهامزینبهدرخششوجاللگردیدهاست،عطایاییکهبانیواعطاکنندۀآنهاروحالقدساست.وکافی

القدسروانیاجانآنمیباشد[ .]...


استکهبگوییماگرمسیحسرکلیسااست،روح
واسطۀفیضدرعادالنیکهپیشازمسیحزیستهاند،ساکن بوده


القدسهموارهبه

شکینیستکهروح
است[]...؛درواقعروحالقدسدرروزپنطیکاستمتجلیشد،وبهگفتۀبازیل"،نهاینکهفقطدرآنروز

شروعبهساکنشدندرمقدسینکردهباشد،بلکهبرایگسترشبیشتر،عطایایشراانباشتمینمودواین

آغازکاروینبوده،عملکردیجدیدبهشمارنمیرفتبهایندلیلکهسخاوتشبسیاربود .]...[".

شود؛دراینراز[]...روحالقدسبرایاولینباردر


هنگامتعمیدآغازمی

تجدیدحیاتواحیایانسان،به
روحشخصنفوذکرده،اوراشبیهخودمیگرداند".آنچهازروحمولودگشت،روحاست[ ".یو.]6:3همان

خودراعطامیکندتازندگیمسیحی،استوارترونیرومندترگردد .

القدسبهواسطۀرازمقدستأیید،


روح
لئونسیزدهمDivinum illud munus ،

 -3مکاشفه،عملکرد روحالقدس

شورای واتیکان دوم در اساسنامۀ خود تحت عنوان "کالم خدا" ،یادآوری میکند که مکاشفه ،کار
الهامیکتابمقدس،ونیزسنّت،تأکیدگذاشتهشده،سنتی

روحالقدساست،وازاینرواستکهبرخاصیت

آنراکهازطریقنوعیمکاشفۀپیوسته،تکمیلمیکند .

خدابهدلیلنیکوییوحکمتش،پسندیدکهخودراآشکارساخته،رازارادهاشرابشناساند(افس،)9:0

ودرروحالقدس،بهپدردسترسیپیداکرده،

هاازطریقمسیح،یعنیکلمۀتنگرفته،


واسطۀآنانسان

وبه
).بدینترتیبوبهواسطۀاینمکاشفه،

اشمیشوند(افس01:0؛-0پطر1:0


بدلبهشریکانطبیعتالهی
هارابهعنواندوستانشمخاطب


)،درمحبتبسیاروافرش،انسان
خداینادیدنی(کول05:0؛-0تیمو01:0
)وباایشانارتباطبرقرارمیسازد(بار،)31:3تاایشانرادعوتبه

قرارداده(خروج33:00؛یو05-01:05
مشارکتباخودنموده،آنانرادراینمشارکتبپذیرد[ .]...
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بخش اول :متون مهم در کتاب مقدس و نزد مرجع رسمی تعلیمی

برای اینکه درک این مکاشفه عمیقتر گردد ،همان روحالقدس بهواسطۀ عطایایش ،ایمان را الینقطع
ترمیکند[ .]...


کامل
مقدسبهشکلیتنگاتنگبههمگرهخورده،بایکدیگرارتباطبرقرارمیسازند.زیرا


مقدسوکتاب
سنّت
گیرندوباهمتالقیمیکنندتایکچیزراتشکیلدهندوبه


کههردوازهمانسرچشمهالهینشأتمی
هدفیواحدبرسند.درواقعکتابمقدسبنابردَمِروحالهیکهبهصورتنوشتهدرآمدهاست،کالمخدا

طورکاملکالممقدسراتعلیممیدهد -کهبهرسوالنتوسطمسیحخداوندو

است؛سنـّتمقدسنیزبه
روحالقدسبهودیعهگذاشتهشد،-بهجانشینانایشان،تاباوعظآنتحتهدایتروحراستیکهآنرا

واضحمینماید،آنراحفظنموده،نمایشداده،باوفاداریمنتشرسازند؛نتیجتاًدرموردهرچهکهمکشوف

میشود ،اطمینان کلیسا صرفاً بر اساس نوشتههای مقدس نمیباشد .به همین دلیل است که چه سنـّت

مقدسوچهکتابمقدسبایدهموارهبااحساسمحبتواحترامیکسانیپذیرفتهشده،تجلیلشوند .


شورایواتیکاندوم،کالمخدا 

 -9روحالقدس و کلیسا

القدسشناسیشورایواتیکاندومرامورد

ژانپلدومدرنامۀپاپیخوددرموردروحالقدس،بُعدروح

تأکید قرار میدهد ،چرا که شورای مزبور توانست نقش سازندۀ روحالقدس را در زندگانی کلیسا مشهود
میگوید"تمییزدهد(مکا .)09:0
نموده،آنچهراکهامروز"روحبهکلیساها 
" -05پسازاتمامکاریکهپدربرعهدهپسرنهادهبودتابررویزمینبهانجامرساند(یو،)1:01در
روزپنطیکاست،روحالقدسفرستادهشدتاکلیسارامدامتقدیسنمایدتابرایایماندارانحضوربهدرگاه

پدرتوسطمسیحودرروحواحد،مهیاشود(افس.)01:0اینهمانروححیات،یعنیچشمۀآبجوشنده
هاییکهدرگناهمردهاند،


واسطۀآنپدربهانسان

)کهبه
برایحیاتابدیاست(ر.ک.یو01:1؛39-31:1
زندگیمیبخشدتاجسمفانیایشاندرمسیحازنوزادهشود(روم ".)00-01:1

واتیکاندومدرموردتولدکلیسادرروزپنطیکاستسخنمیگوید.واقعۀ

بدینترتیباستکهشورای 
پنطیکاستتجلیقطعیآنچیزیاستکهازهمانیکشنبۀقیامدرهمانمجمعبهانجامرسید.مسیحِ
روحالقدسرابیابید".
شدهازمیانمردگان،آمدوبهرسوالنروحالقدسرا"داد".ویبهایشانگفت ":


زنده
آنچهکهدرآنهنگامدرداخلاتاقغذاخوری"،دردرهایبسته"اتفاقافتاد،بعداًدرروزپنطیکاستنیزدر
شوندورسوالنبهمناسبتعیدبهسوی


بیرونودربرابرهمگانمتجلیشد.درهایمجمعغذاخوریبازمی
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درقدرتروحالقدسبهمسیحشهادت

ساکنانوزائرینیکهدراورشلیمگردآمدهبودند،روانمیشوندتا 

دهند.بدینساناستکهکالمعیسیمتحققمیشود":اوبرمنشهادتخواهدداد؛وشمانیز،زیراکهاز

ابتدابامنبودهاید ".
بدونشکروحالقدسپیشازجاللیافتنمسیح،دردنیا

درسنددیگرواتیکاندومچنینمیخوانیم":

مادرروزپنطیکاستبرشاگرداننازلگشتتاهمیشهدرایشانساکنگردد:کلیسابهطور

کارمیکرد.ا

علنیدربرابرجماعاتظاهرشدوبشارتانجیلدربینغیریهودیانآغازبهانتشارکرد ".
زمان کلیسا با "فرارسیدن" یا نازل شدن روحالقدس بر رسوالنی که در اورشلیم بههمراه مریم ،مادر
هاییکهبهوضوح


هاونبوت

ایآغازگردیدکهوعده

خداوند،گردآمدهبودندآغازشد.زمانکلیسادرلحظه
شد،دررسوالندرقوتوبهطورآشکارمتحققشدند،واینعبارتبود


مربوطبهپاراکلت،یاروحراستیمی
دراینموردسخنمیگوید.نتیجهآنکهبر

ازتولدکلیسا.کتاباعمالرسوالندرفصلهایبسیاریمکرراً

القدسبهطورنادیدنی،


دارد،روح

حسبآگاهیجماعتاولیه،جماعتیکهلوقااعتقاداتایشانرابیانمی
روشایشانراتضمینکردهبود،بهطورنادیدنیولیدرعینحال"قابلدرک"،روشکسانیراکهبعداز

کردند.باآمدنروحالقدس،ایشانخودراقادربهانجام


درایتیماحساسمی
رفتنعیسایخداوندعمیقاًخو
مأموریتی احساس کردند که بر عهدۀ آنان نهاده شده بود و خود را پر از قوت یافتند .این دقیقاً عمل
روحالقدسدرایشانبودونیزعملدائمیروحدرجانشینانآناندرکلیسا .

گویندکهباآمدنروحالقدس،زمانکلیسا


بهمامی
نورامتها" 

قسمتهاینقلشده ازاساسنامۀ"

-06
آغازگردید.همچنینبهمامیفهمانندکهزمانکلیساادامهداردودرطولقرنهاوازنسلیبهنسلدیگر

تداوممییابد.درعصرحاضر،درحالیکهبشریتبهانتهایهزارۀدومبعدازمسیحرسیدهاست،اینزمان

طوراخصدرشورایواتیکاندوم،یعنیشورایقرنخودمانذکرشدهاست.درواقعمیدانیمکه


کلیسابه
مخصوصاًیکشورای"کلیساشناسی" برگزارشدهاست:شوراییبامضمونکلیسا.تعلیماینشورادرعین
قتدرموردروحالقدسکهروحکلیسا

القدسشناسانه" نیزهست،یعنیتحتنفوذحقی

حال،اساساً" 
روح
طوردقیقوبهتبعدورۀ


اشبه

توانگفتکهشورایواتیکاندوم،درغنایمرجعرسمیتعلیمی

باشد.می

می
کهروحبهکلیساهامیگوید" .

فعلیتاریخنجات،حاویهرآنچیزیاست"
پاراکلترابهطورخاصتصدیق

شوراتحتهدایتروحراستیوباشهادتدادنبراو،حضورروحالقدس-

کند.بهعبارتدیگر،شورادرایندورانسخت،اورامجددا"حاضر" ساختهاست.درپرتوایناعتقاد


می
العادهتماماقداماتیراکهمنجربهتحققواتیکاندوم،مرجعرسمیتعلیمیاشوقصد


راسخ،اهمیتفوق
میکنیم .
اشمیشود،بهتردرک 


شبانیوکلیسایی

خداوندیکهحیاتمیبخشد

روحالقدس"(نامۀپاپی"
ژانپلدوم "،
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نزد پدران کلیسا

تجربه روح القدس

ایرِنِئوس اهل لیون
 -۴1اقرار به ایمان به روحالقدس
طورقطعیتدوینشوند،مواداصلیآنهاراارائهمیدهد

ایرِنِئوساهللیون،پیشازآنکهاعتقادنامه 
هابه
القدسوعملاومیپردازد .

کهسومینآنهاکهنسبتاًمبسوطاست،بهروح
چنین است ترتیب ایمان ما ،شالودۀ بنای ما و تکیهگاه رفتار ما - :یک خدای پدر نامخلوق ،المکان،
نامرئی،خدایواحد،خالقهمهچیز:ایناولینمادۀایمانمااست -.دومینماده:کلمۀخدا،پسرخدا،
خداوندعیسیمسیحکهبرانبیا،بهحسبوجهمشخصۀنبوتشانوماهیتخاص"تدبیرهای" پدر،ظاهر

واسطۀاوهمهچیزساختهشدواودرایامآخربرایقوامبخشیدنبههمهچیز،بهصورتانسانی


گشت،به
مرئیوقابللمسدربینانسانهازیستتامرگرانابودساخته،حیاتراظاهرگرداندومشارکتخداو
القدسکهبهواسطۀاوانبیانبوتکرده،پدرانْامورخدارادریافتندو


مادۀسوم:روح
انسانرامتحققسازد-.
عادالندرراهراستیهدایتشدند،اوکهدرایامآخربهطرزنوینیبربشریتفروریختهشد،انسانرابرروی

زمیندرنظرخداتازهمیگرداند.


رسالۀموعظۀرسولی
 -۴۴تثلیث و تعمید
ایمانتثلیثیکهپیشازتعمیدانجاممیشود،بُعدتثلیثیحیاتالهیراکهشخصتعمیدگیرنده

اقراربه
شود،متجلیمیسازد .


واردآنمی
واسطۀاینسهمادهتحققمییابد؛لذاماتولددوبارهدر

ازاینرواستکهتعمیدِتجدیدحیاتمابه
یابند،بهسوی


دانیم:زیراآنانیکهروحخدارادرمی
واسطۀپسردرروحالقدسممکن 
می


خدایپدررابه
سویپدرهدایتمیکندوپدربرایایشانفسادناپذیری


سویپسر،وپسربه

عبارتدیگربه

روند،به

کلمهمی
سازد.بدینترتیب،نهبدونروحامکاندیدنکلمهخداوجوددارد،ونهبدونپسرمیتوانبهپدر


رامهیامی
القدسانجاممیشود؛حال


ائلگردید:زیراکهشناختپدرتوسطپسراستوشناختپسرخداتوسطروح
ن
شود،پسرآنرابنابهمیلپدربهکسانیکهخواستاواستوبهشیوهای


القدسمی

آنچهکهمربوطبهروح
خواهد،اعطامینماید.


کهپدرمی

رسالۀموعظۀرسولی 
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 -۴۲دستان خدا :پسر و روحالقدس
استعاره بدیع دو دستِ پدر برای اشاره به پسر و روحالقدس ،مشهور باقی مانده است ،و با رفتن به
ایبارزکارتثلیثراآشکارمینماید .


انگاری،بهشیوه
فراسویانسان 
گونه

چنینسخنمیگفت":و

حضرتآدمهرگزنتوانستازدستانخدابگریزد،چراکهپدربادستانخود
انسانرابهصورتوشبیهخودبسازیم( ".پید.)06:0لذاازاینرواستکهسرانجام[،]...دستانخدابه
انسانحیاتبخشیدتاآدمبهصورتوشبیهخداگردد[ .]...
واسطۀدستانپدر،یعنیتوسطپسروروحالقدساستکهانسان،ونهبخشیاز انسان،به


[درواقع]به
صورتوشبیهخدامیگردد.


برعلیهبدعتها 

 -۴3روحالقدس ،عطیۀ حیات الهی
ایرنئوسبعدازآنکهمفهومآنچهراکهوی«الهیاتبرطبقسکونت»(ساکنشدنروحدرکلمهخداکه
حیاتبخشاوراموردتأکیدقرار
نامد،تجلیاتعمدۀروحالقدسراخاطرنشانساخته،نقش 


انسانشده)می
میدهد .


خداتوسطانبیاوعدهدادهبودکهاینروحرادرایامآخربرخادمینخود،چهمردوچهزن،فروبریزدتا
ایشاننبوتکنند.وبههمینخاطراستکهاینروحبرپسرخداکهانسانشدهبودنازلگشت:توسطاین
دادتادرنوعبشرساکنگشته،انسانهارافروگرفتهودرکاریکهبادستان


قمی
امر،بااو،خودراانطبا
کردوایشانراازپوسیدگیشان


گزیند؛ویدرایشانارادۀپدررامتحققمی

خداشکلگرفتهاستسکنی
نجاتداده،تازگیمسیحرابهآنانمیبخشد .

همینروحاستکهداوودبراینوعبشرازخداطلبکردهبود[.]...درموردهمینروحاستکهلوقا
گویدکهبعدازصعودخداوند،درروزپیطیکاستبرشاگرداننازلگشت،باقدرتبرتمامیامتهاتا


می
ایشانراحیاتبخشیده،عهدجدیدرابگشاید:همچنینشاگردانبهواسطۀاحیا باحسیواحد،بهتمامی

القدسقبیلههایجداشدهرابهوحدتهدایتکرده،نوبر


کردند،درحالیکهروح

زبانهاخداراپرستشمی
هارابهپدرتقدیممیکرد.بههمیندلیلاستکهخداوندبهماوعدهدادهبودکهبرایمایک


تمامیامت
زیراهمانطورکهباآردخشکبدونآبنمیتوانخمیریونانی

پاراکلتبفرستدتامارابهخدابرساند.
درستکرد،بههمانشکلنیزمایانیکهکثیربودیم،نمیتوانستیمبدونآبیکهازآسمانآمدهاست،در

مسیحیکیگردیم.وهمانطورکهزمینلمیزرع،بدونوجودآب،ثمریبهبارنمیآورد،بههمانصورت،

راولچوبخشکبودیم،هرگزنمیتوانستیمبدونبارانسختیکهازباالآمدهاست،حیاترا

مایانیکهد
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بهثمربیاوریم.زیراکهجسممابهواسطۀشستشویتعمید،فسادناپذیریرادریافتکردهاستوروحماآن

القدسدریافتمیکند.بههمیندلیلاستکههریکازآنهاالزموملزومیکدیگرند،زیراکههر


راازروح
کدامدربخشیدنحیاتدرخدامشارکتدارند.

برعلیهبدعتها 

 -۱بازخوانی تمثیل سامری نیکو
ایرِنِئوسبابازخوانیدوتمثیلسامرینیکووقنطارها،محبتخدارانسبتبهانسانکهاورادعوتبه
نماید،موردتاکیدقرارمیدهد .

مشارکتباخود 
می
خداوند،انسانراکهمایملکویبودوبهدستراهزنانافتادهبود،بهروحالقدسسپرد،همینانسانی

کهدلشبهحالاوسوختوخودْبرجراحاتشمرهمنهاد،تابتوانیمبعدازدریافتصورتونشانۀپدرو
پسربهواسطۀروح،بادادندوقنطارملوکانه،قنطاریراکهبهماسپردهشدهبود،مثمرثمرشده،آنرابه

کثرتبهخداوندبازگردانیم.

برعلیهبدعتها 


 -۴5حیات در روح ،بخشش کلمه است
ایرنئوس خصوصیت جداییناپذیر کلمه و روح را که خود بهسوی خدا هادی است ،مورد تاکید قرار
میدهد .

هاعالمکردکهخدابرانسانهاظاهرخواهدشد،دربینایشانبررویزمینزیسته،با

ازهمانآغاز،کلم
ایشانسخنخواهدگفتودرکاریکهبهدستاوساختهشدهاستحاضرخواهدبود،تاآنهارانجاتداده،

بگذاردکهویرادرککنند،تا"ماراازدستکسانیکهکهازمانفرتدارندنجاتدهد "،یعنیازروح
درتمامیروزهایزندگیماندرقداستوراستیخدمتنماییم"،تاانساندر

تخطی،وکاریکندکه"
پیوندباروحخدا،بهجاللپدرنائلگردد .

برعلیهبدعتها 

بنابراین،چیزهاییکهدرآسماناستوچیزهاییکهبررویزمیناست،دراونوسازیشده،انسانبا
گردد،روحدرویساکنمیشود،وخودْکهسرروحاستوروحرامیبخشدتاسرانسان


روحمتحدمی
شنویموسخنمیگوییم.


بینیم،می

واسطۀاینروحاستکهمامی

گردد:چراکهبه

برعلیهبدعتها 
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ترتولیان
 -۴6آب و روحالقدس در تعمید
گیرد.آبدرهنگامتعمیدکهدرنامپدر،پسروروحالقدس

آبعنصریاستکهتطهیردرآنانجام 
می
القدسرامهیامیسازد .


یافتروح
صورتمیپذیرد(متون01،09،0مالحظهشود)،در

.بدینمنظورکافیاستکهاینوقایعراازسرمنشاآنکهپایۀتعمیدرابهمامیشناساند،اجماالً

0-1
نمودمیکرد،ودرابتدابررویآبهاگذر


واسطۀعملش،تعمیدراپیش

ازپیشبه
خاطرنشانسازیم:روح
مینمودوخواندهشدتابررویآبهاساکنشودتاآنهارامملوازحیاتگرداند(پید.)0:0یکروحقدوسیت

برآبمقدسگذاشتهشدهاست،یابهعبارتدیگرآب،قداستخودراازروحیکهحاملآن بودهاست،
می گرفت.زیراکههرآنچهدرزیرچیزدیگریقرارداشتهباشد،ضرورتاًبایدکیفیتآنچهراکهدرباالقرار

داردبهخودبگیرد.اینامرمخصوصاًزمانیصحتپیدامیکندکهجسمانیدرارتباطباروحانیقراربگیرد:
نتشرمیگردد.آببهدلیلهمینروحقدوسیتاستکه

بهدلیلبافتظریفآن،بهسهولتنفوذکرده،م

کنندهمیگردد .

درطبیعتتقدیسشده،وخودْتقدیس
اماآیاخواهیمگفتکهمادرهمینآبهاییکهدرابتدابودهاستتعمیدمیگیریم؟" البته!همان

"  -0
بهگونههایمختلفوجوددارند.اما

آبهانیستندمگردراینمفهومکهازهماننوعمیباشند،هرچندکه

هانیزنمایانمیشود-3.تفاوتیمیانکسیکهدردریایادربرکه،


آنچهکهبهنوعتخصیصدارد،درگونه
دررودخانهیادریکچشمه،دردریاچهویادریکحوضچهشستهمیشود،وجودندارد.بههمانگونهنیز

تفاوتیمیانکسانیکهیحییدرروداردنتعمیددادوکسانیکهپطرسدردریایطبریهتعمیددادوجود
).همینطورآنخواجهسرراکهفیلیپسباآبیکهتصادفاًبرسرراهبودتعمیدداد،نجاتش

ندارد(مت6:3
هیچکموکسریازدیگرتعمیدگرفتگاننخواهدداشت(اع .)36:1
-1لذاهمهگونهآب،بدلیلحقکهنیکهدرابتدابهآنهاتفویضشد،درآیینتقدیسماهرگاهکهنام
خدااستمدادشود،شرکتدارند.بالفاصلهبعدازآنکهاستمدادانجامشد،روحازآسماننازلشده،برآبهایی
که با حضورش آنها را تقدیس میکند ،توقف مینماید ،و بدینترتیب آبهای تقدیسشده به نوبه خود از
قدرتتقدیسکردنبرخوردارمیشوند[ .]...

القدسرادریافتمیکنیم،بلکهبعدازطاهرشدندرآب،

.0-6اینبدینمعنینیستکهمادرآبْروح
باوساطتفرشته،آمادههستیمکهروحرادریافتکنیم(مت.)01:00،3:3دراینجانیزصورتبرواقعیت
پیشی میگیرد :همانطور که یحیی بهعنوان منادی ،راههای خداوند را مهیا میکرد (یو  ،)01:3به همان
القدسترسیممیکند،ازطریقپاک


ایکهبرتعمیدنظارتدارد،راههارابرایآمدنروح

ترتیبنیزفرشته
کردنگناهانباایمانیکهدرپدر،پسروروحالقدسمُهرشدهاست(تث -0.)05:09هرگاهکالمخدابر
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حضورسهشاهدتکیهکند،عطیهوافرترمیشود(-0قرن!)0:03بهفیضبرکتتعمید،شاهدانایمانما

باشند.وایننامسهگانۀالهیبرایبنایامیدماکافیاست.وازآنجا


همانهاییهستندکهضامننجاتمی
که شهادت ایمان بهعنوانضامن نجات ،در گرو سه شخص میباشد ،ضرورتاًقیدکردن کلیسا نیز به آن
).چراکهجاییکهسهشخصیعنیپدر،پسروروحالقدسحضورداشتهباشند،

افزودهمیشود(مت01:01

کلیسانیزکهبدنآنسهاست،حضوردارد.

رسالۀتعمید

نـُواتیان
 -۴7روح به کلیسا جان میبخشد
میدهدکهروحتاچهحدبهکلیساجانبخشیده،آنراباکرامات
نواتیاندرطولاینچندسطرنشان 
خودزندهنگاهمیدارد .

همینروح[آنکهبهرسوالندادهشدهبود]بهکلیساکهعروسمسیحاست،عطایایمشابهیهمچون
ممیدهد،زبانها
کند.روحاستکهدرکلیسا،انبیارابرمیانگیزد،معلمینراتعلی 


جواهراتذیقیمت،اهدامی
سازد،شگفتیهابهبارمیآورد،تمییزارواحراممکنساخته،به


راجانبخشیده،قوتوسالمتیرامهیامی
بخشدودیگرعطایایفیضرامیپراکند.بدینترتیب،روح،کلیسای


آید،بهشوراهاالهاممی

مددرهبرانمی
ده،بهانجاممیرساند .

خداوندرادرهمهجاودرهمهچیزتکمیلکر
هماوستکهبهشکلیککبوترآمدوبرخداوندبعدازتعمیدشقرارگرفتوتماماًبهطورکاملدراو

سکنی گزید ،بدون هیچگونه محدودیتی .سپس دروفور توزیع و فرستاده شد تا دیگران نیز بتوانند از او
عطیهروحالقدساستبرمسیحقرارگرفتودراو

جاریشدنفیضرادریافتکنند،اوکهچشمههر
روحالقدس به فراوانی ساکن است .این همان چیزی است که اشعیا نبوت کرده بود" :بر او قرار خواهد

.)09-01وداوود
گرفت،)3-0:00("...ودرجایدیگربهنامخودخداوند":روحخداوندبرمناست"(لو :1
میگوید":بنابراین،خدا،خدایتو،تورابهروغنشادمانیبیشترازرفقایتمسیحکردهاست(".مز.)1:15


دهترینیتاته
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اوریجن
 -۴3روحالقدس در عهدعتیق و عهدجدید
اوریجن با ارجاع به هفتاد تن از مشایخ ،خاطر نشان میسازد که روحالقدس در عهدعتیق نیز حضور
داشتهاستوتوضیحمیدهدکهدرمسیحاستکهروحدرکاملیتاستقراردارد .

وبنابهکتابمقدس"همۀ

]...[.0،0،6و"خداروحراازموسیبرگرفتوبههفتادتنازمشایخداد" 
.چنینبهنظرمیرسدکهخدا"روحرااز

ایشانوقتیکهروحبرآنانقرارگرفت،شروعبهنبوتکردند"
موسی برگرفت و به هفتاد تن از مشایخ داد" ،اما نباید چنین پنداشت که خدا بهنحوی از ذات مادی و
جسمانی موسی چیزی برداشته ،آن را تقسیم به هفتاد بخش نمودهو بصورت اجزاء کوچک به مشایخ
القدسرااینگونهبینگاریم.اماچنیناستکهمیتوانشکل


دینانهخواهدبوداگرماهیتروح

دهد.بی

می
اسرارآمیزاینمتنرادرککرد:موسیوروحیکهدراوستهمانندچراغیبسیاردرخشاناستوخدا
گسترشیافتبیآنکهچشمۀایننوربهدلیلاین

هفتادچراغدیگرراازآنبرافروخت؛درخششاولیننور
ارتباطتقلیلیافته،تضعیفگردد.بدینترتیبمفهومیقابلدرکبهاینکالممیبخشیم":یهوهازروح

موسیبرگرفتوازآنبههفتادتنازمشایخداد ".
درکتابمقدس،روحبر

.0،3دنبالهآنچنیناست":وروحبرایشانقرارگرفتوهمگینبوتکردند".
روحخدابرکسانیقرارمیگیردکهقلبی

هرکسیقرارنمیگیرد،بلکهبرقدیسینوفرخندگان.درواقع"

طاهرداشتهباشند"،وبرکسانیکهروحخودراازگناهبپاالیند؛همچنیندرجسمیکهآلودهبهگناهاست
ساکن نمیشود ،حتی اگر برایمدتی درآن ساکن بوده باشد؛ زیراکهروحالقدس نمیتواند با روح شریر
مشارکتداشته،آنراتحملنماید.شکینیستکهدرهنگامگناه،روحشریراستکهدرگناهکارنقش
دهیموازطریقافکارپلیدوهوسهایپستازآن


کند.بهمحضآنکهبهروحشریراجازهورودمی

ایفامی
القدسکهمملوازاندوهشده،کنارگذاشتهشده،ازمابیرونراندهمیشود.بههمین


کنیم،روح
استقبال 
می
روحقدوس
شود،چنینتوصیهمیکند ":


دلیلاستکهرسولمسیحباعلمبهاینکهاموراینگونهانجاممی
خدا را که به او تا روز رستگاری مختوم شدهاید ،محزون مسازید ".لذا با گناه ،روحالقدس را غمگین
واسطۀیکزندگیعادالنهومقدس،برایاودرخودآرامشرامهیامیسازیم.بدین


نماییم؛درعوضبه

می
ترتیب،آنچهکهاکنوندرموردهفتادشیخگفتهشدهاست،بدینمنوالکه"روحبرایشانقرارگرفت"،در
ایاستازکیفیتواالیتقوایشان.وچونروحالقدسبهدلیل


واقعتمجیدیاستاززندگیایشانوجلوه
پاکیدلایشان،صداقتباطنیشانودرّاکۀروحشان،برآنانقرارگرفت،بالفاصلهدرآنانعملکرده،جای

گذارد.واینچیزیاستکهباعثمیشودکهکالم


ایکهمستحقعملویباشددرآنانباقینمی

خالی
مقدسچنینبگوید":وروحبرایشانقرارگرفتوایشاننبوتکردند ".
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القدسبرتمامیکسانیکهنبوتکردندقرارگرفت،بااینحال،برهیچیکازایشانآن


.لذاروح
0،3
گونهکهبرنجاتدهندهقرارگرفت،قرارنگرفت.بههمیندلیلدرمورداوچنینآمدهاست":نهالیازتنۀ

ایازریشههایشخواهدشکفت.وروحخداوندبراوقرارخواهدگرفت،یعنیروح


آمده،شاخه
یسّیبیرون
حکمتوفهموروحمشورتوقوتوروحمعرفتوترسخداوند ".اماشایدبگویندکه:چیزیدرمورد
انهاقرار
مسیحبیشازدیگراننقلنشدهاست،چراکهگفتهشدهاستکهروحهمانطورکهبردیگرانس 
گرفت،برنجاتدهندهنیزقرارگرفت":روحخدابراوقرارخواهدگرفت ".اماخوبتوجهکنیدکهدرمورد

هیچکسجزاوگفتهنشدهاستکهروحخداباچنینقدرتهفتگانهقرارگرفتهاست؛همانطورکهخودِ

توانستدریکنامواحدقرارگیرد،بهصورتاسامیمختلفمنبسطشد،واینهمان

ذاتِروحخدانمی
استکهبنابهنبوت،میبایستبر"نهالیازتنۀیسّی"قرارگیرد .

القدسبهشیوهایقابلتوجهبر


دهدتصدیقکنمکهروح

.شهادتدیگریدارمکهبهمناجازهمی
3,3
خداوند و نجاتدهندۀ من قرار گرفت ،شیوهای که بسیار متفاوت از آن چیزی است که در مورد دیگران
گزارش دادهاند .یحیی تعمیددهنده در مورد او چنین میگوید" :او که مرا فرستاد تا به آب تعمید دهم،
همانبهمنگفتبرهرکسبینیکهروحْنازلشده،براوقرارگرفت،هماناستاوکهبهروحالقدس
بیآنکهاضافهکند":براوقرارگرفت"،دراینصورت،
اگرویمیگفت" :روحنازلشده"  

تعمیدمیدهد ".

دهندهنشانهای


،تااینامربراینجات
ترازبقیهنمیبود.امااوافزود":براوقرارگرفت"


اینشخصقابلتوجه
تکهروحالقدس"دراو

شدیافت،چراکهدرموردهیچکسنوشتهنشدهاس


کسدیگرنمی

باشدکهدرهیچ
ساکنشد".

موعظههابررویاعداد6


افراهات
 -۴9خلقت نوین توسط روحالقدس
سویفسادناپذیریهدایتمیکند .


هنگامتعمیدبهمعنیخلقتنویناستکهمارابه

عطایروحبه
پسمعبدهایخودرابرایروحِمسیحاآمادهسازیم-واوراغمگینننماییممباداکهماراترکنماید.
رسولرابهیادآورید:روحقدوسخداراکهبهاوتاروزرستگاریمختومشدهاید،محزونمسازید .

هشدار
در واقع بهواسطۀ تعمید ،روح مسیحا را دریافت نمودهایم - ،و در ساعتی که کشیشان روح را
خواندهاند - ،او آسمان را گشوده ،نازل شده و آبها را فرو گرفت -،وکسانیکه تعمید یافتند ،به آن


می
ملبسشدند .
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گیردتازمانیکهبهواسطۀآبهاازنو


روحازایشانفاصلهمی
درواقعکسانیکهازجسمزادهشدهاند -،

القدسرادریافتمیکنند .


وبدینصورتروح
تولدیابند-
در اصل ،با اولین تولد ،ایشان جانی زنده دارند -،که در باطن انسان است و جاودانی نیز میباشد-،
چنانکهگفتهشدهاست:وانساننفْسزندهگردید .
در تولد ثانی یعنی در تعمید - ،ایشان روحالقدس را دریافت میکنند که جزئی از الوهیت است که
جاودانینیزمیباشد .

وحسازآنبرگرفتهمیشود .

جانزندهباجسددفنمیگردد-،

درواقعبههنگاممرگ-،

اشبهنزدمسیحامیرود .


اند،بهحسبچگونگی

روحآسمانیراکهدریافتکرده
گوید:جسمیکهجانداشتهاستدفنمیشود-،


ویمی
ایندوموردرارسولمسیحبهمامیآموزد-.

وبهحالتروحانیزندهمیشود .

رسولچنینمیگوید:هنگامیکه

اشبهنزدمسیحامیرود - ،


ودرمورداینکهروحبنابهچگونگی
جسمراترکمیکنیم-،درنزدخداوندخودخواهیمبود .


رساالت 

ماریوس ویکتورینوس
 -۲1عطیۀ روح
ماریوسویکتورینوسبابازخوانیکالممقدس،یادآورمیشودکهعطایروحبررسوالنازچهقراربوده

است.اوبدینطریقسعیداردنشاندهدکهاینعطیهبهتمامیمسیحیانیکهروحایشانرابهنزدمسیح
هدایتمیکند،وعدهدادهشدهاست .

باشد.لذاهرتعمیدگیرندهایکهاقراربهایمان


وراستی،همانامسیحاست؛وپاراکلتنیزروحراستیمی
القدسرا،وایندریافتروحالقدس،

کندواقراربهایمانرابپذیرد،روحراستیرادریافتمیکند،یعنی 
روح

بر قدوسیت او میافزاید .به همین خاطر است که در اعمال رسوالن چنین آمده است" :لیکن چون
،نهاینکهقداسترابرایشمامیآورد،بلکهعلمرانیزوتمام

القدسبرشمامیآید،قوتخواهیدیافت".


روح
آنچهکهروحالقدسبهماوعدهکردهاست،یعنیپاراکلترا،مسیحیکهدرانجیلاست .

چونروحالقدسبرشما

بایددانستکهاودروهلۀاولبرمسیحشهادتخواهدداد.چنانکهمیگوید":

ولوقانیزدراینموردسخنمیگوید؛در

آید،قوتخواهیدیافتوشاهدانمنخواهیدبوددراورشلیم "...
اصل در آن موقع روح هنوز فرستاده نشده بود ،با اینحال ،لوقا همانموقع نیز در مورد شهادت سخن
11
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هایشبهجزشهادتدادنبرمسیح،کاردیگریمیکند؟وبعدازرفتن


گوید.آیاپولسدرتمامیرساله

می
مسیح،اوتنهاکسیبودکهمسیحرادید،ومسیحتنهابراوظاهرشد.پسروحبهواسطۀمسیححاضربوده

القدس.بههمانصورت،یوحناوپطرسنیزبرمسیحشهادتمیدهند":آنچهرا


واسطۀروح

استومسیحبه
ایم،آنچهراکهلمسکردهایم ".ودراعمالرسوالننیزهمانها،ولوقاکه


ایم،آنچهراکهدیده

کهشنیده
راویآناست،درموردداوودچنینمیگوید":چوننبیبودودانستکهخدابرایاوقَـَسَمخوردکهاز

ذریّتصُلبِاوبهحسبجسد،مسیحرابرانگیزاندتابرتختاوبنشیند،دربارۀقیامتمسیحپیشدیده،
گفتکهنفْساودرعالمامواتگذاشتهنشودوجسداوفسادرانبیند.پسهمانعیسیراخدابرخیزانیدو
اینراچههنگاممیگویند؟بعدازآنکه"آوازیچونصدایوزیدنبادشدید

همۀماشاهدبرآن هستیم ".
ازآسمانآمدوتمامآنخانهراکهدرآنجانشستهبودند،پرساخت...وهمهازروحالقدسپرگشته،به

زبانهایمختلف...بهسخنگفتنشروعکردند ".
.بهعنوانمثال،
میدهند"،دنیاییکهبهمسیحایماننیاورد" 
آنگاهرسوالندرمورد"گناهدنیا" شهادت 
در اعمال رسوالن چنین آمده است" :چنانکه میدانید ،آن کسی که توسط شورا و بنا به حکمت خدا،
دستگیرشده،بهدستانگناهکارانتسلیمگردیدواورابرصلیبآویخته،کشتید،هماوستکهخداویرا

زندهگرداند ]...[".
امکهبهحدکافیطویلاست،درموردروحالقدسچیزهایزیادی


بههمینخاطراستکهدراینرساله
گرفتهدررحمقرارگرفت؛وبهواسطۀاومسیحدرجسم

رایادآورخواهمشد.بهواسطۀاواستکهمسیحِتن

ردارد؛وهماواستکهتوسطمسیح

هنگامتعمیدتقدیسشد؛هماواستکهدرمسیحِتنگرفتهقرا


خودبه
القدستعمیددهند؛هماواستکه


درجسمبهرسوالندادهشدهاستتاایشانبهنامخدا،مسیحوروح
مسیح در جسم ،آمدنش را وعده میدهد؛ با اندکی تفاوت در نحوه عمل ،هماو است که مسیح است و
خدانیزهست،زیراکهمسیحبهعنوانروح،خودِخدااست.

روحالقدساست،وچونروحاست،بنابراینخودِ

بههمیندلیلاستکهپدر،پسروروحفقطیکچیزواحدنبوده،بلکهخدایواحداست .

علیهآریوس 
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هیالریوس اهل پوآتیه
 -۲۴واقعیت روحالقدس
الهیاتمربوطبهروحالقدسنسبتاًباتأخیررشدیافت،خصوصاًازبعدازقرنچهارم،بهایندلیلبود

اگر
کهپیشازآنکهموجودیتاوتوسطگروهکهایهوادارآریوسموردسؤالقرارگیرد،حضوراوبهطورطبیعی

ربهایمانتثلیثی،بهعنوانگواهیبر

پذیرفتهشدهبود.کالممقدس،اقراربهایمانبههنگامتعمید،واقرا
واقعیتداشتناوکافیبود .
توانایننکتهرامسکوتگذاشت،هرچندکهقاعدتانمیبایستپرداختن


القدس،نمی

وامادرموردروح
بهآنضرورتداشتهباشد.ولیازآنجاکهبسیاریازآنبیاطالعهستند،چیزینگفتنازآنناممکناست.

بایستسخنگفتنازآنضروریباشد،زیرااگرکهایمانمااورابهرسمیتمیشناسد،


ااینحال،نمی
ب
تحتضمانتپدروپسراست!بهزعممن،قاعدتانمیبایستدرموردموجودیتاومقالهبنویسیم:اووجود

داردواینیکواقعیتاست،اودادهشده،دریافتگردیدهوموردتملکقرارگرفتهاست.ازآنجاکهدراقرار
شناسیم،نمیتوانداز


بهایمانمان،بهپدروپسرپیوندخوردهاست،هنگامیکهپدروپسررابهرسمیتمی
داشت،دیگرکاملنمیبود .


آنهاجداشود.زیراکسیکههمهچیزاست،اگرکمبودیمی

دربارۀتثلیث 

آتاناسیوس اهل اسکندریه
 -۲۲روحالقدس مخلوق نیست
شمارمیرود،امادرزمانآتاناسیوسچنیننبود.ویپیشاز


القدسامروزهامریبدیهیبه

الوهیتروح
بازیلقیصریه،وادارشدکهدربرابرگروههایهوادارآریوسبایستدوتائیدکندکهروحالقدسیکمخلوق

نیست(متونبازیل[،]39-35وسیریلاهلاسکندریه[]66،63مالحظهشود) .
همانطور که هواداران آریوس با انکار پسر ،پدر را نیز انکار میکنند ،به همان صورت نیز این مردمان
القدس،پسررانیزناچیزتلقیمیکنند[ .]...


ها]باناچیزشمردنروح

[تروپیک
جهالت است که بگوییم [روح] یک مخلوق است ،چرا که اگر مخلوق میبود ،در رده تثلیث قرار
نمیگرفت .

کافیاستبدانیمکهروح،نهمخلوقاستونهجزوکارهای[خدا]شمردهمیشود .


نامههابهسراپیون 0
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 -۲3استعارههای تثلیث
هایسرچشمه،نورونهررابهکلتثلیثنسبتمیدهدونقشروحراکهسازنده


آتاناسیوساستعاره
ماناست،موردمداقهقرارمیدهد .

فرزندخواندگی 
الهی
عنواننوریادشدهاست[.]...لذاپسردررابطهباچشمه،نهرهمخواندهمیشود،چراکه"نهر


ازپدربه
)؛درارتباطبانور،فروغ[خواندشدهاست]،چنانکهپولسمیگوید":که

خداازآبپراست" (مز9:65
تواندرپسر،روحیرادیدکهبهواسطۀآن


)[.]...همچنینمی
فروغجاللشوخاتمجوهرشبود"(عبر3:0
ایم؛پولسچنینمیگوید":تاخدایخداوندماعیسیمسیح،روححکمتوکشفرادرمعرفت


تنویرشده
خود به شما عطا فرماید .تاچشمان دل شما روشن گردد" (افس  .)01:0اما هنگامی که چشمان دل ما
شوند،اینمسیحاستکه[ما]رادراومنورمیسازد[ .]...


وشنمی
ر
شودکهماروحرامینوشیم.کالم


اند،چنینگفتهمی

ونیز:ازآنجاکهپدرچشمه،وپسرنهرخواندهشده
).لکنسیرابشدهازروح،مسیحرا

ماهمهازیکروحنوشاندهشدهایم" (-0قرن03:00

مقدسمیگوید":

میآشامیدندازصخرهروحانیکهازعقبایشانمیآمدوآنصخرهمسیحبود" (-0

مینوشیم،زیراکه"

قرن .)1:01
همچنین:مادامیکهمسیحپسرواقعیاست،مانیزباپذیرفتنروح،فرزندانشدهایم[.]...لیکنواضح

ندانخداخواندهمیشویمزیراکه":واما

استکهچونتوسطروح،فرزندانشدهایم،درمسیحاستکهفرز

بهآنکسانیکهاوراقبولکردندقدرتدادتافرزندانخداگردند"(یو .)00:0

نامههابهسراپیون 


 -۲۱روحالقدس ،تدهین و مُهر
کندکهاوخدااست،درغیراینصورت،نمیتوانستماراوارد

اگرروح،تدهینومُهراست،اینثابتمی
حیاتالهینماید .
روح،تدهینومُهرنامیدهشدهاست[.]...امامخلوقاتبهواسطۀاومهروتدهینشده،همهچیزبرایشان
مکشوف میشود .اگر روح ،تدهین و مهری است که کلمه را تدهین کرده ،شاخصۀ همه چیز است [،]...
توانددرشمارموجودات[خلقشده]درآید.درواقع،مُهرجزوموجوداتیکه[توسطاو]مشخص


[روح]نمی
واسطۀاوتدهینشدهاندنیست،بلکهاینخاصکلمه


باشد،وتدهیننیزجزوموجوداتیکهبه

اندنمی

شده
دهدکهتدهینمیکند،و


کند.زیراکهروغنتدهینهمانعطروبویکسیرامی
استکهتدهینومُهرمی
زیراخداراعطرخوشبویمسیحمیباشیم"

انددرآنبومشارکتداشته،میگویند":


کسانیکهتدهینشده
(-0قرن.)05:0مُهر،همانشکلمسیحراداردوآنرابرسالکانمیزند،وایشانکهمُهرشدهاند،همان
11
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شکلرامیگیرندکهشبیهبهمسیحاست[.]...لذاماکهاینگونهمُهرشدهایم،طبیعتاًشریکانماهیتالهی

شویموبدینترتیبتمامیخلقتدرروح،شرکایکلمهمیشود .


می
گویند[.]...حالاگرروحالقدسیکمخلوقبود،


واسطۀروحاستکهبهماشرکایخدامی

همینطوربه
بهواسطۀ او هیچگونه مشارکتی با خدا نمیداشتیم ،و فقط با مخلوق مرتبط شده ،با ماهیت الهی بیگانه

میبودیم ،زیرا که با وی در هیچ چیز مشارکت نمیداشتیم .اما اکنون که شرکای مسیح و شرکای خدا

خواندهشدهایم،دیگرتدهینومُهریکهدرمااست،ماهیتچیزهایخلقشدهرانداشته،بلکهماهیتپسر

میکنیم .
راداردکهبهواسطۀروحیکهدراواست،باپدرپیوندحاصل 


نامههابهسراپیون 


 -۲5الوهی شدن توسط روح
یزندگانیتثلیثیهدایتمیکند.هرکجاکهنوراست،فروغآننیزهمان

اینروحاستکهمارابهسو

جااست؛وهرکجاکهفروغباشد،فضیلتکارآمدوفیضپرجاللشنیزهمانجااست.همیناستکه
فیضعیسیخداوندومحبتخداوشرکتروحالقدسبا

وقتیکهمیگوید":

پولسبهماتعلیممیدهد 

ایکهدرتثلیثدادهشده،ازجانبپدرتوسطپسرودرروحالقدس


زیراکهفیضوعطیه
جمیعشماباد ".
دادهشدهاست.درواقع،همانطورکهفیضیکهازسویپدرعطاشدهتوسطپسرناشیمیشود،بههمان

کندمگردرروحالقدس؛زیراکهبامشارکتبااواستکهمامحبت


بنیزعطیهبامارابطهبرقرارنمی
ترتی
پدر،فیضپسروارتباطخودروحرادارامیباشیم .


نامههابهسراپیون 


دیدیموس نابینا
 -۲6روحی واحد در عهدعتیق و عهدجدید در کار است
)تأکیدمیکندکهیکروحاستکهدرعهدعتیقوعهدجدید

دیدیموسحتیبیشازاوریجن(متن01
عملمیکند.

]...[.داوودکهبهعهدعتیقتعلقداردوروحرادریافتکردهبود،دعامیکردکهاینروحدروی

3
ساکنشود":روحقدوسخودراازمنمگیر"(مز.)00:50ونیزگفتهشدهاستکهخدادردانیالکههنوز
کودکبود،روحالقدسرابرانگیخت،گوییکهاوهموارهدرویساکنبود .

 . 1به همان شکل نیز در عهدجدید گفته شده است که کسانی که مورد پسند خدا قرار گرفتند ،از
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روحالقدس پر شدند :یحیی که هنوز در بطن مادرش بود ،تحت تاثیر تقدیس ،بر خود لرزید و عیسای

روحالقدسرابیابید"(یو .)00:01
دمدومیفرماید ":


برخاستهازمردگانبرچهرهشاگردانمی
.کتبکالممقدسمملوازآیاتیازاینقراراست،امامنخودراملزمساختهامکهآنهارادررسالۀ

5
حسبآنچهکهنقلقولکردهایم،شخصاً


راحتیبه

تواندبه

ایمی
فعلیگردآورینمایم،زیراکههرخوا 
ننده
آیاتمشابهرابیابد .
]اماکسینپنداردکهپیشازآمدنخداوند،روحالقدسِدیگریدراشخاصمقدسساکنبوده،

3[.6
متفاوتازآنکهبررسوالنودیگرشاگردانقرارگرفت،گوییکهاسمیواحدبرذاتهایگوناگونگذاشته

هایالهیرافراهمکردکهنشانمیدهندکههمانروحاستکهبرانبیاءو


توانآیاترساله

شدهباشد.می
رسوالنقرارگرفتهاست .
شودکهآنبهواسطۀ


.پولسدررسالهبهعبرانیان،آیاتیراازکتابمزامیرنقلقولکرده،متذکرمی
1
القدسمیگوید:امروزاگرآوازاورابشنوید،دلخودراسخت


سچنانکهروح
روحالقدسگفتهشدهاست":پ

کند،چنینمیگوید:


)؛ونیزدرانتهایاعمالرسوالن،وقتیکهبایهودیانصحبتمی
مسازید" (عبر1:3
روحالقدس بهوساطت اشعیای نبی به اجداد ما نیکو خطاب کرده ،گفته است :به گوش خواهید شنید و
" 
).درواقعپولسدرجاییکهروحالقدسِدیگرینبودهاست،اینسخنانرادر

نخواهیدفهمید( ".اع05:01
موردروحالقدسمتفاوتیکهپیشازآمدنخداوندبودهاست،ادانکردهاست،بلکهدرموردهمانروحیکه

خودوینیزدرآنمشارکتداشته،وهمچنینتمامکسانیکهفضیلتایمانشانمعروفبودهاست.

رسالۀروحالقدس 

 -۲7روح ،عطیۀ حکمت و معرفت
روحْهمینزبانحکمتومعرفتاستکهبهرسوالندادهشدهاستتابتوانندبرمسیحشهادتداده،از
پیامانجیلدفاعکنند .
]01[.11حالبهخودِنقلقولمیپردازیمکهمتنآنازاینقراراست":وچونشمارادرکنایسو
به نزدحکامودیوانیانبرند،اندیشهمکنیدکهچگونهوبهچهنوعحجتآوریدیاچهبگویید،زیراکهدر

همانساعتروحالقدسشماراخواهدآموختکهچهبایدگفت( ".لو.)00-00:00ودرجایدیگریاز

انجیلچنینآمدهاست":پسدردلهایخودقراردهیدکهبرایحجتآوردنپیشتراندیشهنکنید،زیراکه
منبهشمازبانیوحکمتیخواهمدادکههمهدشمنانشماباآنمقاومتومباحثهنتوانندنمود( ".لو
 .)05-01:00
القدسبرایرسوالنکلماتیراکهمعارضینانجیلراردمیکند


.بههمینترتیب،ازآنجاکهروح
10
طورضمنیجزوذاتاومیباشد.ولی


شوددریافتکهزبانحکمتومعرفتبه

وضوحمی

سازد،به

مهیامی
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این که نجاتدهنده چگونه در این لحظه ،کالم معرفت را به شاگردان اعطا میکند ،طوری که هیچکس
عنوانفصیحترینافرادمشهورهستند،اکنونوقتپرداختن


تواندباآنمخالفتکند،حتیکسانیکهبه

نمی
هنگامصحبتازروحالقدس،بایدعطایای

بهآننیست،چراکهقصدمافعالًایناستکهنشاندهیمکهبه
دارد،پرازفیضهایخداتلقیشود .

فضیلترادریابیم،طوریکههرآنکهروحالقدسرا

.بههمیندلیلاستکهخداخوددراشعیابهکسیچنینمیگوید":روحخودرابرذریتتوخواهم

10
)،گوییکهشخصنمیتوانستبرکاتروحانیخدارابدون

ریختوبرکتخویشرابراوالدتو"(اش3:11
کسیکهروحرادریافتمیکند،نتیجتاًبرکاترایعنیحکمتو

مداخلۀروحالقدسدریافتکند.درواقع

معرفترانیزخواهدداشتودراینموردرسولچنینمینویسد":وازآنجهتمانیزازروزیکهاینرا

شنیدیم،بازنمیایستیمازدعاکردنبرایشماومسألتنمودنتاازکمالمعرفتارادۀاودرهرحکمتو

فهمروحانیپرشوید،تاشمابهطریقشایستۀخداوند،بهکمالرضامندیرفتارنمایید" (کول.)01-9:0
ایقابلاحترامسلوکمینمایند،بهزعمرسول


واسطۀاعمال،زبانودرایت،بهشیوه

کسانیکهدرواقعبه
میدهدکهایشانپرازحکمت،
مسیح،پرازارادۀخدامیباشند،وخدادرایشانروحخودراطوریقرار  

القدساستتوسطخدادادهشدهاند.


معرفتودیگرعطایایروحانیشوند.لذاحکمتومعرفتیکهدرروح
بخشدوازدهانویمعرفتوفطانتصادرمیشود".


خداوندحکمترامی
کالممقدسچنینمیگوید":

یمیشود،روحانینبوده،بلکهجسمانیوانسانیاست .

(امث،)6:0حالآنکهحکمتیکهازانسانهاناش
.ونیزرسولمسیحدرموردخودچنینمیگوید":نهبهحکمتجسمانی،بلکهبهفیضالهیدر

13
جهانرفتارنمودیم"(-0قرن .)00:0

رسالۀروحالقدس 

 -۲3وحدت جداییناپذیر تثلیث
)،وحدتیعنیخصوصیتجداییناپذیرپدر،پسروروح

کومکوئه"(متن3
کوئی 
دیدیموس،پیشازنماد" 
راموردتاکیدقرارمیدهد .

یابیمکهحکمتیکهتوسطپسربهشاگردانعطاشد،همانحکمتروحالقدس


]ازاینرو،درمی
9[.15
اونداستومیانروحوپسربهلحاظماهیتواراده،مشارکتتوأم

استوآموزۀروحالقدسهمانآموزۀخد

وجوددارد.وچنانکهدرباالثابتشد،روح،ماهیتاً،باپسرِیگانۀخداوباخدایپدرپیونددارد،وازطرفی
پسروپدربنابراینمتنیکیهستند ":منوپدریکهستیم" (یو.)31:01وبهاینترتیب،نشانداده
شدکهتثلیثبنابرماهیتخود،غیرقابلتقسیموجداییناپذیراست .

اینشمانیستیدکهسخنمیگویید،بلکهروحپدرشماکه

.16درانجیلدیگرینیزگفتهشدهاست":
اگرروحپدردررسوالناستکهسخنگفته،بهایشانتعلیممیدهدکهچگونهپاسخدهند،

درشمااست".
11
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واگرتعلیمروح،حکمتیاستکهنمیتوانجزازپسردریافتکرد،واضحاستکهروحهمانماهیترا

داردکهپسروپدریکهروحازآناست.لذاپدروپسریکیمیباشند.درنتیجه،تثلیث،مشارکتیاستدر

وحدتذات.
رسالۀروحالقدس 


 -۲9مسیح و روح
ساکنشدنمسیحدرمسیحیانکهدعوتپولسرسولاست،کارخودروحاست .
.011درموردپسریگانهنیزبایدگفتکهویدریکروحمطهرزیستکرده،دردلایماندارانساکن
ازروحدرانسانیتباطنی،تامسیحبهوساطتایمان

است.بنابهشهادترسولمسیحکهچنینمینویسد":

در دلهای شما ساکن شود" (افس ،)01-06:3چراکهمسیح بهواسطۀ ایمان و بهواسطۀ روح در انسانیت
کند،چنینمیگوید":مسیحدر


باطنیساکناست.همچنینرسولهنگامیکهدرموردخودصحبتمی
مسیحیکهدرمنسخنمیگوید"(-0قرن،)3:03ونجاتدهنده

منزیستمیکند(".غال،)01:0ونیز":

مامیفرماید":اگرکسیمرامحبتنماید،کالممرانگاهخواهدداشتوپدرماورامحبتخواهدنمودو

بهسویاوآمده،نزدویمسکنخواهیمگرفت(".یو .)03:01

نجاتدهنده"
.011درقسمتدیگرینیزآمدهاستکههرذاتیکهجزومخلوقاتمنطقیباشد"خانۀ 
اشمیباشدوخانۀاوما


ورایخانه
نامیدهشدهاست[،]05امادرموردمسیحگفتهشدهاستکهوی"
هستیم( ".عبر)6-5:3؛اینخانۀمسیحهمانامعبدخدااستکهروحِهمینخدادرویساکناست.در
آیانمیدانیدکههیکل(یعنیمعبد)خداهستیدوروح

واقعپولسدررسالهبهقرنتیانچنینمیگوید":

).البته،درخانهودرمعبدیکهنجاتدهندهوپدردرآنساکن

خدادرشماساکناست؟" (-0قرن06:3
کندکهذاتتثلیثانشقاقناپذیراست .


یابیم،واینثابتمی

القدسرامی

هستند،درعینحالروح

رسالۀروحالقدس 


 -31وحدت عمل و وحدت ماهیت پدر ،پسر و روح
تعریفگردد،دررسالهروحالقدسخودبهاجمالبهآن

دیدیموس،حتیپیشازآنکهمفهوم"پریکورِز"
میپردازدواینبعداًمنبعالهامیبرایمولفینآتیخواهدگردید .

.اگردرواقعپسرباپدریکیاست،نهبهزعمسابلیوسکهپدروپسررااشتباهاًبهجاییکدیگردر

060
گیرد،بلکهبهحسبغیرقابلتقسیمبودنجوهریاذاتایشان،پسربدونپدرنمیتواندکاریبکند:


نظرمی
امیکهپدرعملمیکند،خودپسر

درواقعبههردستهازکارگران،کارمتفاوتیتفویضمیشود؛لکنهنگ

11
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نیزعملمی کند،نهاینکهدرردۀدومپیشازاوعملکندونهدرردۀبعدازوی.چراکهکارهایپدرو

کارهایپسردراینحالت،اگرتساویمیانایشانوجودنداشت،متفاوتمیبودند .

کههماناپدراست)،پسرنیزمیکند" (یو

آنچهکهاومیکند"(-او"

.060درجایدیگرآمدهاست":
.)09:5لذااگرعملپدروپسرکهفاقدترتـّباولوثانیاستوعملیهمزمانمیباشد،بهتمامیمخلوقات
اجازهمیدهدکهدرمشابهتماهیتشانبهحیاتخودادامهدهند،واگرپسرنتواندکاریازخودبکندزیرا

القدسمیباشدکهبههیچطریقجداازپسر


درجداباشد،درنتیجهبههمانشیوهنیزروح
کهنمیتواندازپ

نیست ،چرا که به لحاظ اراده و ماهیت یکی میباشند ،پس میتوان باور داشت که وی از خود سخن
گوید،برطبقکالموراستیخدامیگوید .


گویدوهرآنچهکهمی

نمی
عقیدهراتائیدمیکند":او -یعنیپاراکلت -مراجاللخواهدداد،زیراکهازآنچه

.063کالمخدااین
آنمناستخواهدگرفت( ".یو.)01:06دراینجانیزبایدکلمه"گرفتن" راآنگونهکهشایستۀماهیت
الهیاستدرککرد .
یشودوآنچهراکهتقسیم
دهد،خودازعطاهاییکهمیبخشدمحرومنم 


]وقتیکهپسرمی
31[.061
میکند ،به ضرر خود انجام نمیدهد :به همان طریق نیز روح چیزی را که قبالً نداشته است ،دریافت

کند.درواقعاگرآنچهراکهبهاودادهمیشود،قبالًنمیداشت،بعدازتفویضعطیهبهدیگری،خود


نمی
نندهایکهازآنچهکهداشتهاستمحرومشدهاست .
گردید،توزیعک 


کنندۀمعطلمی

بدلبهتوزیع
.همچنین،همانطورکهدرباالبههنگامبحثدرموردماهیتهایغیرجسمانیدریافتیم،اکنون

065
بایدبدانیمکهروحازپسرآنچیزیرادریافتمیکندکهبهماهیتخودتعلقداشت.واینبدینمعنی

نیستکهدهندهوگیرندهایدرکاراست،بلکهیکذاتوجوددارد،چراکهگفتهشدهاستکهپسرازپدر

هرآنچهکهبرایبقایشالزماستدریافتمیکند.درواقعپسرچیزیجزآنچهکهتوسطپدربهاوداده

شدهاست،نیست،وروحالقدس،ذاتیجزآنچهکهتوسطپسربهاودادهشدهاستندارد .

 .066اما علت وجودی این مطالب این است که ما را به این باور هدایت کند که در تثلیث ،ماهیت
روحالقدسهمانماهیتپدروپسراست .

]ازآنجاکهطریقانسانیمیتواندفقطآنچهراکهجسمانیاستبرمامکشوفدارد،وازآنجا

31[.061
که تثلیث که در حال حاظر به آن میپردازیم ،ورای جوهرهای مادی است ،باید گفت که هیچ کلمهای
تواندبطوردقیقباآنانطباقحاصلکرده،مفهومجوهرۀآنرابرساند؛لیکنهرآنچهراکهمیگوییم،


نمی
میباشد -وقتیکهمربوطبهامور"غیرجسمانی" بطور
نادقیقاستویابهعبارتی   καταχρηστικως
کلی،وتثلیثبطوراخص،میشود .


رسالۀروحالقدس
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 -3۴نامها و استعارههای روح
گوید،توضیحمیدهدکه


دیدیموسباتحقیقدرمورداینکهکالممقدسچگونهدرموردروحسخنمی
آنرابهباد،بهجان،بهروحانسان،بهارادۀانسانی،بهمعرفتکالممقدسوبهمسیحتشبیهمیکنند .


روحها»
روحالقدسْبادنامیدهمیشود.درحزقیالآمدهاست":وثلثسومرابه« 
.031دروهلۀاول  ،
بپاش( ".حزق،)0:5یعنیبهباد -.ونیز"توکشتیهایترشیشرابهبادشرقیشکستی( ".مز.)1:11اگر
بخواهیممفهومتاریخیآنچهکهنوشتهشدهاستدریابیم،به"روح"،مفهومدیگریجزبادنبایدداد-.واز
شدتهایارواح"رانیزدریافت
آنجاکهسلیمان،درزمرهفیضهاییکهازخدادریافتکرد،فیضشناختن" 

نمود ،تائید میکند که چیزی جز شناخت طپشهای سریع بادها و عللی که شاخصۀ ماهیت آن است،
دریافتنکردهاست .
.039همروحخواندهشدهاستوهمجان.دررسالهیعقوبچنینآمدهاست":چنانکهبدنبدونروح
مردهاست" (یع)06:0؛بدیهیاستکهدراینجا"روح" چیزیجزجاننیست-.بنابرهمینتعبیراست
رابرجانخودمینهد":ایعیسیخداوند،روحمرابپذیر" (اع -.)59:1همچنین

کهاستیفاننام"روح" 
داندکهروحانسانبهسمتباالمیرود[]...وروححیوانبهسمت


کهمی
سخنجامعهاستکهمیگوید":

بیندیشوازخودسؤالکنکهآیاجانحیواناترانیزمیتوان"روح"نامید .

پایین؟"
.011درانسانبهغیرازجانوبهغیرازروح"،روح" دیگرینیزهستکهپولسدرموردآنچنین
مینویسد " :زیرا کیست ازمردمانکه امور انسان را بداند جز روح انسانکهدر ویمیباشد؟" (-0قرن

 .)00:0در واقع اگر کسی میخواست مدعی شود که در اینجا "جان " است که بر کلمه "روح" داللت
انباشتهشدهاند،

کند،انسانچهمیبودبهجزروحش،کهدرآنافکار،اسرارواحساساتدراعماققلبش


می
طوریکهانساندیگریازآنباخبرنمیشود؟احمقانهخواهدبوداگربخواهیمکهاینراازیکبدندر

یابیم .
]همچنینبایددانستکهنامروحبهمعنیارادهانسانیوداوریشخصینیزمیباشد .

51[.011
.011اینکهدرواقعمشتاقباشیمکهیکباکرهنهتنهادراعمالش،بلکهدرافکارشنیزمقدسباشد،
یعنینهتنهادربدنبلکهدرحرکاتخصوصیدلشنیزچنینباشد،رسولمیگوید":تاهمدرتنوهمدر

روحمقدسباشد!" (-0قرن)31:1وبهاینترتیبمفهومارادهرابهروحومفهوماعمالرابهتننسبت
دهد.مشاهدهکنیمکهآیااینهمانچیزینیستکهموردنظراشعیابودهاستهنگامیکهمیگوید":و


می
آنانیکهروحگمراهیدارندفهیمخواهندشد( ".اش.)01:09کسانیکهدرواقعبهدلیلخطادرقضاوت،
باشند،نیکومیپندارند،معرفترادریافتخواهندکردتاخطایخودراتصحیحکنند


اعمالیراکهنیکونمی
11
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و بهجای بدی  ،نیکی را انتخاب نمایند - .و همچنین این متن " :قدرت روح شما باطل است " (اش
،)00:33ازخودبپرسیدکهآیااینهمانینیستکهموردتأکیدویاست .
 .019عالوه بر همۀ اینها ،کلمه"روح" درکالم مقدس ،داللت بر معرفتی عمیقتر و عرفانیتر دارد،
کشد،لیکنروحزندهمیکند" (-0قرن،)6:3ودراینجامنظور


زیراکهحرفمی
چنانکهگفتهشدهاست":
[پولس]ایناستکهحرفیکگزارشسادهوبدیهیاست،بهلحاظتاریخ،حالآنکهروحعبارتاستاز
شود.ایننوعنگرش،بازتابخودرادراینآیهمییابد":زیرا


چهکهخواندهمی
معرفتمقدسوروحانیآن
مختونانماهستیمکهخدارادرروحعبادتمیکنیموبرجسماعتمادنداریم"(فیل .)3:3

.051درواقعکسانیکهدرجسمخودمختوننبوده،لیکندلخودرادرروحْمختونمینمایندوآنچه
ایتولیدنسلزائداستقطعمیکنند،اینانمختونانواقعیهستندیعنییهودیدرخفاواسرائیلی

کهبر
واقعی،ودرایشانهیچترفندیوجودندارد.اینانورایسایههاوتصویرهایعهدعتیقبوده،پرستشیواقعی

را بهجا میآورند و پدر را در روح و راستی میستایند :در روح ،زیرا که ایشان از تعبیرات مادی و پست
گذشتهاند؛ در راستی ،زیرا که نمونهها ،سایهها و طرحها را رها کرده ،به خودِ ذاتِ راستی رسیدهاند؛ و

همانطورکهگفتیم،ایشانسادگیپستومادیکلماتراناچیزشمرده،بهمعرفتروحانیشریعتدست
یافتهاند .

میتوانست
]51[.050فعالًبرحسبامکاناتاندکدرکمان،توانستیمتمامآنچهراکهکلمه"روح"  
معنیدهد،دریابیم.بعداًوبهموقعخود،اگرخواستمسیحباشد،بهتوضیحمفهومهریکازآنهاخواهیم
پرداخت .
 .050اما گاهی نیز خداوندمان عیسی مسیح یعنی پسر خدا است که روح نامیده میشود ،زیرا که:
"حکمتروحیاستدوستانسانها( ".حک،)6:0ودرجایدیگر":زیراکهخداوندْروحاست" (-0قرن
،)01:3چنانکهدرباالگفتهشد،آنجاکهاضافهکردیمکه"خداروحاست"،نهفقطبهلحاظمشارکتنام،
بلکهبهدلیلمشارکتدرماهیتودرذات .

رسالۀروحالقدس 
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سیریل اهل اورشلیم
 -3۲روح ،واحد و زنده است و فرا میخواند
وحدانیت روح غیر قابل بحث است ،اما در قرن چهارم ،الزم بود که سیریل اورشلیمی در مقابله با
گروههای مختلف بدعتکار ،آن را یادآوری نماید .همچنین وی ملزم به یادآوری وحدت عمل روح در
عهدعتیقوعهدجدیدگردید(متون01و06مالحظهشود) .
سرانجام سیریل با بازخوانی کالم مقدس ،نشان میدهد که روح چگونه گاهی اوقات ،در لحظاتی که
رود،انسانرافرامیخواند .


انتظارآننمی
.فقطیکروح القدسوجودداردوآنپاراکلتاست.وهمانگونهکهخدایپدرواحداست،وپدردومی

3
نطورکهپسریگانهوکلمۀخداواحداستوبرادریندارد،همانگونهنیزروحالقدسواحد

وجودندارد؛وهما
بوده و روحالقدس دومی به لحاظ مقام وجود ندارد .لذا روحالقدس ،قدرت بسیار بزرگی است ،یعنی یک
توانآنراتفحصنمود.چراکهویزندهومنطقیاست،وتقدیسکنندۀمطلقهرآنچه


وجودالهیکهنمی
وجودآوردهاست.اواستکهجانعادالنرامنورساخته،درانبیا[عملمیکند]


واسطۀمسیحبه

کهخدابه
کنندکهعملکردروحالقدسراجداسازند.خدای


ونیزدررسوالنعهدجدید.نفرینبرکسانیکهجرأتمی
نجاتدهندهکهدرعهدعتیقنبوتآندادهشده
پدر،ساالرعهدعتیقوعهدجدید،واحداست؛عیسیمسیح 
القدسکهبهواسطۀانبیا،منادیمسیحبود،بعداز


بودوواردعهدجدیدگردیدنیزواحداست؛همچنینروح
آمدنمسیحنازلگشتواورا[بهانسانها]نشانداد،اونیزواحداست .
جدانسازد؛تاهیچکسمدعینگرددکهروحدر

.باشدکههیچکسعهدعتیقوعهدجدیدراازیکدیگر

1
القدساستکهمااورابههمراهپدر


آنجادیگراستودراینجادیگر،زیراکهاینبهمعنیمقابلهباخودروح
کنیمواورابههنگامغسلتعمیددرتثلیثمقدسمشمولمیسازیم.درواقعپسریگانۀ


وپسرتجلیلمی
پسرفته،همۀامتهاراشاگردسازیدوایشانرابهاسمابوابنو

پدربهروشنیبهرسوالنفرمودهاست":

القدساست.ومااعالمکنندۀسهخدا


).امیدمادرپدر،پسروروح
روحالقدستعمیددهید( ".مت09:01

نمیباشیم[ .]...

میگوید؟فیلپسباهدایتیکفرشته،در
.آیامیخواهیبدانیکهاوتورامددرسانده،باتوسخن 

01
شدفرودآمد،درهنگامیکهآنخواجهسرادرراهبود.روحبهفیلپسگفت:


ایکهمنتهیبهغزهمی

جاده
"پیش برو و با آن ارابه همراه باش" (اع  .)09:1آیا روح با کسی که گوش فرا میدهد سخن میگوید؟
خداوندبرمننازلشدهمرافرمود:بگوکهخداوندچنینمیفرماید"

حزقیالچنینمیگوید":آنگاهروح 

درانطاکیهبهرسوالنمیگوید":برناباوسولسرابرایمنجداسازیداز

روحالقدس" 
(حزق.)5:00ونیز" 
12

تجربهً روح القدس نزد پدران کلیسا

).میبینیکهروحِزنده،بااقتدارجدامیسازدوبه
بهرآنعملکهایشانرابرایآنخواندهام" (اع 0:03

القدسدرهرشهرشهادتداده،میگوید


دانم]روح

گفت[:می

دارد.پولسهمچنینمی

مأموریتگسیلمی
).زیراکهاینتقدیسکنندۀنیکو،مددرسانورئیسکلیسا،

کهبندهاوزحماتبرایممهیااست"(اع03:01
یعنی روحالقدس یا پاراکلت است که نجاتدهنده در موردش فرموده است" :لیکن تسلیدهنده یعنی
روحالقدس،همهچیزرابهشماتعلیمخواهددادوآنچهبهشماگفتمبهیادشماخواهدآورد( ".اوفقط

نفرمودهکه"همهچیزرابهشماتعلیمخواهدداد"،بلکهاضافهکردهاستکه"وآنچهبهشماگفتمبهیاد
شما خواهد آورد( )".یو )05:01؛ در واقع تعالیم مسیح با تعالیم روحالقدس تفاوتی نداشته ،بلکه یکی
،لذاروح القدسازپیشبهپولساعالمکردکهچهپیشخواهدآمد،چراکهبامطلعساختناواز

هستند-
اینمصائب،بتواندبهویشهامتبیشتریدهد.اینامربهخاطرکالممقدسبهماگفتهشدهاست":کالمی

اکهمنبهشمامیگویمروحوحیاتاست" (یو،)63:6تاملتفتباشیکهاینروحصرفاًپرحرفیدهان

ر
نبوده،بلکهاعتقادنیکواست .

تعلیماتدینی 06
 -33زندگی در روح
سیریلاورشلیمی،زندگیدرروحراباعباراتیچونشادی،نجات،سکونتدروطنآسمانیخاطرنشان
میسازد .به همین دلیل است که وی خود را ملزم میداند تا برخاسته ،همانطور که کالم مقدس دعوت

میکند،درخدازیستنماید .

القدسبرایخیریتونجاتعملمیکند.


سروح
.روحالقدسچنیننیست،قطعاًخیر!زیراکهبالعک
 06
دروهلۀاول،حضورششیریناستومعرفتِبراولطیفبوده،یوغاوسبکاست.شعاعهاینورومعرفت،
کنند.ویبااحشاییکمعلممشروعمیآید؛زیراکهدروهلۀنخست،برای


وروددرخشاناورااعالممی
پذیرند،سپسبهواسطۀاوبرای


آیدکهاورامی

ویت،وتنویرشعورکسانیمی
نجات،شفا،تعلیم،مشورت،تق
دیگراننیز.وهمچونچشمسرکهدرابتدادرتاریکیبودوسپسناگهانخورشیدرامیبیند،منورشدهو

روحالقدس
دیدهاست،میبیند،بههمانترتیبنیزکسیکهمفتخربهمالقات 

بهوضوحآنچهراکهقبالًنمی

دانستهاست،میبیند.جسماوبرروی


طرزمافوقبشریآنچهراکهنمی

شدهاست،جانیمنورداشته،به
بیند.اوهمچوناشعیامیبیند":خداوندرادیدم


زمیناست،لکنجاناوآسمانهاراهمچوندریکآینهمی
حزقیالمیبیند":پسنگریستموبرفلکیکه

کهبرکرسیبلندوعالینشستهبود" (اش)0:6؛یاهمچون 
)؛یاهمچوندانیالمیبیند":هزارانهزاروکرورهاکرور"

باالیسرکروبیانبود[نشستهبود]"(حزق0:01
)،واینانسان،آغازجهانوپایانآن،واواسطآنرامیبیند،وجانشینشدنپادشاهانراو

(دان01:1
چیزهاییکهنیاموختهاست:اودرواقعازحضورمُعَرِفِواقعیهادینورمشعوفمیشود.انسانیکهتوسط
11
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تواندحتیآنچهراکهدیگرانانجاممیدهند


رود؛ویمی

دیوارهااحاطهشده،قدرتمعرفتشبهفراسوهامی
ببیند .
ینتوقفمنما،بلکهبهسوی

.توقدرتاوراکهبرتمامیجهانگستردهاستدیدهای.لذادیگربرزم

03
آسمانبرخیز.بهواسطۀفکربهآسماناولبرووازآنجاکرورهایبیشمارفرشتگانرابنگر.بهمددتعمق،

هاوتفوقها


خودرابرآندارکهحتیباالتربروی.وفرشتگانمقربرانیزببین،ارواحرانیزببین؛فضیلت
اینارواح،رئیس،ازجانبخدا،خداوندوتقدیسکننده،هماناپاراکلتاست.

رانیزنظارهکن.ازبینتمامی 
ایلیا،الیشع،اشعیا،ازبینانسانهابهاونیازدارند؛میکائیلوجبرائیلدربینفرشتگانهمبهاونیازدارند.
هیچمخلوقینیستکهبهلحاظمقام،بااوبرابرباشد؛زیراکهانواعگوناگونفرشتگانوتمامیلشکریاندر
کل،تحملقیاسباروحالقدسراندارند؛قدرتِفقطپاراکلتبهتنهایی،تمامیاینموجوداتراتحتالشعاع

قرارمیدهد .

اند،حالآنکهپاراکلتحتیاعماقخدارانیزتفحصمیکند،چنانکه


ایشانبرایمأموریتیفرستادهشده
روحهمهچیزراتفحصمیکند،حتیاعماقخدارا".درواقعچهکسیازبین

رسولمیفرماید"،زیراکه

شودمیشناسد،بهجزروحانسانکهدرویاست؟بههمینترتیب


انسانهاآنچهراکهمربوطبهآدمیانمی
شودنمیداند،مگرروحخدا .


نیزهیچکسآنچهراکهمربوطبهخدامی
کرد،هماو


اوبودکهدررسوالنعملمی

انبیا،مسیحرابشارتداد؛هم
.اینروحالقدسبودکهدر 

01
دهد،وپسربهروحالقدس.در


کند.پدرازیکسوبهپسرمی
استکهتاامروز،بههنگامتعمید،جانهارامُهرمی

واقعخودعیسیاستونهمنکهمیگوید":پدرهمهچیزرابهمنسپردهاست"(مت،)01:00ودرمورد

القدسمیگوید":ولیکنچوناویعنیروحراستیآید...اومراجاللخواهددادزیراکهازآنچهآنمن


روح
است خواهد گرفت و به شما خبر خواهد داد" (یو  .)01-03:06پدر بهواسطۀ پسر و با روحالقدس ،همه
القدسمتفاوتنمیباشند:زیراکهفقطیکنجات،


کند.عطایایرایگانپدر،پسروروح

هاراعطامی

فیض
یکقدرتویکایمانوجوددارد.یکخدایواحد،پدر،یکخداوند،پسریگانۀاو،یکروحالقدس،یعنی

پاراکلتوجوددارد.وبرایماهمینکافیاست؛اماآنچهکهمربوطبهماهیتیااشخاصایشانمیشود،

بهتر است که در آن مداخله ننماییم .اگر کالم مقدس در این مورد چیزی گفته بود ،در آن باره سخن
میگفتیم .اما آنچه که مکتوب نیست ،گستاخی [مداخله در آن] را به خود اجازه ندهیم .برای نجات ما

همینکافیاستکهبدانیمکهپدر،پسروروحالقدسوجوددارد .


تعلیماتدینی 06
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 -3۱تعمید در روح
سیریلاورشلیمیدراثرخودیعنیتعلیماتدینیبرایتعمیدکهیکیازگوهرهاینوشتههایپدران

بهشمار میرود ،با تحکم بهتعلیمگیرندگان توضیح میدهد که مفهوم تعمید چیست (متون 01،09 ،0

مالحظهشود)وایشانرادعوتمیکندکهبهنوعی،پنتیکاستراتجربهکنند .


لذاوینازلشدتارسوالنرابهقوتبپوشاندوایشانراتعمیددهد.خداوندچنینمیگوید":بعداز

.01
اندکایامی،بهروحالقدستعمیدخواهیدیافت( ".اع.)5:0مسألهبرسرسهماندکیازفیضنیست،بلکه

بغوطهوراستوآبازهر

بحثبرسرقدرتیمطلقاست.درواقعهمانطورکهشخصتعمیدگیرندهدرآ
سواورااحاطهکردهاست،بههمانشکلنیز[رسوالن]بطورکاملدرروحتعمیدگرفتند.اماآب،بدنرااز
بیرون احاطه میکند ،در حالی که روح ،جان پنهان در خصوصیترین بخش [انسان] را تعمید میدهد،
آنکهچیزیراازقلمبیندازد.چراتعجبمیکنی؟یکمثالمادیرادرنظربگیر،هرچندکوچکو


بی
ناچیز،امابدونهرنوعادعایی،مثالیمفیداست.هنگامیکهآتشازورایقطرآهنعبورمیکند،تمامی

شود؛آهنسرداینکسوزانشدهاستوتیرگیآناکنوندرخشانمیباشد.اگر


جرمآهنبدلبهآتشمی
کندوبدونمانعدرآنکارمینماید،


ت،اینگونهبهدرونجسمآهننفوذمی
آتشکهعنصریمادیاس
چرابایدتعجبکردکهروحبهدرونخصوصیترینبخشجاننفوذکند؟ 

 .05برای آنکه عظمت چنین فیضی که [از آسمان] نازل میشد ،نادیده انگاشته نشود ،نوعی شیپور
آسمانیطنینافکند".کهناگاهآوازیچونصدایوزیدنبادشدیدازآسمانآمد( ".اع،)0:0وایننشانۀ
ورودکسیبودکهبهانسانهااینقدرترااعطامیکردکهملکوتخداراباشدتبگیرند.ویهمچنین

بایستبهچشمانمردمان،زبانههایآتشرانشانداده،بهگوشهاصدایآوازرابرساند":وتمامآنخانه


می
راکهدرآنجانشستهبودندپرساخت(".همانآیه).خانهبدلبهظرفپذیرندۀآبعرفانیگشت.شاگردان
همهدرداخلنشستهبودندوتمامیخانهپرشد:لذاایشانمطابقوعده،بدونمحدودیتتعمیدگرفتند.
شده،مثلزبانههای

وزبانههایمن 
قسم

روحوجسمایشانملبسبهلباسالهیگشتکهنجاتبخشاست".

آتشبدیشانظاهرگشته،برهریکیازایشانقرارگرفت،وهمهازروحالقدسپرگشتند" (اع.)1-3:0

دادوخارهایگناهرامحومیکردوروحرا


سوزاند،بلکهنجاتمی

ایشانباآتشیمشارکتداشتندکهنمی
جالمیداد.ایناستآنچهکههمینالساعهبایدبرشمانیزبیاید:محوونابودشدنگناهانتانکههمچون

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


رسوالنآنراداد.روح
تاجیتروتازهکهاززبانههایآتشبود.قبالً،شمشیرآتشدرهایبهشترامسدودمیساخت:و

قراردهد،
اینکزبانۀآتشِنجاتبخش،فیضراجانشینآنکردهبود .
11
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 ".06وایشانبهزبانهایمختلف،بهنوعیکهروحبدیشانقدرتتلفظبخشید،بهسخنگفتنشروع
اندریاسکهاهلجلیلبودند،پارسییامادیصحبتمیکردند.یوحناودیگر

کردند( ".اع.)1:0پطرسو
رسوالنبهزبانهاییکهمختصغیریهودیانبودسخنمیگفتند.چراکهفقطامروزنیستکهجماعاتیاز

اند،بلکهدرآنزماننیز[چنینمیکردند].کداماستاد را


خارجیانشروعبهتجمعازهرسویعالمنموده
توانبهاینشکلیافتکهدریکآنبهشنوندگانخودتمامآنچهراکهنمیدانند،بیاموزد؟ 


می

تعلیماتدینی 01

بازیل اهل قیصریه
 -35وحدت و تمایز در تثلیث
در سالهای  ،311-369هنگامی که هنوز برای بازیل نگاشتن رسالۀ روحالقدس و تشریح
القدسشناسیِ دقیق محرز نشده بود ،وی در مورد تمایز ذات اشخاص تثلیث به برادر خود مطلب


روح
مینویسد.اینمتنبهنحوی،نوعیپیشگفتاربراییکالهیاتتثلیثیِمبسوطراتشکیلمیدهد .

القدسکهازویتمامینیکوییهابرخلقتصادرمیشود،ازیکسوبهپسرمتصلاستکهباویاورا


روح
یابیم،وازسویدیگروجودشوابستهبهپدراست،همچوندلیلوجودیاش،ازپدریکهاز


درمی
بالفاصله
حسباشخاصتثلیثمیباشد،تابعداز


شود،وایننشانۀخاصشناساندنماهیتویژۀخودبه

اوصادرمی
آید.پسرکهبهواسطۀاووبااو،روحراکهناشی


عنوانکسیکهازپدرمی

پسروباویشناختهشودونیزبه
ازپدراستمیشناساند،ویکهمنحصرامولودشدهاستوازنورازلیدرخشانبیرونآمدهاست،برحسب

واسطۀنشانههایی


القدسدارد،بلکهفقطبه

هایمتمایزش،چیزمشترکینهباپدرونهباروح

خاصیتنشانه
امادرموردخدایمتعال،تنهااواستکهبهعنوانوجهتمایزشویا

امبازشناختهمیشود.


کهمتذکرشده
اش،میتواندپدربودهوعلتوجودیبهجزخودشندارد؛ونیزبهبرکتایننشانه،


بهعبارتیامتیازشخصی
طورخاصشناختهشدهاست.بههمیندلیل،درمشارکتذات،نشانههایمتمایزیکهدرتثلیث


اونیزبه
مورد نظر هستند و بهواسطۀ آنها خصوصیت اشخاصی که در ایمان به ما تعلیم داده شده است ،آنها را
غیرقابل توافق و غیرقابل ارتباط اعالم میداریم :هر یک از ایشان بهواسطۀ نشانههای متمایز خاص خود
ام،میتوانیمآنچهراکهاشخاصتثلیثرااز


هاییکهقیدکرده

شوند،بهنحویکهبهکمکنشانه

درکمی
یکدیگر جدا میسازد،کشف کنیم .بالعکس ،در این موردکه الیتناهی ،غیر قابل درک ،خلقنشده ،و غیر
متعلقبههیچمکانیوتمامیصفاتازایننوع،هیچتفاوتیدرماهیتیکهحیاتبخشاستوجودندارد

،لیکنمیتواندرموردآناننوعیشراکتمداوموغیرقابل

القدسصحبتمیکنم)


(درموردپدر،پسروروح
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تقسیمراقائلشد.وبرطبقتأمالتیکهاجازهمیدهندکهشکوهمندیهریکازاشخاصراکهایماندر

توانبدونقائلشدنتفاوتیمیانپدر،پسروروحالقدسبه


کندصورتگرفته،می

تثلیثمقدستصدیقمی
لحاظ جالل ،به تفکر ادامه داد ،بیآنکه میان پدر ،پسر و روحالقدس فاصلهای که فکر در خالء به پیش
میبرد،وجودداشتهباشد.درواقعچیزیکهبینایشانفاصلهاندازدوجودندارد،ونههرچیزیکهبخواهد

درجوارماهیتالهیابرازوجودکندتاآنراباقراردادنعنصرخارجیاشباظرافتمنقسمنماید،ونه

خالءنوعیفاصلهبیمعنیکهنوعیغیبتدرهماهنگیخصوصیذاتالهیایجادکندوبتواندتوسطخالئی

زائد ،تداوم آن را بر هم زند .اما هنگامی که به پدر میاندیشیم ،در خود او میاندیشیم و در عین حال
القدسراازویجدانمیسازیم،


کنیم،روح

اورادرکمی
واسطۀاندیشه،پسررامیپذیریم،وزمانیکه 


به
لکن بهطور منطقی و بهحسب نظم و رابطه ماهیتی ،آن را همانگونه که هست مجسم میکنیم و ایشان
طوریدریکدیگرمستحیلشدهاندکهایمانبهسهشخصدرواقعهماناایمانبهیکیاست.وهنگامیکه

واسطۀایناقرار،کسیرادرکمیکنیمکهروحاست.وچوناوروحِ


درعینحالبه
فقطروحرامینامیم ،

شود،چنانکهپولسمیگوید.همانطورکهاگریکسرزنجیررابهدست


مسیحاست،ازخدانیزناشیمی
گوید،روحرابهسویخودجذب


شود،بههمانصورتاگرچنانکهنبیمی

بگیریم،سردیگرنیزکشیدهمی
واسطۀآنپسروپدررانیزبسویخودجذبکردهایم.واگرواقعاًپسررادرککنیم،او


کنیم،درآنواحدبه
را از دو سو دریافت کردهایم ،چرا کهوی با خود از یک طرف پدر خود را،و از طرف دیگر روح خودرا
یتواند از پدر جدا شود ،و هیچگاه نیز
بههمراه خواهد آورد .در واقع کسی که همیشه در پدر است نم 

نمیتواند از روح خود جداشود ،چرا که هرکاری رادر او انجام میدهد .به همان ترتیب نیز اگر پدر را

ایم،چراکهبههیچوجهتصور


واسطۀقدرتوی،همپسروهمروحراپذیرفته

پذیریم،درعینحالبه

می
شودیااینکهروحالقدسازپسر


،یعنیپسربدونپدردرنظرگرفتهنمی
شکافیاتقسیمممکننمیباشد

گردد؛لیکندرایشاندرآنواحد،نوعیمشارکتوتمایزغیرقابلوصفیرادرمییابیمکه


جداتصورنمی
به نحوی غیرقابلدرک است ،بیآنکهتفاوت اشخاص،تداومماهیت رادر هم شکند ،بیآنکه شراکت به
سبذات،خصوصیتنشانههایمتمایزکنندهرامحوسازد.وتعجبنکناگربگوییمکههمان،درحینی

ح
العادهرابههمراه


باشد،مثلایناستکهدریکمعمانوعیجداییجدیدوخارق

کهمتفقاست،جدانیزمی
وحدتیجداشدهدریابیم.اگربهاینگفتههاباروحجدلوتهمتگوشفراندهیم،امکاناینهستکهحتی

عنوانیکمثالوسایهایازواقعیتدریابیدونه


دراشیاءمحسوسنیزچیزیمشابهآنبیابیم.کلماتمرابه
عنوانمثالتلقیمیکنیم،

بهعنوانواقعیتخودامور،زیراکهممکننیستخودراکامالًبااموریکهبه

هااستفادهمیکنیم .


ازمثال
تطبیقدهیم،بههمیندلیلاستکه

نامۀ31بهبرادرش،گریگوریاهلنیسه
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 -36حیات روح و زندگی در روح
القدس،ازنمودهایمعمولیروحشروعمیکندوتا


بازیلاهلقیصریهدراینبخشمرکزیازرسالۀروح
خدااست،تأکیدمیکندکه

رود.بازیلبیآنکهعنوانکندکهروحهمانا 


القدسپیشمی

بهحدماهیتروح
اومخلوقنبوده(متون 0و 00مالحظهشود)،بلکهمنبعتقدیساستو"قادراستکهدیگرانراکامل
کند،بیآنکهخودْچیزیکمداشتهباشد"،اینکهاوچشمۀحیاتبوده،درهمهجاحاضراست"،بهدلیل

شقابلدرکمیباشد" .

خاطرنیکوییا


ماهیتشغیرقابلدسترساستولیبه
پیشبینیآینده،
آوردولذابازیلثمراتروحرابرمیشمارد ":


همراهمی

باخدارابه
روحهمچنین"انس"
درکاسرار[،]...واوجآنچهکهمطلوباستیعنی:خداشدن" .
.ازاینلحظهبهبعد،بهدنبالاینخواهیمبودکهمفاهیممشترکیراکهازروحداریمدریابیم،چه

00
مفاهیمیکهکالممقدسدراینموردبهدستدادهاستوچهمفاهیمیکهازسنتپدرانبهمارسیده

استکهشفاهیبودهاند .

قبلازهرچیز،کیستکهباشنیدننامهایروح،درجانخودبرانگیختهنشودوفکرخودرابهباالترین
روحراستیکهازپدرناشیمیشود""،روح

درجهممکنماهیتنرساند؟آیاگفتهنشدهاست:روحخدا"،
روحالقدس" نامخاصوویژهاواست؛واینبهترازهرنامگذاریدیگر،
حق""،روحمسلطبرهمهچیز"؟" 
ناماینوجودغیرجسمانیوصرفاًغیرمادیوسادهاست.به همیندلیلاستکهخداوند،بهآنزنیکه
نداشتکهبایدخدارادریکمکانخاصپرستشنمود،میفرمایدکه"خداروحاست"وغیرجسمانی

میپ

توانمحدودبهحدودکرد.بنابراین،هنگامیکهروحرابهعنوانماهیتیمحدودومحکومبهتغییرو


رانمی
نماییم،نمیتوانیمدرفکرخودبهحداعالیی برسیم،چراکهسروکارما

تغیُرهمانندمخلوقمجسممی
الزاماًباذاتیهوشمند،درقدرتالیتناهی،باعظمتینامحدودمیباشدکهقابلسنجشبازمانهاوقرون
سویاومیگراید؛وهمۀ


هایشبیحدوحصراست.هرکهنیازبهتقدیسدارد،به

نبودهوسخاوتدارایی
آنانیکهدرتقویزندگیمیکنند،خواهاناوهستند،تابادماوتازهشوند،وبرایرسیدنبههدفطبیعی

و غایی خود ،مدد دریافت کنند .او که چیزی کم ندارد ،قادر است که دیگران را کامل سازد؛ او موجود
اینیستکهملزمبهتجدیدقواگردد،بلکهاواستکهگروهسرایندگانحیاترامجهزمیسازد؛لزومی


زنده
نداردکهویبااضافاتمتوالی،خودرابزرگسازد،بلکهباسکونتدرخود،بالفاصلهدرتمامیتاستونیز
در همه جا حاضر است .وی که سرچشمۀ تقدیس ،نور قابل درک برای هر قدرت عقالیی و برای کشف
،میتوانویرا
حقیقتاست،نوعیروشنیراازخودفراهممیکند.اوکهماهیتاًغیرقابلدسترساست 

بهخاطر نیکوییهایش درک کرد؛ او که همه چیز را با قدرت خود پر میسازد ،خود را فقط به کسانی

میشناساندکهالیقاوهستند،نهبرحسبسنجشیواحد،بلکهباتوزیععملکردخودبهحسبایمان.وی

هرکسوبهطورکاملدرهمهجاحاضر

درجوهرۀخودسادهاست،ودرمعجزاتشمتنوع؛بهطورکاملدر
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است .بیآنکه به نفوذناپذیریاش لطمه وارد شود ،قابل مشارکت است؛ و علیرغم تمامیتش ،خود را به
تابدکهازآنلذتمیبرد،گوییکهوی


دهد:همانندیکشعاعنورخورشیدکهبرکسیمی

مشارکتمی
رشود،امابررویزمین،دریاوهوانیزمیتابد.روحنیزبههمان

تنهاکسیاستکهمیتواندازآنبرخوردا

شکلبرایهرکسکهقادربهدریافتاواست،حاضراست،گوییکهویتنهااست،امابرایهمهبهحد
وفور ،فیض را در تمامیت ساطع میکند :و افراد تا حدی که طبیعتشان اجازه میدهد ،از او برخوردار
امانهبهحدیکهویمیتواندعرضۀمشارکتکند! 

میشوند،

القدس،بحثبرسرنزدیکیمکانینمیباشد -زیراکه


امادرموردواردشدنجاندرانسروح
 -.03
چگونهمیتوانجسماًبهچیزیکهجسمانینیستنزدیکشد؟ -مگرآنکهازهواهاینفسانیکهبرجان

باخدادورمیسازند،خالصشد.درنتیجه،باتطهیراززشتیحاصلازگناه،

مسلطشدهوانسانراازقرابت
توانبهزیباییطبیعتبازگشتهوبهصورتپادشاهیوبهواسطۀطهارت،شکلاولیهراگرفت،اینتنها


می
شیوهای است که میتوان به پاراکلت نزدیک شد .وی همچون آفتابی که با چشمی بس پاک نگریسته

میشود،درخودصورتنامرییرابهتونشانخواهدداد.ودراینتعمقپرشعفِصورت،زیباییغیرقابل

وصفِ نمونه را خواهی دید .بهواسطۀ او دلها بر میخیزند ،دست ضعفا گرفته میشود ،و پیشروان کامل
اند،میدرخشد وایشانرادرمشارکتبا


گردند.اواستکهدرکسانیکهازهرنوعآلودگیپاکشده

می
خودروحانیمیگرداند.هماننداجسامشفافوصاف،هرگاهکهیکشعاعبهایشانبرخورد،آناننیزتأللو

نمایند،بههمانشکلنیزجانهاییکهحاملروحالقدس


کنندوپرتویدیگرمنعکسمی

ازخودساطعمی
تابانند.پیشبینی


سویدیگرانمی

روحانیشدهوفیضرابه
هستند،وتوسطروحمنورشدهاند،خودشاننیز

آینده،معرفتبراسرار،درکامورپنهان،توزیععطایایفیض،شهروندیآسمانی،رقصبافرشتگان،شادی
الیزال،تداومدرخدا،شباهتباخداومنتهایآنچهکهخواستنیاستیعنیخداشدن،ازهمینجاناشی
میشود .

هایخودروح،کهبهواسطۀعظمتو


القدس،افکاروحتیوحی

هایمادرموردروح

اهستنداندیشه
اینه
وقار عملکردهایش آموختهایم ،و اینها فقط عناوین اندکی بودند که نقل کردیم .اینک باید به معارضین
شانبرماواردمیسازند،مرتفعونفیکرد .


پردازی

خاطرعلمدروغ

پرداختتابتواناعتراضاتیراکهبه

رسالۀروحالقدس 

 -37روح " ،قدرتی تنویرکننده"
بازیلدرمقابلهباکسانیکهمیخواهندسلسلهمراتبیدردرونتثلیثقائلشوند،بروحدتهریکاز

القدسرابهعنوان"دمدهانخدا" ونیروی


کند.سپسویماهیتروح

اشخاصووحدتتثلیثتأکیدمی
هدایتمینماید .

ایبیانمیکندکه"توسطپسرکهیکیاستوتابهپدرکهیکیاست"


کننده

تنویر
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 .11هنگامی که خداوند بهما یک پدر و یک پسر و یک روحالقدس میسپارد ،آنها را بهطور مجموع
کند،بیآنکهعددیرادراینبینقائلشود.زیراکهنگفتهاست:دروهلهاولودروهلهدومودر


آشکارمی
وهلهسوم،ونهاینکه:دریکودووسه،بلکهازطریقنامهایمقدس،فیضشناختایمانیکهمنتهیبه
دهد؛وعددرابهعنوانیکنشانه


دهد.بهنحویکهاینایماناستکهمارانجاتمی

شودرامی

نجاتمی
مامیفهماند.افرادیکهدائماًوازهرسوبهانباشتخطاعلیه

درنظرمیگیریمکهکمیتموضوعاترابه 

کارمیبرند؛وعلیرغماینکهباافزودنعدد،هیچچیز


پردازند،تواناییشمارشراعلیهایمانبه

خودشانمی
تغییرنکردهاست،هنگامیکهبحثبرسرماهیتالهیاست،توجهخودرامعطوفبهعددنمودهاندتابه

جانیستکهواقعیتهای


کمکآن،میزانجاللشایستهپاراکلتراازحدنگذرانند.اماایحکیمان،آیابه
غیر قابل دسترس ورای عدد باقی بمانند ،همانگونه که عبرانیانِ دیندار برای مشخص کردن خصوصیت
یکردندتابرتریآنرابرهمه
مقدسنامیکهتلفظآنممنوعبود،یعنینامخدا،ازعالئمویژهاستفادهم 
چیزثابتکنند.وهرگاهکهبهجاباشدازعدداستفادهشود،باشدکهحداقلحقیقتپایمالنگردد.یااینکه

امورغیرقابلوصفرادرخلوتپرستشنمایندویااینکهدرموردچیزهایمقدسباتقواواحتیاطازعدد
استفادهشود .
القدس.هریکازاشخاصرابهتنهاییناممیبریمواگر


واحد،پسریگانه؛واحد،روح
واحد،خدایپدر؛ 
الزمبهشمارشباشد،نگذاریمکهشمارشغیرعقالنیگشته،منتهیبهدرکیچندخداپرستیشود .
.زیراکهازیکبهمتعددرسیدنباعثنمیشودکهجمعببندیم:یکودووسه،ونهاولینودومین

15
.لذادرموردیکخدایثانیتابهامروزنشنیدهایم.پس

وسومین.زیراکه"من،خدا،اولینوآخرینهستم"
وقتی که یک خدا از خدا را میپرستیم ،خصوصیت خاص اشخاص را اقرار میکنیم و به آموزۀ حکومت
مانیم،بیآنکهسرّخدارابهبخشهایمتعددتقسیمکنیم،چراکهدرخدایپدر


العنانالهیوفادارمی

مطلق
شودوتفاوتیرانمیشناسد،


ودرخدایپسریگانه،فقطدرموردیکشکلیکهدرآینهالهیمنعکسمی
تعمقمی کنیم.پسردرواقعدرپدراستوپدردرپسر،زیراکهاینوآنچنیناستوبههمیندلیلیکی

هستند.درنتیجهبهحسبخاصیتاشخاص،ایشانیکویکهستند؛امابهحسبماهیتمشترکشان،هر
پسچطورمیشودکهاگریکویکهستند،دوخدانیستند؟زیراکهتصویرپادشاهرانیز

دویکهستند-.
گوییمدوپادشاه:قدرتپادشاهوجاللاوتقسیمبهدونمیشود.همانطورکهیک


نامیمولینمی

پادشاهمی
اقتدار بر ما حکومت میکند و قدرت منحصر به فرد است ،به همان صورت تجلیلی که از وی میکنیم
گرددبهشخصنمایشدادهشده -.آنچهکه


منحصربهفرداستونهمتعدد،زیراکهتجلیلتصویربازمی
تصویردراینجابهطرزتقلیدیوجوددارد،پسرماهیتاًچنیناست.همانطورکهدرهنر،شباهتبهشکل

است،درموردماهیتالهیکهسادهاست،بهحسبمشارکتالوهیاستکهدراصلوحدتساکناست .
شود.ویبهواسطۀپسرکهیکیاست،بهپدرکهیکی


القدسنیزیکیاستوبهتنهاییخواندهمی

روح
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میکند.قرابتاوباپدرو
استمتصلمیشودوبدینوسیلهتثلیثفرخندهراکهالیقستایشاست،کامل  

خوانیم،بهروشنیمکشوف


شماریموبهتنهاییاورامی

پسرازاینجهتکهاورادرزمرۀمخلوقاتنمی
میشود.زیراکهوحدتاو،وحدتامورمتعددنیست؛اووحدتِیکیاست.همانطورکهپدریکیاستوپسر

نیزیکیاست،بههمانشکلنیزروحالقدسیکیاست.لذاآنچهکهتنهااست،ماهیتاًازمخلوقدوراستو

راستیباهرچهکهمجموعوتودهاستفاصلهدارد.واوچنانبهطورتنگاتنگباپدروپسرپیوندداردکه


به
تنهاباتنهامیتواندداشتهباشد .

.وفقطازاینبابتنیستکهمیتواندالئلمشارکتدرماهیترااستنتاجکرد،بلکهازاینرونیزکه

16
آید،بلکهازاینجهتکهازخداصادرمیشود؛نه


نامیم.نهبهآنشیوهکههمهچیزازخدامی

اوراخدامی
بهشیوهمولودشدن،همانندپسر،بلکهبهعنواندمیکهازدهانخدااست.دهانیکههیچشباهتیبهیک

شود.ایندهانرابایدبهگونهایدرککردکهشایسته


ونهنفسیکهمحومی
عضوجسمانیندارد،نهدم
خدااستودم،ذاتیزندهبوده،اربابتقدیساست.اینامربدینترتیبنشانۀقرابتاست،لیکنشیوۀ
موجودیتشغیرقابلوصفاست[ .]...
باییتصویرخداینامرئیمیدوزیمو

.11هنگامیکهتحتتأثیرنیروییمنورکننده،چشمانمانرابهزی
کنیم،روحمعرفتازآنجداییناپذیربوده،به


کنندۀنمونهارتقاءپیدامی

بهاینترتیبتابهجلوۀمشعوف
خودیخودبهکسانیکهمایلندراستیرابنگرند،قدرتدیدنتصویررامیدهد؛اوآنراازبیرونمکشوف

هیچکسپدررانمیشناسد،

کهمارابهبازشناسیمیرساند.وهمانگونهکه"

نمیدارد:درخودِویاست

تواندبگوید:عیسیخداونداستمگردرروحالقدس".لذا


هیچکسنمی
مگربهواسطۀپسر"،بههمانترتیب"

خداروحاست،کسانیکهاورامیپرستندبایددرروحو

گفتهنشدهاستبهواسطۀروح،بلکهدرروح".

راستیاورابپرستند"،همانطورکهگفتهشدهاست ":درنورتو،نورراخواهیمدید"،یعنیدرتنویرروح،
آیدروشنمیسازد"راخواهیمدید.بدینترتیبدراواستکهجاللپسر


نورواقعیکههرآنکهبهدنیامی
"
تخدارااعطامیکند.لذاطریقشناختخدااز

رانشانمیدهدودراواستکهبهپرستندگانواقعی،معرف

واسطۀپسرکهیکیاست،بهپدرکهیکیاستمیرسد؛ودرجهتمعکوس،


روحکهیکیاستآغازشده،به
واسطۀپسریگانه،ازپدرتابهروحالقدس،جاری


نیکوییطبیعی،قداستماهیتومقامارجمندپادشاهی،به
کنیم،بیآنکهآموزۀیکتابودناقتدارپادشاهرا


ماایمانبهاشخاصتثلیثرااقرارمی
میشود.بهاینترتیب،

انکارکنیم .

رسالۀروحالقدس
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 -33فروتنی و زندگی در روح
هااست،تأکیدمیکندکهزندگیدر

القدسوییکیازمستحکم 
ترین


بازیلاهلقیصریهکهالهیاتروح
روحبهمعنیگشودهبودندرمقابلخداودیگراناست،تابهحدیکهخودرافراموشکنیم .
کسیکهتوسطروحالقدسهدایتشده،دوستداردیگراناست،خودرابزرگندانسته،بلکهدرکمال

کند.اینشخصباآوایبلنددرروحدعامیکندودرخواست


فروتنیدیگرانرابرجستهومهمتلقیمی
مینمایدوازآنجاکهویخواهاناموالدنیوینیست،بالحنیآهستهومعمولیحرف
بزرگترینعطایارا  
نمیزند؛خداوندبهآوایبلنداوپاسخمثبتخواهدداد .


دربابمزمور 31
 -39روحالقدس" ،نهر خدا"
القدسراازآتاناسیوسبهعاریتمیگیرد(متن،)03اماچیزیازفصاحتآنکم


بازیلایناستعارۀروح
شود،همانطورکهمثالشهرراازادبیاتباستانالهاممیگیردتاموجودانسانیرامورداشارهقراردهد .


نمی
آیانهرخداچیزیبهغیرازروحالقدساستکهدرکسانیکهالیقآنهستندوبهتبعایمانایشانبه

تمامشهرخداازآنبرخوردارمیشود،یعنیجماعتی

مسیح،جاریمیشود؟[.]...ایناستهمانانهریکه

ازکسانیکهشهرخودرادرآسمانهاخواهندداشت .
القدساست،بهعنوانتمامیمخلوقاتهوشمند،


یااینکهبایدشهریراکهبرخوردارازجاریشدنروح
ازقدرتهایآسمانیگرفتهتاجانهایانسانی،تلقیکرد؟ 


دربابمزمور 16

گریگوری اهل نازیانزوس
 -۱1خدا و سهگانگی
دراینجابامتنیسروکارداریمکهازقوتچشمگیریبرخورداراستوگریگوریاهلنازیانزوسدرآن
با استفاده از استعارۀ "سه خورشیدی که جذب یکدیگر میشوند و [اما] نور حاصل از آن یگانه است"،
میفهماند(متون31،01،3مالحظهشود).بهنظرمن،پرستشیادعاکردن"باروح"
وحدتتثلیثرابهما 
فقط بدین معنی است که روح ،دعا و پرستش را به خود عرضه میدارد .آیا این اندیشه نمیتواند مورد
کنندومیدانندکهپرستشیکی،پرستشهرسه


تصدیقتمامیانسانهاییقرارگیردکهدرخدازندگیمی
میباشد،زیراکهارجمندیهمانندالوهیتدرهرسهیکساناست؟[ ]...
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برایمایکخداوجوددارد،زیراکهیکالوهیتموجوداست،هرچندکهباورداشتهباشیمکهایشان
سههستند:زیراکهیکیبیشترازدیگریخدانبوده،ودیگرینیزچیزیازخداییکمندارد؛یکیجلوتراز
آید؛ایشانبهلحاظارادهویاقدرتمنقسمنمیشوند؛آنچهراکه


دیگرینیستودیگریازعقبسرنمی
شود؛واگرقرارباشدکهبهطوراجمالیمطلب


کنیم،دراینجایافتنمی

شدهمشاهدهمی
درموجوداتِتقسیم
،تقسیمپذیرنیست:همانگونهکهسه

رابیانکنیم،بایدبگوییمکهالوهیتدرکسانیکهمتمایزهستند
خورشیدیکهدریکدیگرنفوذمیکنند،نورحاصلازاینامتزاج،یگانهاست.بههمینترتیب،وقتیکه

گرمیشود؛و


،وحدتایشاناستکهجلوه
نگریم،بهسویآنعلتاولیهو"اقتداریگانه"


سویالوهیتمی

به
هنگامیکهبهآنانیمینگریمکهالوهیتدرایشاناست،یعنیآنانیکهبدونفاصلهزمانیودرعینتساوی

اند،دراینحالتماسهشخصرامیپرستیم .


جاللشان،ازعلتاولیهناشیشده

مباحثۀالهیاتی 30
ورمیسازد.هنوزشروعبه


امکهتثلیثمرادرشکوهخودغوطه

هنوزشروعبهاندیشیدنبهوحدتنکرده
امکهوحدتمرادربرمیگیرد.هرگاهکهیکیازاینسهخودرابهمنعرضه


یشیدنبهتثلیثنکرده
اند
شود،آنقدرکهمازادازنظرمدورمیشود،


کنمکهتمامیتاست،آنقدرکهچشممنپرمی

دارد،فکرمی

می
برایمازادباقینمیماند.هر

زیراکهدرذهنِمنکهبیشازحدمحدوداست،برایدرکیکی،دیگرجایی
بینم،بیآنکهبتوانمنوروحدتیافتهرا


زنم،یکمشعلمی

گاهکهآنسهرادریکاندیشهبههمپیوندمی
تقسیمیاتجزیهنمایم .

دربابتعمید،موعظۀ11و 10
 -۱۴الوهیت روحالقدس
القدسشناسی"،منتظراینبودندکهبازیلیککلمهدرموردروح

درحالیکهکلیهافرادِدچاروسواسروح
بگوید و اظهار دارد که او خدا است [ ،]...تا وی را از شهر بیرون کنند و خود ،کلیسا را مالک شوند"،
گریگوری اهل نازیانزوس که خیلی آزادتر بود ،میتوانست به جرأت الوهیت روحالقدس را تصدیق کند،
همانطور که در این بخش چنین میکند ( متون  36 ،00 ،0نیز مالحظه شود) .به این ترتیب رسالۀ
یانزوسیکدیگرراتکمیلمیکنند .

روحالقدسبازیلوگفتارالهیاتی30گریگوریاهلناز

. 01پساینچگونهاست؟روح،خدااست؟قطعاً.اماچگونه؟آیاهمذاتباخدااست؟بله،زیراکهاوخدا
عنوانپسرمیآیدوآنکهپسرنیسترابهمنمعرفیکنید،سپسآنهاراهمذات

است.آنکهازیک[پدر] 
به
تلقیکنید،آنگاهتصدیقخواهمکردکههردوخداهستند.وتونیزیکخدایدیگرویکماهیتالهی
واحدرابهمنمعرفیکن،وآنگاهمنبهتوتثلیثراخواهمداد،باهماننامهاوهمانواقعیت[.]...
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 .06به نظرمن به همین دلیل است کهوی به قسمیدر جانهای شاگردان ساکن است ،و به حسب
ظرفیتکسانیکهاورامیپذیرند،درابتدایانجیل،بعداززحمتمسیح،وبعدازصعود،ظرفیتایشانرا

هایآتشظاهرمیشود.و بهتدریجتوسطعیسیپرده


صورتزبانه

بخشبه

کاملگردانده،همچوندمالهام
ازرازاوبرداشتهمیشود،وخودتونیزباخواندندقیقانجیل،متوجهآنخواهیشد":ومنازپدرسؤال

دهندهایدیگربهشماعطاخواهدکرد،یعنیروحراستی" (یو -)01-06:01واینبدین


کنموتسلی

می
خداراداریموبهنفعیکقدرتدیگریسخنمیگوییم -؛

منظورکهبهنظرنیایدکهقصدمخالفتبا 
راکنارمیگذاردو

سؤالمیکنم"

سپسچنینآمدهاستکه":اوراخواهدفرستاد"،اما"درناممن"-و"
رانگاهمیدارد-؛سپس ":اوراخواهمفرستاد" وایننشانهمنزلتاواست؛سپس":او

"خواهدفرستاد" 
خواهدآمد"،وچنیناستقدرتروح .
سازد،میبینی،ونیزآنترتـّبیکهترجیحاًدرمورد


.اینکتنویرهایجزئیراکهماراملتفتمی
01
آنکهبهطورناگهانیآشکارکنیمیااینکهتابهآخرآنرا


کنیمنیزمشهوداست،یعنیبی

رعایتمی
"الهیات"
واهدبود،وحالتدوم،بیتقوایی؛اولیممکناستبیگانگانرامتحیر

مخفینگاهداریم.حالتاول،ناشیانهخ
سازدودومیمیتواندایماندارانرابـِرَماند .

مطلبی هست که احتماال دیگران نیز به آن اندیشیدهاند ،اما به نظر خودمن ،ثمرۀتفکرات شخصیام
میباشد؛ آن را به آنچهکهگفتهام میافزایم .نجاتدهنده ،شاگردان خود را با تعلیمات متعددیتربیت و

هادربینایشانبودندکهدرآنموقعتحملشنیدنشرانداشتند،بیشکبههمان


کاملگردانید،امابعضی
کردکههمهچیزبهواسطۀروح


داشت.واضافهمی

دالئلیکهمتذکرشدم؛لذاآنهاراازایشانمخفینگاهمی
کنمکهیکیازاینتعلیماتهماناالوهیتخودروحالقدس


دشد،هرگاهکهبیاید.فکرمی
تعلیمدادهخواه
بود،کهبعداًروشنشد،یعنیزمانیکهمعرفتدرکاموردراعالترینحدخودقرارگرفت،یعنیبعداز
دهنده،زیراکهبهخاطراینواقعۀبدیع،دیگرمانعیبرایباورداشتناووجودنداشت.آیا


جاللیافتننجات
توانستچیزیعظیمترازاینراتعلیمدهد؟اگر


القدسمی

توانستاینوعدهرابدهد،یاآیاروح

خوداومی
واقعاًچیزیوجودداشتهباشدکهبایدآنراعظیمودرخورشکوهمندیخداتلقیکنیم،همانااینوعدهیا
اینتعلیماست .
.01اندیشۀمندرمورداینمسائلچنیناست.باشدکههموارهازآنبرخوردارباشم،ونیزدوستانم،تا
بتوانمخدایپدر،خدایپسروخدایروحالقدسراپرستشکنم،یعنیسهخصوصیت،یکالوهیت،بدون

اینکه جالل ،ارج ،ذات و پادشاهی ایشان منقسم شود! اینگونه است که پیش از این یکی از مردان خدا
توضیحدادهاست .

مباحثاتالهیاتی
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گریگوری اهل نیسه
 -۱۲ثمرات روح
آنکهبازهمبهتشریحبحثیدربارۀالهیاتروحالقدسبپردازد،چنانکهدرمقاله


گریگوریاهلنیسهبی
القدسرامیتوانازثمراتآنشناخت .


دهدکهعملروح

ضداونومخواهدکرد،توضیحمی
اگرکسیبهواسطۀگفتارش،باعثفزونیگلهشود،وبوتۀتاکرادرتمامیگوشهوکنارخانهبرویاند،و

بهدُور خوان خداوند درختان زیتون وحشی بکارد ،و این درختان بدل به نهالهای زیتون شوند ،و در

بخشانجیلراکهباعثبارورشدنگلهمیشود،تولیدکند:در


هایاسرارآمیزآن،شیرۀشیرینوآرام

شاخه
یابد،درحالیکهدارایییعقوبفزونییافته،دروفوربهعنوانمیراثی


اینصورت،داراییالبانکاهشمی
شود.اگرکسیباپیشگوییاشاینثمراترابهبارآورد،زیراکهچنانکهگفتهشد،


انگیزتکثیرمی

شگفت
ثمرعبارتاستازانتشارحقیقتانجیل،چنینکسیبدونتردیدیکنبیاست،یعنیتعبیرکنندۀنقشۀ
خدادرنورروح .

علیهآپولیناریوس 
یوحنای زریندهان
 -۱3روح ،آنگونه که با دیدۀ ایمان درک میشود
گونهای
دهان(یاکریزوستوم)،برپایۀقائلشدنتمایزمیاندیدگانسرودیدگانجان،به 


یوحنایزرین
هنگامتعمید،ازنوتفسیرمیکند(متون31،01،09مالحظهشود) .

بدیعنقشمتفاوتآبوروح 
رابه
شویتابارازهایمقدسآشناگردی،دیدگانجسمفقطآبرامیبیند،حالآنکه


زمانیکهواردآبمی
ورشدهدرآبرامشاهدهمیکنند،وچشمان


شوند.چشمانسر،جسمغوطه

دیدگانایمانمتوجهروحمی
شدهرامیبیندواینچشمان،جان


گردند؛آنچشمان،جسمشسته

ملتفتتدفینانسانقدیمیمی
ایمان 
طاهرشدهرا؛آنچشمانشاهدبیرونآمدنجسمازآبهستندواینچشمان،انسانجدیدیرامشاهده
آید؛آنچشمانکشیشرامیبینندکهبرخاسته،دست


کنندکهازاینطهارتمقدس،درخشانباالمی

می
شوندکهدستراستخودرابهطور


نهد،واینچشمانمبهوتکشیشاعظممی

راستخودرابرسرشمی
گذارد.زیراکهدراینحالتکسیکهتعمیدمیدهد،یکانساننیست،


نامرئیازباالیآسمانبرسراومی
بلکهخودپسریگانهوفرزندخدامیباشد .


سهتعلیمدینیتعیمدی 
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آمبروز اهل میالن
 -۱۱آب ،خون و روح در تعمید
آمبروزاهلمیالن،درتوضیحتعمید،عنصرجدیدیراواردبحثمیکند(متون13،31،01، 09،0

مالحظهشود):یعنیامرِزیستنمجدددرموتورستاخیزمسیحازمیانمردگان،امابیآنکهنقشمهم
روحالقدسراازقلمبیندازد .

.بههمیندلیلاستکهدرکسهشاهدبههنگامتعمیددرواقعیکهستندیعنی:آب،خونوروح

01
شود.زیرااگریکیازاینهاراکمکنی،دیگرآیینتعمیدشمردهنمیشود.درواقعآببدونصلیب


مطرحمی
مسیح چه خواهد بود به جز یک عنصر معمولی بدون هیچ فایدهای برای آیین نیایشی تعمید؟ به همان
صورتبدونآبنیزدیگررازتجدیدحیاتیدرکارنخواهدبود".اگرباآبوروحازنومولودنشویم،وارد
ملکوتخدانخواهیمشد".شخصنوایماننیزبهصلیبخداوندعیسیکهنشانویرادارد،معتقداست؛اما
القدستعمیدنگرفتهباشد،نمیتواندازبخششگناهانوازبرکتعطیۀفیض


روپسروروح
اگردرنامپد
روحانیبرخوردارشود .
ورشد؛وتودرنامتثلیثتعمیدیافتهای.توایمانبه


ای،هفتباردرشریعتغوطه
.00لذاآنمردِسوریه
پدر را اقرار کردهای -،آنچه را که کردهای به یاد آور -،تو ایمان به پسرو ایمانبه روحالقدس را اقرار
ای.پسمابقیچیزهارابهیادداشتهباش.دراینایمان،توبرایدنیامردهایوبرایخداازنوزاده


کرده
ای،وبهعبارتدیگر،بهنوعیدراینعنصردنیویتدفینشده،برایگناهانمردهای،وبرایحیات


شده
نوزادهشده،ازبینمردگانبرخاستهای.پسایمانآورکهاینآببدونقوتنیست .

ابدیاز
.بههمیندلیلاستکهبهتوگفتهشدهاستکه":فرشتهخداونددربعضیمواقعدرحوضفرود
 00
عنواناولیننفرواردحوضمیشد،ازهرنوع


کرد،وهرآنکهبعدازتموجآببه
میآمد،وآبتموّجپیدامی

بیماری که میداشت ،شفا مییافت ".این حوض در اورشلیم واقع شده بود و هر سال فقط یک نفر شفا
یافت.لذافرشتهنازلمیشدونشانۀ


کسپیشازآنکهفرشتهدرآبنازلشود،شفانمی

یافت،اماهیچ

می
مانانبهحرکتدرمیآمد.برایایشاناین

کرد.آببهخاطربیای


آنهماینبودکهآبشروعبهتموجمی
آمد،امابرایتوروحالقدساست


ایپایینمی

یکنشانهبود،امابرایتوایمانکافیاست.برایآنانفرشته
شود.برایآنانیکمخلوقبهحرکتدرمیآمد،امابرایتو،مسیحکهاربابخلقتاست،خودْ


کهنازلمی
عملمیکند.


دربابرازها
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اوگوستین اهل هیپون
 -۱5الوهیت روحالقدس
مقدس،درابتدایرسالهاشیعنیدترینیتاته،


اوگوستین،همانندپیشکسوتانشونیزبرمبنایکتاب
القدسرایادآورمیشود.


هیتروح
الو
القدس،مجموعههایمشابهیازمتونگردآوریشدهاستوکسانیکهپیشازما


.درموردروح
03-6-0
اند.برحسباینمتون،روحالقدسهمواره


طورگستردهازآنهااستفادهکرده

اند،به

بهاینمسائلپرداخته
خدااستونهمخلوق.اگربههیچوجهمخلوقنیست،نهتنهاخدااست-خودِآدمیان،خداخواندهشدهاند
خدایحقیقیاست.بنابراینبهحداکملمعادلپدروپسرمیباشد،ودروحدت

(مز -)6:10بلکهحتی
تثلیثباایشانهمذاتبوده،بههمانحدابدیاست .
بینیمکهروحالقدسیکمخلوق


روشنیمی

دهیمکهدرآن،به

اینکیکمتنمهمرامورداشارهقرارمی
نیست.دراینمتنبهماامرشدهاستکهخالقراخدمتکنیمونهمخلوقرا(رومیان.)05:0دراینجا
منظورازخدمت،خدمتینیستکهدلسوزیومحبتنسبتبهیکدیگرمارابهآنملزممیکند(غال)03:5

امامنظورآنخدمتیاستکهفقطخدارامیتوانخدمت

بهیونانیچنینگفتهمیشود - δουλευειν:

بتپرستان" استکهبهکسانیکه
کرد-کهبهیونانیچنیناست.λατρυειν .:اینلغتیونانیریشهنام" 
کننداطالقمیشود.فرمانمربوطبهاینعبادتازاینقراراست":یهوه


بتهاراهمانندخداپرستشمی
خدایخودراعبادتنماوبهناماوقسمبخور"(تث)03:6؛"خداوندخودراسجدهکنواورافقطعبادت
کارمیبرد.λατρευσεις:اما


تراست،وقتیکهاینلغترابه

).متنیونانیرساتروپرمعنی
نما( ".مت01:1
اگرایننوعخدمتبهمخلوقبرماممنوعشده،بهخاطراینفرماناست":خداوندخودراسجدهکنواورا

فقطعبادتنما ".

 -۱6رسالت پسر و رسالت روح
القدسراتشریحمیکند.


هایپسروروح

نحومبسوطیموضوعرسالت

اوگوستیندررسالۀدترینیتاتهبه
اینیست،لکناوسعیداردنشاندهدکهپسروروحالقدسبههیچوجهمادونپدر

کاراوکامالًامرتازه
نبوده،بلکهدرهمانالوهیتمشارکتدارند .
ومازجاییشروعمیشودکهکتابدوممتوقفشد.سعیداشتیمثابت

.3،0،3واکنوناینکتابس
کنیمکهپسرچگونهمادونپدرنیست،باوجوداینکهیکیفرستندهاستودیگریفرستادهشده.همچنین
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روحالقدسنهمادونپدراستونهمادونپسر،گرچهبنابهشهادتانجیل،توسطپدروپسرفرستادهشده

بهمطالعۀمسالۀذیلمتوسلشدهایم:ازآنجاکهپسرازهمانجاییکهبودفرستادهشدهاست-

است.لذا 
بههمانگونهنیزروحالقدسازهمانجاییکهبود

اوبهاینجهانآمدو"اودرجهانبود"(یو -)01:0
فرستادهشد" -روحخداجهاندرواقعجهانراسرشارگردانیدهاستوویکههمهچیزراباهممتحد
نموده،برهرآواییشناساست( ".حک-)1:0خداوندازاینجهتفرستادهشدزیراکهازاعماقنامرئیدر
جسمزادهشد،مثلآنکهازبطنپدربیرونآمدهباشد،ودرنظرانسانهابهصورتیکبردهبود؟بههمان
گونه نیز روحالقدس فرستاده شد زیرا که با ظاهر جسمانی یک کبوتر دیده شد (مت  )06:3و به شکل
زبانههای آتش (اع )3:0؟ بدین ترتیب ،رسالت پسر و روحالقدس این میبود که در نظر انسانهای فانی،

عمقهای روحانی را بیرون آورد و آنهم به شکل جسمانی ،کاری که گویی پدر انجام نداده است ،کتب

مقدسدرمورداوفقطمیگویدکهویفرستاد،نهاینکهاوفرستادهشد .

سپساینسؤالپیشآمدکهچرادرموردپدر،هیچگاهازرسالتسخنیبهمیاننمیآید،هرچندکه

اوبودکهخودراظاهرمیساخت.و


هایمحسوسیکهچشمانپیشینیانراخیرهکردهبود،هم

ازوراءپدیده
بایستمدتزمانیبسطوالنیسپریمیشد


کرد،چرامی

درآنموقعظاهرمی
اگراینپسربودکهخودرا
تااورا"فرستاده"بنامند،زمانیکهزمانهابهتمامیتخودرسیدندتاویازیکزنزادهشود(غال،)1:1زیرا
هنگامظاهرشدنمحسوسدرپدیدهها،ازپیشفرستادهشدهبود؟امااگرفقطهنگامیکهکلمهجسم


کهبه
خوانیمکهروحالقدس


)،پسچرادرکتبمقدسچنینمی
شد"،فرستاده" نامیدناوصحیحباشد(یو1:0
فرستادهشد،درحالیکهویبههیچوجهبهآنصورتتجسمنیافت؟واگردراینتجلیاتباستانی،نهپدر
اکنونمیبایستاورا"فرستاده" بنامیم،در

شد،بلکهروحالقدسبود،چرافقط


ونهپسربودکهظاهرمی
حالیکهقبالًبهشیوههایگوناگونیفرستادهشدهبود؟ 
بندیهای متعددی را قائل شدیم و سه سؤالرا
سرانجام برای مطالعۀ بسیاردقیق این مسائل ،تقسیم 
مطرحساختیم.سؤالاول،پاسخخودرادرکتابدومدریافتکرد.حالمیمانددوسؤالدیگرکهاکنونبه

پردازم.درواقعتحقیقکرده،ثابتنمودیمکهدراینپدیدههاورؤیاهایدورانباستان،نهپدربه


آنمی
تنهایی،نهپسربهتنهاییونهروحالقدسبهتنهاییظاهرشدند،بلکهبدونقائلشدنکوچکترینتمایزی،

اینخداوندخدابودکهپدیدارگشتکهدرویخودِتثلیثرابازمیشناسیم،هرچندکهبهحسباقتضای
متنِحکایتودرموقعیتهایمهمومشخص،یکیازاشخاصتثلیثقیدشدهباشد .

 -۱7پدر ،پسر و روحالقدس جداییناپذیرند
اصالت تثلیث در وحدت آن است (متون  35 ،31 ،01 ،5 ،3مالحظه شود) ،و در خصوصیت
هنگاممجسمکردنایشان،گرایشمابهسویجداکردنآنانسوق


ناپذیریسهشخص،حتیاگربه

جدایی
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دادهشود.بههمیندلیلاستکهقیاسوهمانندشمردنقوایینظیرحافظه،معرفتواراده،مفیدمیباشد:

ناپذیریتثلیثراسهلوسادهمیکند .


اینامردرکجدایی
القدسمیشود،گاهبهشکلیککبوتروگاهبصورت


.آنچهکهمربوطبهتجلیمحسوسروح
31-00-1
هایآتشمیشود(مت 06:3واعم 3:0مالحظهشود)،درحالیکهذاتویهمانندپدروپسرابدیو


زبانه
،خودرادرحرکاتواشکالیکخلقتمطیعورامآشکارمیکرد،بیآنکهدروحدتشخص

الیتغیراست
بهایشانمتصلباشد،همانندپیوندکلمهباجسمیکهبهآنبدلشد،جراتنمیکنمکهبگویمکهپیشاز

این،هرگزچنیناتفاقینیفتادهبود.درعوضآنچهراکهصادقانهتأییدخواهمکردایناستکهپدر،پسرو
القدسکهذاتیواحدویکساندارند،خدایخالقوتثلیثقادرمطلق،درعملخودجداییناپذیرند،اما


روح
این مخلوق بیتناسب و مهمتر از همه جسمانی است که آنان را در جلوههای خود ،وادار به جدا شدن
سمانیدارند،وقتیکهکلماتپدر،پسروروحالقدس

میکند،همانطورکهمانیزباکلماتخود،کهآواییج

را بهکار میبریم ،الزاماً ایشان را با واحدهای زمانی خاص هر یک جدا میسازیم ،جدایی حاصل از برشی
واضحکهمملوازهجاهایهریکازکلماتاست.بدیهیاستکهایشاندرذاتیکهزیستمیکنند،هرسه

پسروروحالقدسکهواقعیتیهمسانوورایهمهمخلوقاتبوده،بیرونازهرنوع

یکیهستندیعنیپدر ،
باشند،ایشانتنهایکیهستند،بهطورهمزمان،ازیک


حرکتدنیویوهرنوعجداییزمانیومکانیمی
ابدیتبهابدیتیدیگر،همانندخودابدیتکهبدونراستیومحبت،صحتندارد.امادرسخنانمن"،پدر"،
توانازایشانبهطورهمزماننامبرد،وآنچهکهمربوطبه


شوند،چراکهنمی

جدامی
روحالقدس"
"پسر"و" 
کتبمقدسمیشود،ایشانبهترتیبجایگاهیجداگانهدارند.درستمثلاینکهمنحافظه،معرفتوارادۀ

میکنند،باوجوداینهرسهدرکارند،یعنی
خودرابنامم:هریکازایناسامیبهواقعیتیمشخصاشاره  
این گونه است که حافظه ،معرفت و اراده بهطور همزمان عمل میکنند .به همین ترتیب ،تثلیث بهطور
القدسمیباشد،هرچندکههریکازاینسهمربوطبهیک


همزمانبانیآوایپدر،جسمپسروکبوترروح
دهندهایناستکهتثلیثچگونه،باوجودجداییناپذیر


لکموبیشنشان
شخصمتمایزمیشود.اینمثا

طورجداگانهبهشکلمخلوققابلرؤیتمتجلیمیگرددواینکهتثلیثحتیدرهریکازاموری


بودنش،به
ناپذیرمیباشد .


القدساست،جدایی
کهظاهراًمتعلقبهتجلیخاصپدر،یاپسرویاروح

 -۱3پدر ،پسر و روح یکی هستند
بهدلیلهمذاتبودنپدر،پسروروحالقدس،صفاتِعظمت،نیکویی...بههریکازایشانبازمیگردد،

بیآنکهضروریباشدکههربار،هرسهشخصراقیدنماییم(متون31و35مالحظهشود) .
 9-1-5؛پیشازهرچیزبهیادداشتهباشیمکههرگونهصفتمطلقاینتعالیمقتدروالهی،مفهومی
ذاتیدارد،وصفتنسبیمتعلقبهترتیباست،نهذات.همچنینبهخاطرداشتهباشیمکهدرپدر،پسرو
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بهمفردمربوطمیشودو

روحالقدس،همسانیذاتآنقدرقویاستکههراطالقمطلقبههریکازآنان،

نهبهیکجمعمجموع.لذاپدرخدااست،پسرنیزخدااست،همانطورکهروحالقدسخدااست،صفتیکه

شود،وهیچکسدراینموردشکندارد؛بااینحال،ایشانسهخدانمیباشند،بلکه


مربوطبهذاتمی
گوییمکهتثلیثمقتدریکخدااست.بهگونهایمشابه،پدرعظیماست،پسرنیزعظیماستو


بالعکسمی
روحالقدسنیزعظیماست؛باوجوداین،سهعظیموجودندارد،بلکهیکعظیموجوددارد.برخالفعقیدۀ

کند،بلکهدرموردپسروروحالقدسنیز


مقدسفقطدرموردپدرصدقنمی

هوادارانآریوس،اینمتنکتاب
صادق است" :زیرا که تو بزرگ هستی" (مز  .)01:16به همان نسبت ،پدر نیکو است ،پسر نیکو است و
روحالقدسنیزنیکواست؛بااینحال،سهنیکووجودندارد،بلکهبرطبقکتبمقدسیکنیکووجوددارد:

).خداوندعیسیدرواقعاینامررابهعنوانهشدار

"هیچکسنیکونیستجزیکیکهخداباشد(".لو01:01
بهآنکسیکهویرااستادنیکوخطابکردهبود،گفت،آنکسکهازرویخطابااوهمچویکانسان
سخنمیگفت؛ویچنیننگفتکه:هیچکسنیکونیستجزپدر،بلکهگفت"هیچکسنیکونیستجز

یکیکهخداباشد".علتاینامرایناستکهدرنام"پدر"،پدرشخصاًمشخصمیشود؛حالآنکهدرنام
،او،پسروروحالقدساستکهدرمدنظراست،زیراکهتثلیثفقطیکخدااست .

"خدا"

 -۱9روحالقدس کیست؟
عبارت روحالقدس میتواند به هر یک از اشخاص تثلیث اطالق گردد ،اما در عین حال ،به طریق
مخصوص،بهیکیازاشخاصتثلیثبازمیگردد .

،ایناصطالحمیتوانددرمفهومیعامدرکشود،چنانکهدرکتب

روحالقدس"
.00،00،5درمورد" 
مقدسآمدهاست":خداروحاست" (یو،)01:1زیراکهپدرنیزروحاست،پسرنیزروحاست،همچنانکه
پدرمقدساست،پسرنیزمقدساست.نتیجتاً،ازآنجاکهپدر،پسروروحالقدسفقطیکخداهستند،و
القدسبنامیم.بااینحال،اینروحالقدس،


توانیمتثلیثراروح

چونخداهممقدساستوهمروح،می
روحالقدس"،یکنامنسبی
تثلیثنیست،بلکهویرادرتثلیثمییابیم.بهدلیلمفهومخاص،اصطالح" 

دهد،زیراکهروحالقدس،روحپدروپسراست.منتهاخودِرابطهدر


دارد،زیراکهبهپدروبهپسرارجاعمی
ظاهرمیگردد(اع.)01:1درواقع

شود،بلکهدرعوضدرنامیدنآنبهعنوان"عطیهخدا"


ایننامظاهرنمی
ازپدرصادرمیشود" (یو،)06:05همانطورکهخداوندوکالم

روحالقدس،عطیهپدروپسراست،زیراکه"

رسولاومیفرماید":هرگاهکسیروحمسیحرانداردویازآناونیست" (روم،)9:1واینبالطبعمربوط

القدسمیشود .


بهروح
لذاعطیۀعطاکنندهوعطاکنندۀعطیه،اصطالحاتیهستندکههریکرادرمفهومیمتقابالًنسبیبهکار
القدسبهطورغیرقابلوصفیباپدروپسر مشارکتدارد،وممکناستکهدقیقاًبه


بریم.بنابراینروح

می
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ایندلیلایننامگذاریرابرخودگرفتهاستتاپدروپسرنیزبتوانندبهایننامخواندهشوند.درواقعاین
شود،حالآنکهدرموردپدروپسربهطورمشترکوعام


کاربردهمی

القدسبه

طوراخصدرموردروح

نامبه
رمی گیرد،زیراکهپدرروحاست،وپسرنیزروحاست،پدرقدوساستوپسرنیزقدوس
مورداستفادهقرا 
است.لذانامیقابلاطالقبههردوِایشانالزمبودتاشراکتمتقابلآنانرانشاندهد،وعطیۀهردوِ
القدسنامیدهاند.ایناستتثلیثواحدوتنهاخدا،نیکو،عظیم،ابدی،قادرمطلق:وحدانیتاو،


ایشانراروح
الوهیتاو،عظمتاو،نیکوییاو،ابدیتاو،قدرتمطلقاو،هماواست .

روحالقدس"مشوششویم-دراینجابحثبر
.03،00نیازینیستکهبعدازقیدکردنمفهومنسبی" 
چنینبهنظرمیآیدکهغیبتلفظیکهمتعلقبهاو

سرخودتثلیثنیست،بلکهروحیکهدرتثلیثاست-
است،نمایانگرشریکاومیگردد.مادقیقاًدرموردخادماربابیااربابخادمسخنمیگوییم،بهعبارتی

پسرپدریاپدرپسر،زیراکهاینعباراتبههممربوطند،امادراینجانمیتوانیمچنیناظهارنظرکنیم.ما

القدسسخننمیرانیم:


م،لکندرجهتعکسیعنیپدرروح
دقیقاًدرموردروحقدوسپدرصحبتمیکنی
جایپسراوتلقیمیکردیم.ونیزمادرموردروحقدوسپسرصحبت


القدسرابه

چراکهدراینصورتروح
عنوانپدراوتلقیمیشد.دربسیاریاز


القدسبه

القدس:دراینصورت،روح

کنیمونهدرموردپسرروح

می
هاینسبییافتنمیشود.


آیدکهعبارتمناسبیبرایتوضیحپیوندمتقابلواقعیت

چنینپیشمی
نسبتها،

میتوانیافت؟بدیهیاستکهبیعانهبهآن
بهعنوانمثال،آیاعبارتیتابهاینحدنسبیمانندلغت"بیعانه" 

چیزیکهبیعانهگذاشتهشدهاستاشارهمیکندوبیعانههموارهبیعانهچیزیاست.بنابرایناگردرمورد

توانیمبهطورمعکوسازپدروپسر


)،آیامی
بیعانهپدروپسرصحبتمیکنیم(-0قرن 5:5وافس01:0

بهعنوان بیعانه نیز صحبت کنیم؟ حد اقل هنگامی که در مورد عطیۀ پدر و پسر سخن میگوییم ،البته

توانیمازپدروپسربهعنوانعطیهسخنبرانیم،امابرایاینکهدراینجایکرابطهمتقابلرادرمدنظر


نمی
بگیریم،درموردعطیۀعطاکنندهوعطاکنندۀعطیهصحبتمیکنیم.دراینمورداخیر،یکاصطالحرایجرا

یابیم؛حالآنکهاولیچنینچیزیرابدستنمیدهد .


می

 -51قیاس محبت ،بیانگر راز تثلیث است
واسطۀمحبتاستکهدررازتثلیثواردمیشویموتثلیثراازطریققیاسمحب،محبوبومحبت


به
درکمیکنیم.اینقیاسدرخودبطنرسالۀدترینیتاتهقراردارد .

.بدینترتیب،آنسههمانایکخدایواحد،عظیم،حکیم،قدوسومسرورمیباشند.آنچهکه

1،5،6
ازاو،بهواسطهاو،دراوست" (روم)36:00کهمامسرورهستیم،بهبرکتنیکوییاو

مربوطبهمامیشود"،

استکهمابایدبینخودیکباشیم،وعالوهبرآنبااویکروحباشیمزمانیکهجانمامتصلبهاواست.
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پیوستن به خدا برای خیریت ما است ،زیرا که هر که به او ایمان نداشته باشد ،مطرود خواهد شد (مز
 .)01-01:11
بنابراینروحالقدسچیزیمشترکبینپدروپسراست،هرچندکهازجایدیگرباشد.امااینتجمع

مناسبکیفیتاوباشد،میتوانآنراچنیننامید،اما

همذاتوبهیکحدابدیاست(اگرنام"دوستی" 
صحیحترآناستکهآنرا"محبت"بنامیم).لذااینمحبتنیزیکذاتاست،زیراکهخداذاتاستوبنا

).ازسویدیگر،همانطورکهمحبتهمانندپدروپسر،

برکتبمقدس"خدامحبتاست" (-0یو06:1
ذاتاست،بههماننسبتنیزعظیم،نیکو،مقدسوهرنوعصفتمطلقمیباشد،زیراکهبرایخدا،بودنو

عظیمیانیکوبودنوقسعلهذا...چنانکهقبالًذکرآنرفت،یکامرواحداست.اگرمحبتدراینجاکمتراز
حکمت باشد ،حکمت نیز کمتر از محبتی خواهد بود که در اصل باید باشد .بنابراین متساوی است؛ لذا
حکمتهمانقدرموردمحبتاستکهبایدباشد.اماهمانطورکهدرباالقیدکردیم،حکمتبرابرباخدا

القدسبرابرباپدراست؛واگربااوبرابراست،بهحقسادگیمطلقاینذات،درکلیت


است.بنابراینروح
باشند:یکیاوراکههستیراازویگرفتهاستدوستمیدارد،


برابراست.درنتیجه،ایشانبیشازسهنمی
ودیگریاوراکههستیبهویدادهاستدوستمیداردوخوداینمحبترا.واگراینمحبتخدانیست،

پسچگونهخدامحبتاست؟ 

 -5۴قیاس محبت،بیش از هر چیز شاخصۀ روح است
اسقفهیپونبهکسانیکهممکنبودفکرکنندکهالهیاتروحالقدسدررسالۀاوگوستینوجودندارد،با

است،عکساینمطلبراثابتمیکند .

توضیحدادنمفصلایننکتهکهروحالقدسهمانامحبت


.مابهحدکافیدرموردپدروپسر،تاجاییکهمیتوانستیمایشانراازورایاینآینهودر

01،01،05
این معما بنگریم ،صحبت کردیم .حال به روحالقدس بپردازیم تا جایی که دیدن او میسر باشد .این
روحالقدسبرحسبکتبمقدس،نهفقطروحپدرونهفقطروحپسر،بلکهروحهردوِایشاناست:وبدین

آموزدکهبهواسطۀآنایشانمتقابالًیکدیگررا


جهتاستکهاینمحبتمشترکپدروپسررابهمامی
کارببریم:زیراکهموضوعبرسرواقعیتهایی


کندتافکرخودرابه

کنند.کالمخدامارادعوتمی

محبتمی
نیستکهبالفاصلهدردسترسماباشند،بلکهمسالۀرازیاستکهمابایدآنرادرخلوتتفحصکرده،سرّ
آنرابیابیم،وبهتحقیقبیشتروادارشویم .
القدسمحبتاست.اگرچنینمیگفت،مشکلتاحدیروشن


گویندکهروح

درواقعکتبمقدسنمی
شد.امامیگویدکه":خدامحبتاست" (-0یو،)06:1هرچندکهچندانواضحنیست -ومابایدبه


می
کهاینخدایپدراستکهمحبتاست،یاخدایپسر،یاخدایروحالقدسویا

تحقیقخودادامهدهیم -
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خدایتثلیثاستکهمحبتاست.درواقعنخواهیمگفتکهاگرخدامحبتنامیدهشدهاست،بهایندلیل
محبت،ذاتیاستکهالیقنامخدااست،بلکهعبارتاستازیکعطیۀخدا،بهعنوانمثال

نیستکهخود 
در مفهومی که مزمورنگار به خدا میگوید" :تو مددکارمن هستی" (مز  .)5:10این کلمات بدین معنی
نیستندکهصبرومددماذاتخدااست،بلکهبهاینمعنیاستکهآنازخدامیآید،همانگونهکهمتن

طورکهکالممقدسبهخوبینشان


).همان
چونمددمنازاومیآید" (مز6:50

ذیلبرآنداللتمیکند":

میدهد،مسألهبرسرذاتالهینیست.اصطالح":تومددکارمنهستی" بههمانشکلاستکهاصطالح:

"توایخداوند،امیدمنهستی" (مز،)9:90ونیزایندیگری":خدایمن،تورحمتمنهستی" (مز
)01:51؛لذامتونمشابهازاینقبیلبسیارند.اماچنینگفتهنشدهاست":خداوند،محبتمن".بلکهگفته

شده است" :خدا ،محبت است" ،همانطورکه قید شده است" :خدا روح است" (یو  .)01:1هر آنکه این
تمایزرادرکنمیکند،ازخدابخواهدکهمعرفتبرآنرابهویبیاموزد،ونهازماتوضیحآنرا،چراکهما

توانیمروشنترازاینحرفیبزنیم .


نمی
.اماآیااینپدراستکهمحبتاست،یاپسراست،یاروحالقدساست،یا

.01پس"خدامحبتاست"
تثلیث است  -زیرا که خود تثلیث نیز سه خدا نبوده ،بلکه یک خداست - ،این سؤالی است که مطرح
میشود.قبالًدراینکتاب،خاطرنشانکردمکهنبایداینتثلیثراکهخدااست،بهعنوانمتشکلازاین

سهعنصریکهدرتثلیثروحنشاندادیم،درنظرگرفت:دراینصورت،چنینتصورخواهدشدکهپدر،
حافظۀسهشخصبوده،پسر،معرفتایشانوروحالقدس،محبتآناناست.دراینحالت،پدربهخودی

دارد،وپسربهجایاودرکخواهدکردوروحالقدسنیزبهجایپدر،


خودنهدرککردهونهدوستمی
محبتخواهدنمود؛ودراینصورت،پدربرایخودوبرایدیگران،فقطحافظهخواهدبود؛وپسربهنوبه
القدسبهجایاومحبتخواهدکرد،


خواهدداشتونهمحبتخواهدورزید،روح
خود،نهچیزیرابهخاطر
بههمانترتیب،روحالقدسازحانبخود،نهبه

وپسر،برایخودوبرایدیگرانفقطمعرفتخواهدبود؛-
یاد خواهد آوردو نهدرکخواهد کرد ،بلکه پدر بهجای او به خاطر خواهد آورد،و پسر بهجای او درک
القدستنهاخصیصهایکهخواهدداشت،چهبرایخودوچهبرایدیگران،محبت


خواهدکرد؛حالروح
ایدرککردکههرسهوهریکبهطورمنفرد

خواهدبود.خیر،بلکهبالعکس،سهشخصرابایدبه 
گونه

رایشانمتمایزنمیباشد،

دارایاینسهخاصیتمیباشندکهدرماهیتتکتکایشاناست.اینکیفیاتد

آنگونهکهدرمامثالحافظه،معرفت،محبتودلسوزیمتمایزهستند؛اماتنهایککاملیتوجودداردکه
باشد.اینکاملیتبهنحویدرماهیتهریکازاشخاصوجود


درموردهمهصادقاستوآنحکمتمی
داردکههرآنکهآنراداردهمانیاستکهدارد،چراکهذاتیسادهوالیتغیراست.اگراینمطالبرادرک
کردهباشیم،واگرآنگونهکهچنینرازهایبزرگیبهمااجازهدیدنوحسکردنرامیدهند،حقیقت

شود،ودراینصورتبهچهدلیلنباید،پدر،پسروروحالقدسرامحبتبنامیم،وقتیکه


برایماروشنمی
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القدسرامیتوانحکمتنامید،چراکههمگیباهمیک


باشند،ونیزپدر،پسروروح
هرسهیکمحبت 
می
حکمت هستند و نه یک حکمت سهگانه .در واقع و به همان ترتیب ،پدر خدا است ،و پسر خدا است و
روحالقدسنیزخدااست،وهمگیباهمخداییگانههستند .

نامیم،فقطروحالقدسرا


اینتثلیث،فقطپسرراکلمۀخدامی
.بااینحال،بیدلیلنیستکهدر

09
القدسبهعنواناولیناصلاو


نامیم،وخدایپدرکسیاستکهکلمهازویزادهشده،وروح

عطیۀخدامی
،چراکهثابتشدهاستکهروحالقدساز

شود.میگویم"ماننداولیناصلاو"


(پرینسیپالیتر)،ازاوصادرمی
شود.امااینامتیازرانیزهماناخدایپدراستکهبهپسراعطاءمیکند:نهاینکهپسر


سرنیزصادرمی
پ
بدونداشتنروحالقدسموجودیتداشتهاست،بلکهتمامآنچهکهپدربهکلمۀیگانهخوددادهاست،آنرا

بههنگاممولودکردنویدادهاست.لذااوراطوریمولودکردهکهعطیهمشترکایشانازپسرنیزصادر

شود،واینکهروحالقدس،روحهردوشخصتثلیثباشد .

بنابراینکافینیستکهبهطورگذرابهاینمطلبتوجهکنیم،بلکهبایداینصفتمتمایزیکهدرتثلیث

جداییناپذیرمقررشدهاست،بادقتآنرادرمدنظرقراردهیم.درواقعبهفیضصفتیاینچنیناستکه

کلمۀخداصرفاًحکمتخدانیزنامیدهشدهاست،هرچندکهپدروروحالقدس،حکمتباشند.بنابرایناگر
قرار باشدکه یکی از سه شخص رامحبت صرف بنامیم ،آیا مناسب شخصدیگری به غیر از روحالقدس
خواهدبود؟اینبدینمعنینیستکهدراینماهیتمقدسومقتدر،ذاتومحبت،اموریمتفاوتهستند:
خودذات،محبتاست،خودمحبتنیزذاتاست،چهدرپدر،چهدرپسروچهدرروحالقدس؛بااینحال،

طورخاصناممحبترابهخودمیگیرد .


القدساستکهبه

اینروح
القدسبهطورخاصمحبتنامیده


باشند؛بههمانصورتروح

القدسوپدر،حکمتمی
 .30،01،05
روح
طورعامدرنظرگرفتهشود،همپدروهمپسر،محبتمیباشند.اماکلمۀ


شود،حتیاگراینعبارتبه

می
خدا،بهعبارتدیگرپسریگانهخدا،بهطورمبسوط،توسطرسولاو،حکمتنامیدهشدهاست":مسیح،قوت

)؛حالآنکهبراییافتنمتنیکهدرآنروحالقدس،محبتنامیده

خداوحکمتخدااست" (-0قرن01:0
شدهباشد،بایدبهدقتدرمتنیوحنایرسولتفحصکنیم.یوحنابعدازاینکلمات":عزیزانمن،یکدیگر

هرکهمحبتمیکند،ازخدامولودشده

،بالفاصلهمیافزاید":

رادوستبداریم،چراکهمحبتازخداست"
کند،خدارانمیشناسد،زیراکهخدامحبتاست".واضحاستکهرسولمسیح


است:کسیکهمحبتنمی
گویدکهازخدامیآید.پسمحبتخدایخدا


نامدوازسویدیگرمی

همانمحبتراازیکسوخدامی
القدسهمازخدایپدرصادرمیشود،مشروعاست


دهاستوروح
است.لکنازآنجاکهپسرازپدرمولودش
کهازخودسؤالکنیمکهاینسخنکه"خدامحبتاست"،ترجیحاًبهکدامیکبازمیگردد.درواقعاین
فقطپدراستکهخدااست،بیآنکهازخدابیاید:درنتیجهمحبتیکهخدااستوازخدامیآید،فقط

میتواندمشمولپسریاروحشود.ودردنبالهآنمتن،یوحنایرسولکهباردیگردرموردمحبتخدا
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کند،نهآنمحبتیکهمانسبتبهخداداریم،بلکهآنمحبتیکهخدابهواسطۀآن"خدامارا


صحبتمی
آنقدرمحبتکردکهپسرخودرابعنوانقربانیبرایبخششگناهانمافرستاد"،تامارابر آنداردکه
یکدیگررادوستبداریمتاخدادرماساکنشود،چراکههمانطورکهگفتهشد،خدامحبتاست؛وبرای
دانیمکهمادراوواودرمااستچراکهبهماازروحالقدسخود

توضیحبیشترچنینادامهمیدهد ":
می

القدساستکهازآنبهمامیدهدتامارادرخداساکنساختهوخدارادرما:پس


پساینروح
میدهد".

شود.واینروحالقدساستکهخدایمحبتاست.سرانجامیوحنا


دراینجااستکهاثرمحبتمتجلیمی
،بالفاصلهمیافزاید":کسیکهدرمحبتساکنباشد،درخداساکن

بعدازتکراراینکه"خدامحبتاست"
ازاینمیدانیمکهدروی

استوخدادراو"،یعنیحضورمتقابلیکهقبالًدربارهآنصحبتکردهبود":
ساکنیمواودرما،زیراکهازروحخودبهمادادهاست ".بنابراین،درعبارت"خدامحبتاست"،اینروح
یشود،
شود.بههمیندلیلاستکهروحالقدس،خداییکهازخداصادرم 


استکهدراینمتنمعرفیمی
سازد،وخودمحبتمیشود.انساندر


وقتیکهبهانساندادهشد،اوراازمحبتخداوانسانمشتعلمی
تواندخدارادوستبدارد.یوحناکمیدورترمیگوید":مااورامحبت


واقعاگرازخدادریافتنکند،نمی
).پولسرسولنیزچنینمیگوید":محبتخدا

مینماییم،زیراکهاواولمارامحبتنمود-0(".یو09-1:1

دردلهایمابهروحالقدسکهبهماعطاشد،ریختهشدهاست"(روم ]...[)5:5

القدساست:بهواسطۀاواستکهمحبتخدا

.30،01لذامحبتیکهازخدااستوخدااست،دقیقاًروح
در دلهای ما ریخته شده است ،و بهواسطۀ آن کل تثلیث در ما ساکن است .به همین دلیل است که
).آیابهواسطۀاین

القدس،کهخدااست،درعینحالبهدرستیعطایخدانامیدهشدهاست(اع01:1


روح
عطابایدصرفاًچنیندرککنیمکهاگرمحبتیکهبسویخداهدایتمیکندوبدونآنهرعطیهدیگر،هر
رهنموننمیباشد؟[ ]...

چهکهباشد،مارابسمتخدا
.امابایداینآبراکهروحالقدساست،عطایخدابنامیم،ایناستموضوعموردبحث.دراین

33،09
بینیمکهاینآبروحالقدساست؛ازسویدیگرودرمتندیگریازهمینانجیلاینآب،


متنازیکسومی
عطایخدانامیدهشدهاست .
تدیگر،اگردراینتثلیث،روحالقدسفقطمحبتباشد،بدینمعنیخواهدبودکه

.31،09،05بهعبار
باشد.درواقعدرمتونبیشماریگفتهمیشود،و


القدسنیزمی

پسرنهتنهاپسرپدراست،بلکهپسرروح
میخوانیمکهپسر،پسریگانهپدراست،اماایناظهاربایدبااینسخنرسولمسیحهمخوانیداشتهباشد

کهمیگوید"ماراازقدرتظلمترهانید،بهملکوتپسرمحبتخودمنتقلساخت" (کول.)03:0رسول

مسیح نمیفرماید "ملکوت پسر خود "؛ وی در نهایت راستی میتوانست چنین بگوید ،و در واقع نیز در
کند؛امادراینجامیگوید "پسرمحبتخود".پسپسر،پسر


راستیاینچنینعنوانمی

بخشهایدیگریبه
القدسنیزهست،چراکهدراینتثلیث،روحالقدستنها،محبتخدااست.امااینیکاظهارغیرقابل


روح
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القدسنمیباشد؛امابهدالیلیکهقبالًبهحدکافی


مانداینکهمحبتفقطامتیازروح

باشد:پسمی

قبولمی
فناممحبترابهخودمیگیرد.امادرمورداصطالح"پسرمحبتخود"،

القدسبهطورصر


مطرحکردم،روح
نمیباشد،یعنیپسریکهازذاتویاست.چراکهمحبتپدر
مفهومآنچیزیبهجز"پسرمحبوبخود" 
باشد،همانطورکهمکررا


دراینماهیتبیشازحدتوصیفساده،چیزیبهغیرازماهیتوذاتپدرنمی
چیزیبهغیرازآنکسیکهاز

فتهامودیگرآنراتکرارنخواهمکرد.درنتیجه"پسرمحبتخود" 
آنراگ 
ذاتویمولودشدهاست،نمیباشد .

.11،01،05بااینحال،اینتثلیثکهنهتنهاغیرمادیاست،بلکهمطلقاًجداییناپذیروحقیقتاًالیتغیر
است ،هنگامی که رؤیت رو در رویی که به ما وعده داده شده است ،واقع شود ،او را در نهایت وضوح و
قطعیتخواهیمدید،یعنیبیشازآنچهکهاکنونتصویراوراکهماهستیممیبینیم.بااینحال،کسانی

کهازوراءاینآینهودراینمعمامیبینند،آنگونهکهدراینحیاتبهمادادهشدهاست،کسانینیستند

ام،درجانخودآنهارادرمییابند؛آنان


اینسهقدرتراکهدرتجزیهوتحلیلخودآنراقیدکرده
که 
توانندآنچهراکهمیبینندبه


بینند،یعنیکسانیکهمی

عنوانتصویرمی

کسانیهستندکهجانخودرابه
نحویکهبهواسطۀتصویریکهبا


کسیکهجانایشانتصویراست،بههرشکلیکهباشد،گزارشدهند:به
بینند،بتوانندخدارانیزبااحساسکردنببینند،زیراکههنوزنمیتواننداورارودررو


تعمقدرآنمی
الحالدرآینهبهطور

بینیم،بلکهمیگوید":


گویدکه:اکنونیکآینهرامی

ببینند.چراکهرسولمسیحنمی
معمامیبینیم"(-0قرنقرن .)00:03

پذیرباشد،ودرآنتثلیثیرامیبینندکه


بینند،تابهحدیکهامکان

پسکسانیکهجانخودرامی
هایمتعددخودآنراقابلدرکنمایم،اماباورندارندودرکنمیکنندکهآن


سعیکردمباتجزیهوتحلیل
دتوقفمیکنند:ایشانازوراءآینهآنکسیرا

تصویرخدااست،اینانفقطآینهرامیبینندوتاهمینح

که میبایست دیده شود نمیبینند؛در نتیجه حتی اگر میبینند که این یک آینهیا به عبارتدیگر یک
تصویراست،فقطهمینآینهرامیبینند .


 -5۲اراده ،قیاسی دیگر در مورد روحالقدس
توانددرعینحالبهعنوانارادهنیزتعریفشود،واین

القدسکهبهعنوانمحبتتعریفشد ،
می


روح
نامگذاریباآندیگریقرابتداردووحدتتثلیثراخاطرنشانمیسازد .

 . 10 ،00 ،05در عوض ما در این معما بهغیر از اراده ،یعنی شباهتی که مناسب روحالقدس به نظر
احداعالیقوتارادهمیباشد:زیراکهارادهکهبهحسب

رسدنیافتهایم،چنانکهمحبتوشفقت،همان


می
طبیعت در ما است ،از آنجا که بر مبنای عواطف مختلف ،در ارتباط با اشیائی که با آن در تماس قرار
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گیرد،یاآنهاراجذبکرده،ویاردنموده،ازآنهادوریمیکند.پساینارادهدرواقعیتچیست؟آیا


می
کهارادهماهنگامیکهصالحاست،نمیداندکهچهرابایدجستجوکندوازچهبایدپرهیز

خواهیمگفت
نماید؟امااگرمی داند،بایدتاحدیمعرفتداشتهباشد،کهبدونحافظهودرایتغیرممکنخواهدبود.یا

داندکهچهمیکند،وبهطرزسطحیعمل


اینکهبایدکسانیراباوربداریمکهمدعیهستندکهمحبتنمی
کند؟مسالهایناستکهمحبتهماننددرایت،جزوذاتیاینحافظهکهاصلاستمیباشدودروی


نمی
توانیمباعملتفکربهآنبرسیم:زیراکهآگاهمیشویمکهایندو


آنچیزینهفتهوحاضراستکهمامی
قدرت نیز در حافظه بودهاند ،هنگامی که با تفکر واقف میشویم که چیزی را درک میکردیم و دوست
کردهایم.وهمانندحافظه،محبت
اند،حتیوقتیکهبهآنفکرنمی 


داشتیم:چراکهازپیشدرآنجابوده

می
گیرد:اینکلمهحقیقیرادرباطنخودمیگوییم


نیزجزوذاتیدرایتاستکهباعملفکرکردنشکلمی
کنیم،بیآنکهبهزبانیخاصمراجعهکردهباشیم؛زیراکهبدونبه


دانیمبیانمی

کهمی
هنگامیکهآنچهرا
یادآوردن،نگاهفکرمابسوییکشناختمعطوفنمیشود،وبدونمحبتنیززحمتبهخاطرآوردنرابر

خود هموار نمیسازد .بدین ترتیب محبت در نوعی رابطه پدر و فرزندی و خویشاوندی ،رؤیت حاضر در
حافظه و رؤیت فکری که بر مبنای آن شکل میگیرد را پیوند میزند :اگر محبت از آنچه که باید به
بود،نمیتوانست


داشت،آگاهیکهبدونحافظهومعرفتغیرممکنمی

جستجویآنبپردازدآگاهینمی
بداندکهدوستداشتنچهچیزیمشروعاست .
شود،چنانکهمیتوانگفتکهاینامر


رتدریکشخصواحدجمعمی
.10،00هنگامیکهاینسهقد
درموردانسانصادقاست،مجازخواهیمبودبگوییمکهاینسهقدرت،یعنیحافظه،درایتومحبتبهمن
تعلقدارند،ونهبهخودشان؛آنهابرایخودعملنمیکنند،بلکهبرایمن،یابهتراستبگوییمکهاینمن

آورم،بهواسطۀهوشو


واسطۀحافظه،بهخاطرمی

کنم.اینمنهستمکهبه

واسطۀآنهاعملمی

مکهبه
هست
دارم؛وهنگامیکهنگاهفکررابسویحافظهبرمیگردانم،


واسطۀمحبت،دوستمی

کنموبه

درایت،درکمی
دانمبازگومیکنمواینکهشناختمنیکفعلحقیقی


یعنیاینگونهاستکهدرباطنخودآنچهراکهمی
راپدیدمیآورد،ایندوچیزازآنمنهستند،وشناختمنهمانندفعلیاکلمۀمناست.اینمنهستم

شناسممیگوید.وهنگامیکه


دانمومی

داند،واینمنهستمکهدرباطنمنبهمنآنچهراکهمی

کهمی
کردهام،وازقبلواقعیتیرادوست
امدرکمی 


هازقبلدرحافظه
واسطۀعملاندیشیدن،کشفمیکنمک


به
اند،خیلیپیشازآنکهبهواسطۀعملاندیشیدن


امبوده

ام(معرفتومحبتیکهازپیشدرحافظه

داشته

می
برآنواقفشوم)،اینمعرفتخودمنومحبتخودمناستکهدرحافظهخودکشفمیکنم:اینمن

کنم،واینمنهستمکهدوستمیدارم،ونهآنها.بههمانترتیبهنگامی


واسطۀآنهادرکمی
هستمکهبه
آوردومیخواهدبازگرددبهآنچهکهدرحافظهباقیگذاشتهاست،آن


ایرابهیادمنمی

کهتفکر،خاطره
آورد،وبهواسطۀ


کهبهیادمی
واسطۀدرایتببیند،ودرباطنآنرابگوید،بهواسطۀحافظهمناست 


رابه
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واسطۀحافظهیاارادهخودش.محبتمننیزهنگامیکهبهیادمیآورد


خواهد،ونهبه

ارادهمناستکهمی
واسطۀحافظهایکه


یابدآنچهراکهبایدمشتاقآنباشد،یاچیزیراکهبایدازآناجتنابکند،به

ودرمی
ردونهحافظهخودش؛وبهواسطۀدرایتیکهازآنمناستونهازآناو،درک

ازآنمناستبهیادمیآو

توانگفتکهبهواسطۀاینسهقوه،


طورخالصهمی

داردبافهمیدنآن.به

کندتمامآنچهراکهدوستمی

می
کند،منهستمکهدوستمیدارد،منیکهنه


آورد،منهستمکهدرکمی

اینمنهستمکهبهیادمی
حافظه ،نه درایت و نه محبت هستم ،اما مالک آنها میباشم .همۀ اینها را یک انسان به تنهایی میتواند
بگوید،کهدارایسهقوهمیباشدلکنخود،اینسهقوهنیست.برعکس،دراینماهیتمطلقاًسادهکهخدا

است،هرچندکهفقطیکخداوجوددارد،درعینحالسهشخصدرآنحاضراستیعنیپدر،پسرو
روحالقدس .

.13،03تثلیثدرخودواقعیتشدیگراست،تصویرتثلیثدریکواقعیتمتفاوتنیزدیگراست:دقیقاً
به دلیل همین تصویر است کهدر آن چیزی که این سه قوه به هم میرسند نیز تصویر نامیده میشود:
شیوهمآنچیزیکهنقاشیشدهاستراتصویرمینامیم،اما

همانطورکهدریکنقاشی،همبومنقا

نامند.امادراینتثلیثمقتدر،کهبهطور


خاطررنگهاینقاشیکهبومراپوشاندهاست،آنراتصویرمی

به
غیرقابلقیاسیبرترازهرچیزدیگراست،سهشخصبهحدیجداییناپذیرندکهدرحالیکهسهشخص

نمیتوانیکشخصتلقیکرد،درتثلیثتأکیدبراینستکهفقطیکخدایواحدوجوددارد:
انسانیرا 
اینتثلیثدریکخدانبوده،بلکهیکخدایواحداست .
ازسویدیگر،اینتثلیثباتصویرآنفرقدارد.انسانیکهدارایاینسهقوهباشدهموارهیکشخص
است:درخداسهشخصوجوددارد،پدرپسر،پسرپدر،روحپدروپسر.بدونشک،حافظهانسانی -و
عجیب این است که حیوانات دارای چنین حافظه ای نیستند ،یا بهعبارت دیگر حافظه واقعیتهای قابل
بهنوبهخودوبهشیوۀخود،بهاینتصویرتثلیث،شباهتیبینهایت

درککهمربوطبهحواسنمیباشد -

دهد،هرچندکهحقیقتیدرآننهفتهباشد؛ونیزمعرفتانسان،کهبهواسطۀ


پدربدستمی
نامتناسبرابا
دانیم،میگوییمواینکلمهازدلیپدید


گیرد،هرگاهکهآنچهراکهمی

توجهفکری،برحافظهشکلمی
راشارهمیکند؛و

آیدکهدرهیچزبانیتدویننشدهاست،علیرغمتفاوتهایعظیم،بهشباهتیباپس


می
محبتانسانیکهازمعرفتاوناشیشدهوحافظهودرایترابههمپیوندمیزند(کهمشترکاستدر

قدرتیکهبهنحوینقشپدرونقشپسرراباخوددارد،بههمانصورتچنینبهنظرمیرسدکهنهپدر

القدسپیدامیکند.بااینحال،


امل،باروح
استونهپسر)،دراینتصویرنوعیشباهترا،هرچندناک
علیرغماینکهدراینتصویرتثلیث،سهقدرت،یکانساننمیباشند،لکنبهیکانسانتعلقدارند،دراین

تثلیثمقتدرکهانسانتصویرآناست،اینسهواقعیتبهیکخداتعلقنداشته،بلکههرسهیکخدای
العادهایغیر
طرزخارق 


شخصهستندونهیکشخص.چنیناستامریکهبه
واحدمیباشند؛وایشانسه
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العادهمیباشد:علیرغماینکهدرتصویرتثلیث،فقطیک


طورغیرقابلوصفیخارق

قابلتوصیفاستوبه
شخصوجوددارد،درتثلیثمقتدرمطلق،سهشخصحاضرند،بااینحالاینتثلیثسهشخصغیرقابل
باشد.زیراکهدراینماهیتالوهیت،یابهعبارتبهترخداییبودن،آنچه


رازتثلیثیکشخصمی
تجزیهت

کههست،هست؛واینالوهیتالیتغیروهموارهبیناشخاصیکساناست؛برایآنزمانیوجودنداردکهاو
نبودهباشدیاطوردیگریبودهباشد؛زمانیهموجودنداردکهاونباشدویا طوردیگریباشد.بالعکسسه
قدرتیکه در تصویر ناکامل تثلیث حضوردارند ،باوجود آنکه در فضا قابل جداشدن نمیباشند (زیرا که
جسمنیستند)،دراینحیاتبهلحاظعظمت،قابلجداشدنهستند.درایشانهیچنوعجرممادیوجود
ندارد:همانگونهکهمثالًدریکفرد،حافظهقویترازقوهمدرکهبوده،ودرفردیدیگرعکسآنصادق
است؛دریکشخص،محبتازدوقوۀدیگربهمراتبقویترازقوایدیگرمیباشد،حالچههرسهقوهبین
خودباهمبرابریانابرابرباشند.بهاینترتیباتفاقمیافتدکهدوقوه،مادونیکقوهباشندویایکقوه

مادوندودیگر،یایکینسبتبهدیگری،نسبتکوچکترینبهبزرگترینباشند.وهرگاهکهازضعفخود
بیرونآیند،بایکدیگرمساویخواهندبود،حتیاگراینواقعیتبهواسطۀفیض،دچارتغییرنگردد،بازهم

نخواهدتوانستباواقعیتیکهماهیتاًالیتغیراستبرابریکند:زیراکهمخلوقبرابرخالقنیست،وخود
بهبودیافتنازضعف،خودیکتغییرشمردهخواهدشد .

 -53طرحهای اولیه "صادر شدن روحالقدس،هم از پسر"؟
(فیلیوک)میباشد.

صادرشدنروحالقدسهمازپسر"

غالباازاوگوستینانتقادشدهاستکهبانیعقیده"
پدرناشیمیشودوهمازپسر،اینرابایدنتیجۀتحقیقاو

حالاگرویگفتهاستکهروحالقدسهماز 

تلقیکردونهیکادعایتعصبآمیز(همانطورکهکلرسالۀدِترینیتاتهچنیناست) .
.سرانجامدراینتثلیثمقتدروالهی،فاصلهزمانیوجودندارد،یعنینمیتواننشاندادیا

15،06،05
القدسیکهازپدروپسرمیآید،بوده


ودشدنپسرازپدر،پیشازحرکتروح
حداقلجستجوکردکهمول
مقدسدرواقعبهمامیگویدکهآنروحپدروپسراست.درواقعدرمورداواستکهرسول


است.کتاب
مسیحچنینمیگوید":اماچونکهپسرهستید،خداروحپسرخودرادردلهایشمافرستاد" (غال.)6:1

همچنیناینکلماتپسردرمورداواست":زیراگویندهشمانیستیدبلکهروحپدرشما،درشماگوینده
).بخشهایبسیاریازکالممقدستأییدمیکنندکهروحپدروپسرهمانیاستکهدر

است"(مت01:01
گرچنینمیگوید":لیکنچون

طورخاصنامروحالقدسرابهخودگرفتهاست:چراکهپسرباردی


تثلیث،به
دهندهکهاوراازجانبپدرنزدشمامیفرستم" (یو)06:05؛ودرجایدیگرچنینآمدهاست":روح


تسلی
راستی که از پدر صادر میگردد ،او بر من شهادت خواهد داد" (یو  .)06:01این دو متن بهخوبی نشان
22
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اوازپدرصادرمیشود"،وازسوی

.خودپسرچنینمیگوید":

دهندکهروحازپدروپسرصادرمیشود


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


)،تابه
روحالقدسرابیابید"(یو00:01
" 
قوتیازویصادرشده،همهراصحتمیبخشید" (لو

انجیلمیخوانیم،موردصحبتاست":

کهچنانکهدر 
 .)09:6
 . 11 ،01اما از آنجا که در این تثلیث مشترکاً ابدی ،همسان ،غیر جسمانی ،بی نهایت الیتغیر و
تجزیهناپذیر،تشخیصتولیدحرکتمنظمبسیارمشکلاست،باشدکهکسانیکهقوهمدرکهایشانبسط

ایموبهصورتنوشتهدر


نیافته،فعالبههمینچیزیکهدراینمورددرموعظهخطاببهقوممسیحیگفته
ایم،اکتفاکنند.درضمن،باتکیهبرشهادتکالممقدس،برایتعلیماینکهروحالقدسازپدروپسر


آورده
شود،پسچراپسرچنینمیگوید":روح


صادرمی
گفتمکهروحالقدسازپدروپسر


اگرمی
صادرمیشد":

ازپدرصادرمیشود" [یو]06:05؟بهنظرشماچرااینگونهاست،مگرنهاینکهپسر،معموالًآنچهراکه

متعلقبهخوداواستبهآنکسینسبتمیدهدکهخودازاوناشیشدهاست؟بههمیندلیلاستکه

میگوید":ارادهمنازمننیست،بلکهارادهفرستندهمناست""(یو .)06:6


 -5۱روحالقدس ،تدهین و محبت
گردد،امااضافهمیکندکهاینتدهین


عنوانتدهینبازمی

القدسبه

اوگوستینباردیگربهتعریفروح
همانامحبتاست .
اثرآیینیتدهین،خودفضیلتنامرئیاست،تدهیننامرئی،روحالقدس؛تدهیننامرئی،همینمحبتی

منزلهریشهایخواهدبودکهخورشید،هرقدرهمکهسوزانباشد،


استکهدرهرکسیکهباشد،برایاوبه
نخواهدتوانستآنرابخشکاند .

 -55روحالقدس ،محبت است
اوگوستین میگفت" :هنگامی تثلیث را میبینی که محبت را ببینی" ( د ترینیتاته .)00 ،1 ،1 ،وی
عنوانجانکلیسا،همانطور


کندوبه

القدسدرانسانتعریفمی

عنوانگواهحضورروح

بعدمحبترابه

من
برآنگواهیمیدهد(موعظهدرموردیوحنامالحظهشود،)9،01همان

کهرسالهمعروفاو"کورونوم"
چیزیکهجماعتاورشلیمرایکدلویکجانکرد،واینبایدگرایشکلیساباشد .
دارد،روحالقدسدراوساکناست.در


هرکس،دلخودراتفحصکند!اگرویبرادرخودرادوستمی
تحتنظرخدا،خودرابیازماید:ببیندآیادرخودمحبتصلحوآرامشووحدت،محبتکلیساییکهدر
21
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سراسرعالمانتشاریافتهاست،راداردیاخیر.نهاینکهفقطبهبرادریکهمقابلرویاواستاکتفاکند:ما
برادرانبسیاریداریمکهآنهارانمیبینیم،لیکندروحدتکلیساباایشانوابستگیداریم.آیااینعجیب

استکهایشانبامانیستند؟مادریکجسمهستیموسرمادرآسماناست .
اداراهستی.ازکجامیدانیمکهایناست

دلخودراتفحصکن:اگرمملوازمحبتباشد،روحخدار
نشانۀاینکهروحخدادرتوساکناست؟ازپولسرسولسؤالکنکهمیفرماید":زیراکهمحبتخدادر

دلهایمابهروحالقدسکهبهماعطاشد،ریختهشدهاست"(روم .)5:5


 -56روحالقدس و کلیسا
القدسمیباشند .


بهتنهایی،گواهبرحضورروح
محبتکلیسا،جستجویوحدتایمانخود
پسمانیزاگرکلیسارادوستداشتهباشیم،واگربهواسطۀمحبتبایکدیگروحدتداشتهباشیم،واگر

القدسرایافتهایم.برادران،بهآنایمانداشته


شادیخودرادرناممسیحیانودرایمانمسیحیبیابیم،روح
القدسرادارامیباشد.زیرا


کههرکسکهکلیسایمسیحرادوستبدارد،تابهآنحدروح
باشیم،ازآنجا
عنواننشانهعطاشدهاست[.]...بسیاریعطایادرواقعبهعنوان


القدسبه

کهبنابهسخنرسولمسیح،روح
تهباشی.اگردوستمیداری،

نشانهدادهشدهاند،اماتوشایدکههیچیکازآنعطایاراکهذکرکردم،نداش

نمیتوانی بگوئی که چیزی نداری ،اگر وحدت را دوست میداری ،هر کس در آن چیزی دارد ،و در این

صورت،هرآنچهکهدارد،برایتونیزدارد.

یوحنای کاسیان
 -57دعا ،عطیه روحالقدس
روحالقدس تا چه حد در ما دعا
کاسیان در این بخش معروف ،نشان میدهد که وقتی دعا میکنیم  ،
میکند .

برای من تشخیص تمامی شکلهای دعا غیر ممکن است ،مگر آنکه دلی پاک و تماماً خاص ،و انوار
العادۀروحالقدسدرمیانباشد[ .]...


خارق
شودکهجانیکهشروعبهریشهگرفتنمیکند،درهمانوقتنیزتمامیاشکالدعارادریافت


چنینمی
ینماید؛ شعلهای غیر قابل درک ،شعلهای بلعنده ،از یک دعا به دعای دیگر پرواز میکند؛ و به صورت
م
سویخدا،نالههایغیرقابلتوصیفی


القدسعلیرغمخواستمابه

دعاهاییزندهوپاکتجلیکرده،خودروح
را سر میدهد؛ و در یک لحظه شعرغیر قابل بیانی را که دریافت کرده ،از بطن خود احساسات را سرریز
21
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توانستبیانکند،بلکهحتینمیتوانستبه


گویمکهنهتنهانمی

کند،چیزیکهدریکلحظۀدیگرنمی

می
خاطرآورد .
ترینوفروتنانهترین


آیدکهدرهرحالیکهدرآنقرارگرفتهباشیم،حتیدراولیه

همچنینپیشمی
درجه،بهیکدعایپرقوتوپاکدستیابیم[ .]...
تریرابهاهتزازدرمیآورد.و


دنبالخودیکحالتحتیاعالترومتعالی

هایمتفاوتدعا،به

اینشیوه
آننگاهیاستتنهابهخداوشعلهایازمحبتعظیم.دراینحالت،جاندرمحبتقدوسمستغرقشدهو

مخصوسومملوازتقوایبسیار،سخنمیگوید

باخداهمچونباپدرخود،بسیارخودمانیودرشفقتی 
[ .]...
وقتیبهمنزلتفرزندیخدانائلگشتیم،بالفاصلهشفقتسوزانیکهدردلتمامیپسراننیکووجود
دارد ،ما را مشتعل خواهدکرد؛ و بیآنکه بهمنافع خود توجه داشته باشیم،فقط مشتاق جالل پدر خود
،وبهاینطریقشهادتمیدهیمکهجاللاوتمامی

خواهیمبود.بهاوخواهیمگفت":نامتومقدسباد"
آرزویماوشادمانیمامیباشد[ .]...

مندرحالزمزمهبودمکهناگهانیکآیهازمزمورمرابهایندعایتماماًآتشینکشاند.گاهصدای
دلنوازیکبرادراستکهجانهاراازرخوتخودبیرونآورده،تادعایسوزانیرابهبارآورد.بههمانترتیب،
شدهرازندهکرده،چشمهایازدعاراسرریزکرده

هاوبحثهایمردیکامل،غالباًجانهایکوبیده


توصیه
هایخودمنباعثپدیدارشدنگرمایینجاتبخشگردیدهاست .


حسیوغفلت

است.گاهنیزخاطرۀبی
هاینامحدود،ازخوابآلودگیخودبیروننیامدهباشدوفیض


ردکهدرفرصت
بنابراین،انسانیوجودندا
خدارانطلبیدهباشدتاازرخوتخودبیرونآید .

کنفرانسها 


افرم سوری
 -53روح افشانده شده بر جهان
میدهد .
افرمبابازخوانیاصولیوعمیقمتنپنطیکاست،بهنحوشاعرانهوگویایی،مفهومآنرابهدست 

رسوالندرآنجانشستهبودندوآمدنروحراانتظارمیکشیدند .

هاییکهآمادهمشتعلشدنتوسطروحالقدسبودند،منتظربودندتاتمامیخلقترا


آنانهمچونمشعل
باتعلیمخودمنورسازند...ایشانهمانندزارعانیبودندکهبذرخودرادرجیبردایخودنگاهمیداشتندو

شتیشاندربندرفرماندهیپسرلنگر
منتظردریافتدستوربرایبذرپاشیبودند.اینانملوانانیبودندکهک 
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کشیدند.ایشانهمچوچوپانانیکهسهمگلهخودرامیبایستازدست


انداخته،انتظاربادمالیمروحرامی
کردند،انتظارمیکشیدند .


شبانبزرگدریافتمی
"و همه از روحالقدس پر گشته ،به زبانهای مختلف ،بهنوعی که روح بدیشان قدرت تلفظ بخشید ،به
سخنگفتنشروعکردند ".
توایتاالرشامآخر،خمیرمایهایکهتمامیعالمرابرآوردی...توایتاالر،مادرتمامیکلیساها.بطن

قابلستایشیکهمعبدهارابرایدعابهدنیاآورد.ایتاالریکهمعجزۀبوتۀمشتعلرادید!ایتاالریکه
اورشلیمرابااعجازیبزرگترازاعجازکورۀآتشکهساکنانبابلرامبهوتکردهبود،متعجبساخت!آتش
سوزاند،اماکسانیراکهدرمیانآنبودندمحافظتمیکرد.آتش


کورهکسانیراکهدراطرافآنبودندمی
تاالرتجمعکسانیراکهدراکنافمایلبهدیدنآنهستند،گردهممیآوردوآنانیکهآنرادریافت

بخشد.ایآتشکهآمدنتکالماستوسکوتتنورمیباشد.آتشیکهدلرادراعمال


کنندتسلیمی

می
بخشبرقرارمیسازد .


فیض
هایعالمساکنبودندکهبهواسطۀروحگردهمآمدهبودند.


دراورشلیممردانباتقواییازجمیعامت
ند:مگرهمۀاینهاکهحرفمیزنندجلیلینیستند؟پس

شنیدندومیگفت


ایشانزبانمادریخودرامی
شنویم؟ویهودیانیکهباروحالقدس


ایممی

چوناستکههریکیازمالغتخودراکهدرآنتولدیافته
راستیکهحقیقترامیگویید،اماآنگونه


گفتند:اینانخمرنوشیدهومستهستند.به

ضدیتداشتندمی
اند.بلکهازآنشرابینوشیدهاندکهازآسمانجاری


پندارید.ایشانشرابانگورننوشیده

نیستکهشمامی
است.اینشرابیاستکهتروتازهدرجلجتاتهیهشدهاست.رسوالنآنرانوشانیدندوبدینسانتمامی
خلقتمستشدند.اینشرابیاستکهبررویصلیبتوسطجالدانتخمیرگردید.چهشگفتیهانیستکه
روحباآمدنشبهبارنیاورد!نبیفریادزدهبود":درایامآخرچنینخواهدبودکهازروحخودبرتمامبشر
:پدرقولداد،پسربجاآوردوروحالقدسبهانجامرساند .

خواهمریختوایشاننبوتخواهندکرد"

دربارۀافاضۀروحالقدس 


ماکاریوس دروغین
 -59طلبیدن روح در دعا
از آنجا که روحالقدس ارزشمندترین است ،مهم است که آن را بیوقفه در دعا بطلبیم (متن  51نیز
مالحظهشود) .
.0،1تالشکنیمتاباایمانیکهعاریازهرگونهشکوشبههاست،بهدرگاهخداونداستغاثهنماییمتا
دستآوریم.گداییکهبرایبهدستآوردننانجسم،درِخانۀکسیرا


روحموعودراکهحیاتجاناست،به
11
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گونهخجالتیبهخودراهنمیدهد؛اگرکسیبهاونانندهد،جلوتررفتهوباسماجتبیشتری


کوبد،هیچ

می
نانمیطلبدیالباسیبرایپوشیدنویاکفشیبرایراحتیبدنخود؛ویمادامیکهچیزیکسبنکند،به

راهخودنخواهدرفت،حتیاگراوراازدربرانند.مایانیکهبهدنبالنانآسمانیوحقیقیهستیمتاجان

خودراقوتبخشیم،ماکهمیخواهیملباسنورانیآسمانیرابهتنکنیم،وکفشهایغیرمادیروحرا

طورخستگیناپذیر،باایمانومحبت،وبا


برایراحتیجانابدیخودبهپاکنیم،چقدربایدباقاطعیتوبه
صبروحوصلۀدائمی،درِروحانیخدارابکوبیموباثباتکاملبدانیمکهالیقحیاتجاودانیهستیم .
 .0بدینگونه بودکه خداوندتمثیلیدر مورددعایدائمی و خستگیناپذیر بیان کرد،و این کلمات را
دنبالآناضافهکرد:چقدربیشترپدرآسمانیمابهکسانیکهشبوروزبهدرگاهاواستغاثهمیکنند،


به
دهد!وبازهمدرمورددوستمیگوید":حتیاگرازروی دوستیبهاوچیزیندهد،ازجا


گوشفرامی
.سپسمیافزاید":بطلبید،وبه

خاطرسماجتش،هرچهراکهبهآننیازداردبهاومیدهد"


برخاسته،به
شمادادهخواهدشد؛بجوییدوخواهیدیافت؛بکوبید،وبهرویتانگشودهخواهدشد.زیراهرکهبطلبد،
.وچنینادامهمیدهد:

کند،هرکهبجوید،مییابد،وبرویهرکهدررابکوبد،خواهندگشود"


دریافتمی
اگرشماکهبدکارهستید،میتوانیدچیزهاینیکوبهفرزندانخودبدهید،چقدربیشترپدرآسمانیشما،

"
روحالقدس را به تمام کسانی که برای آن دعا میکنند ،به ایشان خواهد داد!" به همین دلیل است که

اوندماهموارهمارابرآنمیداردکهبدونخستگیوباسماجتتقاضاکنیم،ودائماًبجوییموبکوبیم:

خد
زیراکهوعدهدادهاستکهبهکسانیکهتقاضاکرده،جستهوکوبیدهاند،خواهددادونهبهکسانیکه

کنند؛چراکهاومیخواهدحیاتجاودانیرادرحالیکهبهدرگاهشدعاوالتماسشدهودوست


تقاضانمی
داشتهمیشود،ارزانیدارد .

.0.1پسبهاوکهدرِروحانیاستنزدیکشویمودررابکوبیمتابهرویمانبگشاید؛بخواهیمکهخود
اوراکهنانحیاتاستدریافتکنیم؛بهاوبگوییم:خداوندا،نانحیاترابهمنبدهتازیستکنم،زیراکه
بهطرز فجیعی از سوی گرسنگی شرّ گروگان گرفته شدهام و در راه هالکت خود گام بر میدارم .لباس

درخشاننجاترابهمنبده،تاشرمجانخودرابپوشانم،زیراکهبرهنههستم،ومحرومازقدرتروحتوو
شرمسارازبیشرمیهواهاینفس .

 .0و اگر به تو گفت :تو که لباس داشتی ،با آن چه کردی؟ در پاسخ به او بگو  :در راه به راهزنانی
برخوردمکههمهچیزراازمنگرفتندومرانیمهجانرهاکردندولباسهایمرادرآورده،باخودبردند.بهمن

کفشهایروحانیبده،زیراکهپاهایجانمدراثرخارهاوخلنگهامجروحوسوراخشدهاند؛دربادیهسرگردان

هستمونمیتوانمقدمبردارم.بهدلمنبیناییببخشتاازنوببینم؛چشماندلمنرابازکن،زیراکه

اند،ونمیتوانمچهرهآسمانیتوراکهاینقدربهآن


امراباحجابتاریکیپوشانده

دشمناننامرئیبینایی
زیراکهدرایتمنکرشدهاستونمیتوانم

مشتاقهستم،شیفتهوارستایشکنم.بهمنگوشروحانیبده،
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گفتگوهایشیرینوخوشایندرابشنوم.بهمنروغنسبکبالیوشرابشادیروحانیرابدهتابرجراحاتم
مرهمگذارموباردیگرزندهشوم.مراشفادهوسالمتیرابهمنبازگردان،زیراکهدشمنانمن،آنراهزنان
بیرحم،مرانیمهجانرهاکردند .

ناپذیر،باایمانوسماجت،استغاثهمیکند،چراکهگداو


طورخستگی
.3خوشابحالجانیکهدائماًبه
مجروحاست،زیراکهخواستهاشبرآوردهخواهدشد،مرهموشفایابدیخواهدیافتوازدشمنانشکه

هماناهواهایگناهبودهاندانتقامگرفتهخواهدشد:زیراکه خداکهوعدهدادهاست،بهوعدۀخودعمل

کند؛باشدکهآنچهرامیخواهیمبهمابدهد.جاللبرنیکوییاو .


می

آثارروحانی 
 -61تغییر شکل توسط روح
ایم،میباشد(متون،09،03


سویآنخواندهشده

القدس،صنعتگرخلقتتازه،الوهیشدنیکهبه

روح
36،05نیزمالحظهشود) .
جانیکهبهمسیحایمانآوردهباشدواوراصمیمانهدوستبدارد،بایدکهتغییریافته،تازهشودویک
عیارراتجربهکند،چراکهدرروحودرنهانیترینافکاردلخودتقدیسشدهاست،ونیزدر


تبدلتمام
راستی[دراو]عملمیکند،مملوازوجدان،احساسوانرژی،همانگونه


اعمالنیکویعدالت؛روحنیکوییبه
کردهاند.در
شدهودرنهایتآگاهیدرروحوجسمعملمی 


طورحس

کهارواحتاریکهواهاینفسانیبه
واقع،تمامیارتدادهادرخألهایبارزاحساسرضامندیمیکنند،بهبهانهیکعقیدهدرستویکادعای

باشند،خودرابهواسطۀاعمالراستیوایمان

باطلعدالت؛اماکسانیکهواقعاًفرزندانکلیسایمسیحمی
واسطۀفعالیتروحالهیکهبرجانقرارگرفته،آنرامیپوشاند؛فیضدراوثمرهای


سازندوبه

متجلیمی
شایستهراباقوت،احساسوآگاهیکاملبوجودمیآورد،درتازهکردندرایت،درتبدلودریکخلقتتر

و تازه که در انسان باطنی دل متحقق میشود .این است مسیحیت واقعی و سنت دقیق رسالتی که در
حقیقتبه واسطۀکالممقدسازنسلیبهنسلدیگرمنتقلشدهاست؛ایناستآمدنخداوند،ایناست

آزادیانسانیکهدردامقدرتگناهافتادهبود،ایناستامیدتمامکسانیکهدرراستیبهمسیحایمان
مانیزتالشکنیمتابهبرکتتمامیفضیلتهایخود،اعتقادکاملبهاینامیدرادرخوددریافت

دارند.
کنیم،تابتوانیمدرخوبیهاییکهامیدآنراداریم،سهمیداشتهباشیم،یعنیامیدساکنشدنباخداوند؛
اگردردلخودتقدیسروحرادریافتکنیم،اگرگنجآسمانیرادرظروفخودقراردهیمواگرفیض،مارا
درتمامیاحکام،بیعیبگرداند،سزاواربرخورداریازبرکاتابدیدرمسیحشمردهخواهیمشد،تاابداالباد.

آمین .

آثارروحانی
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هزیخیوس اورشلیمی
 -6۴روحالقدس ،نسیم مالیم
دهدکهروحالقدسدردلهایپاکساکناست .


توضیحمی
هزیخیوساورشلیمی،بهشیوۀاستعاره،
دردلیکهازتوهماتآزادشدهباشد،سرانجامافکارالهیواسرارآمیزیزاییدهخواهندشدواینافکار
جهندوهمچوندلفینهاییکهدردریاییآرامسرازآببرونآورده،جستوخیز


همچونماهیانیکهمی
میکنند ،خواهند بود .نسیمی مالیم دریا را به تموج در میآورد و روحالقدس اعماق دل را به لرزش در

میآورد.وگفتهشدهاستکه"اماچونکهپسرهستید،خداروحپسرخودرادردلهایشمافرستادکهندا

میکند"یاابا"یعنیپدر"(غال .)6:1


دیادوک اهل فوتیسه
 -6۲روحالقدس ،محبت و تدهین
)،وتوضیحمیدهدکهمحبتی

دیادوکدراینقسمتبههماننتایجیمیرسدکهاوگوستین(متن51

باشد.سپسیادآورمیشودکه


دهد،بههیچوجهقابلمقایسهباهرنوععشقدیگرینمی

القدسمی

کهروح
تدهینروحمترادفاستباآرامشباطنی .
القدسمیآید،چیزدیگر.آنعشقاولی


،ومحبتیکهازروح
.31محبتمادریجانچیزدیگریاست
واسطۀارادۀمابرانگیختهمیشود.بههمیندلیلاستکهارواحپلید


خواهیموبه

درواقعتاحدیکهمی
راحتیآنراازمابرگیرند،زمانیکهماباقوتبهموضوعموردمحبتماننمیچسبیم.حالآنکه


توانندبه

می
کندکهتمامیاجزاءبهطرزغیرقابلتوصیفی،ودریک


بتدوم،جانرابهحدیازعشقخدافروزانمی
مح
سادگی بینهایت از حالتها ،بهلطافت شوق الهی متصلمیشوند .زیرا که در این حالت روح توسط عمل
روحانیبارورشدهوبدلبهچشمۀجوشانیازعشقوشادیمیگردد .

دریابههنگامتوفان،کهاگرروغندرآنریختهشود،طبیعتافروکشمیکند،زیراکهروغن

.35همانند
آید؛بههمانترتیبنیز،هنگامیکهجانماتدهیننیکوییروحالقدسرادریافت


برجوششآبفائقمی
کند،خوشیصفاوآرامشراپیدامیکند.بنابهگفتهقدیس،جانمادرواقعباشادمانیخودرامغلوب


می
)،بهواسطۀاینروانیونرمیغیرقابل
آنمیسازد":ایجانمن،فقطبرایخداخاموششو( ".مز 5:60

ناشدنیکهبرآنسایهمیافکند(لو35:0مالحظهشود)[ .]...


نفوذووصف
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واردمیشویمویادرآن

وقفهازبیمخداصفابخشیم،درچنینآستانهای 


هرگاهکهجانخودرابی
ساکنمیگردیم .


یکصدفصلگنوستیکی 

سیریل اسکندریه
 -63روح ،صنعتگر خلقت نوین
عنوانصنعتگرخلقتتازهمعرفیمیکند(متون


القدسرابه

آواباکالممقدس،روح

سیریلاسکندریه،هم
مالحظهشود).ویهمچنینبرتداومعهدعتیقوعهدجدیدتاکیدمیورزد(متون06،01

61،36،09،00
کارمیبرد .


دوبارهبه
مالحظهشود).اوبراینمایاندنعملروحدرما،استعارۀملکوتآسمانهارا
چگونهنتوانیمبهسهولتباتکیهبرنوشتههایعهدعتیقوعهدجدیدنشاندهیمکهروحْتمامیکسانیرا

کهدرایشانساکناست،بهحالتیدیگرتبدیلنمیکندویاایشانرابراییکزندگیتماماًتازه،پردازش

کند،چنینمیگوید":وروحخدا


هنگامیکهباشائولصحبتمی
نمیکند؟درواقعسموئیلالوهیشده،

).وپولسرسولکهمیفرماید:

برتومستولیشده،وبهمرددیگریمتبدلخواهیشد" (-0سمو6:01
نقابجاللخداوندرادرآینهمینگریم،ازجاللتاجاللبههمانصورت


لیکنهمهماچونباچهرهبی
"
متبدلمیشویم،چنانکهازخداوندکهروحاست" (-0قرن.)01:3اما"خداوندروحاست" (-0قرن.)01:3

گزیند،بهصورتیدیگردرمیآورد.


بینیکهروحچگونهکسانیراکهدرایشانسکنیمی

می

دربابیوحنا 
دهندهبهحداکملرسید،جزبهواسطۀمشارکتوتقدیس


ترمیمرابطهماباخدا،کهتوسطمسیحنجات
باشد.درواقع،روحالقدسکسیاستکهمارابااستحکامبهخدامتصلکرده،


درروح،غیرقابلدرکمی
متحد میگرداند .با پذیرفتن آن ،بدل به شرکا و متحدین طبیعت الهی میشویم (-0پطر  ،)1:0ما او را
کنیمودرپسر،پدررامیپذیریم .


واسطۀپسردریافتمی

به

دربابیوحنا 
بنابرکالممسیح،میگوییمکهملکوتآسمانهاعطیۀروحاست":ملکوتخدااینکدرمیانشماست"

(لو.)00:01پسکسیکهمفتخربهاحیاءشدندرروحشدهباشد،بزرگترازهرکسیاستکهاززنزاده
شوند،درحالیکهآندیگران،خدایعالمراپدرمینامند


شدهاست.زیراکهایشانفرزندانجسمنامیدهمی
کنندومیگویند":ابا،پدر"(غال .)6:1


وچونپسراندعامی

فرهنگتثلیث
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 -6۱الوهی شدن ،کار پسر و روح است
)وکپدوکیهها،عملمشترکپسروروحرادرتحقق

سیریلاسکندریههمانندایرنئوس(متون05،00
خلقتتازه،موردتاکیدقرارمیدهد .

اگرفیضروحچیزیجداازذاتشباشد،چراموسایفرخندهبهروشنینگفتهاستکهصنعتگرعالمبعد

یاتدادهمیشود؟چرامسیحبه

ازبوجودآوردنموجودزنده،دراوفیضیدمید،همانفیضیکهبادمح
القدسدادهمیشود؟اما


نوبۀخودبهمانگفتهاستکه:فیضرادریابید،همانفیضیکهتوسطصدارتروح
مینامیم؛چراکهماهیتالوهیتحیاتواقعیاست،چراکهآنحقیقی
درمورداول،آنرا"دمحیات"  
است که توسط او ما حیات ،حرکت و موجودیت داریم .در مورد دوم ،او توسط ندای نجاتدهنده
نامیدهشدهاست،چیزیکهبهراستیروحراواردجانهایایمانداراننموده،درایشانساکن

روحالقدس" 
" 
شانبازسازیمیکند،یعنیبهصورتخود،یا


واسطۀاینروحودراو،ایشانرابهحالتاولیه

گرداند؛به

می
بهبرکتتقدیس؛بدینترتیبویمارابهسمتنمونۀاولیۀصورتبازمیگرداند،یعنی

حتیشبیهبهخود
نمونۀپدر.اینشباهتحقیقی،بادقتیبینهایتمشابه،خوداوست،یعنیپسر؛شباهتبینقصباپسر

واسطۀتقدیسمیتوانیمشبیهآنشویم،واینخود


طورطبیعی،روحاستکهمایاننیزبهنوبۀخودبه

به
شکلخودخدااست.یککالمازرسولمسیحمارامتقاعدمیکند":ایفرزندانمنکهبرایشمابازدرد

زه دارمتا صورتمسیح در شما بسته شود" (غال  .)09:1لذا توسط روحی که مارا دررابطهمان با خدا
بمامطابقصورتمسیحشکلمیگیریم،

کند،شکلمیگیرد.پسبدینترتی


واسطۀاوتجدیدحیاتمی

به
پذیریم،همانندکسیکهبهطورطبیعیبااوشباهتدارد؛بنابراین


ترینرتبهاثرشکلروحرامی

ودرعالی
واسطۀفیضیکهویادارهکنندۀآنباشد،بلکهبدینعنوانکهبههرکه


روح،خدااست،اوکهمارانهبه
کند،بهصورتشبیهخدامیگرداند .


الهیباشد،آنرااهدامی
شایستهمشارکتباطبیعت
درموردشباهتروحباپسر،کافیاستآنچهراکهپولسخجستهنوشتهاستدرککنیم":زیرت
ـمتمیرتگختزقبلشناخت،ایشانرانیزپیشمعینفرمودتابهصورتپسرشمتشکلشوند".مادر
ایم،بهعبارتدیگرتمثالخدا،بهواسطۀ


القدساست،ازنوتراشیدهشده

لروح
واقعمطابقتمثالیکهتمثا
البتهرابطۀمشارکتافزودهشده،حتیاگردرموردماازرابطهباماهیتالهی

ایمان،تقدیسورابطهبااو-
صحبتشود[ .]...
نماید؛همچنینبهخاطراواستکهخدایاننامیده


مامعبدهایروحیهستیمکهوجودداردوزیستمی
شدهایم،زیراکهبهفضیلتپیوندمانبااو،رابطهمشارکتیدرطبیعتغیرقابلتوصیفوالهیرادریافت

کردهایم .

غیرقابلدرکاستکهخلقت،خدایانپدیدآورد؛اینچیزیاستکهفقطمیتوانبهخدانسبتدادکه

11

تجربهً روح القدس نزد پدران کلیسا

شارکتدرخصوصیاتخاصخودرامیسرساختهاست.ماکهبهواسطۀ

بهفیضروح،درجانهایمقدسین،م
ایم،بدینوسیلهخدایانوفرزندانخدانامیدهمیشویم .

اینروح،ماهیتاًشبیهبهپسرشده

گفتگودربابتثلیث 
 -65روح ،چشمۀ الوهی شدن
القدسبازنمیگردد(متن،)36اینامردرعصراوبدیهی


سیریلبرخالفبازیل،بهتأییدخدابودنروح
هایآنراموردتأکیدقرارمیدهد .


بود،اماآنرایادآورشده،مفهوموداللت
القدساستکهبهطوراکملشایسته

آنچهراکهمتی،ملکوتخدامینامد،دقیقاًهمینعملیاتدرروح

میشود،دقیقاًمثلاینکالمیکهخطاببهما
خدااست؛یااینکهممکناستکهمربوطبهخودروحالقدس 

گفته شده است " :ملکوت آسمانها اینک در میان شماست" (لو  .)00:01پس مادامی که پسر در روح
کند،بااینکهخود،خدااستوایناقتدارمستحکموغلبهناپذیرراکهدراینروحو


معجزاتیراعملیمی
نامد،حالچگونهمیتوانگفتکههمینروح،خلقشدهاست،مگر


خدامی
بهواسطۀاودارااست،ملکوت 

آنکهموقعیتمخلوقصرفاًودرنهایتسادگیبهترازصنعتگرتمامیچیزهاباشد،بهحسبآنچهکهخودما
توانستهانددریافتکنند؟درواقعاودرمخلوقمتجلیشدواینافتخاررایافتکههر


وارواحعالمباالمی
شده،برماهیتالهیگواهیمیدهند؛پساین


کاریبتواندبکند[.]...درخششمافوقطبیعیکارهایانجام
واسطۀعملروحبهانجامرسیدهاند[.]...آیاحقیقتاًقدرتِبخشیدنحیات،بهتنهاحیاتواقعی


کارهابه
یعنیخدابازنمیگردد؟ 


گفتگودربابتثلیث 

 -66روح پسر
ها،وحدتپسروروحراموردتأکیدقرارمیدهد .

سیریلازدیدگاهیمشابهبادیدگاهکپدوکیه 
ای

القدسنیزکلماتمسیحرابیانمیدارد،بهتبعاینکهروحاواستوبهفضیلتوحدتماهیتیکامل


روح
ایشان،دارایجاللپسرودارایهمانگویشزبانیمیباشد.اینروحپسر،قدوساستودرنتیجهنهاز

واسطۀماهیتودرراستیاینگونه


خاطررابطۀبیرونیباپسرچنیناست،بلکهبه

رویشراکت،ونهحتیبه
است.

گفتگودربابتثلیث 
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لئون کبیر
 -67ظاهر شدن تثلیث در روز پنطیکاست
لئون کبیر در تفسیر متن پنطیکاست و در مقابله با مخالفتهای هواداران مکتب آریوس ،وحدت و
یکسانیتثلیثراباردیگرتأییدمیکند(متون11،11،11،35،01،5،3مالحظهشود) .

روحخدابرایاحیایچهرۀزمین،بررویآبهامیخرامید،وبرایزدودنتیرگیهایقدیمی،نوریتازه،

هایفروزانیزادهمیشوندوکلمۀخداوندکهمنوّرمیکندوکالم


اشت؛زبانه
برقهایآنرابهدرخششواد

سوزانیکهبرایایجاددرایتوازبینبردنگناهپدیدمیآید،قدرتروشناییبخشیدنونیرویسوزاندنرا

دارامیباشد .

اما عزیزان ،با وجود اینکه درخشش بیرونی واقعه ،تماماً قابل تحسین بود ،و کسی نمیتوانست
شکوهمندیروحالقدسرادراینهماهنگیشادمانۀزبانهایانسانیموردشکوتردیدقراردهد،بااینحال

هیچکسهمگماننبردکهآنجوهرۀالهیبودکهدرآنموقعکهباچشمانجسمدیدهشد،ظاهرگشت.
طبیعتالهیکهنامرئیاستومشترکمیانپدروپسراست،در واقعخصوصیتعطیهوعملخود،به
صورتنشانهایکهمایلبودنشانداد،اماآنچهراکهخاصجوهرۀخویشاست،درحرمالوهیتخودنگاه

تواندنیزروحالقدسراببیند.


تواندبهپدریابهپسربرسد،نمی

طورکهنمی

داشت،زیراکهبینشانسانهمان
درتثلیثمقدس،درواقعهیچ چیزغیرمتشابهوغیرمتساویوجودندارد؛هرآنچهراکهبتواندرمورد
اینجوهرهتصورکرد،نهبهلحاظقدرت،نهبهلحاظجاللونهبهلحاظابدیت،قابلتمایزنمیباشند.هر

چندکهدرخصوصیاتاشخاص،پدردیگراست،پسردیگراست،روحالقدسنیزدیگراست،بااینحالنه

الوهیتونهماهیتایشانمتفاوتاست.واینبهاینخاطرکهپسریگانهازپدراستوروحالقدس،روح

پدروپسراست،نهبهشیوهیکمخلوقیکهازپدروپسرباشد،بلکهبهدلیلاینکهباهردویایشاندارای

بدیزیستمینماید.همچنینهنگامی

حیاتوقدرتاست،وچونپدروپسرابدیهستند،اونیزبهطورا

القدسراوعدهمیداد،بهایشانچنین


کهخداونددرشبماقبلمصائبخود،بهشاگردانخودآمدنروح
میگفت":وبسیارچیزهایدیگرنیزدارمبهشمابگویم،لکناآلنطاقتتحملآنهاراندارید.ولیکنچون

جمیعراستیهدایتخواهدکرد،زیراکهازخودتکلمنمیکند،بلکهبه

اویعنیروحراستیآید،شمارابه 
آنچهشنیدهاستسخنخواهدگفتوازامورآیندهبهشماخبرخواهدداد.اومراجاللخواهدداد،زیراکه
ازآنچهآنمناستخواهدگرفتوبهشماخبرخواهدداد.هرچهازآنپدراست،ازآنمناست.ازاین
جهتگفتمکهازآنچهآنمناست،میگیردوبهشماخبرخواهدداد".اماواقعیتایننیستکهمایملک

پدر،دیگرباشد،مایملکپسر،دیگرومایملکروحالقدسدیگرباشد؛خیر،هرآنچهراکهپدردارد،پسرنیز
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نمشارکتیدچارکاستینمیگردد،زیراکه

القدسنیزدارامیباشد؛دراینوحدت،هیچگاهچنی


داردوروح
داشتنهمهچیزیعنیهموارهوجودداشتن.دراینجادرموردنبودنزمان،نبودندرجهونبودنتفاوت،
تصورنکنیم؛واگرکسینمیتواندتوضیحدهدکهخداچیست،هیچکسهمجرأتاینرابخودراهندهدکه

ترایناستکهدرموردماهیتغیرقابلتوصیفبهطور


قعقابلبخشش
بگویدکهخداچهچیزنیست.دروا
شایستهسخننرانیمتااینکهبهتوضیحآنچهکهدرضدیتکاملبااواستبپردازیم.همچنینتمامآنچهرا
توانندازجاللابدیوغیرقابلتغییرپدردریابند،هموارهآنراجداییناپذیروبدون


کهدلهایپرشورمی
القدسدرککنند.مادرواقعاقرارمیکنیمکهاینتثلیثفرخنده،همانایکخدا


تفاوتباجاللپسروروح
است،زیراکهدراینسهشخص،هیچگونهتفاوتینهبهلحاظذات،نهبهلحاظقدرت،نهبهلحاظارادهو
عملکرد،وجودندارد .
پس ما این هواداران آریوس را که میخواهند میان پدر و پسر فاصلهای قائل شوند نفرین میکنیم؛
هادستکمیازآنانندارند،زیراعلیرغماینکهپدروپسررامعادلمیدانند،چنین


همچنیناینمقدونیه
القدسدارایماهیتیمادونایشاناست؛آنانمتوجهنیستندکهدردامکفریمیافتند


پندارندکهروح

می
کهنهدراینعصرکنونیقابلبخشایشاستونهدرروزداوریآخر،چراکهخداوندچنینگفتهاست:
هرکهبرخالفپسرانسانسخنیگوید،آمرزیدهشود،اماکسیکهبرخالفروحالقدسگوید،دراینعالم

"
هرکهدرچنینبیدینیساکنشود،درواقعنابخشودهاست،

ودرعالمآینده،هرگزآمرزیدهنخواهدشد ".
توانستاوراازآنخودگرداند،ازخودراندهاست؛واوهرگزبخشایشنجاتبخشرا


زیراکهکسیراکهمی
نخواهدیافت،زیراکهوکیلینداردکهبتواندبرایاوشفاعتکند.چراکههمینروحاستکهخواندنپدررا
میسرمیسازد[ ]...

عزیزان،پسایماندردلهایماریشهدواندهاستوبهحسبآنمابراینجاتخودبراینباورهستیم
کهتمامتثلیثدرکلیتآن،قدرتیواحد،جاللیواحد،ذاتیواحدبوده،درعملخودغیرقابلتمایز،در
ناپذیر،بدونتفاوتدرقدرتخودکهدرآنواحدهمهچیزراپرمیکندودرآنواحد


محبتخود،جدایی
باشد،پسرنیزهماناست،وروحالقدسنیزهمان،و


گیرد.درواقعآنچهکهپدرمی

نیزهمهچیزرادربرمی
الوهیتکاملدرهیچیکازایشاننهبزرگترونهکوچکتراست،بلکهدرهرسهشخصیکساناستبه

یباشد .
نحویکهتثلیثباتنهاییهماهنگنبودهوتساویایشانضامنوحدتم 
باچنینایمانمحکمی،شکنکنیمکهروحالقدسهنگامیکهدرروزپنطیکاست،شاگردانخداوندراپر

کرد،آنابتداییکعطیهنبود،بلکهسخاوتیبودکهبهسخاهایدیگرافزودهشد،زیراکهپاتریارخهاوانبیا،

کشیشانوتمامیقدیسینیکهدرایامباستانیزندگیکردهبودند،ازهمانروحِتقدیسکنندهتغذیهشدند؛
گشت،بهنحویکهفضیلت


شدوهیچرازیبرگزارنمی

بدوناینفیضهیچآیینمقدسیهرگزنهادینهنمی
عطایاهموارهیکیبودهاست،حتیاگرمیزانعطایامتفاوتبود .
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خودِ رسوالن فرخنده نیز حتی پیش از زحمت خداوند ،از روحالقدس برخوردار بودند ،همانطور که
فضیلتاینقدرتدرکارهاینجاتدهندهنمایانبود .


موعظهدربابپنطیکاست 
 -63کار مشترک تثلیث
لئونکبیربهشیوۀخود،بهتوضیحتعاملمتقابلسهشخصتثلیث(پریکورز)میپردازدتاوحدتعمل

تثلیثرابهطوربرجستهنشاندهد(متن31مالحظهشود) .

 .0عزیزان ،عید امروزکه شایسته بزرگداشت درتمامیکره ارض میباشد ،بهواسطۀ آمدنروحالقدس
گونهکهامیدآنمیرفت،رسوالنو


تقدیسشدهاست،همانروحیکهپنجاهروزبعدازقیامخداوند،همان
جماعتایماندارانرافروگرفت.ایشاندرانتظارویبودند،زیراکهخداوندعیسیآمدناوراوعدهدادهبود،
بایستدرآنموقعشروعبهساکنشدندردلهایایماندارانبرایاولینبارمینمود،بلکه


نهاینکهویمی
شدهرامشتعلگرداند؛ویمیرفتتابرعطایایخودسنگتمام


رفتتاپرشورترووافرتردلهایوقف

می
تتاحنماید،واگردراینزمینهسخاوتبیشترنشانمیدادبدینمعنینبودکهکار

بگذارد،نهآنکهآنهارااف
کرد.درواقعشکوهمندیروحالقدسهرگزجداازاقتدارمطلقپدروپسرنبودهاست؛هر


خودراآغازمی
دهد،ناشیازمشیتتمامیتثلیثمیباشد.بخشایشیگانه


آنچهراکهتدبیرالهیدرادارۀعالمانجاممی
کند،عدالتیگانهبهتأدیبمیپردازد،هیچگونهجداییدرعملوجودنداردچرا


استکهمحبترااعمالمی
که تمایزی در اراده وجود ندارد .کسی را که پدر منور میکند ،پسر نیز چنین میکند و روحالقدس نیز
دیگراست،وشخصیکهوعدهمیدهدنیز

شدهدیگراست،شخصیکهمیفرستد

همچنین؛شخصِفرستاده
شودومادرمییابیمکهجوهرۀالهیدارای

دیگراست،وحدتوتثلیثبدینگونهمتفقاًبرمامتجلیمی

تساویاستبیآنکهتنهاییراتصدیقکنیمواینکهاینجوهرۀالهیازیکذاتاستبیآنکهازیکشخص

باشد .
داییناپذیرکهمحفوظاست،اگرکارهاییهستکهپدروکارهاییراپسرو
.0فعالیتمشترکالوهیتج 
کارهای دیگررا روحالقدس بهطور خاص انجاممیدهند ،این صرفاً توانایی است برای بخششگناهان ما،
بهعبارتدیگرطرحیاستبراینجاتما.درواقعاگرانسانیکهبهصورتوشبیهخداخلقشد،درهمان

خوردتابهدنبالطمع


هایشیطانرانمی

ماند،واگرفریبحیله

موقعیتپیروزمندانهطبیعتخودباقیمی
جست،خالقعالمهیچگاهمخلوقنمیشد


خودگمراهشدهوازشریعتیکهبرویمقررشدهبوددورینمی
وخداوندابدیتابعزماننمیگردید،وپسرکهباپدرخودبرابربودوخودْخدابود،هرگزشرایطیکبردهرا

بهخاطرحسادتشیطان،مرگوارد
ساختوشباهتجسمگناهکاررانمیپوشید.اما" 


برخودهموارنمی
توانستازاسارتبردگیآزادشود،مگرآنکهسرنوشتمادردستآنکسی


،وبشریتنمی
جهانگردید"
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قرار میگرفت که علیرغم جاللش ،در نهایت راستی انسان میشد و در عین حال از سرایت گناه مصون
می ماند.بههمیندلیلاستکهتثلیثسراسررحمت،کارترمیمموقعیتمارابینخودتقسیمکردند:پدر

به قربانی کردن رضایت داد ،پسرْ خود را بهعنوان قربانی عرضه کرد ،و روحالقدس آتش را در این بین
بایستآنانیکهقراربودنجاتیابند،هریککاریرابهحسابخودانجاممیدادند،

افروخت.درواقع  
می
دهندهگردانده،استبداددشمنرامیشکستند؛زیراکهبنابهاینسخنان


سوینجات

یعنیدلخودرابه
رسول "خدا روح پسر خود را در دلهای شما فرستاد که ندا میکند «یا ابّا» یعنی «ای پدر» ".بنابراین:
"جایی که روح خداوند است ،آنجا آزادی است"؛ و "احدی جز به روحالقدس عیسی را خداوند نمیتواند
گفت ".

موعظهدربابپنطیکاست 

دنیس آرئوپاگی
 -69روحالقدس و رازهای مقدس
دنیسهمانندپیشکسوتانخود(متون60،51،01مالحظهشود)،رابطهمیانروحوتدهینرامورد

دهد،امابیشتربررویافشاندهشدنروحدرموقعتعمیداصرارمیورزدوهمچنینبهنقش


تأکیدقرارمی
روحالقدس در راز سپاسگزاری اشاره میکند .با این حال ،میماند اینکه بدانیم منظور وی از روحساالری

چیست .
سپس نوایمان را با لباسهای نورانی میپوشانند .اکنون که شجاعت و الوهی شدن وی او را نسبت به
تفاوتگرداندهاست،واینبهبرکتنیرویشدیدخواستهاش


هاتعلقدارد،بی

هرآنچهکهبهحیطۀضدیت
گردد؛آنچهکهدرویبیشکلبود،شکل


بهسویآنیک،هرآنچهکهدرویبینظمیبود،منتظممی
انگیزمعطرمیکند،

کمالنورمیدرخشد.تدهینباروغنْنوایمانرابابوییدل

میگیردوزندگیاواکنوناز

ساالریپیوندمیدهد.امااینافشاندهشدنهمواره


زیراکهکمالمقدسمولودشدنازخدا،ایشانرابهروح
ماند،زیراکهعملمعطرکنندهوکاملکنندۀاودرسطحادراکیقراردارد.زحمت


غیرقابلبیانباقیمی
گذارمکهالیقواردشدندرمشارکتادراکیبهشیوهایمقدسوالهی


درکاینامررابرعهدۀکسانیمی
باروحخدابودهاند .

وقتیهمۀاینمناسکبهانجامرسید،کشیشاعظمکسیراکهاکنونتعلیماوکاملشدهاست،دعوت
ترتیباوراواردمأنوسشدنبارازهاییمیکندکهبایدویرا

بهیکعملبسیارپرفیضیمیکندوبدین 

کاملگردانند .
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مطلبرادنبالمیکنیم.ازآنجاکهبهرازقرباناشارهکردیم،توهینبهمقدساتخواهدبوداگرازآن

بگذریموعملدیگریدراینسلسلهمراتبرابزرگبداریم.اینامردرواقعبهزعممعلمواال مقامما،راز

رازها است .بعد از آنکه به برکت دانش الهی که کالم مقدس و سلسله مراتب برایمان مهیا کرده است،
استعارههامربوطبهآنرابیانکردیم،بایدکهخودراتحتالهامروحساالریتابهمرحلهتعمقمقدسدر

موردآنچهکهبهراستیهست،باالببریم.قبلازهرچیز ،خودرادرنهایتتقویباموهبتاینرازمأنوس

طورسادهمشارکتمینامیم،


دلیلخاصیتمشترکمیانهمهرازهایسلسلهمراتبی،آنرابه

گردانیمکهبه
لیکنبرآنهارجحاندارد،زیراکههمهاعمالآیینیمشتملاستبروحدتبخشیدنوالوهیگرداندن
هرآنچهکهدرمامنقسمبود،درهمآواشدنالهی،مجموعگردد،وبدینترتیب

زندگیهایپراکندهمان،تا

ماراواردمشارکتووحدتباآن"یک" گرداند ]...[.
اضافه نماییم که با آشنا شدن بسیار مقدسمان با این راز که به فیض آن خدا در ما مولود میشود،
ساالریرادریافتمیکنیم.بهنظرمن


شاندهشدنروح
واسطۀتدهینتقدیسکنندۀروغنهایمقدس،اف


به
این استعاره مقدس ،بهطور نمادین این مفهوم را میرساند که خودِ آن که در شکل انسانیاش ،تقدیس
روحساالری را دریافت کرد ،بیآنکه جوهرۀ الوهیت وی متغییر شود ،خود وی مسئول افشانده شدن

القدسدرمامیباشد .


روح

سلسلهمراتبکلیسایی 

رومانوس ملود
 -71آمدن روح
رومانوسملودبهشکلیشاعرانه،تمامبُعدمهیجواقعهپنطیکاسترانمایانساخته،مارادعوتبهتعمق
القدسمینماید .


درموردخاصیتاسرارآمیزروح
بودند.لذاهمانطورکهدر

هنگامیکهروزپنطیکاستفرارسید،یازدهشاگردهمگیدرآنجامشغولدعا
اعمالرسوالنآمدهاست،ناگهانصداییازآسمانهمانندوزشبادشدید،بهگوشرسید.آتشیکلتاالررا
فراگرفتوایندوستانعیسیرامتوحشساخت.هنگامیکهایشاندیدندکهخانهمانندیکقایقبه
نوساندرمیآید،فریادزدند":استاد،طوفانرافروبنشانوروحبسیارقدوسرابفرست ".

شاگردانگمانبردندکهکلطبقۀآنخانهبهخاطربادشدید،فروخواهدریخت.پسهمگیترسیده،

وقوعپیوست.ترسیجدیدبهترسقبلیاضافهشد.وقایع


چشمانشانرابستند.واینکچیزیترسناکتربه
آمد.زبانههایآتشایشانرالمسکرده،برسردوستانخداوندقرار

آوریکیبهدنبالدیگریپدیدم 
ی


شگفت
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کرد.زبانههایآتش


سوزاند،بلکهدرعوضجانایشانراروشنمی

هاموهایسرآنانرانمی

گرفت،آنزبانه
فرستادهشدندتاقبلازآمدنروحبسیارقدوس،شاگردانراشسته،طاهرگردانند .
برادران،درمقابلتمامآنچهکهمیبینیم،پرازاحترامو

پطرسبادیدنهمه اینوقایع،نداسرداد":
یکازمانبایدبگوید:آنچهکهآنجامیبینیم،چیست؟" آنچهکه


شگفتیباشیموازخودسؤالنکنیم.هیچ
باشد،فراترازادراکوعقلمامیباشد.آنبادشدیدوآنآتشبهیکدیگرمربوط


اکنوندرشرفوقوعمی
باشند:بادمالیمبازبانههایآتشبازی


آوریهستندکهمستلزمایمانمامی

شوند.اینهااتفاقاتتعجب

می
هایآب،جرقههای


کشد!همراهقطره

شود.همراهباد،آتشزبانهمی

کندواینصحنهموجبترسمامی

می
وچهکسیمیتواندبگویدکهروحبسیارقدوسچیست

آتش!چهکسیدیدهاست،چهکسیشنیدهاست،
؟[ ]...
اکنونبرادران،هریکازمابایدترسراازخودرانده،محبتخودرانسبتبهخداوندیکهبهآسمان
باالبردهشد،نشاندهد:اوکهتابهاینحدکسانیراکهفراخواندهبوددوستداشت!تمامآنچهراکهاعالم
کردهبود،اکنونبهانجامرساند،وچنانکهگفتهبود،همهراانجامداد .

سروده

11

بخش سوم

تجربۀ روحالقدس نزد نویسندگان قرون وسطی

تجربهً روح القدس نزد نویسندگان قرون وسطی

گریگوری کبیر
 -7۴معرفتی که روحالقدس عطا کرده است
گریگوریکبیرموضوعاستاددرونیراکهبهطورخاصتوسطآگوستیندراثرشبهنام«دِماگیسترو»

القدسبهتنهایی،تاچهاندازهدرفهماندناسرارالهی


گیردتانشاندهدروح

بسطدادهشدهبود،ازسرمی
نقشدارد .
بهدرستیگفتهشدهکه«:اوهمهچیزرابهشماتعلیمخواهدداد(».یو،)06:01زیرااگراینروحقدوسْ

دهندلمسنکند،سخنانکسیکهتعلیممیدهد،بیهودهاست.پسباشدکه


دلآنانیراکهگوشفرامی
کسیبهاستادبشری،فهمیرانسبتندهدکهویدرتعلیمخوددارد؛زیرااگراستاددرونینباشد،زبان
کند.بههمیندلیلاستکههمۀشمانیزصدایمراکهباشماسخنمیگوید


استادبیرونیدرخألکارمی
شنویددرکنمیکنید ]...[.


شنوید،امامفهومآنچهراکهمی

می
سخنواعظاگرنتواندآتشعشقرافروزانسازد،بیهودهاست.ایشاناینآتشرااززبانخودِ«راستی»
دریافت کرده بودند ،یعنی آنانی که میگفتند« :آیا دل درون ما نمیسوخت ،وقتی که در راه با ما تکلم
جهتماتفسیرمیکرد؟»(لو .)30:01


نمودوکتبرابه

می
[]...خشنودمکهباچشمانایمانبهقدرتخالقبنگرمواینجاوآنجاپدرانعهدعتیقوعهدجدیدرا
مشاهدهکنم.باگشودنچشمانایمانبهاینشکل،داوودرامیبینم،عاموسرا،دانیالرا،پطرسرا،پولس

خواهماینهنرمندبزرگراببینمکههماناروحالقدساست،امادراینجستجو


را،متیرا.همچنینمی
).اوگلهداریراکه

گاریمیسازد(-0پاد01:06

ناتوانم.اونوازندۀجوانبربطراپرمیکندوازاومزمورن

کندوازاونبیمیسازد(عا.)01:1اوکودکیراکهدرپرهیزکاری


کاشتپرمی

درختانجیربرایخودمی
).اوگناهکاریراپرمیکندوازاو

کندوازاوداوریبرایسالخوردگانمیسازد(دان16:03


زیستپرمی

می
میسازد (مت  .)09:1او جفاکنندهای را پر میکند و از او معلم ملتها میسازد (اع  .)0:9او
یک واعظ  
).آهکهچههنرمندیاستاینروحالقدس!اورا

کندوازاومبشریمیسازد(لو01:5


خراجگیریراپرمی
خواهد،بیاموزد.بهمحضاینکهروحِانسانرالمسمیکند،اورا


نیازیبهدرنگنیستتاآنچهراکهمی
تعلیممیدهدوصرفِلمسشتعلیماست .
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 -7۲عید میالد و پنطیکاست
اگرگریگوریکبیرعیدمیالدرابهپنطیکاستنزدیکمیسازد،بهمنظورفهماندنمکملبودنآنها،وحتی

میدهد« :در آن ،خدا بهواسطۀ
وحدت تدبیر تنگیری با تدبیر روحالقدس است .در نتیجه چنین توضیح  
واسطۀفرزندخواندگیتبدیلبهخدایانمیشوند».واوبهزندگی

طبیعتشانسانشد؛ودراین،انسان 
هابه

القدسسفارشمیکندتاشخصبتوانداینالوهیشدنرادریافتکند .


کردندرروح
برادرانبسیارعزیزم،مالحظهکنیدکهپسازعیدتنگیریپسرخدا،اینعیدپرشکوهِآمدنروحالقدس

چقدربزرگاست.آه،اینعیدشایستۀتکریمیبهبزرگیعیدمیالداست.ودرواقع،همانگونهکهدرعید

میالد،خدادرعینحالکهدرخویشتنهمانبودکهوجودداشت،بشریترابرخودگرفت،بههمانگونه

درپنطیکاست،انسانهاخودِخدارادریافتکردندکهلطففرموده،دردلایشاننازلشد.درآنعید

هابهواسطۀفرزندخواندگیتبدیلبهخدایان
نخست،خدابرحسبطبیعتشانسانشد؛دراینیکی،انسان 

خواهیمدرروزمرگمانهنوزجسمانییافتشویم،اینروحالقدسراکه


شدند.پسایبرادرانمن،اگرنمی
تواندامورمربوطبهروحالقدسرادرک


بخشد،باتمامدلدوستبداریم.اماازآنجاکهجسمنمی

یاتمی
ح
کند،شایدبعضیدرخودودرافکارکامالًزمینیوکامالًجسمانیخویشبگویند:چگونهمیتوانمکسیرا
دوستبدارمکهنمیشناسم؟دراینزمینه،ایبرادرانمن،کامالًموافقم؛روحانسانیکهتنهابهاموردیدنی

توجهدارد،بهطورکاملازدرکامورنادیدنیناتواناست.چنینشخصیتنهابهفکرچیزهاییاستکه

شوند،وحتیوقتیعملیانجامنمیدهدواینچیزهاحاضرنیستند،هموارهتصویرآنهارادرروح


دیدهمی
درضمناینکهخودرابرایمالحظۀایناشباحمحسوسپایینمیآورد،دیگر

دارد.بدینسان،


خودنگاهمی
قادرنمیشودخودرابرایسیرونظارهدرامورنادیدنیوروحانیباالبکِشد.ازاینجا،چنیننتیجهمیشود

که با نابینایی ،خالق خود را نادیده میگیرد و فکر خود را مشتاقانه با تصاویری از مخلوقات نامحدود و
توانیموسیلهایبیابیمتاچشمان


توانیمخدارادرخودشببینیم،الاقلمی

سازد.امااگرنمی

محسوسپرمی
ذهنخودرابهنوراوهدایتکنیم؛برایماآساناستکهکسیراکهغیرممکناستدرطبیعتالهیاش

نظاره کنیم ،در خادمینش ببینیم .وقتی قدیسین را میبینیم که کارهای ستودنی و خارقالعاده انجام
دهند،یقینمییابیمکهخدادرجانشانساکناست.برایآنکهآنچهراکهغیرجسمانیاستبهتربه


می
شمابفهمانم،بهنمونهایازامورمحسوستوجهکنیم.کسینیستکهبتواندمستقیماًبهجسمخورشیدآن

هنگام که طلوع میکند ،بنگرد ،زیرا چشمانمان از درخشش اشعههای آن خیره میشود .اما بهخوبی به
سازد،وبهاینوسیله،میبینیمکهخورشدطلوعکرده


کنیمکهخورشیدآنهاراروشنمی

کوههایینگاهمی
است.ازآنجاکهنمیتوانیمآن«خورشیدِ»عدالترامستقیماًببینیم،بهکوههاییبنگریمکهبانورآنروشن

شدهاند،یعنیبهرسوالنمقدس .
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یوحنای دمشقی
 -73سرود برای روحالقدس
القدسخالصهمیکند .

یوحنایدمشقیدرچندبند،نکاتالهیاتیِاساسیرادربارۀروح
اینروحمقدسوقادرمطلق،پرشکوهوفسادناپذیر،ازنورِنامخلوقناشیمیشد،ازسرشتیکهپدربه
سازد؛امروز،اوکهزبانۀآتشدرصهیوناست،ایننورراکهازالوهیتدریافتمیدارد،به


منتقلمی
پسر 
هاظاهرمیسازد .


ملت
ای فرزندان کلیسا ،ای پسران نور ،شبنم افروختهشده به روحالقدس را دریافت دارید ،و از طریق این
شبنم ،بخشایش گناهان خود و رهایی از آنها را؛ زیرا امروز حکم از صهیون بیرون آمد ،همانا فیض
روحالقدس،بهشکلزبانۀآتش .

ایالهیعالمهستیرااحیامینمایی،متبارکباشی! 

اماماتنهایکفریادداریم:توکهبه 
گونه

بینی،فیضروحالقدسترابرمنِگناهکاربریز! 


ایخداوند،توکهشکستواندوهمرامی

ناشناس
« -7۱بیا ای آفریدگار»
اینسرودکهبهدستنویسندهایناشناسمتعلقبهسدۀنهممیالدینوشتهشدهوبه«ربانمائور»

دهدکهگرچهعیدخاصیبرایروحالقدسنیست،امااوکماکاندرآییننیایش


منسوباست،نشانمی
مذکورشده،موردتکریمواقعمیشود .



روحالقدس؛ 
بیاایآفریدگار،ای 
بهمالقاتجانهایخاصانت؛ 
بافیضآسمانیپرساز 
دلهاییراکهشکلبخشیدهای .

توکهپاراکـْلِتنامیدهمیشوی ،
عطیۀخداییکهمتعالاست ،
آبزنده،شعله،محبت ،
ومسحِروحانی؛ 
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تو،اینیکوییهفتگانه؛ 

تو،ایانگشتدستالهی؛ 
توکهپدروعدهاتراداد ،

دهانراازسخنپرساز .
درکماراروشنکن؛ 
محبترادردلهایمابریز؛ 
ناتوانیبدنمارا 
باقدرتیدائمیتأییدفرما .
دشمنرادورساز؛ 
ماراآرامشیمطمئنعنایتبفرما؛ 
چونپاهایمانهدایتشوند ،
باشدکهازهربدیدرامانباشیم .
کاشبتوانیمبهواسطۀفیضتو 

پدروپسررابشناسیم .
درتو،ایروحِهردوِآنان ،
باشدکهایمانمانتاابدپایداربماند .


گریگوری اهال نارِک
 -75روحالقدس درک اسرار را عطا میکند
القدسراکهیکیازتثلیثاست،بهیادمیآورد .


گریگوریاهلنارک،درایندعا،اعمالاساسیروح
(دعابرایخواندنپیشازقربانمقدس ).

ایقادرمطلق،نیکوکار،دوستانسانها،خدایهمگان ،

آفریدگارموجوداتدیدنیونادیدنی ،
بخشیواستوارمیسازی ،


ایتوکهنجاتمی
کنیوآراممینمایی ،


مراقبتمی
ایروحقدرتمندِپدر ،
11
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مابادستانیبرسینۀخود،ازتوالتماسکرده،بهتودعامیکنیم ،

فریادهاونالهها ،

با
سانخودرابهتوتقدیممینماییم ،


وبدین
ایخدایمهیب .
بالرزیبسیاروباترسیعظیمبهتوتقربمیجوییم 

تانخستاینقربانیسخنانرا 
بهقدرتِکاوشناپذیرتوتقدیمنماییم ،
درآنحالکهدرتختوجاللوعملخالق 
باپدریکهتکریمیقطعیسزاواراوست،شریکهستی ،
ودرآنحالکهژرفاهایاسرارپنهانراکاوشمیکنی ،

اسرارارادۀبسیارکاملِپدرِعمانوئیل 
اوکهنجاتدهندهوبخشندۀحیاتاستوآفریدگارهمهچیز .


کهتورافرستاد،هم
ازطریقوساطتتوبرماآشکارشده 
آنتثلیثشخصهادروحدتسرشتیالوهیت؛ 

ها،تونیزهمچونیکیازآنانتصدیقکردهشدهای ،


میاناینشخص
در
ایدرکناپذیر .

واسطۀتووازطریقوساطتتو،نخستیناعقابنسلپاتریارخها 


به
نامیدهشدهاند ،

رؤیتکننده»
که« 
باواژگانیدرخشانبازگوکردهاند 

رویدادهایگذشتهوآیندهرا ،
آنهاراکههنوزرخندادهاند .

اموریراکهرخدادهاندو

موسیتوراروحخدااعالمداشت ،
توکهباقرارگرفتنبرسطحآبها ،
ایتوانایابدی ،
بامحافظتیدربرگیرنده،مهیب،پرازدلسوزی ،
بالهایتراگشودیبهنشانۀامدادشفقتآمیزنسبتبهنوزادان ،

وبهاینطریق،رازچشمۀتعمیدرابرمامکشوفساختی .
همچونصورتونشانۀاینراز ،
پیشازآنکهمایعجامدشدهرادرپسآخرینپردۀ(آسمانی)تثبیتنمایی .
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تو،ایقادرمطلق،درمقامخداوند ،
همۀطبیعتهایهرآنچهراکهوجوددارد،درتمامیتشانآفریدی ،

همۀموجوداترا،ازنیستی .
واسطۀتو،احیاشدهاندتوسطرستاخیز 


به
تمامموجوداتیکهبهدستتوخلقشدهاند ،

دراینزمانکهآخرینروززندگیاینجهانیاست 

ونخستینروزآنزمینزندگان! 
آنکسکههمانسرشتتورادارد،درطبیعتماانسانها ،

مطیعتوبود،همانگونهکهمطیعپدربود ،

وارادۀخودراباارادۀخودمتحدساخت ،
سرشتباپدراست،آنپسرنخستزاده! 


سکههم
آنک
اوتوراخدایواقعیاعالمداشت ،
برابریاهمسرشتباپدرشکهقادرمطلقاست ،

واعالمداشتکهکفربهتوگناهینابخشودنیاست؛ 
ودهانشریرِآنانیراکهباتومقاومتمیکردند،بست ،
آنانیراکهباخدامیجنگیدند ،

حالآنکهآنچهراکهعلیهخودبود،بخشید .
او،آنعادلومطهر،نجاتدهندۀهمگان ،

کهبهسببگناهانماتسلیمشد 

وبرایعادلکردنمابرخاست .
براوجاللبادبهواسطۀتو ،

وبرتوستایشبادهمراهباپدرِقادرمطلق ،
تاابداآلباد.آمین .

 -76دعای درخواست به روحالقدس
ایندعا،آنچهدرخواستمیشود،تطهیردرونیبهمنظورورودبهحیاتالهیاست .

در
نحویشگفتانگیزدرماظاهرشود


(باردیگر،ایندعادرهمانجهتتکرارخواهدشدتاآنکهاعتمادبه
تاآرامشدوگانهرادریافتداریم ).
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دعاودرخواستمیکنیم ،

بانالههاییآکندهازاشک،باتمامجانخود،ازتواست

ایخالقپرجالل،ایروحفسادناپذیروغیرمخلوق،ابدیوشفیق ،
هاییوصفنانشدنینزدپدررحیم؛ 


توکهمدافعماهستیدرناله
توکهبرقدیسیننگهبانیمیدهی ،

سازیوازآنانمعبدهاییمیسازی ،


وگناهکارانراطاهرمی
معبدهاییزندهوزندگیبخشبرایخشنودیپدرمتعال .

پسماراازهرعملناپاکرهاییده ،
ازآنچهباعثکراهتسکونتتودرمااست؛ 
وموجبخاموشیفروغفیضتونگردیم ،
فیضیکهبیناییچشماندرونیماراروشنمیسازد! 

ایمازاینکهتوبامتحدمیشویم 


واقع،ماتعلیمیافته

به
کوهشناپذیرومقدس .

بهواسطۀدعاورفتارین

وازآنجاکهیکشخصازتثلیثقربانیشدهاست ،
پذیردودرحقمانظرمساعدنشانمیدهد 


واینکهشخصدیگراورامی
بخشنخستزادۀخودتوجهداشت ،


بهخونمصالحه
پستو،لطفکرده،استغاثههایمارابپذیر 

خوبیآمادهشدهاند ،

ومارادرمسکنهایمکرّمقراردهکه 
به

تاآنبرۀآسمانیرابچشیموبخوریم ،
وآنمنّراکهزندگیابدیونجاتینوینمیبخشد ،
بدونمجازاتوبدونمحکومیتدریافتکنیم .
وباشدکهبهواسطۀاینآتش،خطاهایمانذوبشوند ،

مانندخطاهایآننبیکهبااخگرهایفروزانطاهرشد ،
اخگرهاییکهباانبربهلبانشنزدیکشد ،
تاشفقتتودرهمهجااعالمشود ،
همچونشیرینیپدر،بهواسطۀپسرخدا؛

هماوکهپسرگمشدهرابهمیراثپدرینزدیکساخت 

وزنانبدکاررابهسویپادشاهیآسمانیپیشآورد 

درسعادتعادالن .
آری،آری،مننیزیکیازآنانم؛ 
121

تجربهً روح القدس

مرانیزبههمراهآنانبپذیر ،

همچونکسیکهنیازیوافربهنیکخواهیتودارد ،
مراکهبهواسطۀفیضتنجاتیافتموباخونمسیحبازخریدشدم؛ 

تادرتماماینها ،
الوهیتتودرهمهجاوهمیشهتصدیقگردد 
وباتکریمیبرابرباپدرجاللیابد 
ایواحدودرخداوندگاریستودهشدۀواحد .


دراراده
واقع،ازآنتوهستندشفقت،قدرتومحبتبهانسانها ،


به
قوتوجالل،تاابداآلباد.آمین .

 -77اعمال روحالقدس
القدسرامیستایدووحدتجوهر


،گریگوریاهلنارکاعمالعظیمروح
ماننددعایمذکوردرمتن15
وعملاوراباپدروپسریادآوریمیکند .


ستاییمومتبارکمیخوانیم ،

ماهمواره 
می
بههمراهپسروپدر ،

روحِسرشتایشانرا؛ 
قادرمطلق،حقیقی،کاملوقدوس ،
کهازنیستیتماممخلوقاترابهوجودفراخواند؛ 
واسطۀخودشعملمیکردوباآندوشخصدیگر 


اوکهبه
درقدرتوسلطنتفسادناپذیروبیپایانشریکاست .

هرآنچهآنعلتاولیههست 
وهرآنچهآنکلمۀمهیبوهمسرشتهست ،

روحرفیعنیزهماناست .
اوکهدرخودشنیکواست ،
عطایایپدررابههمگانارزانیمیدارد 

برایستایشنامپرجاللپسریگانه .
اودرشریعتعملکرده ،
بهانبیاالهامبخشیده ،
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بهواسطۀدَمِآنکهبااوهمسرشتاست ،

دررسوالنحکشدهاست .
اوبهشکلکبوتریدرروداردنپدیدارگشت 
برایتمجیدجاللآنکسکهآمدهبود؛ 
اودرنوشتههایآنانیکهسنـّتراپاسمیداشتند،درخشیدهاست؛ 

اونوابغراپدیدآورده ،
حکیمانراتقویتبخشیده ،
معلمینراپرساخته ،
پادشاهانرامسحکرده ،
سالطینراامدادفرموده ،
بزرگانراارزانیداشته ،
رهاییدهندگانراگسیلداشته ،

عطایاعنایتفرموده ،
بخشایشهافراهمساخته ،
آنانیراکهدرمرگمسیحتعمیدیافتهاند 

طاهرکردهوبرایسکونتدرایشانزینتبخشیدهاست .
آنچهکهپدروپسرانجامدادهاند ،

روحالقدسنیزانجامدادهاست ،

وخودشخدایمتبارکاستدرمقامخداوندگار 
همهدرهمۀچیزها .

سیمِئون الهیدان جدید
 -73طلبیدن روحالقدس
اگر گریگوری اهل نازیازوس سرایندۀ تثلیث نامیده شده ،سیمئون الهیدان جدید را میتوان بهحق،
سرایندۀ روحالقدس نامید .در واقع ،این روحالقدس است که او در اثرش و خصوصاً در «سرودهایش»
ستایدواورامیطلبد .


می
بیا ،ای نور حقیقی .بیا ،ای حیات جاودانی .بیا ،ای راز نهان .بیا ،ای گنج بینام .بیا ،ای واقعیت
ناپذیر.بیا،ایشخصغیرقابلدرک.بیا،ایخجستۀبیانتها.بیا،اینوربدونغروب.بیا،ایانتظار


وصف
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قصورناپذیرتمامآنانکهبایدنجاتیابند.بیا،ایبیداریآنانکهخفتهاند.بیا،ایرستاخیزمردگان.بیا،ای

قادرمطلقکههرکنشوواکنشوتبدیلیتنهابهخواستتواست.بیا،اینادیدنیوتماماًناملموس.بیا،
تورابهحرکتوامیداردونزدمابیا،ماکهدر

ایتوکههموارهساکنباقیمیمانیوهرلحظههمهچیز

جهنمخوابیدهایم،ایتوکهبرفرازتمامآسمانهاهستی.بیا،ایناممحبوبوتکرارشدهدرهرجا،لیکن

نامی که بیان وجودش یا شناخت طبیعتش بر ما اکیداً ممنوع است .بیا ،ای شادی ابدی .بیا ،ای تاج
ناپژمردنی.بیا،ایارغوانپادشاهعظیمما،خدا.بیا،ایکمربندمزینبهجواهرات.بیا،اینعلینغیرقابل
دسترس .بیا ،ای ارغوان سلطنتی .بیا ،ای راست که حقیقتاً حاکم است .بیا ،ای تو که جان بینوای من
مشتاقتبودهوهست.بیا،اییگانه،نزداینتنها،چراکهمیبینیکهتنهاهستم.بیا ،ایتوکهمراازهمه

ای.بیا،ایتوکهدرمنتبدیلبهاشتیاقشدهای،کهمرامشتاق


چیزجداکردهودرایندنیامنزویساخته
خودساختهای،ایتوکهکامالًدستنیافتنیهستی.بیا،اینفسوزندگیمن.بیا،ایتسلیجانفقیرمن.

هایبیپایانمن .


بیا،ایشادیمن،جاللمن،لذت
روحشدهای،بدوناختالط،بدونتغییر،بدونتبدیل،توایخدایی


گویمکهبامنیک

توراسپاسمی
ای،خوراکوصفناشدنیوکامالً


کهبرباالیهمهچیزهستی،واینکهبرایمنهمهچیزدرهمۀامورشده
رایگان ،که به شکلی بیانتها بر لبان جان من لبریز گشتهای و در چشمۀ دل من فوران کردهای ،جامۀ
ناپذیرومقدساستحماممیدهد،


برد،طهارتیکهمراباایناشکهایتباهی

درخشانکهدیوهاراازمیانمی
کنی.توراسپاسمیگویمکهبرایمن


آوردکهمالقاتشانمی

همراهمی

اموریکهحضورتبرایآنانیبه
ای؛زیراتوکهعالمهستیراباجاللخودپرمیسازی،جایی


غروبگردیده
فروغبیپایانوخورشیدبدون

نیستکهخودراپنهاننمایی!نه،توهرگزخودراازکسیپنهاننساختهای،بلکهاینماهستیمکههمواره

ایموازآمدننزدتوسرباززدهایم:پسکجاپنهانخواهیشد،توکهجاییبرای


خودراازتوپنهانکرده
یکازموجوداترویبرنمیگردانی،و


یابی؟چرابایدخودراپنهانسازی،توکهازهیچ

استراحتخودنمی
کسراردنمینمایی؟پسبیا،ایاستاد،وامروزخیمۀخودرابرمنبرقراردار؛مراپیوستهوبدون


هیچ
کهبندۀتوهستم،ایبسیارنیکو،ومننیزبههنگام

جدایی،خانهومسکنخودبساز،تابهانتها،درمن
خروجمازایندنیاوپسازخروجم،درتویافتشوم،ایبسیارنیکو،وباتوسلطنتکنم،ایخداییکه
باالیهمههستی.ایاستاد،مسکنگزینومراتنهاوامگذار،تابههنگامسررسیدندشمنانم،آنهاییکه

دجانمرانابودسازند،ببینندکهتودرمنساکنیوشکستخوردهبگریزند،وعلیهمن

پیوستهمیکوشن

ناتوانباشند،بادیدنتو،ایتواناترازهمه،کهدرمنساکنی،درخانۀجانحقیرمن.آری،ایاستاد،
همانگونهکهمراآنهنگامدردرجهانودرجهلخودبودمبهیادآوردی،ومرابرگزیدیوازاینجهان

جداساختیودربرابرجاللخودقراردادی،بههمانگونه،اکنوننیزمرادردرونحفظفرما،استوارو

تزلزلناپذیر در مسکن خود در من :باشد که با دیدن دائمی تو ،من که موت هستم ،زیست نمایم؛ با
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برخورداریازتو،منفقیر،دائماًغنیباشم،غنیتراز همۀپادشاهان؛باشدکهباخوردنونوشیدنتو،با
هاوبهمواهبوصفناپذیربروم:زیراتوهستیتماماًنیکووتماماً


هابهلذت

پوشیدنتودرهرلحظه،ازلذت
سرشتوحیاتبخشتثلیث،توکهجمیع

جاللوتماماًلذت،وبهتواستکهتعلقدارد،جاللمقدسوهم
کننددرپدر،پسروروحالقدس،حالو


پرستندوخدمتمی

نمایند،می

کنند،اعترافمی

یمتمی
مؤمنینتکر
همیشهوتاابداآلباد.آمین .

 -79راز حضور روحالقدس
سیمئونازحیاتروحالقدسکهبهاوارزانیشده،متحیر،اماآکندهازشادیوآرامشدرونیاست .


میکنی ،
ازکجامیآیی؟چگونهنفوذ 

میخواهمبگویم:بهاندرونحجرۀمن ،

کهازهرسوبستهاست؟ 
اینبهواقععجیباست ،

فراسویگفتاروپنداراست .
امااینکهنزدمنمیآیی ،

ناگاه،ومیدرخشی ،


به
اینکهمیگذاریبهشکلینورانیدیدهشوی ،

همچونماهدرنورکاملش ،
اینازعقلمنفراتراست 
ونیزازصدایم،ایخدایمن! 
نیکمیدانمکهتوآنی 

کهآمدهتانورببخشد 
بهآنانکهدرتاریکینشستهاند ،

ومنحیرانم ،
منعقلوسخنراازکفمیدهم ،

بادیدنشگفتیایاینچنینعجیب 

کهدرفراسویتمامخلقتقراردارد ،
درفراسویتمامطبیعتوهرکلمهای ]...[.

چگونهخداخارجازعالمهستیاست ،
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بهلحاظجوهروطبیعتش ،

بهلحاظقدرتوجاللش ،

وچگونهدرهمهجاودرهمهچیزمسکنمیگزیند ،

امابهشکلیخاصدرمقدسینخود ،
وچگونهخیمۀخودرابرقرارمیسازددرایشان ،

بهشکلیآگاهانهوهمسرشت ،

هماوکهدرفراسویهرسرشتیاست؟ 

دراحشایایشانقرارمیگیرد ،

چگونه
اوکهتمامخلقتدراوقراردارد؟ 
چگونهدردلایشانمیدرخشد ،

ایندلجسمانیوزمخت؟ 
چگونهدردرونایناست ،
چگونهبیرونازهمهچیزاست ،
وخودْهمهچیزراپرمیسازد؟ 
چگونهشبوروزمیدرخشد ،

بیآنکهدیدهشود؟ 

سانتماماین[اسرار]رادرکمیکند ،

مرابگو،آیاروحان
یامیتواندآنهارابرایتبازگوکند؟ 

یقیننه!نهفرشتهایقادربهبیانآنهااست ،


به
ونهرئیسفرشتگان؛ 
آنهاقادرنخواهندبوداینهاراباکلماتبهتوبیاندارند .
پسروحخدااست،آنروحکهالهیاست ،
اسراررامیداند 

اوبهتنهاییاین
هم 

وآنهارامیداند،زیرااووفقطاو 

درطبیعت،تختسلطنتوابدیت ،
بادپسروپدرسهیماست .
پساگراینروحالقدسبرکسیبتابد ،

اگرآزادانهبااومتحدشود ،
ایوصفناپذیربیانخواهدکرد .

همهچیزرابه 
گونه
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هرآنچهبهتومیگویمراستاست -

-
آنهمچونکوریاستکهاگرببیند ،
پیشازهرچیزنورراخواهددید ،
وبعدتمامخلقترا 
کهدرنوراست،آه!شگفتا! 
بههمانگونه،آنکسکهدرجانخود 

بهواسطۀروحالهیمنوّرگشته ،

درنگبانورواردمشارکتمیشود 


بی
ونورراسیرونظارهمیکند ،

نورخدارا،بهراستیخدارا 

کههمهچیزرابهاونشانمیدهد ،

یابهتراستبگوییمهرآنچهخداتصمیممیگیرد ،

هرآنچهمشتاقآناستوآنرامیخواهد .

بهآنانیکهباتنویرخود،ایشانرامنوّرمیسازد ،
دیدنراارزانیمیدارد ،

دیدنآنچهدرنورالهیاست .
بهتناسبعشقشان ،
بهتناسبرعایتاحکام ،
ایشاندرایننورمیبینند 

وبهژرفاهاواردمیشوند ،

ژرفاهایپنهانوالهی .
ایتاریکمیشود ،


همچونکسیاستکهواردخانه
بامشعلیدردست ،
یابهدنبالکسیکهچراغیدردستدارد ،

چنینکسیآنچهراکهدرخانهاستمیبیند؛ 

اشعههایخورشیدقابلدرکمنوّرشده ،
بههمانشکل،آنکسکهبهواسطۀ 

بیندکهدیگرانازآنبیخبرند ،


چیزهاییرامی
کمآنچهراکهمیتواند ،


واگرنههمهچیزرا،امادست
باکلماتبیانمیکند .
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تواندواقعیتهایآنجارانشاندهد ،


واقع،کدامینکسمی

به
کیفیتآنهارا،عظمتشانرا،طبیعتشانرا ،
زیراآنهابرایهمگانغیرقابلدرکونادیدنیهستند؟ 
شکلآنچهراکهشکلندارد ،
عظمتآنچهراکهعظمتندارد ،
زیبیاییآندرکناپذیررا ،

چهکسیدرکخواهدکرد؟چهکسیآنهاراپیمایشخواهدنمود؟ 
چگونهمیتوانفقطدربارۀآنهاسخنگفت؟ 

چهرۀآنچهکهچهرهایندارد ،

آنرامیتوانباکلماتتوصیفکرد؟ 

چگونه
مراخواهیگفتکهکامالًغیرممکناست .
هارافقطآنانیمیشناسند 


اینواقعیت
کهآنهارانظارهمیکنند .

ازاینرو،نهباکلمات،بلکهبااعمال 
بایدبشتابیمکهبجوییم ،
ببینیموبیاموزیم 
غنایاسرارالهیرا ،
ارزانیمیدارد 

آنهاییراکهاستاد
بهآنانکهباسختیآنرامیجویند 

وبهشکلیدیدنیدستیافتهاند 

بهفراموشیتمامدنیا 
وفعالیتهایآن .


 -31روحالقدس ،آتش الهی
کندوبسطمیدهد .


القدس،استعارۀآتشالهیراتکرارمی

سیمئونبرایتشریحراززندگیدرروح

بهراستیاینآتشالهیهست 

کهاستاددربارۀاوگفتهاست 
کهآمدهبودتاآنرابیفکند .
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مرابگو،برکدامینزمین؟ 
صرفاًبرانسانها ،
آنانکهافکارزمینیدارند ،
خواستومیخواهد 


اینآتشراکهاومی
درماروشنسازد .
ایفرزندم،گوشفرادهوبدان ،
اعماقاسرارالهیرا .
پساینآتشالهی ،
میپنداریازکدامیننوعباشد؟ 

آیاآنرادیدنی،یامخلوقیاگرفتنیتجسممیکنی؟ 

یقیننه،زیرابهرازچنینآتشیواردشدهای ،


به
ونیکمیدانیکهغیرقابلگرفتناست ،

نامخلوق،نادیدنی ،
ابدیوغیرمادی ،
کامالًتغییرناپذیر ،
ونیزنامتناهی ،
خاموشیناپذیر،نامیرا ،

بدونهیچنوعمحدودیتی ،
خارجازهرخلقتی 
چهمادیوچهغیرمادی ،
چهدیدنیوچهنادیدنی ،
روحانییاجسمانی ،
زمینیوآسمانی .
اوبهواسطۀطبیعتوجوهرخود ،

خارجازتماماینمخلوقاتاست ،
یقینبهواسطهقدرتشنیز .


وبه
امامرابگو،اینآتشبهچهشکلافکندهخواهدشد؟ 
درجانهاییکهدرخودترحمیوافردارند ،
وپیشازآنوبههمراهآن ،
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ایمانواعمالیدارندکهایمانرامستحکممیسازند ،

وآن،چراغرانیزخاموشکردهاست .
ترازالیافیاستکهفتیلهمینامیم ،


اینعجیب
وقتیکهآنکامالًدرروغنمیافتد ،
درنگخاموشمیشود ،


آتشآنبی
ومنفقطیکچراغدارم ،
چراغیتاریککهدیگرنمیدرخشد .

فکرشرابکن،اینچراغهماناجانمناست ،
وروغنهمانافضیلتها؛ 

روحمنآنفتیلهاست 
ودرآناستکهآتشالهیمیدرخشد 

وجانمراوتماممسکنبدنمراروشنمیسازد ،

اگرتمامآنانیکهدرخانههستند :
یعنیعقلوفکر .
ودرآنحالکهاین[چراغ]میدرخشد ،

اگرحسادتیبروزنماید ،
یااحساسیازنفرت 
یاعشقبهشهرت 
یامیلدیگری 
(همراهبا)لذتیاهوس ،
چراغواژگونخواهدشد ،
یعنیعزمراسخجانم ،
یاروغنرابهخودجذبخواهدکرد ،
منظورمروغنفضیلتهااست ،

یااینکهاینفتیله ،
روحمناست،همانگونهکهگفتم ،

-
آننورالهیدرخشانرادرخوددارد ]...[-
وقتی(اینآتش)میدرخشد[ ]...

ناپذیر،بهواسطۀجوهرخود ،


بهشکلیوصف
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طورکاملمتحدمیشود ،


باجوهراین[جان]به
کم،آنراروشنمیسازد ،


وکم
سوزاندوروشنمیسازد 


آنرامی
نمیدانمچگونهبیانکنم ،
و 
هردوفقطیکمیشوند :

جانباخالقخویشاست 
ودرجان،هماناخالقاواست 
فقطوفقطباآن،تماماً 
اوکهتمامخلفترانگاهمیدارد ،


هم
دردستخود .
دراینموردتردیدبهخودراهمده ،
طورکامل،باپدروروحالقدس 


اوبه
میگیرد ،
دریکجانواحدجای 
وجانرااحاطهمیکند 

بهطورکاملدردرونخودش .

بیندیش،مالحظهنما،برآنتأملکن! 
توراگفتمکهایننورغیرقابلتحمل 
کهخارجازدسترسفرشتگاناست ،
جانرادراندرونخوددربرمیگیرد ،

واینکهدرجاننیزسکونتمیگزیند ،

وآنراکامالًنمیسوزاند .
آیاژرفایرازرادرککردی؟ 
آنکسکه[اینچنین]کوچکاستدرمیاناموردیدنی ،
اینانسانکهسایهوغباراست ،
خدارادرکانونخوددارد ،
[خدا]تماماً،اوکهبهانگشتش 
خلقترامعلقنگاهمیدارد ،

ازاوکههرموجودیوجودخودراازاودریافتمیکند ،

حیاتوحرکتخودرا؛ 
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کههرروحی،هرجانی،هرخردی 
درمیانموجوداتهوشمند،آنهاراازاودارند .
 -3۴تجربۀ روحالقدس
طوررایگانوبهواسطۀفراوانیمحبتخدابهاوارزانیشد،


القدسکهبه

سیمئوندرمقابلعطیۀروح
حیرتزدهاست .

دهدوکمکمآنچه


یابد،شکلمحوانسانراتشخیصمی

تدریجبیناییخودرابازمی

شخصینابیناکهبه
یابدیاتغییرشکلمیدهد،بلکه


کند،نهاینکهاینشکلمحودرنگاهاوتبدیلمی

راکههستمشاهدهمی
گونهکههستمیبیندوخطوطآنتماماًدر


شودوشکلمحوراآن

بیناییچشمانشاستکهروشنمی
دیدگاناونقشمیبنددوازاینطریق،دربخشذهنیوحافظۀجاناورویچیزیهمچونلوحشکل

واسطۀنورروحالقدس،ذهنخودراروشنوطاهرساختی،


شود؛تونیزپسازآنکهبه

گیردوثبتمی

می
وشنشده،اینتوهستیکهبهنظرممیآمدکهاز

میتوانیببینی:ونگاهاو[کهبهاینطریق]طاهرور

ایبهمنمیدادیکهشکلمحو


گردی،توکهوسیله

شویوبادرخششبیشترظاهرمی

جاییخارجمی
بایستمیگفتم:وازبدن،امااین

شکلیبدونشکلراببینم.آنگاهمرابیرونازاینجهانقراردادی  -
می
همانچیزیاستکهاجازهندادیدقیقاًبهآنتوجهکنم.پستودرخشیدیوبهنظرمیرسدکهخودرا
ایاستاد،توکهمیتوانستیباشی؟»-

دیدمومیگفتم«:


طورکاملدرآنجامی
کامالًبهمننشاندادیکهبه
دراینهنگامبودکهبراینخستینبارمراشایستهشمردی،منگمشدهرا،کهصدایترا[بشنوم] .باچه
لرزیدمومیکوشیدمکمی


ترسیدم،می

ایستادم،می

مالطفتیمرامخاطبقراردادی،درآنحالکهمنمی
تعقل کنم و به خود بار دیگر میگفتم« :این جالل و عظمت با چنین درخششی ،چه میتواند [از من]
بخواهد؟بهواسطۀچهچیزیشایستۀچنینمواهبیشدم؟» -توگفتی«:منهمانخداهستمکهبرایتو

انسانشدم.وچونمراباتمامجانخودطلبیدی،اینکهازاینپس،توبرادرمن،همارثبامنودوستمن

خواهیبود».باشنیدناین،فلجشدم،جانممدهوششد،قوتمازمیانرفتوپاسخدادم«:منچههستمو
چهکردهام،منبینواوشوربخت،ایاستاد،کهمراشایستۀچنینمواهبیدانستیودرچنینجاللیسهیم

ودرآنحالکهبهاینمیاندیشیدمکهاینجاللواینشادیدرفراسویدرکمن

وهمارثساختی؟»

گوید،بهواسطهروحخودکهدر


است،اینکباردیگر،توایاستاد،همچوندوستیکهبادوستشسخنمی
منسخنمیگوید،مرافرمودی«:تماماینعطایا،صرفاًبراینیتنیکتو،خواستنیکتوواعتمادتواست

کهبهتوارزانیداشتموخواهمداشت:توچهچیزدیگریدارییاچهچیزیهرگزازخودداشتهای،توکه

بدهم؟بهواقع،اگر

برهنه[بهدنیا]واردتساختم،تاآنرادریافتکنمواین[مواهب]رادرعوضآنبهتو
ازجسمرهایینیابی،آنچهراکهکاملاستنخواهیدیدوقادرنخواهیبودازآنبهرۀکاملوتمامرا
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اماچهچیزیبزرگترازآنچهکهداشتهاموجوددارد،یادرخشانترازآن؟درهر

وچونمیگفتم«:

ببری».
حال،برایمن،کافیاستکهچنینباشم،حتیپسازمرگ»-مراگفتی«:توبیشازحدخسیسهستی
کهبهچنین[مواهبی]راضیباشی،کهدرمقایسهبا[مواهب]آتی،برابراستباآسمانیکهروزکاغذترسیم
شدهوشخصدردستمیگیرد:چنینتصویریبسیارفروترازآسمانواقعیاست،زیراآندرمقایسهبا

هدشد،باآنچهکهاکنونمیبینی،بسیاربرتراست ».

جاللآیندهکهمکشوفخوا

 -3۲روحالقدس و ملکوت آسمان
سیمئون ،مانند سیریل اسکندرانی (متنهای  63و  ،)65ملکوت آسمان را با شراکت روحالقدس یکی
تلقیمیکند .

میفرمایدملکوت
ملکوتآسمانمبتنیاستبرشراکتدرروحالقدس،واینمفهومآنسخناستکه 

طوریکهغیرتخودراصرفدریافتوحفظروحالقدسدردرونخودبسازیم .


آسماندردرونمااست،به

 -33اُرگ روحالقدس
جوید،استعارۀآلتموسیقیارگ،تابیانکندتاچهحدبهطور


ایبکروگویابهرهمی

سیمئونازاستعاره
وسیلۀروحالقدساحیاشدهاست .


کاملبه
دانیدکهارگیکهبهدستهنرمندآمادهشده،زمانیبهصدادرمیآیدوگوششنوندگانراازنوایی


می
سازدکهباددرلولههایآندمیدهشودوانگشتانهنرمندضرباتیمناسببرآنواردسازد؛


هماهنگپرمی
جهبهبیاهمیتبودنوسیلهکهنبایدبرای

سان،بایدتجسمکنیدکهدرمنچهمیگذرد،بدونتو


وبدین
آنچهکهگفتهخواهدشد،نامناسبباشد.بیشتربایدنگاهخودرابهفیضروحالقدسمعطوفسازیدکهاز

بخشد،ونیزبهانگشتخدابنگریدکهتارهایذهنرالمسمیکندوسخنان


باالجانمؤمنینراالهاممی
ترسولرز،باتمامذهنوحواسجمعی،گوشفرادهیدبهصدایشیپوراستاد،یابه

مارابرمیانگیزد؛وبا

وسیلۀیکآلتموسیقیبهماخطابمیفرماید .


بیانیبهتر،بهسخنانیکهپادشاهعالمهستیبه

 -3۱دگرگونی در روحالقدس
سیمئونبالحنیمشابهبامتونقبلی(13،10؛نیزر.ک.متون،)61،61،36،05،01،09،03توضیح
واسطۀعطیۀروحالقدسدگرگونشدهاست .


دهدکهتاچهحدبه

می
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دهندهامعیسیمسیحدرآنسهیمشدم،منکهفقیرترینهمههستموبه


واسطۀفیضنجات

مننیزبه
هایخداراکهدوستانسانهااستاعالمداریم.


زیرانیکواستکهباقدردانینیکویی
هیچدردینمیخورم-

منبهواسطۀفیضْفیضرادریافتداشتم،وبهواسطۀنیکوییْنیکوییرا،بهواسطۀآتشْآتشرا،وبهواسطۀ

شعلهْ شعله را ،و برای صعود به من صعودهای دیگر ارزانی شد ،و در انتهای صعودْ نور ،و در نورْ نوری
ددرخشیدوازآن،اشعهایبیرونجهیدکههمهچیزرا

روشنتر.ودرمیانآن،باردیگردرخششخورشی

پرساخت،وآنچهکهبهذهنمیرسیدغیرقابلدرکبود،ودرآنجا،بهسهمخود،بازایستادمواشکهایی

ناشدنیراستودم؛اماذهنالهیباذهنمنگفتگومیکردوآنرابااینکلمات

مالیمریختموامرِوصف
تعلیممیداد«:توآگاهشدیکهقدرتمنتورادرچهموقعیتیقرارداد،بااندکیایمانوصبربرایتأیید

محبتت.اینکتوکهتابعمرگبودی،نامیراشدی،وتوکهتحتسلطۀفسادبودی،برفرازآنبرآمدی.تو
هیچلذتجسمانینمیشوی.تو

یابی.توبدنیدربرکردهایاماجذب


دردنیاساکنی،اماخودرابامنمی
لحاظذهنیمیتوانیببینی.اینمنهستمکهتورااز


شودکوچکهستی،امابه

برحسبآنچهدیدهمی
نیستیبهوجودفراخواندهام ».

درمقابلاینسخنان،بالرزوشادیاینچنینپاسخدادم«:منکههستم،ایخداوند،منِگناهکارو
ایومراشایستۀگفتگوشمردی؟توایمطهر،تواینادیدنیودستنیافتنی


مننظرافکنده
ناپاک،کهتوبر
نمایانی،دستیافتنی،بامالطفت،آشکار،درخشاندرزیبایی


برایهمگان،چگونهاستکهخودرابهمنمی
جاللومجدت؟» 
گونهای شگفتانگیز پاسخ دادم؛ اما آنچه که به فراسوی
این است آنچه به شکلی عرفانی شنیدم و به 
زدهمیساخت،وآنمهیبْمرابهعقبمیراند.زیباییناگفتنیآنچهکهپدیدار


رفت،مراحیرت

طبیعتمی
انتهاجذبمیکرد،ومحبتْمانعمیشدکهبهپایین


نمودومرابهمحبتیبی

گشت،دلمرامجروحمی

می
یدهایجسمبیرونآمدهبودموشادیمیکردم -،بااینحال،خودرا

برگردم،گوییپیشازاینکامالًازق
صرفاًانسانمییافتم.اطمینانازبخشایشگناهانمبهمنارزانیشد .


گونهکهآنآتشباآنآهندرهممیآمیزد 


همان
ونوربابلور ،
اومراهمچونآتشساخته ،
ومرابهصورتنوردرآورده ،
ومنهمانچیزیشدم 
کهقبالًمینگریستم 
وازدورمشاهدهمیکردم ،
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ونمیدانمچگونهبرایتتوضیحدهم 

آنعجیببودنشیوهاشرا ،

زیرانتوانستمبشناسم ،
واکنوننیزبیشترنمیشناسم ،

چگونهواردشد،چگونهیکشد .
ام،چگونهمیتوانمبهتوبگویم 


منکهیکشده
کیستآنکسکهبامنیکیشد 
ومننیزباچهکسیکیشدم؟ 
لرزمومیترسم 


می
کهاگرتورابگویم،توشککنی 
وکفربگویی 
دراثرجهلخود،وجانخودراازکفبدهی 
ایبرادرمن .
اماحالکهیکشدهایم ،

منوآنکسکهبااویکشدهام ،

چهنامیبایدبرخودبنهم؟ 
اینخداییکهدوطبیعتدارد 
امایکشخصاست ،
ازمنموجودیدوگانهساختهاست .
وچونمرادوگانهساخته ،
گونهکهمیبینی ،


همان
دونامبهمندادهاست .

 -35نور روحالقدس
القدسهمچونتجربۀنوراشارهمیکند.بهمنظورآمادهشدنبرایاینامر،اونیز


سیمئونبهعطیۀروح
فروتنیفرامیخواند .

مانندبازیل(متن،)31شخصرابه
اگربعدازتماماینامورکهگفتهشد،اوتورابهکناریفرابخواندوبهتودستوربدهدکهدرآرامی
زندگیکنیوبگوید«:اینجابمانوبیرونمرو،تاآنهنگامکهازقدرتازباالپوشانیدهشوی»،باامیدی
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راسخ و شادیای سیریناپذیر ،به او گوش فرا ده :او بدون دروغ است ،آن برادر من ،او راست است ،آن
استادیکهازاوسخنمیگویم.زیرااکنوننیزهمانقدرتروحبسیارقدوسنازلخواهدشد،نهباظهوری

زیراتماماینهادرآنزمانبرایبیایمانانرخداد-

محسوسبهشکلآتش،ونهباسروصداووزششدید-
بلکهبهشکلنوریمعقول،باآرامشوشادیعظیمبرذهنتوپدیدارخواهدگشت-،چیزیکهمقدمۀنور
ابدی و اولیه است ،چیزیکه تشعشع ودرخششی از سعادت ابدی را تشکیلمیدهد .آنگاه جان آدمی،
کوچکترین قصورات خودرا ،همچون در آینه ،خواهددید ودرلـُجّۀ فروتنی فرو خواهد رفت،و با درک
عظمتاینجالل،ازهرنوعشادیوفرخندگیپرشده،وباحیرتازآنچهکهدراینمعجزهانتظارش
سازد.بدینسان،انسانتماماًدگرگونشده،خدارامیشناسدوپیشازهر


رود،نهرهایاشکجاریمی

نمی
میکندکهانسانامورزمینیوامور
چیز،توسطاوشناختهمیشود.زیراتنهاوتنهاجاناستکهکاری 

آسمانی،امورحالونیزامورآتی،چهدردناکوچهشادراخواربشمارد،ودرهمانحالکهاورادوست
هاممکناست،خدامیشود .


سازد،وتاآنجاکهبرایانسان

خدا،پسرمتعال،می
لذااینکبرایشماعالیجنابنوشتم،تاآنچهکهازاینشخصفقیریکباربرایهمیشهدرخواستکرده
بودیکهبشنوی،آنرابهصورتنوشتهداشتهباشی،تاهروقتکهمیخواهی،آنرابخوانی.اماچنانچه

کنیکهبرحسبمشیتالهیوبرایخیریتت،اینروحبسیارقدوساستکههمۀاینهارابهواسطۀ


فکرمی
مابهتوامرمیکند،همۀآنهاازاولتابهآخر،بهآنشکلکهگفتیم،تحققخواهدیافت؛وآنچهراکهنیز

بیاننکردهایم-زیرادراینبارهسخنبسیاراست-آنراخودِمسیحبهتوتعلیمخواهدداد .

اماچنانچهاینمطالببهنظرباورنکردنیوناخوشایندبیاید،مراببخشکهآنچهراکهآموختمبهتو
توصیهکردم،وتوخودتآنچهراکهمیدانی[انجامش]بهتراست،پیروینما،امامراقبباش،برادرمن،که

ناخودآگاهامربدتریراپیرویننمایی.درواقع،افرادیکهبهراستیمتخصصهستنددرچرانیدنومراقبت

ازجانهایفکور،کمیافتمیشوند،خصوصاًدراینزمان.زیرابرایروزه،بیدارماندنهاوهمۀامورظاهریِ

عبادت ،قطعاً بسیاری آنها را به نمایش گذاشتهاند یا حتی بهطور مؤثر آنها را کسب کردهاند؛ در زمینۀ
خواندندرسهایطوالنیوتعلیمدادنباکلمات،اکثرافراداینکارهارابدونزحمتانجاممیدهند؛اما

کننشدنی
گونهای ریشه 
وقتی به زدودن هوسها از طریق گریستن و به کسب فضیلتهای اساسی به 
نامیم،فروتنیاستکههوسهارا


هایاساسیمی

یابیم.آنچهمافضیلت

رسیم،تعداداندکیازافرادرامی

می
کند،وهمچنینمحبتکههرگزبازنمیایستدو


گونهفراهممی

سازدوسکونیآسمانیوفرشته

کنمی

ریشه
رود،واشتیاقرابهاشتیاقومحبترابهمحبتمیافزاید[،محبتی]

ازمیاننمیرود،بلکهدائماًبهپیشمی

کهخویشتنداریکاملراتغذیهمیکند .
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 -36تجربۀ نور روحالقدس
ایاست،تجربۀروحالقدسراکهبهاوارزانیشده بود،توصیف


ایکهبیشترزندگینامه

سیمئونبهشیوه
میکند .

روزی،اوایستادهبودومیگفت«:ایخدا،برمنالتفاتبفرما،برمنگناهکار»،بیشترباروحشتابا

زبان،کهناگاهنوریالهیازباالبراوبهفراوانیدرخشیدوآنمکانراتماماًپرساخت.آنمردجواندیگر

درخانهبودیابررویبام.زیراازهرسو،تنهانورمیدید:متوجهنبود

متوجهچیزینبود،وازیادبردکهآیا
کهآیاپاهایشبررویزمیناستیانه،ونهازافتادنمیترسیدونهدغدغۀایندنیاراداشت،نهازهر

دهد،وچیزیازآنچهبرایانسانهایصاحببدنمطرحاست،بهفکرش


هادستمی

چیزیکهبهانسان
خطور نمیکرد ،بلکه تماماً غرق آن نور غیرمادی و خودش بود ،و برای آنچه به نظرش نور شده بود ،با
فراموش کردن تمام دنیا ،اشک میریخت و دچار شادی و شعفی وصفناپذیر شده بود .آنگاه ذهن او به
آسمانباالرفتونوردیگریکشفکرد،نوریروشنترازآنکهنزدیکبود.آنچهباعثشگفتیبود،این

بودکهنزدیکایننور،آنقدیسیایستادهبودکهدربارۀاوسخنگفتیم،آنپیرمردفرشتهگونهکهبهاو

امانتوکتاب[موردبحث]دادهشدهبود .
وقتی اینماجرا را شنیدم ،توانستم فکری بکنم خواه دربارۀ امدادهای عظیمی که شفاعت اینقدیس
اهمساختهبود،خواهدربارۀمشیتیکهبهواسطۀآن،خدابهاینمردجواننشاندادهبودکهچه

برایاوفر
فضیلتعالیایاینقدیسبهآنرسیدهبود .

گونهکهبرایمتعریفکردهاند،بهخودآمد،درمعرض


وقتیاینسیرونظارهگذشتوآنمردجوان،آن
ته]دلمیگریستواشکهایشباآرامشهمراهبود.سرانجام،بربستر

شادیوحیرتقرارگرفتهبودواز[
خود افتاد ،و در همان وقت ،خروس بانگ زد و نیمهشب را اعالم کرد .اندکی بعد ،ناقوس کلیساها نماز
بامدادی را اعالن داشتند واو طبق عادت ،برایمزمورسرایی به پا خاست ،بدون اینکه تمام شب بهفکر
خوابیدنباشد .
داند،خداییکهمسببایناتفاقاست،مطابققضاوتهاییکه[فقط]اوازآنها


گونهکهخدامی

همان
آنکهاینمردجوانکاریکردهباشدجزآنچهشنیدهاید،بااستواریایمانو


آگاهاست،همۀاینهاواقعشدبی
امیدیبیتزلزل.پسکسینگویدکهاواینکارراازراهآزمایشانجامداد:نه،اوحتیدرتخیلخویشبه

زیراکسیکهآزمایشوتجربهمیکند،فاقدایماناست-؛امااین

اینشکلنیندیشیدهوسخننگفتهبود -
هایاشهواتراازخوددورکردهبود،همانگونهکهباسوگند


مردجوانپسازآنکههرفکرناشیازهوس
بیان داشته ،چنان به سخنان وجدان خود چسبیده بود که میتوانست نسبت به هر شیء محسوس این
زندگیبیتفاوتباقیبماند،بدوناینکهلذتیببردیااینکهاغلباوقاتبهخوراکوآشامیدنبازآید .
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ایدکهایمانبهخداکهبهوسیلۀاعمالتأییدشدهباشد،قادربهچهکارهاییاست؟


برادرانمن،آیاشنیده
ایدکهجوانیسزاوارتحقیرنیستوکهنسالینیزبدونحکمتوترسخداهیچفایدهایندارد؟


آیادانسته
آیا پی بردهاید که [زندگی کردن] در وسط شهر مانع از انجام احکام خدا نیست ،البته اگر غیور و بیدار
کارباشیم؟بیشک


ندارد،اگرتنبلواهمال
یاانزواازدنیاهیچفایدهای

باشیم،واینکه«سکونوآرامی»
شنویموحیرتکرده،میگوییم«:یکداوودبود،وفقطیک!» -امااینکه


همۀماسخنانیدربارۀداوودمی
اینجاکسینیرومندترازداوودهست.داووددرواقع،شهادتیازخدایافتوبهمقامنبیوپادشاهمسحشد،
شریکروحالقدسگردیدوانواریکهدربارۀخدادریافتداشت،بسیاربود:همچنین،پسازگناهش،وقتی

ازفیضروحالقدسمحرومشد[،عطیۀ]نبوتراازدستداد،ازمصاحبتمعمولباخداراندهشد،بهیاد

فیضیکهازکفدادهبود،باردیگربهجستجویاینمواهببرآمد،آیااینتعجبدارد؟امااینشخصیکه
گوییمکهتوجهشفقطمعطوفبهاموردنیابود،وتنهابهچیزهایگذرامینگریست،


اشسخنمی

مادرباره
وفکرشهرگزبهاموریجزامورزمینمشغولنبود -ای[راز]داوریهایتو،ایخداوند! -اوکهچیزیدر
بارۀهمۀاینهانشنیدهبود،ایمانداشت.وچنانایمانیداشت کهاعمالیهمسوباایمانشنشاندادکه
واسطۀآنهافکرشبالگرفت،بهآسمانهارسید،شفقتمادرمسیحراجلبکرد،وبهوسیلۀشفاعتوی،


به
در نظر خدا التفات یافت،و فیض روحالقدس را بر خود نازلکرد .و اینفیض [بهنوبۀ خود] به اوقوت
بخشیدتابهآسمانبرسدواورا شایستۀنظارهکردننوریساختکههمگانمشتاقشهستندوتعداد
اندکیازافرادبهآندستمییابند .


 -37روحالقدس ،کلید در
سیمئون به شکلی مجازی ،روحالقدس را به کلیدِ در تشبیه میکند تا بدینوسیله نشان دهد که این
نوریاستکهبهمادادهشدهتادرحیاتالهیشریکگردیم .
وباردیگرمیگویم:در،هماناپسراستکهفرمود«:مندرْهستم»-؛کلیدِدر،هماناروحالقدساست؛

روحالقدسرابیابید.گناهانآنانیراکهآمرزیدید،برایایشانآمرزیدهشد،وآنانیراکهبستید،
فرمود «:
بستهشد-».؛خانهنیزپدراست«-درخانۀپدرمنمنزلبسیاراست».پسبه«مفهومروحانیِ»اینسخنان
،در،گشودهنمیشود؛امااگردرْ

جهتاومیگشاید»-


دربانبه
دقتنما.اگرکلیدبازنکند -زیرافرمود«:
کسنزدپدرجزبهوسیلۀ

گردد،همانگونهکهمسیحفرمود «:
هیچ


کسواردخانۀپدرنمی

گشودهنشود،هیچ
مننمیآید ».

اگرابتداروحالقدس«روح»مارابگشایدوآنچهراکهمربوطبهپدروپسراستبهماتعلیمدهد،باز

اما
چونروحراستیآیدکهازپدرصادرمیگردد،اوبرمنشهادتخواهددادوشمارا

هماواستکهفرموده«:
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طۀروحالقدسیابهتراستبگوییم

کنیکهچگونهبهواس


مالحظهمی
بهجمیعراستیهدایتخواهدکرد».
دهندبهشکلیجداییناپذیرشناختهشوند -.وبازفرمود«:زیرا


القدساستکهپدروپسراجازهمی

درروح
اگرنروم،تسلیدهندهنزدشمانخواهدآمد.اماچوناوآید،همهچیزرابهیادشماخواهدآورد»؛و«اگرمرا

دهندهایدیگربهشماعطاخواهدکرد


کنموتسلی

گاهدارید،ومنازپدرسؤالمی
دوستدارید،احکاممران
یعنیوقتیروحالقدسبر

وکمیبعدمیفرماید«:درآنروز -

تاهمیشهباشمابماند،یعنیروحراستی».
شماآید،-خواهیددانستکهمندرپدرهستموشمادرمنومندرشما»؛وباز«:یحییبهآبتعمید
میداد ،لیکن شما به روحالقدس تعمید خواهید یافت» -و این امری است عادی :زیرا اگر در روحالقدس

تعمیدنیابیم،نهپسرخداخواهیمشدونههمارثبامسیح.امابهپطرسنیزفرمود«:کلیدهایملکوت

آسمانرابهتومیسپارم»،کهقطعاًمنظورکلیدهایمفرغییاآهنیننیست،بلکهکلیدهایشایستۀآن

خانه؛واینکهاینخانهچگونهاست،گوشفرادهتاببینیپولسآنراچطوردررسالهاشبهتیموتائوس

کنمبهحضورآنخداییکههمهرازندگیمیبخشدومسیحْعیسی» -و


توراوصیتمی
بیانمیکند«:

الملوکورباالربابکهتنهاالیموتوساکندرنوریاست

کمیبعد« -:آنمتبارکوقادروحیدوم 
لک
کند،دستنیافتنیباشد،بدیهیاستکهدرِخانه


ایکهذکرمی

واقعخانه

اگربه
کهنزدیکآننتوانشد».
نیز نور است و آن نیز دستنیافتنی است .اما اگر چیزی را دستیافتنی اعالم کنی و چیزی دیگر را
یافتنیتوسطدستنیافتنیازمیانخواهدرفتوکلیدهرگزنخواهدتوانستآنرا


،آندست
دستنیافتنی

مگرآنکهآننیزدستنیافتنیوازهمانماهیتباشد،-اماآنتوسطدرازمیانخواهدرفت،یا

بگشاید -
خودِدرِخانهنیز،وآنبههمانشکلبرایهمگانغیرقابلورودخواهدشد؛یابهتراستبگوییم،این
یافتنیودستنیافتنیتقسیمخواهدشد،


ایمانمااستکهازمیانخواهدرفت،زیراتثلیثاقدسبیندست
یعنیبهبزرگتروکوچکتر .
اماباشنیدنایننکات،مراقبباشیدکهدستبهمقایسهباخانههاونیزدرهایمحسوسنزنیدودر

«روح» خود تصویری جسمانی مجسم نکنید ،مبادا جانتان به شک و کفر دچار شود .بادا که تمام این
[اصطالحات]بهنحویشریفوشایستۀخداباشد،اگرقادربهچنینکاریهستید،ودرخویشتنمطابق
بیندیشید،وبدینسان،برایهمۀآنهاتفسیریدرستخواهیدیافت.اما

قاعدهوقانون«مفهومروحانی»
درنیستیدآنهارابهشیوهایشایستۀخدادرککنید،فقطدرایماندریافتشاننماییدوازهر

چنانچهقا
کنجکاوینگرانکنندهکامالًبپرهیزید .

القدسراکلیدبنامیم،منظورایناستکهبهواسطۀاوونخستدراو،روحمانمنوّر


درواقع،اگرروح
میگردد،ووقتیطاهرشدیم،ازنورمعرفتمنوّرخواهیمشد،وهمچنینازباالتعمیدیافته،تجدیدحیات

خواهیمیافتوفرزندانخداخواهیمشد،چنانکهپولسمیفرماید«:خودِروحبرایماشفاعتمیکندبه

خداروحخودرادردلهایشمافرستادکهندامیکند:یاابّا،یعنی

هاییکهنمیشودبیانکرد»،ونیز«:


ناله
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دهد،دریکهنوراست،وایندربهمامیآموزدکهکسیکه


پساواستکهدررابهمانشانمی
ایپدر».
درخانهساکناست،اونیزنوریدستنیافتنیاست.نهاینکهخداییکهساکناستکسدیگریباشد،و

نورنیزکهخانۀاواست،دیگرباشد -نورالوهیتنوردیگرینیست،وخدایدیگر،-بلکهاویکیاستو
هماناست،سکونتوساکن،همانگونهکههماننوراستوخدا .


 -33مروارید کمیاب
القدسخودشبهتنهاییپُری،شادیوورودبهشناختخودِتثلیثاست .


تجربۀروح
محبتخداهمچونشبنمیآسمانیکهبانوریوصفناپذیرپیونددارد،بهشکلیغیرمادیوبهصورت

ریزدوشکلمرواریدینورانیبهخودمیگیرد،همانمرواریدیکهخداوندگارمافرمود:


برقبردلهایمامی
همتاراخرید.بههمینگونه،


تاجریکهآنرایافت،رفتوتماماموالخودرافروختواینمرواریدبی
کسیکهپذیرفتهشدهتابهآنشیوهایکهگفتیم،ایمانبیاورد،ودرخویشتنمرواریدغیرمادیمحبتبه

خداراکشفکند،کاریکمترازایننمیتواندبکندکههمهچیزراخواربشمارد،تماماموالخودرامیان

فقیرانتقسیمکند،وحتیبدوناین،داوطلبانهاجازهبدهدآنهاراغارتکنند،تامحبتبهخداراازهر
ستیایحفظنماید.درواقع،اینعشقومحبتروزبهروزدردلکسیکهآنرابرترازهر
گزندوهرکا 
داند،رشدمیکند؛اینمحبتدراوشگفتیشگفتیهاخواهدشد،کامالًبیاننشدنیوتماماًغیر


چیزیمی
قابلتوضیح،وهمانقدربرایروحناگرفتنیاستکهبرایسخنتوضیحناپذیر؛وشخصکهدراثراینرویداد

غیرقابلتوضیحودرکناشدنیکهتوجهذهنشراتماماًجلبکرده،دچارخلسهمیشود،خودرابیروناز

این دنیا مییابد ،نه بر حسب جسم ،بلکه با تمام حسهایش؛ زیرا اینها با ذهن ،بهسوی شیئی کشیده
شوندکهبهلحاظدرونیموردسیرونظارقراردارد .


می
نگردونوررامیبیند،نوریکهدر


شود؛اومی

آنگاهکسیکهدراینحالتاست،متوجهرؤیتخودمی
کندودرمییابدکهایننور،درتمامیتش،نهآغازیداردو


گردد.پساوجستجومی

نظراو،ازباالناشیمی
گانهمیبیند:


کند،درآنواقعیتیسه

لمی
نهدرجهایمیانی؛ودرهمانحالکهدراینموردازخودسؤا

وضوحمیشنود«:اینک


پرسدتابداندوبه

واسطۀچهکسی،باچهکسیودرچهکسی.بادیدنآنها،می

به
القدس،بهواسطۀمنوباپسر»و«اینمن،پسر،درپدر».وچونبیشترمغشوششده«:اینکآن


من،روح
القدسمیگفت:

گوید.وپسرمیگوید«:ومندرپدرمهستم ».
وروح


ینراپدرمی
کهمیبینی»،کهاینبارا

نگرد،پدروپسررامیبیند،وبااین


واسطۀمناستکهآنکسکهمی

راستی،منهستم؛درواقع،به
«
به
دیدن،بیرونازامورقابلرؤیت،شادمانمیگردد ».
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ژان اهل فکامپ
 -39دعا به روحالقدس
خواند.اینمتن،بهخاطرقدرتالهیاتی


القدسرابهیاریفرامی

ژاناهلفکامپدردعاییپرشور،روح
تثلیثیکهدرآنمستتراست،مدتهایمدیدیبهآگوستین،وبعدبهآنسلماهلکانتربورینسبتداده

میشد .

خجستۀاورابههمپیوندمیدهد،ایروح

ایمحبتالهی،ایپیوندمقدسکهپدرِقادرمطلقوپسر
دهنده،ایتسلیبخششیریندردمندان،بافضیلتحاکمانۀخودبهاعماققلبمننفوذ


قادرمطلقوتسلی
کن؛حضورمشفقتو،بهواسطۀدرخششنورت،تمامزوایایتاریکمسکنرهاشدۀمراباشادیپرسازد،و

بیاتاباغنایشبنمت،هرآنچهراکهخشکسالیطوالنیپژمردهساخته،بارورسازی .
با یک تیر از محبت خود ،راز وجود درونی مرا را پاره کن :مغز استخوانهای قلب مرا که ناتوان شده،
ورسازوباآتشنجاتبخشتبهآنهانفوذفرما،وباپرتابشررهایشورمقدست،تمامیاعماقروحو


شعله
اتآبیاریفرماتاچیزیازجذبههایمسمومدنیا،مراخوشنیاید! 


سیالبشادی
تنمرابسوزان.مرابا
اترابهجاآورم،زیرا


دینانجداساز.مراتعلیمدهتااراده

خداوندگارا،مراداوریفرماوامرمراازامربی
توخدایمنهستی.آری،منایماندارمکهدرکسیکهساکنشوی،سکونتپدروپسررانیزبرقرار
سازی.خجستهاستآنکسکهشایستهشمردهشودتومیهمانشباشی،چراکهبهواسطۀتو،پدروپسر


می
نیزاورامسکنخودخواهندساخت! 
پسبیا،بیاایتسلیدهندۀمهربانِجانیکهرنجمیکشد،یاوراودرزحماتودرراحتی.بیا،ایتوکه

ازی،توکهزخمهاراشفامیبخشی.بیااینقوتناتوانان،ایحامیافتادگان.بیا،ای

هاراطاهرمیس


نجاست
معلمفروتنان،ایفاتحبرمتکبران.بیا،ایپدرمهربانیتیمان،ایداوربیوهزنانکهپرازرحمتی.بیا،ای

کشتیها.بیا،ای


اتشکسته
امیدتنگدستان،تسلیضعیفان.بیا،ایستارۀراهنمایکشتیبانان،ایساحلنج

جاللمجیدتمامزندگان،اینجاتبیهمتایمحتضران! 

ترینروحها،بیاوبرمنترحمفرما.مراهمشکلخودبگردانوبرمنبانیکخواهینظر


بیا،ایمقدس
افکن:تاکوچکیمندرمقابلعظمتتوفیضبیابد،ناتوانیمندرمقابلقوتتو،برطبقرحمتعظیمت،
بهواسطۀ عیسی مسیح ،نجاتدهندۀ من که در اتحاد با پدر و با تو زیست میکند ،و چون خدا است ،تا

ابداآلبادسلطنتمینماید.آمین! 
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روپرت اهل دویتس
 -91عطایای روحالقدس
روپرت اهل دویتس توضیح میدهد که دو عطیۀ اصلی روحالقدس عبارتند از «توزیع فیضها» و
«بخشایشگناهان»،کهایندومیعطیۀخاصپیماننویناست .
وقتی به ما میگویند که عیسی «پُر» از روحالقدس است ،در همان لحظه دعوت میشویم که از چاه
روحانیآببکشیم.بههمانطریق،وقتییوحنابهنوبۀخودبرپُریعیسیشهادتمیدهدکه«ازپُریاو

میخواهد ما را به این سمت سوق دهد که برویم و دریافت کنیم ،برویم و آب
جمیع ما بهره یافتیم»  ،
واسطۀاوفیضوراستیرابیرونمیکشیم،روحفیضرا


همتااستکهازاو،دراووبه

بکشیم.مسیحآنبی
کنیم،روحراستیرا.درواقع،یوحناپسازآنکهمیفرماید«:ازپریاوجمیعمابهرهیافتیم»،


دریافتمی
وسیلۀموسیعطاشد،امافیضوراستیبهوسیلۀ


فیضبهعوضفیض،زیراشریعتبه
بالفاصلهمیافزاید«:

مانیزهمصداباکسانیکهمیگویند«:وازپریاوجمیعمابهرهیافتیم»،ماکهبه

عیسیمسیحرسید».
گفتۀمن،بعداًازاینچاهآبمیکشیم،باآنانیکهکهپیشازمصائبآنکسکهپراست،آبکشیدند،
همانعطایارادریافتمیکنیم،امابهترتیبمعکوس .

بهراستیچندعطیهازاینروحداریم،وآنهاکدامهاهستند؟دوعطیههست:بخشایشگناهانوتوزیع

طورکهگفتم،ماوآنانهمانعطایارادریافتکردهایم،امانهدرهمانترتیب.ایشاننخست


ها.همان

فیض
توزیعفیضهارادریافتداشتند،وبعد،بخشایشگناهانرا؛مانخستبخشایشگناهانرادریافتکردیم،

سپس توزیع فیضها را .همه ،تا به یوحنا ،ابتدا توزیع فیضها را دریافت کردند .بهعالوه ،ایشان پیش از
کشیدند،فقطبههنگاممصائب


ایشراکهاینقدرانتظارشرامی
دریافتبخشایشگناهان،مردند؛اینبخش
مسیحدریافتکردند.ایشانکهدرایمانْنیرومند،ودرمعجزاتْتوانابودند،ازفیضنبوتیبهرهداشتند،اما
همگی،بهسببگناهاولیه،درجهنمنگاهداشتهشدهبودند.امااینکخونمسیحریختهشد؛بااینخون،

آبنیزازپهلویاوجاریگردید،وچوناینافرادایمانداشتند،اینایمانگناهانهمهراشست.خودِ
رسوالنبادریافتتوزیعفیضهایخاصشروعکردند:فیضشفایبیماران،فیضبیرونراندنارواحخبیث؛

پسازمصائبمسیح،بخشایشگناهانرابهمنظورورودبهملکوتآسماندریافتکردند .
اماهمگیماکهبعدازمصائبمسیحایمانآوردیم،ابتدابهجهتآمرزشگناهانتعمیدیافتیم؛وفقط

کنیم،ازهمانروحالقدسکهآنهاراطبقارادۀخودتوزیع


هایخاصرادریافتمی

بعدازآناستکهفیض
لبیتشوقتیکالمرامیشنیدند

کند.ممکناستازمنایرادبگیرندکهعطیۀفیضهابرکرنلیوسواه


می
نازلشد،آنهنگامکههنوزبرایآمرزشگناهانتعمیدنیافتهبودند.درواقع،روحالقدسبرایشاننازلشد
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وایشانشروعکردندبهسخنگفتنبهزبانهاوجاللدادنخدا.امادراینقضیه،مداخلتروحالقدسرا

مشاهدهمیکنیمکهدرآنشرایطخاصضروریبود .


 -9۴فهم ،عطیۀ روحالقدس
روپرتاهلدویتسبابذلتوجهبهرویدادپنطیکاست،میکوشدمفهومعطیۀفهمراتوضیحدهدکه

القدسارزانیمیدارد .


روح
سخنانطوالنیبهچهکارمیآید؟روزپنجاهمفرارسید،اینپنجاهمینروزبعدازذبحبره،آنجاکه

شریعتقبالًاعطاشدهبود؛ودراینروز،خداایشانراازروحالقدسِفهمپرساخت،آنخداییکهابهام
یمردمانزمینیمیرسانید-

حرفراعطاکردهبود:تمامآنچهدرحرفِشریعتصداییزمینیبهگوشها
برایمثال،زمینیکهشیروعسلدرآنجاریاست،کوههاییکهدرآنهامیتوانمعادنمسیافت،ایشان

آنرابهطریقروحانیدرکخواهندکرد،یعنیوقتیآسمانیشدند،وقتیخودآسمانشدند؛زیرادربارۀ
آسمانجاللخدارابیانمیکند».ازآنپس،ایشاندر

آناناستکهمزمورنگارنبوتکرده،میفرماید«:

همانحالکهپاهایشانبرزمینخاکیاست،درروحشاندرآسمانهاساکنخواهندبود.آتشیکهپدیدار
شده،مثلزبانههایآتسبدیشانظاهرگشت»-درشکوه


هایمنقسم
آنگونهکهنوشتهشده «:
زبانه
گشت -
خود ،به معنی عطیۀ فهم نیز هست .اما در ترتیب و مجموعۀ هفت روحی که به آن میپردازیم ،این
یافهمچیست،جزقوتفیضیکهبهواسطۀآن،بدونمرجعرسمیتعلیمیانسانی،کالمالهی

«انتلکتوس»
شاندرکمیگردند؟درواقع،حتیاگربگوییمکهنسبتبه


شود،ودرمفهومحقیقی

دردرونشنیدهمی
واسطۀانسانشنیدهودرککردهایم،اماتفاوتعظیمیهستوقتی«نه


زیفهمداریمکهازانسانیابه
چی
ازانسانونهبهواسطۀانسان»تعلیمگرفتهباشیم،یعنیازالهامینهانیکهفضیلتحقیقیوخاصاین

روحالقدس فهم است .در بارۀ این فهم است که مزمورنگار سخن میگوید وقتی میفرماید« :آنچه را که

هایمنقسمشدهرا


القدسآمدورسوالنزبانه

پسوقتیروح
خداوندْخدادرمنمیگوید،خواهمشنید».
واسطۀاینظهور،فیضیراعطاکردکهدرمیانایشانتوزیعمیفرمود.فقط


القدسبه

مانندآتشدیدند،روح
گونهکهایننشانهبیانمیکرد،اوزبانهای


ساخت،بلکههمان

فهممی
زبانخدانبودکهاوبرایانسانهاقابل

سان،اوسخنانخداراکهبهایشانعطاشدهبود،بهطریقهای


هارابرلبانایشانقرارداد.بدین

تمامملت
ساختتااینفهمدرمیانهمۀملتهاپخششود،درچهارگوشۀایندنیاکه


بسیارگوناگون،قابلفهممی
خدا را نمیشناخت .پس چیزی واقع شد که خداوند قبالً وعده داده بود« :کسی که به من ایمان آوَرَد،
نگارمیافزاید«:اینرا


سپسانجیل
چنانکهکتابمیگوید،ازبطناونهرهایآبزندهجاریخواهدشد».

گفت دربارۀ روح که هر که به او ایمان آرد ،او را خواهد یافت ».این روح که در ظاهر همچون آتشی
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درخشندهبود،بهواقعدردرون«نهرهایآبزنده»بود.درنتیجه،مزمورنگارکهایندوقوترامدنظرقرار

دهد،باراستیمیفرماید«:وتوچشمۀحیاتهستی،ودرنورتونورراخواهیمدید ».


می

 -9۲آتش روحالقدس
آتش نمادی است که به منظور نشان دادن حضور روحالقدس بهکار میرود ،روحالقدسی که خودش
نادیدنیاست .
دومینشگفتیعبارتبودازشگفتیآتش.اوبرایتوضیحدادناینامر،فرمود«:پسچونبهدست
بینیدومیشنوید،ریخته


القدسموعودراازپدریافته،اینراکهشماحالمی

راستخداباالبردهشد،روح
بینید،اورادرسخنانمامیشنوید.امااوچهچیزراریخت،جز


هایآتشمی

یعنی:اورادرزبانه
است».
روحالقدس؟همچونانساناورادریافتداشت،همچونخدااوراریخت.ومسلماًایشاننتوانستندخودِ

نیاست؛اماآتشرادیدندکههمچونزبانههای

القدسراببینند،چراکهاوبهلحاظطبیعت،نادید


جوهرروح
شده،برهریکازرسوالنقرارگرفت،واینتنهاچیزیبودکهچشمانبشریمیتوانستببیند .


منقسم
پس آتش یک نشانه بود ،زبانههای منقسمشده نشانه بودند؛ افزون بر این ،صدایتمام زبانها بر دهان
صداییکهبهناگاهازآسمانشنیدهشد«،آوازیچونصدایوزیدنبادشدید»،

رسوالن،نشانهبود.اماخودِ
یکنشانهبود.نشانۀچه؟نشانۀصدایدیگریکهمیبایستدرتمامزمینپخششودآنهنگامکهاین

ایمانتزلزلناپذیر

«آسمان»کهاواکنونتأییدکردهبود«،جاللخداراتوصیفخواهدکرد»،و«فلک»
ایشان «عمل دست او را اعالم خواهد داشت» ،با غرش «کلمه» و صاعقههای معجزات .زیرا بهزودی
القدسکهازدهانرسوالنپیاممسیحرااعالممیکرد،زمین«تکانخواهدخوردو


بایستباصدایروح

می
بهلرزهدرخواهدآمد»برایندامت،و«بنیادهایکوهها»،یعنیدلهایبزرگان«بهسببخشمیکهعلیه
مگرآنکهپشیمانشده،توبهکنند.ظهورآتشبهطورخاصنشانه

آنانبرانگیختهشده»،مشوشخواهدشد-
است.اینخواصبهاینمعنیبودکهروحالقدس

بود،بهاینمعناکهجوهرآتش«،سوزانودرخشان»
سبب میشود که رسوالن مسیح بهواسطۀ غیرت ،سوزان میشوند و بهواسطۀ فهم ،درخشنده .اما تقسیم
شدنایننوعزبانها،بهمعنیتوزیعفیضهابود.
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هیلدِگارد اهل بینگن
 -93رؤیای تثلیث
میبیند که به تعمیدیافتگان بههنگام
هیلدِگارد در رؤیای خود ،تثلیث را همچون «آتشی سرخ»  
خالصهایاستقابلتوجهازمفهومتعمید(ر.ک.متون،06،00،0

شود.بدینسان،این


تعمیدشانظاهرمی
)وازالهیاتتثلیثیکهاینرؤیاارائهمیدهد .

11،31،01
ومیبینیکهچگونهایننورپرشکوهودرآن،شکلیانسانیکهباآتشیسرخدرخشانشدهباردیگربر

توظاهرمیشود(مانندرؤیاییکهقبالًدیدی):منظورایناستکهتثلیثحقیقیدروحدتحقیقی،یعنی

پدر پرجالل ،و در پدر ،پسرش پر از مالطفت که پیش از قرون و اعصار ،در پدر ساکن است ،بر حسب
القدسبارورشد،وازباکرهتولدیافت،آنگونه


طبیعتالهیواینکهباورودبهزمان،برحسبجسم،ازروح
کهقبالًبهتوثابتشد،دررؤیاییپرازحقیقت،اینتثلیثاکنونبهتونشاندادهشدبرایتأییدایمانت؛
هنگامتعمیدشانظاهرمیشود،تاشخصایماندار

زیراهمینتثلیثِخجستهدرآسمانبرتعمیدیافتگانبه
ایمانیرابپذیردکهسببمیشودخدایواحدرادرتثلیثحقیقیبپرستد،تثلیثیکهحقیقتاًدراینرازِ

اولیهکهتعمیداستبراوظاهرشدهاست .
ووقتیآنازهرکسپوستِبسیارسیاهشرابرداشتوآنرادورانداخت،همگیایشانراباجامهای
پوشاندونورپرازجاللرادرآنانآشکارمیسازدوبههریکازایشانسخنانیازهشداری

کامالًسفیدمی
ها،بارحمتخویشبیوفاییخطاهایشانرا


دهد:یعنیاینکهقدرتالهیبادیدندلهایانسان
فرخند 
همی
داردواینگناهانرادورازطریقکههمانامسیحباشد،میافکند؛درواقع،درمسیحْ


درحوضتعمیدبرمی
سازدومیشوید،زیرا


اطاهرمی
شودبهواسطۀاعترافیکهگناهانر


موتنیست،بلکهدراوحیاتیافتمی
واسطۀاو،هرایمانداریباسفیدینجاتپوشانیدهشدهوبهواسطۀاو،برایهریکازایشاندرخشش


به
فرخندۀمیراثیگشودهشدهکهانسانابتداازآنعاریبود؛ویبهاینترتیبازطریقکالمحقیقتهشدار
مییابدکهعادتکهنۀشرارتخودراترککندوبهمنظورنجاتخود،عطیۀنوینفیضرادریافتدارد .



111

تجربهً روح القدس

هیوگ اهل سنت ویکتور
 -9۱نور و حیات ،عطایای روحالقدس
دارد،حتیاگراینامربهیکباره


کند،حیاتحقیقیبهماارزانیمی

القدسبهماعطامی

نوریکهروح
ظاهرنشود .
میبخشد :نور برای دیدن؛ حیات برای احساس کردن .در واقع ،احساس
آمدن او به تو نور و حیات  
بینی.یکچیزمیبینیوچیزدیگریرا


بینیوازپیشمی

کنی؛درواقع،می

کنیوازپیشاحساسمی

می
کنیوچیزدیگریراازپیشاحساسمیکنی[ .]...


بینی؛یکچیزاحساسمی

ازپیشمی
یخطا،تماماینهاناشیازهجومنوراستکهرنجراآشکارمیسازدتاآنرا

ترسبرایرنج،هراسبرا
کندتاآنراتصدیقنماییم.اماآنچهباعثدیدنمیشودچیزدیگریاست،و


ببینیموماراازخطاآگاهمی
سازدچیزدیگریاست،شیئیکهتورانسبتبهآن


بینیچیزیدیگر؛نوریکهتوراروشنمی

آنچهمی
سازدنیکخواهاست؛شیئیکهنسبتبهآنتوراروشن


سازدچیزیدیگر.نوریکهتوراروشنمی

روشنمی
سازد،هولناکاست.وبااینحال،بهبیانیدیگر،تونوررامسؤولهراسخودمیدانی،زیراپیشازآنکه


می
روشنشوی،هراسنداشتی.امامفیداستکههراسبیاید،زیرابدونترسیکهنتیجۀرنجاست،ازخطا
دنبالاین،نوربرایتنیکخواهاستآنهنگامکهمجازاترابهتومینمایاند:ازاینطریق


شویم.به

اصالحنمی
است که لذت بد را اصالح میکند .اینگونه است که روشن میشوی تا جایی که بترسی .در آغاز ،نورْ
هراسناک است ،یا بهتر است بگوییم هراسناک هستند تاریکیهایی که بهواسطۀ نور دیده میشوند ،زیرا
کسنمیتواندچیزیرابدونترسببیندکهنتواندآنرابدوندرداحساسکند،خصوصاًکسیکه


هیچ
کندونمیتواندازآنبپرهیزد .


کندکهسزاوارمتحملشدنچیزیاستکهتهدیدشمی

تصدیقمی
خاطرشکنجهآوربودنبداست،امانه


یدۀازپیشدیدنخطریدردناکاست،دردیکهبه
پسترسزای
دردیکهوسیلۀرهاییاست:یابهبیانیدیگر،دردیکهدردنیست.زیرااگرهررنجیدردناکباشد،اماهر
رنجیبدنیست.هرچیزیکهموجبفایدهوسودباشدنیکواست،حتیاگربهخاطرخودشچنیننباشد.

بهاینشکلاستکهرنجیکوچکمارانسبتبهرنجیبزرگآگاهمیسازد:اینیکنیکوییاست،حتی

واسطۀیکرنج،ازرنجرهاییمییابیم،واینیکفایدهاستکهبرای


اشنیکویینباشد.مابه

اگروسیله
مدتی،متحملچیزیشویمکهبرایمانناخوشاینداست،بهاینمنظورکهبرایابدمتحملچیزینباشیم
کهبرایمانتحملناپذیراست .
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باری،کسیکهایننیکوییرابرایتومتحققمیسازد،کهبرگرفتهازآنچیزیاستکهبرایتونیکویی

نیست،برایت«نیکویی»حقیقیاست.بعداًاونیکوییدیگریبرایتوانجامخواهددادکهفقطبهوسیلۀاو
نخواهدیافت،بلکهازاونیزبرگرفتهمیشود.

تحقق

ریچارد اهل سنت ویکتور
 -95صدور روحالقدس
ریچارداهلسنتویکتورکهرسالۀ«دِترینیتات»(دربابتثلیث)،اثرقدیسْآگوستینراازسرمیگیرد
نتیجهمیگیرد(ر.ک.متون 5و

سازد،بهشیوهایکامالًمنطقی،صدورروحالقدسرا


مندمی

وآنرانظام
 .)53
اجازهبدهیدنتایجاستنتاجاتخودرادرطولاینکتاب،جمعبندیکنیم .

شخصهایالهیهمهدربرخورداریازتمامپُریمشترکهستند .

فقطدوشخصدراِعطایتمامیپریشریکهستند(پدروپسر).فقطدوشخصدردریافتتمامی
دروروحالقدس).فقطدوشخصدرعدمبرخورداریازاینخاصیتدوگانهشریک

پریشریکهستند(پ
هستند(پدروروحالقدس).وفقطیکشخصازخاصیتِصرفِعطاکردنبرخورداراست(پدر)؛فقطیک

شخصدیگرازخاصیتِصرفِدریافتکردنبرخورداراست(روحالقدس)؛حالآنکهشخصسومخاصیت
دریافتکردنوعطاکردنرادارد(پسر).فقطدوشخصازاینامربرخوردارندکهاصلآندیگریباشند
(پدروپسر).فقطدوشخصدارایاصلیبیرونازخودهستند(پسروروحالقدس).فقطدوشخصدرعدم

برخورداریازاینخاصیتدوگانهشریکهستند(پدروروحالقدس).زیرایکیاینخاصیتراداردکهفقط

اصلباشد(پدر)؛دیگریاینخاصیتراداردکهصادرشود(روحالقدس)؛حالآنکهشخصسومخاصیت

صادرشدنازدیگریونیزخاصیتاصلبودنبرایدیگریرادارد.اینخاصیتِانحصارییکشخصاست
کهازهیچشخصدیگرصادرنشود(پدر).اینخاصیتانحصاریدومینشخصاستکهفقطازیکشخص
صادرشود(پسر).اینخاصیتِانحصاریسومینشخصاستکهازدوشخصصادرشود(روحالقدس).فقط
یکشخصهستکهاصلِدیگرینیست(روحالقدس)؛همچنین،فقطیکشخصهستکهاصلفقطیک
شخصدیگراست(پسر)؛وفقطیکشخصهستکهاصلدوشخصدیگراست(پدر) .
باتوجهبهاینکهدوشخصدراینشریکهستندکهازخودنباشندوازجایدیگرصادرشدهباشند،
هنوز باید با توجهی بیشتر بیازماییم که در چه چیزی صدورهای این و آن از یکدیگر متمایزند .وقتی
112

تجربهً روح القدس

متمایزمیسازد،

دریافتیمکهچهچیزی،براساسمشابهتهایشان،ایشانرادرروابطمتقابلشانازیکدیگر 

بایددرانتهانامهایخاصایشانراتعیینکنیم .

 -96دگرگونی در اثر آتش الهی
)،غربیهانیزاین

القدسپرداختهاند(متون15،10،11


هابهشکلیگستردهبهتجلیلازروح

اگرشرقی
امررانادیدهنگرفتهاند.برعکس،مکتبسنتویکتورجایگاهمهمیبرایرازتثلیثقائلشدهاست.هوگ

گویدکهتثلیثهماناآغازوپایانهمهچیزاست،وآکارداهلسنتویکتوررسالهای


اهلسنتویکتورمی
،تکثرشخصهادروحدتذاتراموردتوجهقراردهد.ریچارد

دربابتثلیثنوشتهتا«بادالیلیضروری»
اهلسنتویکتورازایناثرآگاهیداشته وآنرادررسالۀخوددرهمینزمینهموردتفسیرمجددقرار
دهدومیکوشدبهحکمتاینرازپیببرد .


می
آنچهدرکتاباوشایانتوجهاست،بازتابیاستکهازکلیکمحیطزندگیدارد،درجاییکهدربارۀ
عملمیآمد...درواقع،امریتصادفینیستاگرتامسبـِکِتکهنقش


شد،ازآنستایشبه

تثلیثفکرمی
مهمیدربنیانگذاریعیدتثلیثایفاکرده،اوقاتیطوالنیرادرصومعۀسنتویکتورگذراندهباشد .
ریجارداهلسنتویکتور،دراینبخشپایانیازرسالهاشدربابتثلیث،بالحنیعرفانیکهنزدیکبه

لحن سیمئون الهیدان جدید است ،به دگرگونیای اشاره میکند که بهواسطۀ این آتش الهی ،یعنی
القدس،تحققمییابد .


روح
چیستروحالقدسجزآتشالهی؟زیراهرعشقیآتشاست،اماآتشیروحانی.آنچهکهآتشباآهن

انجام میدهد ،آن آتشی که ما از آن سخن میگوییم ،آن را در دل ناپاک ،یخزده ،و سختشده بهعمل
تدریجهرنوعسیاهی،هرنوعیخزدگیوهرسختیرااز


د.روانآدمیدراثرنفوذآتشدرآن،به
میآور

آیدکهآنرافروزانمیکند.روانشخصباسوختندراین

دستمیدهد.آنتماماًبهشباهتکسیدرمی

میگردد ،مطابق این
آتش الهی ،بهتمامی مشتعل میگردد ،بهتمامی فروزان میشود ،در عشق خدا ذوب  
محبتخدادردلهایمابهروحالقدسکهبهماعطاشد،ریختهشدهاست ».

گفتۀرسولکهمیفرماید«:

اما چرا اصطالح «به روحالقدس» را بهکار میبرد و نه اصطالحات «به پدر» یا «به پسر» را؟ زیرا
توانددارایمحبتفیضآمیزباشد؛


ه،فقطمی
گونهکهمیدانیم،پدرکهنهاصلاستونهعطاکنند


همان
گونهکهگفتیم،همدارایمحبتفیضآمیزاستوهممحبتواجب.بههمیندلیل،درعشق


پسرهمان
الهی،خودماننهمیتوانیمباخصوصیتِویژۀپسرهمشکلشویم،نهباخصوصیتِویژۀپدر،زیردرقبال

خدا،نمیتوانیمازاینعشقدوگانهبرخوردارباشیم،چهبرسدبهاینکهازعشقیبرخوردارشویمکهصرفاً
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آمیزاست.مرابگویید،چگونهیکمخلوقمیتواندخالقخودراکهازاوهمهچیزرادریافتداشته،با


فیض
عشقیفیضآمیزمحبتکند؟ 



آدم اهل سنت ویکتور
 -97یاری روحالقدس
اینزدیکبهریچارداهلسنتویکتور،ازعطایایروحالقدستجلیل


روحیه
آدماهلسنتویکتور،با
عملمیآورد(ر.ک.متون .)91،91،11،15،61،10،01،01


به
شوی،ایپاراکلتالهی،باشعلۀبارآورخودبیاوارگماراخوشآوابساز


ایتوکهازپدروپسرصادرمی
ودلهایماراباآتشهایتفروزانگردان .
ایمحبتپدروپسر،ایبرابرباآندووشبیهآناندرذات،توهمهچیزراپرمیسازیوبههمهچیز

نماییوحرکاتآسمانهاراتنظیممیکنی .


بخشی؛دراستراحتخود،اخترانراهدایتمی

حیاتمی
اینوردرخشانوعزیز،توظلماتدرونیمارامحومیکنی؛آنانیراکهپاکهستند،ایشانراپاکتر

آورد،ازمیانمیبری .


سازی؛اینتوهستیکهگناهوزنگاریراکهباخودمی

می
تو حقیقت را پدیدار میسازی و طریق آرامش و طریق عدالت را نشان میدهی؛ از دلهای منحرف
گریزی،وآنانیراکهراستهستند،باگنجهایعلمخودآکندهمیسازی .


می
اگر تعلیم دهی ،هیچ چیز تاریک نمیماند؛ اگر بر روان آدمی ظاهر گردی ،چیزی ناپاک در آن باقی
ای،سرانجامسعادترامیچشد ]...[.


بخشی،ووجدانیکهپاکساخته

ماند؛بهآنشادیوشعفمی

نمی
ای یار مظلومان ،ای تسالی سیهروزان ،ای پناهگاه فقیران ،عطا فرما تا امور زمینی را خوار بشماریم؛
اشتیاقمارابهعشقامورآسمانیمایلگردان .
گزینیودوستشانمیداری؛


سازی؛درآنهاسکونتمی

بخشیواستوارمی

تودلهایفروتنانراتسلیمی
هربدیرابیرونبیفکن،هرنجاستیرابزدا،همدلیرابرقرارداردرمیانآنانیکهدچارتفرقههستند،وما
رایاریفرما .
روزیشاگردانخجولرامالقاتکردی؛بهواسطۀتو،ایشانتعلیمیافتندوقویشدند؛لطففرماوباما

نیزمالقاتکنوتسلیخودرابرماوبرقوموفاداربریز .
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گِریک اهل اینیی
 -93روحالقدس ،شاهد بر رستاخیز
واسطۀروحالقدس،دردلشاگردانشومسیحیانزندهاست.همینروحنیزبرواقعیترستاخیز


مسیحبه
گواهیمیدهد.

گونهکهمیدانید،هنگامیکهعیسینزدآنانآمد،وقتیدرهابستهبود،ودرمیانایشانایستاد،


همان
آنها «لرزان و ترسان شده ،گمان بردند که روحی میبینند»؛ اما او بر ایشان دمید و به آنان فرمود:
سپسهمانروحراازآسمانبرآنانفرستاد،امادراثرعطیهایتازه.همینعطایا

روحالقدسرابیابید».
« 
بودندکهبرایایشانگواهانودالیلیقطعیازرستاخیزاووبازگشتاوبهحیاتبودند .
میدهد ،نخست در دل مقدسین ،و سپس بهواسطۀ دهان
در واقع ،این روحالقدس است که شهادت  
ایشان،که«مسیحراستیاست»،رستاخیزحقیقیوحیات.بههمیندلیلاستکهرسوالنکهابتدا،حتی
باقوتیعظیمبرقیاماوشهادتمیدادند»،آنهنگامکهروح

بعدازدیدنبدنزندۀاو،درشکبودند«،
حیاتبخشراچشیدند.لذابهتراستعیسیرادردلخویشادراککردتااینکهاوراباچشمانخوددیدو

القدسبرحسهایانسانیتدرونیبسیارنیرومندتراستتاتأثیراشیاء


سخنگفتناوراشنید،وعملروح
هایانسانیتبیرونی.بهواقع،چهجایتردیدیباقیمیماندوقتیآنکسکهشهادت


جسمانیبرحس
دهدوآنکسکهاینشهادترامیپذیرد،فقطیکروحباشند؟اگرفقطیکروحهستند،همچنین


می
فقطازاحساسیواحدورضایتیواحدبرخوردارند[ .]...
آورانرستاخیزشهمینرستاخیزرااعالممیدارندوباتوافقیکاملوبه


دراینروزکهدرکلیسا،پیام
شودومیگوید:آنرابهمناعالمکردند،عیسی،


کنند،دلتاندردرونشماشادمی
دفعاتآنرابیان 
می
خدایمن،زندهاست!اینکدرمقابلاینخبر،روحماحیامیشود،اینروحیکهدراندوهخفتهبود،در

ولرمیسرگردانبود،یاآمادهبوددرورطۀناامیدیفرورود.درواقع،صدایاینپیامفرخندهحتیتاآنجا
رودکهمجرمینراازمرگبیرونبکشد.اگرطوردیگریبود،فقطجایناامیدیباقیمیماندو


پیشمی
هنگامبیرونآمدنازجهنم،میبایستدرهاویهباقیگذاشتهباشد،در


باستآنکسیراکهعیسی،به

می
فراموشیدفنکرد .
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گیوم اهل سنت تییری
 -99روح محبت
)کهروحالقدسعملخود

بادگرگونساختنانسانبهشعلهایفروزانمحبتاست(ر.ک.متون15،11

راپدیدارمیسازد .

شود،بازمیایستد،وارادۀشخص


سویخدارهنمونمی

هنگامیکهتفکربرآنچهکهخدااستیابه
وححیات،ازطریقمحبتواردمیشودوهمه

کتدتامحبتشود،درهمانلحظه،روحالقدس،ر


پیشرفتمی
بخشد،وناتوانیکسیراکهبهتفکرمشغولاست،بههنگامدعا،باتأملیامطالعهیاری


چیزراحیاتمی
دهد.همزمانبااینامر،ذهنشخصتبدیلبهحکمتمیشود:مواهبخداوندبرایاوطعمیآکندهاز


می
لذت دارد ،و هر فکریدر بارۀ آنها برای فهم او مطرح میشوند تا تبدیلگردند به احساس محبت .فهم
شخص فکرکننده تبدیل میشود به سیر و نظارۀ محبتآمیز :این فهم با دگرگون ساختن آنچه دارد به
نمیدانم کدامین تجربههای شیرینی روحانی یا الهی ،بر نگاه روحِ فکرکننده اثر میگذارد و این نگاه (در

ن)تبدیلمیشودبهشادیشعف .

روا
طوردقیقتحققمییابد-البتهاگربتوانیماین


ایبشریازخداداریم،به

ازهمانلحظه،فکرکهبهشیوه
ایکههیچمحدودیتیبهآننهراهمییابد،نهانجام


)بنامیم،اندیشه
شیوهازاندیشیدنرافکر(cogitatio
میگردد ،اندیشهایکه در آن فقط شادی و شعفبه یاد شیرینی فراوان الهی
میشود ،نه بر آن تحمیل  

هست،ودرآنشخص،دربارۀخداوند،برداشتیدرستدرمحبتشکلمیگیرد،آنشخصکهدرچنین

سادگیدل،بهجستجویاوبرمیآید .

بااینحال،اینشیوهازتفکردربارۀخدا،بستگیبهارادۀفکرکنندهندارد،بلکهبهخشنودیعطاکننده؛
دهدکهروحالقدسدَمِخودرادراینراستابفرستد،


اگربخواهیمروشنسخنبگوییم،آنزمانیرخمی
همانروحالقدسکههرجابخواهد،هرزمانکهبخواهد،هرطورکهبخواهدوبرایهرکسکهبخواهد،

میوزد.اماانساناینقدرتراداردکهدلخودرابرایاینامرآمادهسازد .


 -۴11آزادی در روح
القدسبهمانهفقطآزادی،بلکهفرزندخواندگیالهیرامیبخشد .


روح
وقتیاینفیضتنویربخشبیاید،دیگرتحتنظردایهنیستیم،زیرا«جاییکهروحخداونداست،آنجا
رادریافتکردیم،خودمانپسرانخدامیشویم .

آزادیاست»(-0قرن.)01:3هنگامیکهروحپسرخدا
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 -۴1۴درخواست روح
بخشد،روحالقدساست،نهتحقیقیصرفاًذهنی.دراینبخش،گیوم


آنچهبرایدرکرازخدافهممی
راستیهمچوننمایندۀالهیاتدیرنشینیظاهرمیشود .


یریبه
اهلسَنتتی
پستواینروانوفادار،وقتیدراِعمالایمانترازهاینهانیتربرطبیعتتظاهرشودکهازآنلرزان
میگردد،نهبااینارادهکهباآنهامخالفتکنی،بلکهبهمحبتبرایتوجهبهآنها،بااطمینانبگو«:این

چگونه میشود؟» (لو  .)31:0سؤالت دعا باشد؛ محبت ،دینداری فرزندی ،اشتیاق فروتنانه باشد .مبادا که
سؤالت با تکبر به کاوش در کبریای الهی اقدام کند ،بلکه نجات را در ابزارهای نجاتِ «خدای نجات ما»
چونتسلیدهندهکه

جستجونماید(مز.)01:61آنگاهفرشتۀمشورتعظیمبهتوچنینپاسخخواهدداد«:
اوراازجانبپدرنزدشمامیفرستمآید،اوبرمنشهادتخواهدداد(یو)06:05وآنچهبهشماگفتمبه

یاد شما خواهد آورد (یو )06:01؛ و روح راستی تمام راستی را به شما تعلیم خواهد داد( ».یو .)03:06
داند،جزروحانسانکهدرویاست.همچنیننیزامورخداراهیچکسندانسته


کسامورانسانرانمی
« 
هیچ
است ،جز روح خدا-0( ».قرن  .)00:0پس بشتاب تا شریک روحالقدس شوی .او بهمحض اینکه وی را
بخوانیم ،حاضر است؛ و او را نمیخوانیم ،مگر آنکه از قبل حاضر باشد .و چون بیاید آن هنگام که او را
آید.اواستآننهرخروشانکهشهرخدارابهشادیمیآورد.وچنانچه


بخوانیم،درفراوانیبرکاتالهیمی
بههنگامآمدنش،تورافروتنوآرامبیابد،ولرزانازکالمخدا،برتوقرارخواهدگرفت،وآنچهراکهخدای

پدرازحکیمانوفرزانگانایندنیامخفیمیدارد،برتوآشکارخواهدساخت.آنگاهآنحقایقیشروعبه

وقتیبررویزمینبود،میتوانستبرشاگردانآشکارسازد،اما

درخششخواهندکردکهآن«حکمت»
اینروحراستیبودکهمیبایستجمیعراستیرابه

ایشانپیشازآمدنروح،قادربهتحملشاننبودند -
ایشانتعلیمدهد[ .]...
آنانی که مشتاقاند خدا را بشناسند یا او را درک کنند ،فقط باید از روحالقدسْ فهمِ ایمان را انتظار
هومآنحقیقتپاکوبیآالیشرا.درکشاکشجهلوظلماتاینزندگی،اوبرایمسکیناندر

بکشند،مف
روح ،نوری است که روشنایی میبخشد؛ محبتی استکه جذبمیکند؛ شیرینیای است که برروان اثر
نزدخدااست؛محبتکسیاستکهمحبتمیکند؛عبادتاست؛دینداری


گذارد؛راهرسیدنانسانبه

می
سازدوازایمانبهایمانهدایتمیکند،آن


اواستکهبهشخصوفادار،عدالتخدارامکشوفمی

است.هم
بخشدوایمانیتنویریافته[بهاومیدهد] .


عوضفیضمی

هنگامکهفیضبه

 -۴1۲تنویر بهواسطۀ روحالقدس
)فرزندخواندگیالهیراتحققمیبخشد .

دگرگونیبهوسیلۀروح(ر.ک.متون96،16،11،10،63،61
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ترزمانیتحققمییابدکهآنکسکهذاتپدروپسراست،یعنی


تماماینهابهشکلیگیراتروشایسته
یابدکهروانیکهخدارادوستمیدارد،واورابادوستداشتن


القدس،چنانباارادۀانسانپیوندمی

روح
کند،میبیندکهبهناگاهوتماماًدگرگونشده،نهبهصورتطبیعتالهی،بلکهبهصورتسعادتی


احساسمی
کههنوزسعادتخدانیست،امابااینحال،ازهرسعادتبشریفراتراست:روانآدمیکهتحتتأثیرفیض
شدهمیبخشد،آنگونهکه


یابدکهوجداننورانی
تنویربخشبهشادیبَدَلشده،خودرامجهزبهحسیمی
روح انسان که تا چند لحظه پیش ،بهزحمت میتوانست در روحالقدس بگوید «خداوندْ عیسی!» (-0قرن
بیندوبااعتمادیکاملفریادمیزند«:ابـّا،پدر!»

،)3:00اکنونخودرااززمرۀفرزندانِفرزندخواندگیمی
(روم .)05:1

 -۴13روحالقدس در تثلیث و روحالقدس در زندگی ما
دهدکهروحالقدسدرآنواحد،همیکیاز


ایقابلتوجه،توضیحمی

یریدرخالصه
گیوماهلسَنتتی
تثلیثاستوهمصنعتگرالوهیشدنما(ر.ک.متون .)96،11،61،63،61،05،01
القدسبهلحاظذاتمشترک،باپدرو


گونۀدیگراستاینرازدرذاتالهی،آنجاکهروح

بااینحال،به
گونۀدیگردرمخلوق.بهگونۀ


گونۀدیگردرخالق،به

گونۀدیگراستدرطبیعتفروتر.به

پسریکیاست؛به
کند،بهگونۀدیگردرآن


گونۀدیگردرآنکسکهعطامی

گونۀدیگردرفیض.به

دیگردرطبیعتخاص،به
ناپذیریابدیت،بهگونۀدیگردرتبدیلزمان.درواقع،در


گونۀدیگردرانتقال

نماید.به

کسکهدریافتمی
القدسبهلحاظطبیعتوهمذاتی،محبتمتقابلاست،وحدتاست،شباهتاست،معرفت(پدرو


آنجاروح
پسر)استوهرآنچهکهباهردومشترکاست.دراینجا،اوهمۀاینهارادرکسیتولیدمیکندکهدراو

واسطۀفیضشساکنمیگردد؛همچنین،آنکسکهدراواینها


شود،وبااینکار،دراوبه

اینهاتولیدمی
شوند،یاکسیکهدراثرایندگرگونیبهاینشکلدگرگونشده،دراوساکنمیگردد.درآنجا،


تولیدمی
معرفت متقابل پدر و پسر ،وحدت ایشان است؛ در اینجا ،معرفتی که انسان از خدا دارد ،شباهت است،
اشمیگوید«:ماننداوخواهیمبود،زیرااوراچنانکههستخواهیم


شباهتیکهیوحنایرسولدررساله
دید-0(».یو.)0:3زیرادرآنجا،شبیهبودنبهخدا،همانادیدناواست،یاشناختناو؛هرکهاوراببیندیا
اندازهایکهاوراببیندوبشناسد،
دیدوخواهدشناخت؛وبه 

بشناسد،بهاندازۀشباهتشبااو،ویراخواهد

شبیهاوخواهدبود.درواقع،درآنجا،دیدنیاشناختنخدا،بهمعنیشبیهبودنبهخدااست؛وشبیهبودن
بهاو،بهمعنیدیدنیاشناختناواست .
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برنارد اهل کلروو
 -۴1۱آزادی روح
روحالقدسکه قطعاًتابع مخلوقات نیست ،بر عکس ،آزادانه آنها را بر اساس شیوۀ ظهوریکه انتخاب

کند،بهیادمیآورد .


می
باشدکهاینامتیازرابرایروحمتعالیونامحدودنگاهداریم:تنهااو،آنهنگامکه«علمرابهفرشتهیا
)،بههیچواسطهاینیازندارد؛اونه بهگوشجسمانیمانیازداردونهبه

انسانیمیآموزد»(مز00:91

شود؛بهمیلخویش،خودرامیشناساند؛اوکهپاک


دهانیبرایسخنگفتن.اوبهمیلخودبرماریختهمی
شود.تنهااواستکهبینیازازهمهکساست؛تنهااواستکههم


وسیلۀروانهایپاکدریافتمی

است،به
یهمگان،بهواسطۀارادۀقادرمطلقخویش .

برایخودکافیاستوهمبرا
العادهوبیشمار


بااینحال،بااستفادهازمخلوقجسمانییاروحانیکهمطیعاواست،کارهایخارق
عملمیآورد؛امااومتعالاستوقطعاًگدانیست .


به

 -۴15پسرْ روحالقدس را عطا میکند
القدسرانشاندهد.اوتوضیحمیدهدکه


کوشدطبیعتخاصروح
دراینبخش،برنارداهلکلروو 
می
شود،چگونهتثلیثراظاهرمیسازد .


واسطۀپسرعطامی

القدسکهبه

روح
شناختروحالقدسضرورینیست،زیراخداوندگارماوقتیفرمودکهحیات

کسیممکناستبگوید«:
القدساشارهاینکرد.».البتهکهشناختاوضروریاست.


جاودانیمستلزمشناختپدروپسراست،بهروح
طورکاملشناختیم،چگونهمیتوانیمنیکوییهردوِایشانراکههمانا


بااینحال،وقتیپدروپسررابه
تواندشخصدیگریرابهطورکاملبشناسداگرنداندکه


القدساست،نادیدهبگیریم؟زیراانساننمی

روح
وینیکخواهاستیابدخواه.بههمینترتیب،وقتیگفتهشدهکه«حیاتجاودانیایناستکهتورا،خدای
واحدِحقیقیوعیسیمسیحراکهفرستادی،بشناسند.».درواقع،ایننکتهدرآنواحد،همنیکخواهیپدر
رانشانمیدهدکهسخاوتمندانهپسرخودرافرستاد،وهمنیکخواهیپسرراکهبارغبتازاواطاعتکرد.

لذاآشکاراستکهروحالقدستماماًنادیدهانگاشتهنشدهاست،زیرادرآنجابهفیضعظیمآندودیگراشاره

شدهاست.زیراروحالقدسهمانامحبتونیکوییپدروپسراست[ .]...

میسازد .اما بهواسطۀ
پسر خود را به هر کس که بخواهد آشکار میسازد و همچنین پدر را آشکار  
واسطۀاوآشکارمیسازد،


القدسیکهبه
القدساستکهاوراآشکارمیسازد[.]...اماپسربااِعطایروح


روح
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القدسرانیزآشکارمیسازد:بااِعطاکردن،اوراآشکارمیسازدوباآشکارساختناو،او


درهمانحال،روح
را اِعطا میکند .اما این آشکارسازی که بهواسطۀ روحالقدس انجام میپذیرد ،نه فقط نورِ معرفت را تابان
سازد،بلکهآتشمحبترانیزبرمیافروزد،مطابقگفتۀرسولمسیحکه«محبتخدادردلهایمابه


می
روحالقدسکهبهماعطاشد،ریختهشدهاست(».روم .)5:5



جان پکهام
 -۴16سرود برای تثلیث
سهدرتثلیثرابرجستهمیسازد(ر.ک.

دراینسرودکهخالصهایالهیاتیاست،جانپکهامرابطۀیک-

متون .)61،11،31،01،6،3
برایتثلیث(دعایشبانه) 

ایتثلیث،اینورفرخنده ،
سهدریک،وحدتِسه ،
وحدتمتعال 
درارتباطِسه .
ایپدرِنامخلوق ،
میشود ،
کهپیوستهدرطبیعتتکثیر 
توسنگینیاشیاءراحملمیکنی ،

اشیاءمتغیربهواسطۀ«کلمۀ»فضیلتت .

از«کلمۀ»درآغاز ،
ایفروغجاللپدر ،
ایدلیلمخلوقات ،
نوردلها،سرچشمۀبخشایش .
ایمحبت،ایروحالقدس ،

الهامبخشهمسویی ،

نفخۀشیرینیبرین ،
آرامش،اتحاد،ثمره،بوسیدن .
راتولیدمیکند 

پدرتصویرخود
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کهباصمیمیتبااوبرابراست ،
وروحبهواسطۀمنشأصرفش 

باآنانتفاوتدارد .
ماایمانداریمکهاینسه،یکخدایواحدهستند ،
واینکهاینسهداراییکذاتاند؛ 

بهاینسه،تقدیممیکنیم 

تکریمافتخارآمیزرا .

ناشناس
 -۴17بیا ای روحالقدس
برایروحالقدسکهبهاحتمالقویدراوائلسدۀسیزدهمتوسطاستیفنالنگتوننوشتهشده،

اینسرود
القدسرابهیادمیآورد .


بخشروح

بخشونجات

تمامعملآرامش

بیاایروحالقدس 

وازباالیآسمانپرتابکن 
اشعهایازنورترا .

بیاایپدرمحرومان؛ 
بیاوعطایاییتوزیعفرما؛ 
بیاایدرخششروانها .
ایتسلیدهنده،پرازنیکویی ،

ایساکنشیریندلما ،
ایتازگیمطبوع! 
درکاروزحمت،آرامشهستی؛ 
درفشارها،آسایش؛ 
راحتدردها! 
ایدرخششفرخنده ،
نفوذکنبهژرفاهایروانوفادارانت .
بیرونازالوهیتت ،
هیچچیزنیستکهروشنباشد ،
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هیچچیزکهازآنهراساننباشیم .

هرپلیدیرابشوی؛ 
هرزمینخشکراآبیاریکن؛ 
هرجراحتیرازخمبندینما .

هرچیزسختراخمساز؛ 
هرسردیراگرمکن ،
وهرآوارگیراراستگردان .
بهدوستاندیندارتحیاتببخش 
کهخودراکامالًبهتورهامیسازند ،
ایهفتگانۀمقدس .
جایزۀفضیلتراعنایتفرما ،
انتهاینجاتراارزانیدار ،
آرامشپایدارراعطاکن .

بوناونتورا
 -۴13قیاس تثلیث در روان
بوناونتورا با قرائت مجدد قیاسهای آگوستین ،آنها را نظاممند میسازد تا بهنوعی از آنها بازتابی برای
ینسهگانگیدرروانراحفظکرده

تثلیثبهدستدهد،حالآنکهآگوستینبادقتبیشتریحالتقیاسیا
بود .
ترتیب،منشأوروابطمتقابلاینسهقدرتمارابهنوبۀخود،بهتثلیثفرخندههدایتمیکنند.حافظه،

کند؛زیرافهمینیستمگرزمانیکهتصویرضبطشدهدرحافظهدراین


فهمراهمچوندخترخودتولیدمی
نگاه فهم منعکس شود که چیزی جز کالم نیست .آنگاه حافظه و فهم ،محبت را تولید میکنند که گره
متقابل آنها است .اما این سه اصطالح :فکر مادر ،کالم ،محبت ،در روان آدمی همان روابطی را دارند که
حافظه،فهموارادهدارندکههمذات،برابر،همزمانودرارتباطمتقابلهستند.پساگرخداروحیاست
کلمهای» از طریق تولید ،و محبتی از طریق چرخهای تولید
کامل ،دارای حافظه ،فهم و اراده است؛ او « 
میکندکهضرورتاًمتمایزهستند(زیرایکیازدیگریصادرمیشود)،تمایزینهاساسی،نهعَرَضی،بلکه

شخصی .

112

تجربهً روح القدس

دهد،بهواسطۀخودش،گوییدریکآینه،خودرابه

بدینسان،وقتیروانْخودراموردمالحظهقرارمی

سیر و نظارۀ تثلیث فرخنده باال میبرد :پدر ،کلمه ،محبت ،سه شخصکه برابردرابدیت ،با هم برابر،و
اند،بهطوریکههریکدردوشخصدیگراستواینکهباهماختالطندارندوهرسهیکخدا


همذات
هستند .

 -۴19هفت عطیۀ روحالقدس
قدیس بوناونتورا پس از اینکه تصریح میکند هفته عطیۀ روحالقدس کدامها هستند ،آنها را بر اساس
موردقرائتمجددقرارمیدهدوبهاینترتیب،

حالها»وبعد،براساسدرخواست«ایپدرما»
خوشابه 

«
عملمشترکتثلیثراظاهرمیسازد .

و بدینسان ،هفت هفتگانه وجوددارد .سخن گفتن از هفت رازمقدس ،هفت عملعدالت و عملکار
مبتنیبررحمت،بسیارطوالنیخواهدبود.همچنیناکنونسخنگفتندربارۀهفتخوشابهحالوهفت

عطیهبسیاردشوارخواهدبود.وبهایندلیل،خواهیمکوشیدهفتعطیۀروحالقدسرانگاهداریموبهآنها

بپردازیم ،یعنی عطایای حکمت و فهم ،عطایای مشورت و قوت ،عطایای علم و دینداری ،و عطای ترس
کنیم،بلکهکارخودراباآخرینعطیهآغازمینماییم،یعنیعطیۀترس


خداوند.مابهشیوۀاشعیاعملنمی
خداوند .
از خداوندگارمان درخواست کنیم که عطایای روحالقدس را به ما ارزانی دارد ،هماو که با پدر و
القدس،زندگیوسلطنتمیکند[ .]...


روح
درخصوصمنشأفیض،گفتمکهفیضچیزینیستجز«عطیۀعالیوبخششکاملکهازپدرنورها
الهامیافته .و گفتم که این
مصلوبشده و «کلمۀ»  

تنگرفته« ،کلمۀ» 
نازل میشود» ،بهواسطۀ «کلمۀ»  
ند.واینهماناستکهدنیسمیگویدآنهنگامکهبهاین

سویاصلمتعالیهدایتمیک


مارابه
«کلمه»
،واینرامیافزاید«:اماتحتفعلعاجلپدر،صدورتجلیاتوسیعاًوحتی

کالممیپردازد«:هرعطیۀعالی»

بهطور عالی بر ما ریخته میشود تا فضیلتی وحدتبخش ما را پر سازد و نزد پدر نورها باز گرداند .».در

خصوص کاربرد فیض ،گفتم که کاربرد فیض باید وفادارانه ،هشیارانه و سخاوتمندانه باشد .پس فیضِ
طرزنیکواستفادهمیکنیم.و


واسطۀآن،ازآنوازبقیهبه

استکهبه
تقدیسکنندههمانا«بخششکامل»

گونهای باشد که انسان فیض را بهطرز نیکو بهکار ببرد :یعنی وفادارانه در قبال خدا،
کاربرد فیض باید به 
هشیارانهدرقبالخویشتنوسخاوتمندانهدرقبالهمسایه.سوم،درخصوصثمرۀفیض،گفتمکهفیض
کندودرجاللکاملمیسازد.وتوصیفچنین


بخشد،انسانرادرفضیلتتقویتمی

هماناخطاراشفامی
کاملیاستکهازپدرنورهانازلمیشود»،کهبدی

فیضیناشیمیشودازاینکهفیض«عطیۀعالیوبخش
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سازد.فیضیکهشفامیبخشد،درهفتراز


دهدودرجاللکاملمی

بخشد،درنیکوییتقویتمی

راشفامی
آید،ودرهفتعملدلسوزانهتحققمیپذیرد.فیضی


عملمی

گردد،درهفتعملعدالتبه
مقدساِعطامی
که تقویت میکند ،مبتنی است بر هفت عادت فضیلتها و هفت عطیۀ روحالقدس .اما فیضی که کامل
میسازد ،مبتنی است بر هفت خوشابهحال و هفت عطیه .اینها هفت هفتگانه هستند که در سال یوبیل

شوند.ازاینمجموعه،گفتیمکهمیتوانیمفقطازیک[هفتگانه]سخنبگوییم،یعنیهفت


برشمردهمی
عطیۀروحالقدس.بهخداوندگاردعاکنیم .

«روحخداوندبراوقرارخواهدگرفت،روححکمتوفهم،روحمشورتوقوت،روحعلمودینداری،و
روحترس خداوند او را پرخواهد ساخت ».در بارۀ این روحها ،میخواهم درک کنید که یوحنادر کتاب
مکاشفه این را دید« :در میان تخت و چهار حیوان ،برهای بود با هفت شاخ و هفت چشم که هفتروح
خدایند که به تمام زمین فرستاده میشوند .».یوحنا رؤیایی از تصور مطرح میسازد و حقیقت را بیان
نامد.اماچرا؟بایددرککنیدکهعطایایروحالقدس

کند.اوعطایایروحالقدسرا«شاخ»و«چشم» 
می


می
نوعی کارآیی دارند که بهواسطۀ آنها همۀ بدیها مغلوب میشوند ،و یک کارآیی دیگر عطایا این است که
بهواسطۀ آنها ،انسان برای همۀ نیکوییها مجهز میگردد .و از آنجا که قوت در شاخها است ،عطایایی که

مینامد.وازآنجاکهفضیلتاجراییدرچشمهااست،به
واسطۀآنهابدیهامغلوبمیشوند،آنهارا«شاخ» 


به
مینامد.
واسطۀآنهاانسانبهمنظورتمامنیکوییهامجهزمیشود،آنهارا«چشم» 


همیندلیل،عطایاییکهبه
[ ]...
فضیلتِ نخست همانا مسکنت داوطلبانه است که در بارۀ آن در انجیل آمده است« :خوشا به حال
مسکینان در روح»؛ دومین مالیمت یا نرمی است که در بارۀ آن در انجیل گفته شده« :خوشا به حال
نرمخویان»؛سومینرنجاستکهدربارۀآندرانجیلآمده«:خوشابهحالماتمیان»؛چهارمینگرسنگی

برای عدالت است که در بارۀ آن انجیل میگوید« :خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت»؛ پنجمین
خوشابهحالرحمکنندگان»؛وششمینفضیلتپاکیدل

رحمتاستکهدربارۀآندرانجیلگفتهشده«:
استکهانجیلدربارۀآنمیگوید«:خوشابهحالپاکدالن»؛وهفتمینآرامشاستکهدربارۀآنانجیل

القدسکههفتشاخنامیدهشدهاند،


واسطۀاینهفتعطیۀروح
خوشابهحالصلحکنندگان» .
به

میگوید«:

هفت گناه مهلک نابود میگردند و هفت فضیلت معرفی میشوند .عطیۀ ترس باعث نابودی تکبر استو
سازدکهمسکنتوفقراست؛عطیۀدینداریباعثنابودیطمعمیشودومالیمتیا


موهبتیرامطرحمی
سازد؛عطیۀعلمباعثنابودیخشماستوعطیۀرنجوماتمرامطرحمیسازد-


خوییروحرامطرحمی

نرم
هیچچیزمخالفخشمنیستمگرآرامیروان؛عطیۀقوتباعثنابودیاندوهاستوگرسنگیبرایعدالت
سازد؛عطیۀمشورتباعثنابودیخساستاستورحمترامطرحمیسازد؛عطیۀفهمباعث


رامطرحمی
نابودیشکمبارگیاستوپاکیدلرامطرحمیسازد؛عطیۀحکمتباعثنابودیتجمالتاستوآرامشرا
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القدس،همۀبدیهانابودمیشوندونیکوییها


واسطۀهفتعطیۀروح

سازد.بدینساناستکهبه

مطرحمی
مطرحمیگردند .

این هفت عطیۀ روحالقدسدردعای خداوندگار مطرحشدهاند .این عطایا فقط از «پدر نورها» حاصل
همابیاموزدچگونهمیتوانیمآنهارابهدستآوریم،مارا

گردند.بههمیندلیل،مسیحکهمیخواستب


می
تعلیم میدهد که آنها را در این دعای ربّانی درخواست کنیم .در بخش نخست ،عطیۀ ترس درخواست
شود،آنهنگامکهمیگوید«:ایپدرماکهدرآسمانی،نامتومقدسباد»؛دربخشدوم،دینداریطلب


می
؛دربخشسوم،عطیۀعلمدرخواستمیشود،آن

هنگامکهمیگوید«:ملکوتتوبیاید»

کردهمیشود،آن

هنگامکهمیگوید«:ارادۀتوچنانکهدرآسماناست،برزمیننیزکردهشود»؛دربخشچهارم،عطیۀقوت

شود،آنهنگامکهمیگوید«:نانکفافماراامروزبهمابده»[.یعنی]«نانیکهدلانسانرا


درخواستمی
وقرضهای

شود،آنهنگامکهمیگوید«:


؛دربخشپنجم،عطیۀمشورتطلبکردهمی
تقویتمیبخشد»

؛دربخشششم،عطیۀفهمدرخواستمیشود،

دارانخودرامیبخشیم»


ماراببخش،چنانکهمانیزقرض
طیۀحکمتدرخواستمیشود،آن

آنهنگامکهمیگوید«:ومارادرآزمایشمیاور»؛دربخشهفتم،ع

هنگامکهمیگوید«:بلکهماراازشِرّیررهاییده.آمین» .

شود،واینامرازطریقعطیۀترسصورتمیپذیرد،آنهنگام


دربخشاول،تقدیسمادرخواستمی
یگوید]:
که میگوید« :ای پدر ما که در آسمانی ،نام تو مقدس باد»؛ [به این شکل است که] اشعیا [م 
خداوندلشکرهاراتقدیسکنید،هماواستترسوهراسشما.».دربخشدوم،تحققنجات[نوع]بشر

«
شودکهفقطازطریقعطیۀدینداریبهدستمیآید[.برایهمیناستکهنوشتهشده]:


درخواستمی
میمطرحمیشودکه

«داوریبدونترحمخواهدبودبرایکسیکهرحمتنکردهاست»؛اینعطیههنگا
واسطۀعطیۀعلمدرخواستمیشودکه


دربخشسوم،اجرایقانونالهیبه
میگوید«:ملکوتتوبیاید».

شودکهمیگوید«:ارادۀ


آموزدتانیکورفتارکندوازبدیبپرهیزد؛اینعطیههنگامیمطرحمی

انسانرامی
توانجامشود» .

 -۴۴1روحالقدس« ،آفتاب فهم»
القدساست،آننوریاستکهمیآیدتاماراروشنساخته،احیانمایدوایننورْ


حکمتکهعطیۀروح
کلیسارابنامیکند .

القدسدرانسانساکننباشد،ویمطابقباقاعدۀزندگیدرستهدایتنمیشود.ازآنجا


اگرعطیۀروح
کهخداعلتوجوداست،همچوناصلْواردروانمیشود،وازآنجاکهنظمزندگیکردناست،همچون
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گردد،وازآنجاکهعلتشناختاست،همچونآفتابفهمواردروانمیشود.او


عطیۀسرشتیواردروانمی
ها]رامنورمیسازد[ .]...


آنآفتابیاستکههمه[انسان
امااینحکمتکهازباالاست،کداماست؟آنحکیمدرکتابجامعهمیفرماید«:دیدمکهحکمتاز

بنابراین،میفهمیمکهحکمتیکنوراست،نوری

حماقتهمانقدربرتراستکهنورباظلمتتفاوتدارد.».
ناشیمیگردد.

ازباالازپدرنورهانازلمیشود»،کهازآنجا«هربخشندگینیکووهربخششکامل»

که«
ایننورنازلمیشودتاقدرتمعرفتمارامنوّرسازد،قدرتاحساسیماراشادکند،وقدرتاجراییمارا

تقویتنماید.آنازخدایینازلمیشودکهدرفهممتعالاست،ازفهمدرقدرتاحساسی،تابهپایین،

یعنیتااجرا .
اگرآننوریباشدکهنازلمیشودتاقدرتفهممارامنوّرسازد،اینرامشاهدهمیکنیم،زیرادرکتاب

ایبیلکۀکبریایخداوتصویریازنیکوییاو.و


آنبازتابنورابدیاست،آینه
حکمتمکتوباستکه«
حتیاگرتنهاباشد،قادربههرکاریهست،وچوندرخودمسکنداشتهباشد،همۀچیزهاراتازهمیسازد،

وستانیبرایخداوانبیامیسازد.زیراخدا

هابرروانهایمقدسریختهمیشودوازآنهاد


ودرمیانملت
فقط کسی را دوست میدارد که با حکمت ساکن است .آن در واقع ،زیباتر از خورشید است ،از ترتیب
حکمتبهحق«کرسیخدا»نامیدهشدهو

ستارگانفراتراست،ودرمقایسهبانور،ازآنفراترمیرود.».

روانیکهاینگونهتوصیفشد،وزیباترازآسماناست،حتیازتمامعالمهستی،همانکرسیخدااست .

شودتاقدرتاحساسیماراشادسازد.اینچنیناستکه


دوماینکهحکمتهمچوننورازباالنازلمی
شرابوموسیقیدلراشادمیسازند،وبرترازآنها،عشقبهحکمت».

درکتابحکمتمکتوباست«:
«شراب و موسیقی دل را شاد میسازند» ،یعنی از بیرون و مطابق نوعهای حکشده که خودِ حقیقت
نیستند ،بلکه نوعی شباهت به شئ هستند ،و بهراستی روان آدمی را پر نمیکنند ،بلکه آن را به شکلی
تخیلیشادمیسازند.اماآنجاکهوحدتمطابقحقیقتاست،درآنجاشادیاست،آنجاکهحقیقتْروانرا

آنرادوستداشتهام

سازد.دربارۀاینحکمت،حکیممیفرماید«:


کند،وآنراپرکرده،شادمی

روشنمی
ام،ودرکنارآن،ثروتراهیچشمردهام.آنرابیشاز


هاوچوبدستهایسلطنتیترجیحداده

وبهسلطنت
یکوییهاونفعیبیشمارازدستانشنصیبمن

تندرستیوزیباییدوستداشتهام.اماهمراهباآن،همۀن

فیلسوفمیگویدکهحکمتْ

شد.ودرهمهچیزشادیکردم،زیرااینحکمتپیشازمنبودهاست.».
آورد.اگراوبزرگاستبهاینعلتکهبهواسطۀحکمتتنویریافته،بزرگتراست


همراهمی

هایعظیمبه

لذت
نکهاصلآنرادوستمیدارد .

وقتیازآنشادمیشود،آنسا

سوماینکهحکمتازباالهمچوننورنازلمیشودتاقدرتاجراییماراتقویتنماید.بههمیندلیل

استکهدرکتابجامعهمیفرماید«:حکمتْشخصحکیمراقویترازدهرئیسشهرساختهاست.».توجه

ها،بهاندازۀحکمت
ته 
داشتهباشکههیچقدرتزیرآسمان(زمینییاانسانی)وهیچقدرتآسمانیوفرش 
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فوق آسمانی روان آدمی را تقویت نمیکند .به همین جهت است که در کتاب حکمت [نوشته شده]:
«حکمتواردروانخدمتگزارخداگردیده،وویعلیهپادشاهانایستادهاست»«.اوویرادرنبردیسخت
قراردادهتاغلبهیابدوبداندکهچیزینیرومندترازحکمتنیست .».
کندتامسکنخداوخانۀخداباشد،خانهایمورد

وبدینسان،اینحکمتْکلیساوروانآدمیرابنامی

پسند،خانهایزیباومستحکم .

بنابراین ،از پدر بسیار رحیم درخواست میکنیم ،از طریق تو ،پسر یگانۀ او که برای ما انسان شدی،
هماازگنجهایش،فیضروحهفتگونهراکهبهپریکاملبرتوقرار

مصلوبگردیدیوجاللیافتی،تاب
دارد،ارزانیفرماید:روححکمتبرایچشیدنمیوۀدرختحیاتکهبهراستیتوهستی،وطعمشیرینیهای

حیاتبخش او را بدانیم؛ عطیۀ فهم که نگاههای روح ما را منوّر میسازد؛ عطیۀ مشورت که ما را به

هایتوهدایتمیکند؛عطیۀقوتتاشدتحمالتدشمنرانابودسازیم؛عطیۀ


تنگدراثرقدم
طریقهای

علم تا پر از نورهای تعلیم مقدس تو باشیم و نیکی را از بدی تشخیص دهیم؛ عطیۀ دینداری که به ما
احشایرحمتمیبخشد؛عطیۀترسکهبادورساختنماازهربدی،زیرسنگینیاحترامبهکبریایابدی

دارد.درواقع،درآنجااستکهخواستهایکهمادرایندعایمقدس،درخواست


تو،مارادرآرامشنگاهمی
واسطۀصلیبتازتودرخواستمیکنیمکهاینهارابرایجاللنام


کنیمکهماراتعلیمدهی؛لذااکنونبه
بسیارمقدست،حاصلنمایی .
لقدس،اکرام،ستایش،شکرگزاری،جاللوسلطنتدرتمامیعصرهاباد.اینچنین

وتورا،باپدروروحا

باد .


توماس اهل آکوئیناس
 -۴۴۴سکونت تثلیثی
بهواسطۀ روحالقدس است که محبت به ما عطا شده (ر.ک .متون  )99 ،50 ،50 ،11و دوستان خدا

میشویم .

هرجاعملخداهست،خودِخدانیزبایددرآنجایافتشود،همچونعاملعمل.ازآنجاکهمحبتیکه
القدسیافتمیشود،الزماستکهخودِروحالقدستاآن


واسطۀروح

داریم،درمابه

باآنخدارادوستمی
سؤالمیکرد(-0قرن:)06:3

زمانکهمحبتداریم،درماساکنباشد.بههمیندلیلاستکهرسولمسیح
آیانمیدانیدکههیکلخداهستیدوروحخدادرشماساکناست؟»(اینمالحظۀنخستمستلزمیک

«
نتیجۀ آنی است) :از آنجا که بهواسطۀ روحالقدس است که دوستان خدا میشویم ،و آن محبوب ،در
111

تجربهً روح القدس نزد نویسندگان قرون وسطی

ست،ضروریمیشودکهپدروپسرنیز

خصوصیتدقیقمحبوب،درآنکسیکهدوستشمیداردحاضرا

واسطۀروحالقدسساکنباشند.اینهمانچیزیاستکهخداوندگارمادرانجیلحضرتیوحنا


درمابه
بهسوی او آمده ،نزد وی مسکن خواهیم گرفت» ،و نیز (-0یو « :)01:3از این
میفرماید ( « :)03:01

میشناسیمکهدرماساکناست،یعنیازآنروحکهبهمادادهاست .».


 -۴۴۲دوستان خدا بهواسطۀ روحالقدس
توماس آکوئیناس با حرکتاز مفهومدوستی نزد ارسطو ،بسیار فراترمیرود و مفهوم دوستان خدا را
واسطۀعرفایناحیهراین،وبهخصوصازطریقجانتاؤلر،مشهورماندهبود.درواقع،


سازدکهبه

آمادهمی
القدسبهماارزانیمیدارد،معرفتاسراراست .

آنچه 
روح
خصوصیتدوستیایناستکهدوستاسرارخودرابرایدوستشآشکارمیسازد.ازآنجاکهدوستی

کندوبهبیانیدیگر،دوقلبرایکیمیسازد،سرّیکهشخصبه


مشارکتیازاحساسمحبتایجادمی
یقلبخودشراترکنمیگوید.بههمیندلیلاستکهخداوندگاربه

دوستخودبهامانتمیسپارد،گوی

خوانم؛لکنشمارادوستخواندهام،زیراهرچهازپدر


دیگرشمارابندهنمی
شاگردانشفرمود(یو«:)05:05
القدساستکهمارادوستانخدامیسازد،مناسباستمکشوف


چونکهروح
شنیدهام،بهشمابیانکردم.».

شدناسرارالهیرابهاونسبتبدهیم.اینهمانچیزیاستکهرسولمسیحمیفرماید(-0قرن:)9:0

«چیزهایی را که چشمی ندید و گوشی نشنید و به خاطر انسانی خطور نکرد ،یعنی آنچه خدا برای
دوستدارانخودمهیاکردهاست،خداآنهارابهروحخودبرماکشفنمودهاست.».وازآنجاکهانسانبر
تواندسخنبگوید،بنابراین،مناسباست[اینامرراکه]انسانمیتواندازاسرار


داند،می

اساسآنچهمی
القدسمیگوید«:او


دربارۀروح
القدسنسبتبدهیم...همانگونهکهآن«نماد»


الهیسخنگوید،بهروح
بهواسطۀانبیاسخنگفتهاست.».


 -۴۴3روحالقدس ،مُهر ،مسح و بیعانه
توماسآکوئیناسباازسرگرفتنتعلیمحضرتپولسوپدرانکلیسا،روحالقدسرابهشیوۀکالسیک

تعریفمیکند،یعنیهمچونمُهر،مسحوبیعانه .

شوند؛لذابهواسطۀاواستکهماقبلازهرچیز،به


القدسبهمادادهمی

واسطۀروح

عطایایروحانیبه
ایمدرستعملکنیم،وبازبهواسطۀاواستکهراه


واسطۀاواستکهقادرشده

ایم،وبازبه

شکلخدادرآمده
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سعادتبهرویماگشودهشدهاست.اینسهمرحلهرارسولمسیحبیانکردهاست(-0قرن«:)00-00:0او
کهمارامسحنمودهاست،خداست.کهاونیزمارامُهرنمودهوبیعانۀروحرادردلهایماعطاکردهاست».؛
و نیز (افس « :)01-03:0از روح قدوسِ وعده مختوم شدید که بیعانۀ میراث ما است .».گویا این مُهر
( )signatioمربوط میشود به شباهت؛ مسح ( )unctioمربوط میشود به قابلیت انسان در قبال اعمال
میشود به امیدی که ما را بهسوی میراث آسمانی ،آن سعادت کامل،
کاملیت؛ بیعانه ( )pignusمربوط  
رهنمونمیگردد .


 -۴۴۱روحالقدس و سیر و نظارۀ خدا
دارد،مارادوستانخدامیسازدواینامکانرا


القدسبهماارزانیمی

گامنهادنبهحیاتالهیکهروح
بهمامیدهدتابراوسیرونظارهکنیم .

برترینخصوصیتدوستیایناستکهدرصمیمیتبادوستخودبهسرببریم.امادوستیانسانباخدا

درسیرونظارهبراوصورتمیپذیرد،مطابقآنچهرسولمسیحبهفیلیپیانگفتهاست(«:)01:3وطنمادر

القدسدوستانخدامیسازد،بدیهیاستکهخودِاومارانظارهگر


باتوجهبهاینکهماراروح
آسماناست.».
همۀماچونباچهرۀبینقابجالل

برخدابنماید.بههمیندلیل،رسولبازمیفرماید(-0قرن«:)01:3

خداوند در آینه مینگریم ،از جاللتا جالل به همان صورت متبدّل میشویم ،چنانکه از خداوند که روح
است .».

 -۴۴5روحالقدس ،عطیۀ عطاکننده
اندازساختار،ونهبهعنواناینکهاویکیاز


توانهمچونعطیۀخداتعریفکرد،ازچشم

القدسرامی

روح
هایتثلیثاست.ماازعطیهسخنمیگوییمپیشازآنکهعمالًدهشیباشد،امافقطزمانیکهآن


شخص
میشود،بااینکهدرچارچوبزمانعطا
چیزعطاکردنیباشد.لذاشخصالهیبهطورازلی«عطیه»نامیده 

شدهباشد.وانگهی،اینواقعیتکهایننامتلویحاًاشارهداردبهرابطهبامخلوق،کافینیستکهآنراصفتی
اساسی بسازیم :این فقط این نکته را مفروض میدارد که چیزی اساسی در مفهومش گنجانده شده،
همانگونهکهذاتدرمفهومشخصگنجاندهشدهاست ]...[.

نام «عطیه» بر رابطه با عطاکننده بهعنوان منشأ آن داللت دارد :به این طریق ،آن شامل خاصیت
روحالقدساست،یعنیصدور .

پیشازآنکهعطیه ایدادهشود،آنفقطمتعلقبهعطاکنندهاست؛اماپسازآنکهدادهشد،آنمتعلق

بهکسیاستکهبهاوعطاشدهاست.لذاکیفیت«عطیه»الزاماًبهمعنیدهشفعلیآننیست؛ودراین
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شرایط،نمیتوانآنرا«عطیۀانسان»نامید،بلکهفقط«عطیۀخدا»،یعنی«عطاکننده».وقتیعطاشد،

آنگاهبلی،اوروحیاعطیه«انسان»است .


گریگوری پاالماس
 -۴۴6روحالقدس ،همچون نیرو
رابیانمیدارد .

گریگوریپاالماسبراساسمفهومنیرو،وحدتتثلیثوpérichorèse
نیرو در موجودات متعلق به یک نژاد ،مشابه است ،اما آن خاص هر شخص است ،وقتی این شخص
شدهصدقنمیکند.زیرادراینجا


کند.اماایننکتهدرمورداینسهشخصالهیوپرستیده

خودشعملمی
فقطیکنیرویواحدوجوددارد.حرکتارادۀالهیواحداستکهتوسطعلتاولکهپدراستبرانگیخته
القدسظاهرمیشود .چنانچهبهاثراتبنگریم،اینامربدیهی


یابدودرروح

شود،توسطپسرتحققمی

می
سازد،بلکهآشیانهای


ایمشابهنمی

نماید.زیرااینجا،هرنیرویطبیعیشناختهشدهاست.پرستوآشیانه

می
ایدیگریکصفحۀدیگرمینویسند،حتیاگرآشیانهوصفحهازعناصریواحدتشکیل


دیگر،ونویسنده
شده باشند .اینچنین است در مورد پدر ،پسر و روحالقدس :هر شخص اثری را بر میانگیزد که خاص
خودشاست.اماهرچهکهتوسطآنسهخلقمیشود،عملیاستواحد.براساساینخلقتاستکه

پدرانکلیسابهماامکانمیدهندکهدرککنیمنیرویالهینیروییاستواحددرسهشخص،واینکه

خاصهریکازآناننیست،ودرهمگیمشابهاست .


جان تاؤلر
 -۴۴7آمادهسازی خویش برای دریافت روحالقدس
آمادهسازی خویشتن برای دریافت روحالقدس ممکن است متناقضنما به نظر برسد ،زیرا روحالقدس

نمیکندکهدرآن،
عطیۀرایگانخدااست.درواقع،جانتاؤلریکآمادگیاخالقییازاهدانهراپیشنهاد 
ارادۀشخصنقشمهمیدارد،بلکهمطابقباتعلیمعرفانناحیۀراین،اوپیشنهادمیکندکه«خویشتنرا

خالیکنیم»یاازخودخلعیدنماییم،تاجارابرایخدابازبگذاریموباروحاوزندگیکنیم .
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پساینروحالقدسمحبوببرشاگردانوبرتمامآنانیآمدکهآمادۀدریافتاوبودند؛اوباغناییعظیم،

لبریزی پر،آمدو ایشان را بهلحاظ درونیآبیاری کرد،گویی آبهای رود راین را باسدی مسدود کنیم و
ناگاهسدرابرداریم.دراینصورت،رودباشدتکاملجاریخواهدشدوازکنارههایخودبیرونخواهد


به
همهچیزراغرقکندوهمهچیزرابپوشاند،وتمامدرههاوهمۀاعماقراکهبرسر

رفت،گوییمیخواهد 

القدسباشاگردانوباجمیعآنانیبهعملآوردکه


راهشباشدپرخواهدکرد.بهاینشکلاستکهروح
عملمیآورد؛اوهمۀژرفاهاراپر


وقفهبه

آمادۀدریافتاوبودند.اینهمانکاریاستکههرساعتوبی
ساختهودربرمیگیرد،یعنیدلهاوروانهاییراکهجاییدرآنهابیابدوآنهارابافیض،محبتوعطایاپر

سازد،باغناییکهنمیتوانوصفکرد[ .]...


می
منظوردریافتروحالقدسپرستیدنیچهباید

اکنونبایدمالحظهکنیمکهبرایآمادهساختنخویشبه

عملآورد.اوبایدمکانهاییرا


بکنیم.نزدیکترینوبرترینآمادگیراخوداوبایددرانسانتحققبخشدوبه
برایخودآمادهسازدوخودرادرانساندریافتکند.اماعملیکهبهواسطۀآناوانسانرابهاینشکل

آماده میسازد تا خودش را در او دریافت کند ،کدام است؟ روحالقدس دو کار در انسان انجام میدهد:
سازد؛دوم،اینخألراتاآنجاکهآنرابیابد،پرمیسازد .


نخست،اوراخالیمی
ترینآمادگیاستبرایدریافتروحالقدس،زیراتاآنمیزانیادرجۀدقیق


خالیساختننخستینومهم
القدسمیگردد.


انوهماندرجه،قادربهدریافتروح
کهخألدرانسانایجادشود،اینانسانتاهمانمیز
ایراپرکنیم،ابتدابایدآنچهراکهدرآنهست،بیرونبریزیم.اگرمیخواهیم


خواهیمبشکه

زیراوقتیمی
درآنشراببریزیم،بایدآبرابیرونبریزیم،زیرادوچیزمادینمیتوانندمکانیواحدرااشغالکنند.پس

اگرشراببایدداخلگردد،بایداولآببیرونشود،زیراآنهادوچیزمتضادهستند.برایآنکهخداداخل
گردد،الزاماًبایدمخلوقرابیرونکرد.هرمخلوقیبایدبیرونکردهشود،بهیکشکلیابهشکلیدیگر[.]...
پسانسانبایدبگذاردکهگرفتهشده،خالیوآمادهگردد.بایدهمهچیزرارهاکند،حتیازاینرهاشدگی
نیزبیرونبیاید،آنرانیزرهاکند،آنرابههیچبشمارد،امابهسوینیستیصرفِخودبشتابد.درغیراین

راندومانعمیشودکهاوکارخودرادرویتابهآخریندرجه


القدسراازخودمی
صورت،اوقطعاًروح
یرانمییابیمکهاینطریقراجستجوکند .

بهعملآورد.اماکس

چون این آمادگی نخست تکمیل شد ،روحالقدس بیدرنگ عمل دوم خود را در شخصی که اینچنین
طورکاملپرمیسازد.هرچقدر


کنندگیاینشخصرابه

آورد:اوتمامظرفیتدریافت

عملمی

آمادهشده،به
بهراستیخالیشدهباشی،بیشتردریافت خواهیداشت؛هرچقدرازتوکمتربافیماندهباشد،بیشترازاو

دریافتخواهیکرد.عزتنفس،روح،اراده،بایدخودراازهمۀاینهاخالیسازی.حتیاگرآسماندربرابر
توگشودهشود،نبایدبخواهیواردآنشوی،مگراینکهنخستاطمینانبیابیکهخدااینراازتومیخواهد.

القدسعطامیشودوآنراتماماًپرمیسازد[ .]...


،فقطدراینخألاستکهروح
«دریکمکانواحد»
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سازدوباقوتبرروانآنانمیدمد،


القدسایشانراپرمی

اینانهستندمسکیناندرروحواقعی؛روح
یوبیرونی،درتواناییهایدرونیو

یعنیتمامغنایخودوهمۀگنجخودرابرآنمیریزد،درانسانیتدرون

ترینها.تنهاکاریکهانسانبایدانجامدهد،ایناستکهاجازهدهدآماده
هاوپایین 


بیرونیاو،درباالترین
شودوبهروحالقدسجایخالیراتقدیمکندتااوبتواندعملخودرادرآنبهکمالبرساند.
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مؤخره
القدس،جانکلیسا،هموارهالهامبخشحیاتمسیحیدر


شودکهروح

درخاتمۀاینسفر،مشخصمی
طولقرونواعصاربوده،وهماواستکهخودِآنمحبتیاستکهموجباینحیاتبودهاست.برحسب

هایمختلف،تأکیداتگوناگونیبرروحالقدسگذاشتهشدهاست.گاه،تعمیداستکههمچونظهور


دوره
القدسبهعنوانمحبت


اند،گاهنیزروح

شود،گاهعطایاهستندکهبیشترموردتوجهقرارگرفته

الهیظاهرمی
راو...بهبیانیدیگر،شاهدتدبیرروحالقدسهستیم:عملاودرزندگیمااستکه

یادگرگونیوتبدیلد
اساساًموردتوجهبودهاست .
عنوانیکیازشخصهایتثلیثنیزادراکشدهاست.ولیکناینتصریحدربارۀطبیعت


القدسبه

اماروح
روحالقدس نسبتاً متأخر صورت گرفته و به سدۀ چهارم باز میگردد ،و به شکل جدلی ،در مبارزه با

تروچشمگیرتردررسالههای


ایپرصالبت

هایپیروانآریوستحققیافتهاست.سپسمسألهبهشیوه

طغیان
الهیاتیتثلیثیازسرگرفتهشد،یعنیاززمانسیریلاسکندرانیتادورۀقرونوسطی .
دگیدرروحالقدسکهدقیقاًشرطزندگیمسیحی

اماهربار،آنالهیاتتثلیثیکهبسطدادهشده،اززن
القدساستکهتصدیقکردنمسیحوزندگیدراوراعطامیکند.

گونهایکهخودِروح
استجدانگشته،به 

گونهای خاص روشنگر هستند :یکی
در نتیجه ،بهعنوان مؤخره ،دو متن معاصر را مطرح میسازیم که به 
نوشتۀ پاپ ژانپل دوم است که جایگاه روحالقدس را در دورۀ یوبیل مورد تأکید قرار میدهد ،و دیگری
نوشتۀ کاردینال کـُنگار است که همسو با شورای واتیکان دوم که وی یکی از عاملین آن بوده ،تجربۀ
القدسرادرطولاعصار،ونیزاهمیتاورادرروزگارما،بهیادمیآورد .


روح


ژانپل دوم
 -۴۴3روحالقدس و هزارۀ نو
گرچههزارۀنومتمرکزاستبرتجلیلازوالدتمسیح،اماحضورروحالقدسرانبایدنادیدهگرفت،زیرا

القدساستکهکلیسامسیحراتصدیقمیکند.


واسطۀروح

گیریحضورداشتوهمچنینبه

اودرتن
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دراینانتهایقرنبیستمودرچشماندازهزارۀسومازبهجهانآمدنعیسیمسیح،فکروقلب

 -19
سوییوبیلبزرگیدوختهایمکه


القدسمعطوفشدهاست،درآنحالکهنگاهخودرابه

سویروح

کلیسابه
توسطآن،کلیسااینرویدادراجشنخواهدگرفت.اینآمدندرواقعدرترتیبزمانبشریصورتگرفتهو
همچونرویدادیاستکهمتعلقبهتاریخبشربررویزمیناست[ .]...
اکنونبرایآنآمادهمیشود،مستقیماً


بردوکلیساازهم

یوبیلبزرگکههزارۀدومرابهپایانمی
-51
دارای نمودی مسیحشناختی است:در واقع ،سخن در مورد تجلیل ازوالدت عیسی مسیح است .در عین
ازطریقروحالقدس»تحققیافتهاست.

شناختیاست،زیرارازتنگیری«


القدس

حال،آنداراینمودیروح
اینکارهمینروحبودکهباپدروپسرهمذاتبوده،دررازمطلقخدایواحدوسهگانه،هماناشخص-

امخلفتازخداحاصلمیشود،اصلمستقیم،

محبت،عطیۀنامخلوق،سرچشمۀابدیهرعطیهایکهدرنظ

وبهیکمعنا،موضوعتماسیاستکهخدادرنظامفیض،ازخودشارائهمیدهد[ .]...

القدسصورتمیگیردودرنتیجه،متعلقاستبهمحتواییوبیلبزرگ


واسطۀروح

همۀاینهابه
 -50
بهواسطۀ
آتی .کلیسا فقط میتواند در روحالقدس ،برای این یوبیل آماده شود .آنچه در «پری زمان»  
واسطۀاودرخاطرۀکلیساتحققیابد.بهواسطۀاواستکه


تواندفقطبه

القدسصورتگرفت،اکنونمی

روح
اینامرمیتوانددرمرحلۀجدیدتاریخبشربررویزمینفعلیتیابد:سال0111پسازوالدتمسیح .

خداوندگاریکهحیاتمیبخشد» 

روحالقدس:نامۀپاپیتحتعنوان«

القدسوحضورتقدیسکنندۀاودربطنجامعۀ


طورخاصبهروح

،مرحلۀدومآمادگی،به
سال0911
همانطورکهدرنامۀ
یوبیلبزرگکهپایانبخشهزارۀدوماست -

شاگردانمسیحاختصاصخواهدیافت«.
بهواسطۀ
شناختیدارد،زیرارازتنگیری” 


القدس

]نمودیروح
پاپیDominum et vivificantemنوشتم...[-
روحالقدس“صورتپذیرفتهاست.اینکارهمینروحبودکهباپدروپسرهمذاتبوده،دررازمطلقخدای

محبت،عطیۀنامخلوق،سرچشمۀابدیهرعطیهایکهدرنظامخلفتازخدا

واحدوسهگانه،هماناشخص-

حاصلمیشود،اصلمستقیم،وبهیکمعنا،موضوعارتباطیاستکهخدادرنظامفیض،ازخودشارائه

گیریبهمنزلۀقلۀکوهاست ».


دهد،رازتن

دهد.دراینعطیه،دراینارتباطیکهخداازخودارائهمی

می
کلیسا فقطدر روحالقدس است کهمیتواند برای خاتمۀ این دو هزار سال آماده شود.آنچهدر «پری
تواندفقطبهواسطۀاودرخاطرۀکلیساتحققیابد .


القدسصورتگرفت،اکنونمی

واسطۀروح
زمان» 
به
هاوهمۀمکانها،مکاشفۀمنحصربهفردیراکهمسیحبرای


القدسدرکلیسایتمامزمان

درواقع،روح
تسلیدهنده ،یعنی
انسانها آورد ،فعلیت میبخشد و آن را در روان همه زنده و اثربخش میسازد « :

القدسکهپدراورابهاسممنمیفرستد،اوهمهچیزرابهشماتعلیمخواهددادوآنچهبهشماگفتم،


روح
بهیادشماخواهدآورد(».یو .)06:01
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تجربهً روح القدس

بنابراین ،در میان نخستین وظایف آمادگی برای یوبیل ،کشف مجدد حضور و عمل روحالقدس را
بینیم.اودرکلیساازطریقرازهایمقدسعملمیکند،خصوصاًازطریقرازتأیید،یادرعطایا،نقشها


می
هایگوناگونوخاصکهبرایخیریتکلیسابرمیانگیزد .


وخدمت

یوبیلسال 0111


ایوْ کـُنگار
 -۴۲1تجربۀ روحالقدس در طول اعصار
القدس،کوشیدهاینمکاشفۀتداومیابنده(ر.ک.متن)1را


بارۀروح
کاردینالکـُنگاربانگارشکتابشدر 
دارد،بهیادآورد.آنکسکهبهواسطۀانبیاسخنگفتودر


القدسرادرطولتاریخبیانمی

کهعملروح
پُریدرمسیحساکنبود،امروزنیزباماسخنمیگوید.برمااستکهاورابپذیریموازطریقاوزیست
نماییم! 
مکاشفهمبتنیاستبرآنچهخودِخداازطریقتاریخقومشبهماانتقالداده،تاریخیکهتوسطافراد
الهامیافتهموردتفسیرقرارگرفت،واینافرادهماناانبیاوحکیماناسرائیلبودند،وسپس،برایرویداد

انایشان.پسابتدابایدازنوشتههایکانـُنی

قاطععیسیمسیح،توسطانجیلنگاران،رسوالنیاسخنگوی

ایکهمیتوانآنرادورۀ


سؤالکرد.امااگرخدابهعملکردندرتاریخودرزندگیافراددرفراسویدوره
القدسانجاممیدهد؟ -آیاچیزینیست


وآیااینهمانکارینیستکهروح
تأسیسنامیدادامهمیدهد -

ایندورۀتأسیسرخدادوبهشکلیریشهایازآننتیجهشدهاست،بیاموزیم؟[]...تجربۀ

کهازآنچهبعداز
روحادامهیافتهاست.اینتجربهامروزنیزوجودداردوبیشازهرزماندیگریشدیداست،درعینحال
آموزد،هنجارینباقیمیماند.بازیمیانکتبمقدسوسنتزندهدرهمین


کهآنچهدورۀتأسیسبهمامی
امرنهفتهاست.بههمیندلیلاستکهتاریخرابازسازیخواهیمکرد،اماقطعاًنهتاریخعملروحالقدسرا-
بلکهلحظاتمهموپرمفهومشناختیراکهازاوتهیهکردهومیکنیم[ .]...

کاریکهغیرممکناست!-
عیتخدااست،آنگونهکهنزدماآمده،ودرماوتوسط

«تجربه»:منظورازایناصطالح،آنادراکازواق
سویخودجذبمیکند،یعنییکوجودبرای


مافعالاست،ومارادریکمشارکت،یعنییکرفاقت،به
وجودیدیگر.همۀاینهاالبتهدرآنسویدیدورؤیاقراردارد،بدونابطالفاصلهدرنظامشناختخودِ
سویطرحیازحضورخدادرماهمچونمقصدمحبوبزندگیمان:حضوریکهاز


ازآنبه
خدا،بلکهباعبور
هاودراثراتآرامش،شادی،اطمینان،تسلی،تنویروهرچهکهمحبتراهمراهیمیکند،


طریقنشانه
اند،درجهایاستخاص،حتیاستثنایی،ازاین


ایکهعرفایبزرگتوصیفکرده

گردد.تجربه

محسوسمی
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ادراکازحضورخداییکهخودرادردسترسقرارمیدهد،تابتوانیمازآن«لذتببریم»،یعنیازچیزیکه

موضوع زندگی معرفت و محبت است .در آن سوی امور استثنایی ،امور عادی یافت میشود .در دعا ،در
ه،حضوروعملخدارادردعوتها

اجرایرازهایمقدسایمان،زندگیدرکلیسا،محبتبهخداوبههمسای
هایکهگفتیم،تجربهمیکنیم .


ودرنشانه
بدیهیاستکهآگاهیازاینتجربهوتصریحآنفقطازطریقاصطالحاتیاتفسیریمفهومیکهازآن
هایماشهادتمیدهدکهفرزندانخداهستیم(».روم.)06:1


همانروحدرروح
مااست،میسرمیشود«.

کنیم.تجربۀدینیهمیناست.نمیتوانیمشککنیم.تجربه،اطمینان


ماخودرادرارتباطباخدادرکمی
آورد.آنچهایناطمینانراتأییدمیکند،انسجاموهمگنیتجربۀماوتجلیاتشبا


همراهمی

خاصخودرابه
ازآنسخنمیگوید .

شهادتسایرمؤمنینوآنابْرشاهداناستکهرسالهبهعبرانیان

منایماندارمبهروحالقدس
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نمایه
 -۴روحالقدس ،یک شخص از تثلیث
روحالقدسمخلوقنیست(متون،)31،00بلکهخدااست(متون)11،65،15،10،31،0واینآن

چیزیاستکهپدرانکلیسامیکوشندنشاندهند .

سهخداوجودندارد،بلکهیکخدادرسهشخص:اینهمانوحدتدرتثلیثاست(متون،01،6،1،3
 .)93،61،11،11،11،31،31
استعارههاییدر

طبیعتروحالقدس(متون-.)006،015،011،11،55،50،50،19،13،30،00،6

اینزمینه(متون .)90،60،39،30،03،00
صدور:ارتباطمنشأروحالقدسباپدر(متون-.)95،5مسألۀ«صدورازپسر»(متون .)95،53،5

رسالتروحالقدس(متون .)005،16

ارتباطروحالقدسباپسر(متون .)015،91،66،09،05


 -۲عطیۀ روحالقدس
روحالقدسدرحالعملدرخلقت؛وخلقتتازه(متون .)63،09،1

یروحالقدسدرتعمید(متون)11،31،06،00،0؛مُهرومسح(متون .)003،60،51،01

اعطا
عطیۀروحدرعهدعتیقوعهدجدید(متون .)019،91،11،61،51،06،01،01،1

القدسدرپریاشبرمسیح(متون .)10،66،09،05


قرارگیریروح
روحالقدس و محبت
ثمرات روحالقدس (متون   -.)001 ،019 ،011 ،90 ،91 ،11 ،15 ،10 ،11 ،01
(متون .)011،015،99،60،55،51،50،51،01
روحالقدسوکلیسا(متون .)001،69،01،9،1،1

درخواستودعابهروحالقدس(متون .)001،011،016،010،19،11،16،11،13،59،51

زندگیدرروحالقدس(متون،000،000،013،16،13،10،19،65،61،31،36،33،05،01،03

روحالقدسوملکوتخدا
دگرگونیدرروحالقدس(متون -.)010،96،90،15،11،61

-.)009،001،001
(متون.)11،10
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