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توجه
مطالعه و کسب دانش در زمینه کتابمقدس و الهیات بهتنهایی هیچ کس را خادم
نمیسازد .فقط کسانی افتخار خدمت به خداوند را دریافت میدارند که حاضر باشند
»خدمت« کنند ،نه »ریاست«؛ حاضر باشند ،آخر باشند ،نه اول؛ حاضر باشند افتخار را
به دیگران بدهند و از حق خود بگذرند!
آنچه که یک مسیحی را شایسته خدمت به خداوند میسازد ،روحیۀ خدمتکاری
است .اگر چنین روحیهای در وجود مسیحی شکل گرفته باشد ،آنگاه ،و فقط آنگاه
است که دانش الهیات و کتابمقدس میتوانند او را برای خدمت مؤثرتر مجهز
سازند.
دعای ما این است که چنین روحیهای در همۀ ما شکل بگیرد .آمین!

مقدمه
عیسی در خاتمۀ خدمت خود بر روی زمین ،به شاگردانش فرمود که زمان آن فرا
رسیده است که از پیش ایشان برود .سپس گفت» :و من از پدر سؤال میکنم و
تسلیدهندهای دیگر به شما عطا خواهد کرد تا همیشه با شما بماند ،یعنی روح راستی
که جهان نمیتواند او را قبول کند زیرا که او را نمیبیند و نمیشناسد؛ و اما شما او را
میشناسید زیرا که با شما میماند و در شما خواهد بود« )یوحنا ۱۶:۱۴ـ.(۱۷
در اینجا ،عیسی در مورد روحالقدس یعنی شخص سوم تثلیث سخن میگفت.
خدای پدر ،پسرش عیسی را به جهان فرستاد تا خود را بر ما آشکار سازد .چون
عیسی به آسمان نزد پدر بازگشت ،روحالقدس را فرستاد تا در دل ایمانداران ساکن
گردد .روحالقدس ،مسیح را بر ما آشکار میسازد .با وجود اینکه نمیتوانیم
روحالقدس را ببینیم ،اما هنگامی که خود را به او تسلیم میکنیم ،میتوانیم حضور و
هدایت او را احساس نماییم.
نمادهای متعددی برای روحالقدس در کتابمقدس وجود دارد :باد )اعمال (۲:۲؛
کبوتر مهربان )متی ۱۶:۳ـ(۱۷؛ آتش )متی (۱۱:۳؛ و آب )یوحنا ۳۷:۷ـ .(۳۹این
نمادها معرف جلوههای مختلف روحالقدس و خدمتش به ما میباشد .او یک کبوتر،
دوست و یاور رئوفی است که پا به پای ما ،ما را همراهی میکند .او آب زنده است
که در درون ما میجوشد .او آتش مقدسی است که زندگی روحانی ما را صیقل داده،
ما را به هر آنچه که با زندگی نوین ما در مسیح همخوانی ندارد ملزم میسازد .او
ِ
ایمانداران پر از روح در تجلیات معجزهآسا و
بادی نیرومند است که از طریق
مافوقطبیعی عمل میکند.
در این کتاب ،ما شما را با این دوست و یاور مهربان ،یعنی روحالقدس آشنا
خواهیم کرد .در بخش نخست کتاب ،طی سه درس ،به این سؤال پاسخ خواهیم داد
که روحالقدس کیست .خواهیم دید که او یک شخص است و دارای قابلیت تعقل،
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احساس و تصمیمگیری میباشد .او تمام صفات خدا را داراست .او یار و یاور ماست
و در همۀ موقعیتها در کنار ما باقی خواهد ماند.
در بخش دوم ،یعنی درسهای  ۴تا  ،۷قدرت روحالقدس را بررسی خواهیم کرد.
روحالقدس دوستی نیرومند است که در آفرینش عالم هستی ،در انتقال پیام خدا به
انسان ،و در بازگشت جانهای گمشده فعال میباشد.
در بخش سوم ،کمکهای عملی روحالقدس را به مؤمنین مورد مطالعه قرار
خواهیم داد .او به ما در عبادت و در خدمت به یکدیگر یاری رسانده ،تصویر مسیح
را در ما شکل میبخشد.
ً
شخصا با دوست الهی خود
دعا میکنیم که این کتاب درسی شما را برانگیزد تا
یعنی روحالقدس ارتباط برقرار کرده ،بتوانید روز به روز در بلوغ روحانی رشد کرده،
پاداشهای نامحدود زندگی پر از روح را تجربه نمایید!

اهداف این کتاب درسی
پس از مطالعۀ این کتاب ،باید بتوانید:
۱ـ صفات الهی روحالقدس را بیان کنید.
۲ـ عمل روحالقدس را در آفرینش عالم هستی ،و در برقراری ارتباط با انسان ،و
در بازگشت او بهسوی خدا توصیف نمایید.
۳ـ معنی پرستش روحانی ،تعمید روحالقدس ،عطایای روح ،و ثمرۀ روح را درک
کنید.
۴ـ ارزش زندگی پر از روح را تشخیص دهید ،و طالب این باشید که روحالقدس،
عیسی مسیح را در زندگی شما متجلی سازد.

مقدمه ۷

نویسندۀ این کتاب
ویلیام فاراند

)F. Farrand

 (Williamبر مبنای تجربۀ بسیار غنی خود بهعنوان

شبان ،مبشر ،معلم مدرسۀ کتابمقدس ،و مدیر ،این کتاب را نوشته است .وی در
سال  ۱۹۵۱برای خدمت دستگذاری شد .او بهمدت  ۲۶سال بهعنوان مبشر در سیالن
و فیلیپین خدمت کرده است .همچنین بهمدت سه سال استاد کالج کتابمقدس
سیالن و مدت ده سال استاد دانشگاه کتابمقدس  Bethelدر مانیل بوده است .در
حال حاضر ،وی در کالج کتابمقدس  Immanuelدر  Cebuدر جمهوری فیلیپین
مشغول خدمت است و مسئولیتهای مختلف اداری و علمی را عهدهدار میباشد.
آقای فاراند لیسانس کتابمقدس را از  Eastern Bible Instituteدر پنسیلوانیا و
مدرک فوق لیسانس خود را در کتابمقدس و الهیات از دانشگاه
Assemblies of God Graduate School

در

Springfield, Missouri

اخذ کرده

است.

نحوۀ مطالعه این کتاب
کتاب حاضر به شیوهای ویژه نگارش یافته است که خواننده بتواند از آن
بهصورت خودآموز استفاده کند.
در مقدمه درس ،کلیات و اهداف درس ارائه شده است .سپس قسمتهای
مختلف درس را یک به یک مطالعه نمایید و به سؤاالت مطرح شده پاسخ دهید .این
سؤاالت در البالی دروس گنجانده شدهاند .پاسخهای صحیح سؤاالت را در آخر هر
درس خواهید یافت .جوابهای خود را با آنها مقایسه کنید .برای کمک به خودتان،
بهتر است تا زمانی که خودتان به سؤاالت پاسخ ندادهاید ،به پاسخها نگاه نکنید.
در پایان هر درس نیز یک خودآزمایی وجود دارد .این خودآزمایی شما را در
ً
احیانا توجه نکردهاید ،یاری
بهخاطر سپردن مطالب درس و یادگیری نکاتی که
میدهد .پاسخ صحیح به سؤاالت خودآزمایی در پایان کتاب آمده است.
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ارزش دانشگاهی این دوره
هر کتاب از دورۀ »خدمت مسیحی« معادل یک واحد دانشگاهی ارزش دارد
)لیسانس الهیات معادل  ۱۲۸واحد میباشد( .دانشجویان میتوانند کتابهای دوره
»خدمت مسیحی« را به سه شیوه مطالعه کنند:
نخست ،این کتابها را میتوانند فقط برای اطالعات عمومی و مطالعه شخصی
بخوانند؛
دوم ،میتوانند آن را مطالعه کرده ،و در پایان فقط آزمونهای میانی را بهشرح زیر
بگذرانند؛
سوم ،میتوانند پس از گذراندن آزمونهای میانی ،آزمون رسمی و نهایی را طبق
توضیحات زیر بگذرانند و یک واحد دانشگاهی اخذ کنند.

آزمونهای میانی
در پایان کتاب ،سؤاالت مربوط به آزمونهای میانی را خواهید یافت .در بخش
انتهایی این آزمون ،پاسخنامهای وجود دارد .پاسخنامه را از کتاب جدا کنید؛ نام و
نشانی خود را روی آن بنویسید ،و سپس به سؤاالت پاسخ دهید .پس از آن ،پاسخنامه
را برای ما ارسال دارید تا آن را اصالح کرده ،به شما عودت دهیم.
ِ
کتاب دورۀ »خدمت مسیحی« یک گواهینامه تقدیم دانشجو
پس از اتمام هجده
خواهد شد.

آزمون رسمی )نهایی(
دانشجویانی که مایل باشند ،میتوانند پس از گذراندن آزمونهای میانی ،برای
دریافت آزمون رسمی هر کتاب ،یک فرم ثبتنام رسمی

ICI

تکمیل نمایند و با

پرداخت هزینه مربوطه ) ۱۵دالر برای هر امتحان( ،آزمون رسمی را بگذرانند .این
آزمون از آنجا که ارزش دانشگاهی دارد ،باید نزد یک شبان یا خادم رسمی کلیسا

مقدمه ۹
گذرانده شود .در صورت موفقیت در این آزمون )امتیاز  ٪۸۰و باالتر( ،دانشجو یک
واحد کسب خواهد کرد و گواهی مربوط به آن درس را از دفتر بینالمللی

ICI

دریافت خواهد داشت.
در صورت تکمیل هجده کتاب دوره »خدمت مسیحی« دانشجو هجده واحد
رسمی از  ۱۲۸واحد الزم برای اخذ لیسانس الهیات را کسب میکند .در این صورت،
دانشجو میتواند با ورود به دورههای پیشرفتهتر دانشگاهی ،تحصیل الهیات را تا حد
فوق دیپلم ) ۶۴واحد( یا لیسانس ) ۱۲۸واحد( ادامه دهد .قابل ذکر است که
واحدهای این دوره برای سطح لیسانس دوم قابل استفاده نخواهد بود.
برایتان آرزوی موفقیت میکنیم

بخش اول
روحالقدس و شخصیت او

درس اول

روحالقدس شخصی است کامل

هنگامی که من و خانوادهام به فیلیپین رسیدیم ،یعنی به جایی که میبایست
مدیریت کالج کتابمقدس  Immanuelرا بر عهده میگرفتم ،کارکنان و دانشجویان
برای ما ضیافتی ترتیب داده بودند .همه نوع غذاهای محلی تدارک دیده شده بود ،و
فضای سرگرمکنندۀ میهمانی بسیار شادیبخش بود .شنیدم که یکی از دانشجویان
ً
میگفت» :من
واقعا چنین جشنهایی را دوست دارم «.آن روز ،روزی بهیاد ماندنی
بود.
نمیدانم اگر ایشان هدف میهمانی را فراموش میکردند ،چه احساسی به من
دست میداد .اما چنین نبود .کسی ایستاد و گفت» :ما از خوراک و تفریح لذت بردیم،
اما این دلیل اصلی حضور ما در اینجا نیست .ما برای خیرمقدمگویی به رئیس
جدیدمان جمع شدهایم«.
بعدا وقتی که در این مورد اندیشیدم ،شهادتهای مربوط به ضیافت بسیار
ً
مهمتری را بهخاطر آوردم یعنی میهمانی دریافت برکات و عطایای روحالقدس.
بسیاری از افراد در مورد برکاتی که از روحالقدس دریافت کردهاند صحبت میکنند،
اما فراموش میکنند که در مورد شخصیت الهی او نیز سخن بگویند.
بعضی ممکن است فکر کنند که روحالقدس یک نیروی فاقد شخصیت و اراده و
تفکر است .اما روحالقدس شخصی است کامل .بههمین جهت ،میتوانیم با او
رابطهای شخصی داشته باشیم که تمام وجودمان را ارضا کند؛ او میتواند عمیقترین
نیازهایمان را برآورده سازد و ما را برای جایگاهمان در ملکوت خدا آماده نماید .در
این درس ،به بررسی دالیل مندرج در کتابمقدس در مورد شخصیت روحالقدس
پرداخته ،نتایج آن را مطالعه خواهیم کرد.

 ۱۴درس اول

رئوس مطالب
خصائل روحالقدس بهعنوان شخص
کارهای روحالقدس برای ایمانداران
ِ
بودن روحالقدس
اشارات دال بر شخص
رابطۀ شخصی ما

اهداف درس
پس از مطالعه این درس ،باید بتوانید:
● خصائل و کارهای روحالقدس و اشارات مربوط به او را مورد بحث قرار
دهید ،و از این راه از این گفته دفاع کنید که »روحالقدس شخصی کامل است«.
● از آنجا که روحالقدس یک شخص است ،نوع رابطۀ شخص به شخص را که
میتوانیم با او داشته باشیم ،توصیف نمایید.

فعالیتهای یادگیری
 -۱مقدمۀ کتاب را بخوانید .این امر به شما کمک خواهد کرد تا هدف کتاب و
دورۀ درسی و چگونگی انجام تمرینهای هر درس را درک کنید.
 -۲رئوس مطالب و اهداف آن را مطالعه کنید .اینها به شما کمک خواهند کرد تا
مطالب مهم درس را که باید فرا گیرید ،مشخص نمایید.

روحالقدس شخصی است کامل ۱۵
 -۳درس را خوانده ،تمرینهای آن را انجام دهید .پاسخ سؤاالت را در محلهای
تعیینشده بنویسید .در مورد پاسخهای طوالنیتر ،از دفتر یادداشت استفاده کنید.
پاسخهای خود را با پاسخهای درست در انتهای درس مقایسه کنید.
 -۴خودآزمایی انتهای درس را انجام داده ،پاسخهای خود را به دقت کنترل کنید.
هر یک از اقالمی که به آنها پاسخ صحیح ندادهاید مرور کنید .پاسخها در انتهای کتاب
آمده است.

متن درس

خصائل روحالقدس بهعنوان شخص

مقدمه
وقتی کلمۀ شخص را بهکار میبریم ،احتماال ً انسانی در نظرمان مجسم میشود که
مانند خودمان قادر به اندیشیدن و احساس کردن و تصمیمگیری باشد .قابلیتهای
ادراک و احساس و انتخاب را خدا به ما عطا کرده است؛ او ما را بهصورت خود
ِ
ً
صرفا نسخهای مخدوش از او
شکل شخص است؛ ما
آفریده است .او عالیترین
هستیم .بنابراین ،وقتی میگوییم که روحالقدس یک شخص است ،منظورمان این
نیست که او شبیه ماست ،بلکه منظور این است که شخصیت ما از روی مدل الهی
الگوبرداری شده است .بههمین دلیل ،ما نیز همان خصوصیات اساسی »شخصیت« را
دارا میباشیم ،یعنی قابلیت اندیشیدن ،احساس کردن و تصمیم گرفتن.
تمام خصائلی که شاخص شخصیت میباشند در روحالقدس یافت میشود .او
موجودی زنده است .در واقع ،چنانکه خواهیم دید ،او منبع و بخشندۀ حیات است و
کسی است که »روح حیات« میباشد )رومیان .(۲:۸
از آنجا که ما معموال ً شخص را کسی مجسم میکنیم که دارای بدن جسمانی و
قابل رؤیت است ،مفهوم واقعی کلمۀ شخص را نادیده میگیریم ،مفهومی که به
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خصائل واقعی شخصیت مربوط میشود ،یعنی قابلیت ادراک ،احساس ،و انتخاب.
اگر روحالقدس فقط یک نیروی غیر بشری بود ،آیا شخصیتش در زندگی روزمرهتان
اهمیت بیشتری پیدا میکرد؟ از آنجا که او یک شخص کاملی است که میتواند فکر
کرده ،احساس داشته باشد ،و انتخاب کند ،کانال تمام و کمالی است برای انتقال
خواستهای شما به خدا و ارادۀ خدا به شما!
 -۱بر پایۀ بحث مطرح شده در این بخش ،کدام یک از عبارات زیر ،این جمله را
بهتر تکمیل میکنند؟ وقتی که میگوییم که روحالقدس یک شخص است ،منظورمان
این است که او:
 (aشبیه من است.
 (bدارای خصائل اساسی شخصیت میباشد.
 (cدر عین حال که موجودی جسمانی است ،روحانی نیز میباشد.
 (dموجودی است روحانی.
اجازه دهید که هر یک از خصائل شخصیت روحالقدس را مورد مشاهده قرار
داده ،در مورد اهمیتشان برای خود بیندیشیم.

قابلیت ادارک و شناخت
یکی از خصائل اولیۀ شخصیت ،قابلیت ادراک و شناخت میباشد .این توانایی به
فکر مربوط میشود .کالم خدا بیان میدارد که روحالقدس با درایت و حکمت عمل
میکند »و او که تفحص کنندۀ دلهاست ،فکر روح را میداند ،زیرا که او برای
مقدسین بر حسب ارادۀ خدا شفاعت میکند« )رومیان .(۲۷:۸
»روح همه چیز حتی عمقهای خدا را نیز تفحص میکند .زیرا کیست از مردمان
که امور انسان را بداند ،جز روح انسان که در وی میباشد .همچنین نیز امور خدا را
هیچ کس ندانسته است ،جز روح خدا« )اول قرنتیان .(۱۱-۱۰:۲
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در این متن دوم ،پولس رسول قابلیت ادراک و شناخت در انسان را با همان
قابلیت در روحالقدس مقایسه میکند .توجه داشته باشید که این خصلت مربوط به
روح انسان میشود ،و این روح است که از انسان باقی میماند ،نه جسم او.
ادراک
تصمیمگیری

احساس

انسان کامل

روحالقدس

بهلحاظ عملی و کاربردی ،شناختی که روحالقدس از ارادۀ خدا و نیازهای افراد
دارد ،این امکان را به او میدهد که بهگونهای مؤثر ما را هدایت کند .این واقعیت
هنگامی که کلیسای اولیه در اورشلیم تشکیل شد تا برای برخی مشکالت
راهحلهایی بیابد ،بهخوبی متصور شده است .رسوالن و مشایخ در برابر بحرانی که
میتوانست وحدت کلیسا را نابود سازد ،در روحالقدس منبع تسلی و هدایت را
یافتند )فصل  ۱۵کتاب اعمال رسوالن مشاهده شود( .حضور روحالقدس مصالحۀ
مورد نیاز را به بار آورد و رسوالن توانستند بنویسند »روحالقدس و ما صواب دیدیم«
)اعمال  .(۲۸:۱۵در اینجا حکمت روحالقدس و معرفت ِ
الهی او ،راه حلی را مقابل
کلیسا نهاد که یهودیان را راضی کرد و غیریهودیان را تشویق نمود و باعث شد که
انجیل بهطرزی مؤثرتر انتشار یابد.
بنابراین شخص کسی است که هم میتواند بشناسد و هم قابل شناخته شدن
میباشد .چنانکه مشاهده کردیم ،روحالقدس دارای هر ِ
دو این خصائل است .او من و
شما را بهتر از هر کس دیگری میشناسد ،و خود او قابل شناسایی است .میزان
شناخت شما از او ،بستگی به مشارکت روزانهتان با او دارد .تعداد کمی از افراد او را
بهعنوان یک دوست بسیار نزدیک میشناسند .آیا میخواهید او را بهتر بشناسید؟ هر
چه وقت بیشتری را با او سپری کنید ،بهتر او را خواهید شناخت.
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 -۲این جمله را تکمیل نمایید :قابلیت ادراک و شناخت ویژگی.........
روحالقدس است.
 -۳بر پایۀ رومیان  ۲۷:۸و اول قرنتیان  ،۱۱-۱۰:۲بهترین جملۀ تکمیلی برای این
اظهار را انتخاب کنید :روحالقدس قادر است بر طبق ارادۀ خدا به نیازهای ما پاسخ
دهد زیرا که او...................
 (aنیازهای قوم خدا را میداند.
 (bارادۀ خدا را برای قومش میداند.
 (cچیزهایی را که مردم میخواهند میداند.
 (dتمام موارد  (b ،(aو (c
 (eموارد قید شده در  (aو .(b
ِ
ِ
شخصی روحالقدس را آشکار میسازد:
خصلت
 -۴این آیۀ کتابمقدس چگونه
»روحالقدس و ما صالح دیدیم«؟

قابلیت احساس کردن
دومین خصلت مربوط به شخصیت ،خصلت عاطفی یا قابلیت احساس کردن
میباشد .احساسات مشتمل است بر قابلیت دوست داشتن و تحمل درد و رنج و
اندوه و خشم .بر مبنای کتابمقدس خواهیم دید که روحالقدس هنگامی که در بین
ما کار میکند ،قابلیت احساس تمامی این امور را دارد.
محبت ،همانند شناخت و ادراک ،در چارچوب روابط شخصی )یعنی شخص به
شخص( بروز مییابد .اوال ً فقط یک موجود زنده میتواند محبت کند؛ برای ابراز
محبت نیز باید موجودی بیرون از خودمان وجود داشته باشد .اگر این شرایط فراهم
نباشد ،محبت نه میتواند ابراز شود و نه دریافت شود.

روحالقدس شخصی است کامل ۱۹
پولس رسول میگوید» :محبت خدا در دلهای ما به روحالقدس که به ما عطا
شد ،ریخته شده است« )رومیان  .(۵:۵و در جای دیگر در مورد »محبت روح«
صحبت میکند )رومیان .(۳۰:۱۵
روحالقدس شخصی است که میتواند مورد محبت واقع شود ،میتواند ما را
محبت کند ،و میتواند دیگران را از طریق ما محبت نماید.

در دوران تحصیلم ،گرایش داشتم که بیش از حد بر روی کلمۀ محبت و دوست
ِ
خوراک خوب ،و دوست
داشتن تأکید کنم .در مورد دوست داشتن کتابهای خوب،
داشتن موسیقی صحبت میکردم .معلم انگلیسی من با این کار مخالفت میکرد .هر
بار که میگفتم چیزی را دوست دارم ،حرف مرا تصحیح میکرد .هنوز صدایش در
گوشم هست که میگفت» :برادر عزیزم ،شما نمیتوانید این چیزها را دوست داشته
باشید .شما فقط میتوانید یک شخص را دوست داشته باشید .محبت باید به یک
ً
صرفا این بود که
شخص ابراز شود ،به شخصی که بتواند به آن پاسخ دهد «.منظور او
ً
واقعا معنیدار
محبت انتقال احساسات شخص است .این انتقال احساس برای اینکه
باشد ،باید از سوی کسی دریافت شود که بتواند آن را تعبیر کند ،منظور پیام را درک
نماید ،و متقابالً به آن پاسخ دهد.
روحالقدس از آنجا که شخصی کامل است ،میتواند محبت خدا را ابراز کند.
محبت روحالقدس در نحوۀ ارتباطش با نسلهای نخستین بشر مشهود است .در
روزگار نوح ،شرارت آنقدر منتشر شده بود که روحالقدس »محزون« و آزرده گردید.
ً
ً
دائما داوری نخواهد کرد« )پیدایش  .(۳:۶روح
نتیجتا خدا فرمود» :روح من در انسان
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ِ
عصیان انسانها آزرده شود زیرا که قادر به احساس کردن
میتواند بهواسطه گناه و
میباشد .در این صورت ،میتوان گفت که انسان محبت او را رد میکند.
بسیاری از افراد به محبت روحالقدس پاسخ ندادهاند و چنانکه خواهیم دید،
واکنش او نسبت به رفتار ایشان ،نشاندهندۀ این است که او یک شخص است و
احساس دارد .انسان ممکن است نسبت به او رفتاری ناشایست داشته باشد .پولس
اعمال بیایمانان را در مقابل اعمال کسانی قرار میدهد که به شناخت مسیح نائل
آمدهاند .بیایمانان تحت کنترل روح نمیباشند ،ایشان تحت سلطۀ طبیعت گناهآلود
خود قرار دارند .در مقابل ،ایمانداران در روند دگرگونی قرار دارند و روح حیات
ایشان را کنترل میکند .میزان تسلیم ایماندار به روحالقدس ،تعیینکنندۀ میزان رشد او
ِ
شدن او میباشد )رومیان  ۱۵-۵:۸را با
در پوشیدن طبیعت جدید و مسیحگونه
افسسیان  ۳۲-۱۷:۴مقایسه کنید( .با این حال اگر بعد از مدتی ،نوایمان به کنترل روح
پاسخ ندهد و همچنان ویژگی رفتاری زندگی کهنۀ خود را نشان دهد ،روح ممکن
است بهراستی آزرده شود )افسسیان .(۳۰:۴
آیا بهخاطر میآورید وقتی که کسی را که دوست داشتهاید شما را آزرده و دردمند
کرده است چه احساسی به شما دست داده بود؟ این همان احساسی است که بههنگام
آزرده کردن روحالقدس به او دست میدهد.
 -۵رفتار ناشایست افراد در مورد روحالقدس را که در هر یک از آیات زیر ذکر
شده یافته ،در مقابل محل آیات بنویسید .ممکن است که روحالقدس:
 (aاعمال .................................. ۳:۵
 (bاعمال .................................. ۵۱:۷
 (cعبرانیان .............................. ۲۹:۱۰
 (dلوقا ................................... ۱۰:۱۲
 (eمتی ................................. ۳۲-۳۱:۱۲
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 -۶افسسیان  ۳۲-۲۵:۴و  ۷-۱:۵را بخوانید و از خود سؤال کنید» :آیا با انجام این
کارهای خطا ،یا با واکنش نامناسب به کنترل روحالقدس ،در آزرده ساختن او تقصیر
کار هستم؟« فهرستی از زمینههایی را فراهم آورید که احساس میکنید الزم است
طرز برخورد یا رفتار خود را تغییر دهید .این فهرست را در دفتر یادداشتتان
بنویسید.

قابلیت انتخاب کردن
خصلت مهم دیگر شخصیت ،قابلیت تصمیمگیری است .انسان که بهصورت
خالق خود آفریده شده است ،تنها مخلوقی است که دارای توانایی اتخاذ تصمیمات
اخالقی میباشد ،یعنی تصمیماتی که بر سرنوشت ابدی او اثر میگذارد .یک شخص
میتواند ارادۀ آزاد را بهکار برد .چنانکه در درس  ۲خواهیم دید ،یکی از خصائل
روحالقدس ،حاکمیت او یا توانایی ِاعمال قدرت یا ارادۀ اعال میباشد .کتاب اعمال،
ارادۀ روحالقدس را در عمل نشان میدهد.
مأموریت برنابا و سولس مثال خوبی است از اینکه روحالقدس چگونه با قابلیت
گزینش ،در مقام یک شخص کار میکند .اعمال  ۴-۱:۱۳را بخوانید .برنابا و پولس
شکی نداشتند که روحالقدس یک شخص است او ایشان را فرا خوانده ،سپس به
ِ
شخصی او
طور علنی آنان را برای کاری که میبایست انجام دهند برگزیدِ .
پیام کامالً
ً
صرفا یک قدرت الهی نیست ،بلکه یک شخص است
برای آنان آشکار ساخت که او
که بر آنان نازل شد تا ایشان را برای کاری که خدا میخواست انجام دهند ،مسح
نماید .او شخصی الهی بود و هست که بر طبق ارادۀ مقتدرانهاش هر که را بخواهد،
برمیگزیند.
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 -۷آیات ذیل را از رومیان  ۸خوانده ،با تکمیل هر جمله نشان دهید که روح
چگونه ارادۀ واالی خود را ِاعمال میکند.
 (aرومیان  ۵:۸به ما میآموزد که روحالقدس دارای .................
 (bرومیان  ۹:۸نشان میدهد که روح بر زندگی ما ِ ............اعمال میکند.
 (cرومیان  ۲۶:۸نشان میدهد که روح برای ما ..................
اگر با عطایای روح آشنایی داشته باشید ،این حقیقت برایتان تازگی نخواهد
داشت .پولس چنین تعلیم میدهد که روحالقدس به میل خود ،عطایای خود را در
بین اعضا کلیسا توزیع میکند )اول قرنتیان  .(۱۱-۷:۱۲بهعبارت دیگر ،روحالقدس
افرادی را برمیگزیند تا عطایای خود را بهواسطۀ آنان ظاهر سازد .این گزینش آزاد،
عمل روحالقدس در مقام یک شخص است .هر بار که عطیۀ روح متجلی میشود،
جلوهای است از شخصیت روحالقدس.
عطایای روحانی

ما اطاعت میکنیم

او برمیگزیند
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 -۸عبارات ذیل دالیلی است مربوط به اینکه روحالقدس یک شخص است.
عبارات درست را مشخص کنید.
 (aروحالقدس وجودی زنده است که دارای خصائل شخصیتی میباشد.
 (bخصائل اساسی شخصیت ،طبق این درس ،توانایی شناخت و ادراک،
احساس ،و تصمیمگیری میباشد.
 (cاین واقعیت که روحالقدس دارای بدنی جسمانی نیست ،مانع از این است که
او شخصی کامل باشد.
 (dروحالقدس دارای ویژگیهای عاطفی شخصیت میباشد.
 (eتوانایی روحالقدس در احساس کردن ،هم در احساساتش نسبت به ما متجلی
میشود ،و هم در واکنشش به احساسات ما نسبت به او.
 (fرابطۀ ما با روحالقدس ،رابطهای شخص به شخص میباشد.
 (gروحالقدس عطایای خود را در کلیسا بر اساس انتخابهای اعضا توزیع
میکند.
 (hدر اول قرنتیان  ۱۱-۱۰:۲مشاهده میکنیم که خصلت ادراک و شناخت،
خصلت شخصی روح خدا میباشد ،و همینطور خصلت روح انسان.

کارهای روحالقدس برای ایمانداران
آیا میتوانید تصور کنید که کاری انجام شود ،بدون اینکه یک شخص آن را انجام
دهد؟ هر کاری بهوسیله اشخاص انجام میشود .از آنجا که روحالقدس نیز یک
شخص است ،میتواند بهعنوان معلم ،مدیر ،و تسلیدهنده نقش ایفا کند.
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کار تعلیم
چیزهای بسیاری بود که عیسی میل داشت به شاگردانش تعلیم دهد ،اما ایشان
هنوز برای درک آن آمادگی نداشتند .بنابراین وعده داد که معلم دیگری را نزد ایشان
بفرستد.
دانشجویان کتابمقدس فرا میگیرند که کتابمقدس ،بدون خدمت تعلیم
روحالقدس ح ً
قیقتا از لحاظ روحانی اثر بخش نمیباشد .او حقایق آن را روشن کرده،
کاربرد آن را در زندگی روزمره نشان میدهد.
عیسی در تعلیم خود در ارتباط با خدمت آیندۀ روحالقدس فرمود» :تسلیدهنده،
 ...همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه به شما گفتم ،به یاد شما خواهد آورد«
)یوحنا  .(۲۶:۱۴بهعالوه عیسی در مورد روحالقدس گفت» :او بر من شهادت خواهد
داد« )یوحنا  .(۲۶:۱۵سرانجام عیسی در یوحنا  ۱۵-۱۳:۱۶پیام خود را با توصیف
دیگری از فعالیتهای روح خاتمه بخشید» :او شما را به جمیع راستی هدایت خواهد
کرد  ...و از امور آینده به شما خبر خواهد داد .او مرا جالل خواهد داد زیرا که از آنچه
آن من است خواهد گرفت و به شما خبر خواهد داد«.
ما میتوانیم از روحالقدس انتظار داشته باشیم که کالم خدا را تنویر کرده ،کاربرد
سخنان عیسی را در زندگی روزمرهمان تصریح نماید .او در ایام بحرانی ،حضور ذهن
به حافظۀ ما میبخشد تا سخنان عیسی را به خاطر آوریم )مرقس  .(۱۱:۱۳بهعالوه او
از طریق هدایت ما بهسوی تمامی راستی ،ما را به سمت بلوغ روحانی سوق خواهد
داد.
سرانجام او امور آینده را بر ما آشکار کرده ،به ما کمک خواهد کرد تا با زندگی
خداپسندانۀ خود ،بهطرز مناسبی در خصوص امور روزهای آخر واکنش نشان دهیم
)تیطس .(۱۴-۱۱:۲گاهی اوقات رابطۀ میان معلم و شاگرد طوری نزدیک میشود که
همانند رابطۀ اعضا خانواده میگردد .گاه شاگردانم مرا به والدین یا دوستانشان
معرفی میکردند .وقتی که ایشان میگفتند »این معلم من است« ،حالتشان نوع
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خاصی از نزدیکی را نشان میداد .این امر چقدر بیشتر در رابطۀ تعلیمی فردبهفرد با
روحالقدس صادق است .معلم من یعنی روحالقدس ،شخص کاملی است که با من
رابطۀ شخصی دارد.
 -۹هنگامی که کتابمقدس میگوید که روحالقدس همه چیز را به ما تعلیم
خواهد داد ،میتوان چنین تعبیر کرد که:
 (aما نیازی به آموزش نداریم مگر آموزشی که از روحالقدس دریافت میداریم.
 (bوقتی که روحالقدس را مییابیم ،همه چیز را درک میکنیم.
 (cهنگامی که کالم خدا را میآموزیم ،روحالقدس ما را هدایت کرده ،حقیقت آن
را بر ما روشن میسازد.

کار مدیریت
با وجود آنکه پنجمین کتاب عهدجدید ،کتاب اعمال رسوالن نامیده شده است،
عنوان دقیق ِتر آن اعمال روحالقدس میباشد .وقتی که روحالقدس در روز
پنطیکاست نازل شد ،او رئیس یا مدیر کلیسا گردید .کتاب اعمال ،روحالقدس را
بهعنوان مدیر مسئول تمامی فعالیتهای کلیسای اولیه معرفی میکند .برخی از
فعالیتهای او در مقام مدیر ،از چه قرار بودند؟
روحالقدس در خدمت فیلیپس به خواجهسرای حبشی در صحرا ،سودمند واقع
شد .او به فیلیپس دستور داد که به ارابۀ خواجهسرا پیوسته ،به او شهادت دهد )اعمال
.(۴۰-۲۶:۸
 -۱۰نتیجۀ بالفصل شهادت فیلیپس به خواجهسرای حبشی چه بود؟
روحالقدس پطرس را برخالف میل باطنیاش ،برای خدمت نزد یک یوزباشی
غیریهودی فرستاد )اعمال .(۴۸-۱۹:۱۰
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 -۱۱نتیجۀ اولیه یا بالفصل خدمت پطرس به یوزباشی و تمام کسانی که پیام را
در خانۀ او شنیدند چه بود؟
روحالقدس برنابا و سولس را از خدمتشان در انطاکیه جدا ساخت و ایشان را
مأمور خدمت بشارتی نمود )اعمال .(۳-۱:۱۳
او همچنین وحدت را برای شورای اورشلیم به ارمغان آورد تا انجیل بهطرز
مؤثری برای یهودیان و غیریهودیان )اعمال  (۱۵موعظه شده ،پیام آن ُبردی جهانی
یابد.
وقتی که پولس سعی کرد وارد ایالت آسیا شده ،انجیل را موعظه کند ،روحالقدس
مانع او شد و اجازه نداد که او روانۀ آنجا شود )اعمال  .(۷-۶:۱۶اگر مطالب بعدی را
ِ
زمان بهخصوص ،نقشۀ دیگری برای
بخوانید ،خواهید دید که روحالقدس در آن
پولس داشت.
پولس هنگامی که به مشایخ کلیسای افسس یادآور شد که این روحالقدس بود که
ایشان را مقرر نموده و کلیسا را تحت مراقبت آنان قرار داده است ،بهطور علنی،
رهبری و مدیریت روحالقدس را تصدیق کرد )اعمال  .(۲۸:۲۰تمام این
ِ
مسئولیتهای
اداری روحالقدس تأییدکنندۀ این امر است که او شخصی کامل است
که از سوی مسیح برای ادارۀ امور کلیسایش ارسال شده است.
 -۱۲بر پایۀ بحث مطرح شده ،بهترین پاسخ به سؤال ذیل را انتخاب کنید .چه
چیزی باعث شد که فیلیپس ،پولس و پطرس در موارد باال از راهنمایی روحالقدس
اطاعت کنند؟
 (aایشان رابطهای شخص به شخص با او داشته ،به او اعتماد کردند.
 (bایشان مجبور شدند که از او اطاعت کنند.
 (cایشان میدانستند که عواقبش چه خواهد بود.
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کار او در مقام تسلیدهنده
زمانی که عیسی شاگردان را آگاهانید که باید جهان را ترک کند تا به آسمان باز
گردد ،شاگردانش مضطرب شدند .ایشان بدون او خود را بیدفاع احساس میکردند؛
بههمین جهت عیسی به ایشان فرمود» :من از پدر سؤال میکنم و تسلیدهندهای
دیگر به شما عطا خواهد کرد تا همیشه با شما بماند« )یوحنا  .(۱۶:۱۴این عنوان از
واژۀ یونانی  Paracleteمیآید که معموال ً تسلیدهنده ،یا یاور ،یا مشاور ترجمه شده
است .متخصصین زبان یونانی باستان متذکر شدهاند که کلمۀ دیگر در این آیه ،به
معنی »دیگری از همان نوع« میباشد .روحالقدس شخصی متمایز از مسیح است اما
نوع« مسیح خواهد بود ،یعنی شخصی کامل و تمام عیار.
»از همان ِ
ِ
مسیح وعدۀ آمدن یک شخص را داد! او فقط تسلی و کمک و مشورت را وعده
نداده ،بلکه یک تسلیدهنده ،یک یاور و یک مشاور را وعده داد!
 -۱۳یوحنا  ۱۸-۱۵:۱۴و ۲۶؛ ۲۶:۱۵؛  ۱۵-۱۲:۱۶را خوانده ،عبارات ذیل را
تکمیل نمایید.
 (aعیسی به شاگردانش وعده داده که ایشان را  .......نخواهد گذاشت ،یعنی
درمانده و تنها.
 (bعیسی وعده داد که پدر  ..........دیگری را خواهد فرستاد تا جای او را بگیرد.
 (cخدمت روحالقدس این خواهد بود که ایشان را  ........دهد و  ..........را بهیاد
ایشان بیاورد.
 (dعیسی فرمود زمانی که تسلیدهندۀ دیگر بیاید ،خاصان خود را به .........
هدایت کرده .......... ،را جالل خواهد داد.
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 -۱۴جمالت زیر را با کار یا نقش روحالقدس انطباق دهید.
 (a ...سخنان عیسی را به خاطر ما آورده ،ما را در راستی هدایت کرده و کالم را
برایمان روشن میسازد.
 (b ...جای شخص دیگری را بهعنوان یاور ،مشاور و دوست معتمد ما میگیرد.
 (c ...رهبری و هدایت را برای فعالیتهای کلیسا مهیا میکند.
 (۱معلم
 (۲مدیر
 (۳تسلیدهنده

ِ
بودن روحالقدس
اشارات دال بر شخص
عالوه بر خصائل و مسئولیتهایی که شخصیت روحالقدس را نشان میدهد،
کتابمقدس به او اسامی شخصی اطالق مینماید و از ضمایر شخصی برای اشاره به
او استفاده میکند.
نام روحالقدس  ۹۰بار در کتابمقدس بهکار رفته است .این نام شخصی اوست و
خصلت اساسی او را مشخص میکند.
اکنون مشاهده خواهیم کرد که عیسی شخصیت روحالقدس را آشکارتر ساخته
است .همچنین یادآور خواهیم شد که روحالقدس خود را بهعنوان یک شخص،
مشخص میکند.

اشارات مسیح
اجازه دهید که از نزدیک به وعدۀ عیسی هنگامی که در مورد آمدن روحالقدس
سخن گفت ،نظری بیفکنیم )یوحنا ،فصلهای  ۱۵ ،۱۴و  .(۱۶عیسی بهروشنی و
بهطرزی خطاناپذیر با کاربرد نامی شخصی و ضمایر شخصی ،برای روحالقدس
شخصیت قائل میشود.
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»من از پدر سؤال میکنم و تسلیدهندهای دیگر به شما عطا خواهد کرد تا همیشه
با شما بماند« )یوحنا » .(۱۶:۱۴چون تسلیدهنده آید  ...او بر من شهادت خواهد داد«
)یوحنا » .(۲۶:۱۵چون او یعنی روح راستی آید ،شما را به جمیع راستی هدایت
خواهد کرد .زیرا که او از خود تکلم نمیکند بلکه به آنچه شنیده است سخن خواهد
گفت و او از امور آینده به شما خبر خواهد داد« )یوحنا .(۱۳:۱۶
از این آیات ،آشکار میشود که عیسی میخواست شاگردانش بدانند که او یک
ِ
شخصی تسلیدهنده را
شخص را خواهد فرستاد تا جای او را بگیرد .او سه بار عنوان
ِ
بهکار برد .سپس در یک آیۀ کوتاه ،هفت بار از ضمیر
شخصی »او« برای اشاره به
روحالقدس استفاده کرد .او بهراحتی ممکن بود برخی از این ضمایر را از قلم بیندازد
یا عنوان روح را که در دستور زبان یونانی خنثی است )نه مذکر و نه مؤنث( به کار
ببرد؛ اما او بارها عناوین شخصی را تکرار کرد .فکر میکنم که عیسی میخواست
تأکید کند که روحالقدس یک شخص است و بهعنوان یک شخص عمل میکند.

اشارات ِ
خود روحالقدس
آیا میدانستید که تمامی نوشتههای کتابمقدس را روحالقدس الهام بخشیده
است )دوم پطرس (۲۱-۲۰:۱؟ این بدین معنی است که روحالقدس که عامل
ِ
بخشیدن کتابمقدس به مردان خدا ،ثابت میکند که یک
مکاشفه است ،با الهام
شخص است .بهعالوه هنگامی که با عباراتی شخصی به اقداماتش اشاره میکند،
شواهد بیشتری را در مورد شخصیتش ارائه میدهد.
ً
مستقیما بیان
یکی از آیاتی که قبالً مورد اشاره قرار دادیم ،این را بهروشنی و
میدارد .این آیه حاوی گفتۀ خود روحالقدس است که میفرماید» :روحالقدس گفت:
"برنابا و سولس را برای من جدا سازید از بهر آن عمل که ایشان را برای آن
خواندهام"« )اعمال .(۲:۱۳
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اشارات پولس رسول
پولس در نوشتۀ چشمگیر خود در مورد حیات بهواسطۀ روحالقدس در رومیان،
ِ
شخصی مذکر )آیههای  (۲۶ ،۱۶برای اشاره به
فصل  ،۸آیههای  ،۲۷-۱از ضمیر
روحالقدس استفاده میکند .او ضمیر خنثی را بهکار نبرده ،بلکه از ضمیری استفاده
کرده است که مشخص میکند که کسی که فرزندخواندگی ما را تصدیق میکند و
برای ما شفاعت مینماید ،یک شخص است .پولس خواسته است که ما درک کنیم
که کسی که افکار ما را کنترل کرده ،حیات را در ما ایجاد میکند و رابطۀ ما را با
مسیح واقعی میگرداند و به ما در دعا کمک مینماید ،ویژگیهای شخصیتی دارد که
داشتن رابطۀ شخصی با او را برایمان ممکن میسازد.
 -۱۵جمالت زیر را با اسامی داده شده منطبق سازید.
 (a ....در مورد تسلیدهندهای که میبایست بیاید صحبت کرده و با ضمیر
ِ
شخصی »او« هفت بار به وی اشاره مینماید.
( b ....گفت» :برنابا و سولس را برای من جدا سازید از بهر آن عمل که ایشان را
برای آن خواندهام«.
 (c ....گفت» :وقتی که تسلیدهنده آید ...در مورد من شهادت خواهد داد«.
 (۱عیسی
 (۲روحالقدس
ِ
شخصی روحالقدس را که در اینجا مورد بحث قرار گرفت و تنها
 -۱۶اشارات
میتواند به یک شخص اطالق شود ،فهرستوار بیان کنید.

رابطۀ شخصی ما با روحالقدس
دالیل متعددی برای مهم بودن شناختن روحالقدس بهعنوان شخصی کامل وجود
دارد .یکی از این دالیل این است که چنین شناختی ،رابطۀ ما را با او عمیق میگرداند.
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اگر ما پیش از میل به دریافت و کاربرد عطایای روحالقدس ،سعی میکردیم که
شخص روحالقدس را بشناسیم ،بسیاری از مشکالتی که کلیسا طی کاربرد عطایای
روحانی تجربه میکند ،قابل اجتناب میبودند .شناخت شخص روحالقدس ،باید
همراه باشد با میلی عمیق برای مطبوع او واقع شدن و توسط او بهکار گرفته شدن.
این شناخت به هیچ طریق نباید عملکرد عطایای روحانی را محدود سازد؛ در واقع
نیازی به این کار نیست.

رابطهای درست
تا اینجا ،دالیلی را مرور کردیم که نشان میدهند که روحالقدس شخصی است با
قابلیت ادراک و شناخت .این فهم و آگاهی باید پایهای محکم باشد برای اینکه
مشکالت خود را با او در میان گذاشته ،به او اجازه دهیم که چگونگی حل آنها را به
ما نشان دهد.
همچنین دالیلی را از نظر گذراندید دال بر اینکه او موجودی مملو از احساسات
و عاطفه است .این شواهد به شما بصیرتی را نسبت به امور مورد نظر او بهدست
میدهد .دیگر نباید به این فکر کنید که از او برای تحقق امیالتان استفاده نمایید .بر
عکس باید به او اجازه دهید که از شما برای تحقق میل و اراده خودش استفاده کند.
شما اکنون باید او را بهعنوان موجودی پرمحبت و حساس ببینید که ممکن است با
رفتار ناشایست شما آزرده شود .لذا خشنود کردن خویشتن به اندازۀ خشنود کردن او
اهمیت ندارد.
سرانجام ،دالیلی را مورد ارزیابی قرار دادید که نشان میدهد که او قادر به
انتخاب و تصمیمگیری است .معرفت او نامحدود است و آنچه را که برای ما بهترین
است میداند .بهعالوه ،او شما را برگزیده و قوت بخشیده تا شاهد او باشید .اطمینان
دارم که برای عطایای او ارج بسیار میگذارید؛ اما باشد که بیش از عطایا ،همیشه بر
عطاکننده بیشتر ارج بگذارید و او را مکرم دارید.
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رابطهای غنی
ارزش بسیار مهم دیگر تشخیص روحالقدس بهعنوان یک شخص این است که
رابطه برای ایماندار مهمتر است از تجربیات روحانی .شناخت قدرت روحالقدس
نوعی تجارب هیجانانگیز در بردارد ،اما شخص هنگامی وارد رابطهای غنی با او
میشود که او را بهعنوان یک شخص بشناسد .چنین رابطهای ،امری رشدیابنده است
که نه فقط شناخت مزایای روحانی را بههمراه میآورد ،بلکه همچنین معرفت بر
مسئولیتهای خویشتن را نیز در بردارد .پولس در دوم قرنتیان  ۱۸:۳ماهیت
پیشروندۀ این رابطه را خاطرنشان میسازد» :لیکن همۀ ما چون با چهرۀ بینقاب
جالل خداوند را در آینه مینگریم ،از جالل تا جالل به همان صورت متبدل
میشویم«.

شخص

بــه

شخص
نحوۀ نگرش فرد به موضوع عطایای روحالقدس ،مثال خوبی برای این امر است.
اگر نظر فرد معطوف به تجربه باشد ،دریافت عطا را به خودی خود یک غایت و
هدف خواهد دید و هنگامی که آن را دریافت میدارد ،احساس میکند که به هدف
خود رسیده است .از سوی دیگر اگر او عطایای روحالقدس را نوعی پیوستگی با
شخص روحالقدس بداند ،تصدیق خواهد کرد که هر روز مملو از قوتی است برای
رشد در این رابطه .این رابطه میتواند مادامی که فرد با روحالقدس زندگی میکند و
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مایل است که از او پر شود ،عمیقتر گردد )افسسیان  .(۱۸:۵بهیاد داشته باشید که
عیسی وعده داد که روحالقدس خواهد آمد تا همیشه با ما باشد )یوحنا .(۱۶:۱۴
اگر تاکنون توجه شما معطوف به تجربه بوده است ،اکنون وقت آن رسیده است
که رابطۀ شخص به شخص خود را با روحالقدس آغاز کنید .او میخواهد که شما
آنقدر از حضورش پر شوید که اشتیاق اصلی شما ،خشنودی او و انجام ارادهاش
باشد.
 -۱۷با بررسی این مثالها ،رابطۀ شخصی خود را با روحالقدس مورد بررسی
قرار دهید .در مقابل عباراتی که بر رابطه تأکید دارند )به افراد رابطهگرا( ،عدد  ۱را
بنویسید ،و در مقابل عباراتی که بر تجربه تأکید دارند )به افراد تجربهگرا( ،عدد  ۲را.
» (a....هنگامی که بعضی از عطایای روحالقدس را یافتم ،حس کردم که به سر
حد رشد روحانیام رسیدهام«.
» (b ....از زمانی که روحالقدس را یافتم ،از لحاظ روحانی رشد کردم .هر روز
مشارکت شیرینتر و غنیتری با خداوند را بههمراه میآورد«.
» (c ....بیصبرانه منتظر جلسۀ بیداری روحانی هفتۀ آینده هستم زیرا که برکتی
میخواهم .در حالی که در فواصل جلسات خاص ،گرایش به مأیوس شدن و فرصت
دادن به طبیعت کهنه را پیدا میکنم ،اما هنگامی که روح حرکت میکند ،همه چیز مرا
به جز برکاتم فراموش میکنم«.
» (d ....حضور روح در زندگیام منبع قوت من است .از موقعی که بهطور خاص
وارد زندگی من شد ،از لحاظ ارزشهای روحانی رشد کردم .اکنون هدف من
خشنود ساختن اوست«.
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 -۱۸بر پایۀ بحث مطرح شده در این بخش از درس ،کدام عبارات زیر به بهترین
وجه رابطۀ ما را با روحالقدس هنگامی که او را بهعنوان یک شخص میشناسیم
توضیح میدهد؟ اگر ما او را بهعنوان شخصی بشناسیم که باید زندگی ما را کنترل
کند ،متمایل خواهیم شد به اینکه:
 (aبه تجارب روحانی که داریم و احساساتی که در ما بر میانگیزد بیشتر
عالقهمند شویم.
 (bنسبت به خشنود ساختن او و سپردن کنترل زندگی خود به او ،و دوری از
سلطۀ طبیعت کهنه ،توجه نشان دهیم.
 (cنسبت به حضور او در زندگیمان بهعنوان منبع کمک و قوت بیشتر آگاه شویم.
 (dبهتر بتوانیم عطایای روحانی که میخواهیم داشته باشیم ،انتخاب کنیم.
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خودآزمایی
بعد از مرور این درس ،به این خودآزمایی بپردازید .سپس پاسخهای خود را با

پاسخهای آمده در انتهای این کتاب مقایسه کنید .هر یک از اقالمی را که پاسخ غلط

به آنها دادهاید ،مرور نمایید.

جمالت درست غلط .عبارات درست را با حرف

T

و عبارات نادرست را با

حرف  Fمشخص کنید.
 -۱ ....گفته شده است که روحالقدس دارای شخصیت است زیرا که نفوذ و
قدرت دارد.
 -۲ ....سه خصلت روحالقدس بهعنوان شخص ،عبارتند از قابلیت شناخت،
احساس ،و انتخاب.
 -۳ ....روحالقدس میتواند محبت خدا را ابراز کند و همواره نیز چنین میکند.
 -۴ ....توانایی انتخاب تجلی آن بخش از شخصیت که اراده نامیده میشود.
 -۵ ....یکی از مهمترین کارهای روحالقدس ،انجام داوری است.
 -۶ ....سه مسئولیت مهم روحالقدس عبارت است از تعلیم ،مدیریت ،و
تسلیدهندگی.
 -۷ ....اگر چیزی اسم داشته باشد ،شخصیت تلقی میشود.
 -۸ ....کتابمقدس با عناوین غیرشخصی به روحالقدس اشاره میکند.
 -۹ ....عیسی بهعنوان یک شخص به روحالقدس اشاره میکرد ،و بههنگام
صحبت از او ،نامی شخصی و ضمایر شخصی را به کار میبرد.

 ۳۶درس اول

 -۱۰ ....پولس رسول در رسالههای خود ،از روحالقدس بهعنوان یک شخص نام
میبرد و ضمایر شخصی مذکر را در مورد او بهکار می َ َبرد.

سؤاالت تکمیلی :عبارات زیر را با استفاده از کلماتی که داده شده ،تکمیل کنید.
کامل

بلوغ

تمایالت

تجربه

رابطه

مشکالت

 -۱۰اگر روحالقدس را یک شخص تلقی کنید ،میتوانید  ...........خود را با او در
میان بگذارید و به او اجازه دهید که چگونگی حل آنها را به شما نشان دهد.
 -۱۱هنگامی که روحالقدس را موجودی دارای احساسات تلقی میکنید ،باید
ِ
خشنودی او باشید ،نه
همچنین درک کنید که او دارای  .....است و باید درصدد
خشنودی خودتان.
 -۱۲افرادی که بر  ........تأکید دارند ،معموال ً عطایای روحالقدس را به خودی
خود یک غایت میپندارند.
 -۱۳کسانی که دریافت عطایای روحالقدس را مشارکت با یک شخص تلقی
میکنند ،معموال ً .........گرا هستند.
ً
واقعا بر قدرت روحالقدس ارج گذارد ،باید شروع به برقراری
 -۱۴اگر شخص
رابطه کند که  ............تدریجی روحانی را پدید میآورد.
 -۱۵هنگامی که میگوییم روحالقدس شخصی  .........است ،منظورمان این است
که او دارای تمام خصائلی میباشد که داشتن رابطهای شخصی با او را برایمان
ممکن میسازد.
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پاسخهای کوتاه :به هر سؤال پاسخی مختصر بدهید.

 -۱۶سه خصلت روحالقدس بهعنوان شخص را که در این درس مطالعه کردیم
بیان کنید.
 -۱۷توضیح دهید که رابطۀ پرمحبت با روحالقدس چگونه عمل میکند.
 -۱۸سه طریقی که میتوان آنها را رفتاری ناشایست با روحالقدس شمرد نام
ببرید ،که این امر خود بیانگر آن است که او از احساس برخوردار است.
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پاسخ صحیح تمرینها
پاسخ تمرینها به ترتیب داده نشده است ،بدین منظور که پیش از موقع ،پاسخ

سؤال بعدی را نبینید .به شمارۀ مورد نظرتان توجه کنید و سعی نکنید که شمارههای

دیگر را نگاه کنید.

 -۱۰خواجهسرا پیام را دریافت کرده ،تعمید یافت و شادمان روانه شد.
 (b -۱او خصائل اساسی شخصیت را داراست.
 -۱۱ایشان پیام را پذیرفته ،پر از روحالقدس شدند و تعمید یافتند.
 -۲شخصی
 (a -۱۲ایشان رابطهای شخص به شخص با او داشتند و به او اعتماد نمودند.
 (e -۳موارد قید شده در  (aو (b
 (a -۱۳یتیمان )فاقد تسلی(
 (bمشاور ،تسلی دهنده ،یا یاور
 (cتعلیم و یادآوری آنچه که عیسی گفت
 (dتمام راستی ،عیسی
 -۴او شناخت الزم برای ارائه راهحل را داشت ،و قادر بود که آن شناخت را به
رسوالن انتقال دهد.
 (۱ (a -۱۴معلم
 (۳ (bتسلیدهنده
 (۲ (cمدیر
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 -۵این برخوردها ممکن است با روحالقدس بشود:
 (aدروغ گفتن به او
 (bمقاومت در برابر او
 (cتوهین به او
 (dکفرگویی )این عمل خطرناکترین همۀ آنهاست(
 (eبر علیه او صحبت کردن و گناه کردن
 (۱ (a-۱۵عیسی
 (۲ (bروحالقدس
 (۱ (cعیسی
 -۶پاسخ خودتان
 -۱۶روحالقدس )نامی شخصی( ،تسلیدهنده ،او ،من
 (a-۷میخواهد یا مایل است
 (bکنترل میکند
 (cشفاعت میکند
 (۲ (a -۱۷تجربهگرا
 (۱ (bرابطهگرا
 (۲ (cتجربهگرا
 (۱ (dرابطهگرا
 (c -۹روحالقدس ما را به هنگام مطالعۀ کالم خدا ارشاد کرده ،حقیقت آن را
برای ما روشن میسازد.
 (b -۱۸مراقب خشنودی او بودن
 (cهشیاری بیشتر نسبت به حضور او
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 (a -۸صحیح
 (bصحیح
 (cغلط
 (dصحیح
 (eصحیح
 (fصحیح
 (gغلط
 (hصحیح

درس دوم

روحالقدس شخصی است الهی

روحالقدس یکی از سه شخصیت الوهیت است و از نظر ذات برابر با خدای پدر
و خدای پسر .در سراسر کتابمقدس که با آفرینش آغاز شده ،تا باب آخر مکاشفه
ادامه مییابد ،مشاهده میکنیم که روحالقدس بههمراه دیگر اعضای تثلیث در روند
تاریخ بشر عمل میکند .اما بعد از صعود مسیح به آسمان ،و قرار گرفتنش به دست
راست پدر )اعمال  ،(۹-۱:۱کار روح در زندگی انسانها وارد مرحلۀ جدیدی گردید.
ً
تماما درک نماییم ،یعنی
ما که معرفت محدودی داریم ،نمیتوانیم مفهوم تثلیث را
ِ
تعاون کامل عمل میکنند .در
یک خدا در سه شخص متمایز که در وحدت و
عهدعتیق ،خدای پدر توسط روحش از طریق چندین فرد برگزیده سخن گفت.
عیسی ،پسر خدا ،خدای مجسم ،خدایی که جسم شد ،در خدمت زمینیاش پدر را بر
ما آشکار ساخت .خدای روحالقدس از سوی پدر و پسر فرستاده شد تا در بدن
مسیح یعنی کلیسا کار کند.
در این درس مشاهده خواهیم کرد که روحالقدس شخصی الهی است یعنی عضو
سوم تثلیث که شایستۀ تکریم و اطاعت ماست .او شخصی الهی است که مشتاق
خدمت در زندگی روزمرۀ ما بوده ،ما را شبیه پسر گردانده ،و در خدمت به او هدایت
میکند .روحالقدس هرگز توجه را به سوی خود جلب نمیکند؛ او همواره توجه ما
را معطوف نجاتدهندهمان عیسی مسیح میگرداند .آیا به این شخص الهی اجازه
دادهاید که در درون شما ساکن شود؟ آیا او تسلیدهندۀ شما ،یار و یاور شما ،و
راهنمای شما میباشد؟ اجازه دهید که در حین مطالعه این درس ،او با دل شما سخن
بگوید.
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رئوس مطالب
پیوند روحالقدس با ذات الوهیت
صفات الهی روحالقدس
الوهیت روحالقدس در گفتههای مردان خدا
کفایت الهی روحالقدس

اهداف درس
پس از مطالعۀ این درس ،باید بتوانید:
● بر پایۀ پیوند روحالقدس با ذات الوهیت ،صفات الهی او ،و تأئید الهی ،دالیل
مربوط به الوهیت روحالقدس را ارائه دهید.
● مفهوم الوهیت روحالقدس را که در کفایتش در پاسخگویی به همۀ نیازهای
انسان مشاهده میشود ،در زندگی خود بهکار برید.

فعالیتهای یادگیری
 -۱درس را همانطور که در درس اول توضیح داده شد ،مطالعه کنید .محتوای
درس را خوانده ،تمام آیات تعیینشده را بیابید و بخوانید و به تمرینها پاسخ دهید.
 -۲به خودآزمایی پرداخته ،پاسخهای خود را با پاسخهای داده شده در انتهای این
کتاب مقایسه نمایید.
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متن درس

پیوند روحالقدس با ذات الهی

هر دلیلی برای اعتقاد داشتن به الوهیت پدر یا پسر میتواند بههمان میزان در
مورد روحالقدس نیز معتبر باشد .پطرس رسول با قاطعیت بیان میدارد که گناه به
روحالقدس ،گناه به خدا محسوب میشود )اعمال  .(۴-۵:۳در اینجا الوهیت
روحالقدس بدون تردید تأیید میشود .با وجود آنکه روحالقدس شخص متمایزی
است ،پیوند او با دیگر اقنوم تثلیث آنقدر نزدیک است که در مواقع مختلف »روح
پدر« )متی  (۱۰:۲۰و »روح مسیح« )رومیان  (۸:۹نامیده شده است.
شواهد بسیاری در کتابمقدس وجود دارد که بر ما آشکار میسازد که
روحالقدس بهعنوان اقنومی متمایز و الهی ،با دو اقنوم دیگر تثلیث یعنی پدر و پسر،
پیوستگی دارد و در وحدت کامل با ایشان بسر میبرد .در اینجا چند بخش از
کتابمقدس را مورد بررسی قرار میدهیم.
پدر

سه در یک

روحالقدس

پسر

خدا

فرمول تعمید
خود مسیح برای روحالقدس اهمیتی برابر با خدای پدر و خودش قائل شد؛ این
را هنگامی مشاهده میکنیم که او این حکم بزرگ را به شاگردان خود داد» :پس رفته
همۀ امتها را شاگرد سازید و ایشان را به اسم اب و ابن و روحالقدس تعمید دهید و
ایشان را تعلیم دهید که همۀ اموری را که به شما حکم کردهام حفظ کنند« )متی
 .(۲۰-۲۸:۱۹از آن زمان به بعد ،بسیاری از ایمانداران از این فرمول پیروی کرده ،به
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اسم پدر و پسر و روحالقدس یعنی خدای تثلیث تعمید یافتند .توجه داشته باشید که
عیسی در این حکم کلمۀ »اسم« را بهصورت جمع بهکار نبرد و نگفت» :ایشان را به
اسمهای اب و  «...این گواهی است دیگر بر وحدانی ِ
ت تثلیث.
این شراکت بهروشنی در تعمید عیسی بهدست یحیی تعمیددهنده مشهود است.
 -۱یوحنا  ۳۴-۲۵:۱و لوقا ۱۶-۱۵:۳؛  ۲۲-۲۱را خوانده ،به این سؤاالت پاسخ
دهید:
 (aبه کدام دو طریق روحالقدس به تعمید عیسی مرتبط است؟
 (bکدام آیه مشخص میکند که خدای پدر نیز به تعمید عیسی مرتبط است.

دعای برکت رسوالن
یکی از محبوبترین و رایجترین دعاهای کلیسا ،شهادت دیگری است در
کتابمقدس بر الوهیت روحالقدس .پولس رسول رسالۀ دوم خود را به قرنتیان با این
کلمات خاتمه میدهد» :فیض عیسی خداوند و محبت خدا و شرکت روحالقدس با
جمیع شما باد« )دوم قرنتیان .(۱۴:۱۳
این آیه نه فقط نام روحالقدس را با پدر و پسر پیوند میدهد ،بلکه آنان را در
خدمت نیز مرتبط به هم میشمارد .سه صفت اطالق شده به سه شخص تثلیث در
این آیه میتواند به خوبی مهمترین طریقی را که هر یک زندگی ما را لمس کردهاند،
یادآوری کند :محبت الیزال پدر که ما را آنقدر دوست داشت که پسر محبوب خود را
داد؛ فیض زوالناپذیر نجاتدهندهمان عیسی مسیح که برای ما وقتی گناهکار بودیم
مرد؛ و رفاقت دائمی دوست الهیمان روحالقدس .هنگامی که محبت ،فیض و
مشارکت خدای تثلیث را میپذیریم ،هر چیزی را که برای تقویت زندگی روحانی و
حفظ رابطهای مقبول با خدا نیاز داریم ،بهدست میآوریم.
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سایر بخشهای کتابمقدس

 -۲پیدایش  ۲-۱:۱و  ۲۶را بخوانید .در این آیهها ،روحالقدس به چه طریقی با

آفرینش پیوند دارد؟ ضمایر جمع ما در آیۀ  ۲۶به چه چیزی اشاره میکنند؟
 -۳متی  ۱۹-۱۸:۱را بخوانید .روحالقدس چگونه به تولد مسیح مربوط میشود؟
 -۴اشعیا  ۲-۱:۶۱و لوقا  ۲۱-۱۴:۴را بخوانید؛ روحالقدس چه پیوندی با خدمت
زمینی مسیح دارد؟
اگر کتاب آیهیاب کتابمقدس را داشته باشید ،در صورتی که دیگر سایر آیات
کتابمقدس را تفحص کنید که بهروشنی روحالقدس را با خدای پدر و خدای پسر
ً
قطعا غنایی روحانی خواهید یافت .فهرستی از آیاتی را که از این راه
پیوند میدهد،
مییابید تهیه کرده ،اهمیت هر یک را قید نمایید.
 -۵بر پایه شواهد کتابمقدسی که مورد مالحظه قرار دادیم ،بهترین جملۀ
تکمیلی برای این عبارت را برگزینید :فرمول تعمیدی ،دعای برکت رسوالن ،ماجرای
آفرینش و تولد عیسی جزو مهمترین مطالب کتابمقدس میباشند که بر ما آشکار
میسازد که روحالقدس:
 (aخدایی است با قدرتی رفیعتر از پدر یا پسر.
 (bیکی از سه اقنوم تثلیث است ،همطراز پدر و پسر و در وحدت کامل با ایشان.
 (cخدایی است با قدرتی کمتر از پدر یا پسر.
 (dخدا نیست ،بلکه نیروی روحانی است که از سوی خدا برای انجام ارادهاش
بهکار برده میشود.
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صفات الهی روحالقدس
گواه دیگر الوهیت روحالقدس این است که او دارای صفاتی است که تنها خدا
آنها را دارا میباشد .در درس اول ،برخی از صفات الهی را که در مورد روحالقدس
صدق میکند مطرح ساختیم .کتابمقدس عالوه بر قید صفات شخصی خدا ،به ما
میآموزد که تنها خدا منبع و بخشندۀ حیات است )اعمال  .(۲۵-۲۴:۱۷جالب است
که برخی آیات کتابمقدس ،این ویژگیهای حیاتبخش را به روحالقدس نیز نسبت
میدهند .در واقع یکی از عنوانهای روحالقدس »روح حیات« است .پولس رسول
بهطرز مبسوطی گفته است که روحالقدس ،عیسی را از مردگان برخیزانید )رومیان
 .(۱۱:۸عیسی نیز این نکته را تأیید کرده ،مشخص نمود که این روح است که حیات
میبخشد )یوحنا  .(۶۳:۶پولس رسول در دومین رسالۀ خود خطاب به کلیسای
قرنتس ،اعالم کرد که »روح حیات میبخشد« )دوم قرنتیان  .(۶:۳پطرس رسول اظهار
داشت که عیسی »به حسب جسم مرد ،لیکن به حسب روح زنده گشت« )اول پطرس
.(۱۸:۳
 -۶آیههای سمت چپ را خوانده ،هر یک یا هر مجموعه را با صفات خدا که به
آن اشاره میکند )از سمت راست( انطباق دهید.
 (a ....شخصیت

 (۱یوحنا ۲۴:۴

 (b ....ابدی

 (۲اول قرنتیان ۶:۸

 (c ....تثلیث

 (۳پیدایش ۱۸:۲؛ اشعیا ۱۴:۱؛ ۸:۵۵

 (d ....روح

 (۴یوحنا ۲۶-۲۳:۱۴

 (e ....بالتغییر

 (۵مزمور ۲-۱:۹۰

 (f ....یک خدا

 (۶مزمور ۱۱:۳۳؛ ۲۷-۲۵:۱۰۲؛ مالکی ۶:۳

اکنون اجازه دهید که به برخی از صفات خدا که در کتابمقدس آشکار شده و
روحالقدس نیز در آنها با پدر و پسر سهیم است ،نظری بیفکنیم.
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او قدوس است
مکررا در کتابمقدس ظاهر میشود،
نام شخصی سومین اقنوم تثلیث که
ً
روحالقدس است .از آنجا که تنها خدا خصلت قدوسیت یا پاکی مطلق را داراست،
لذا نام روحالقدس الوهیت وی را تأیید میکند .پولس رسول هنگامی که او را »روح
قدوسیت« میخواند ،خصلت قدوسیت مطلق او را مورد تأکید قرار میدهد )رومیان
 .(۴:۱برخی فضالی کتابمقدس اشاره میکنند که »قدوس ،قدوس ،قدوس« که در
اشعیا  ۳:۶و مکاشفه  ۸:۴آمده است ،تصدیق ماهیت تثلیثی خدا میباشد.

او ابدی است
در عبرانیان  ۱۴:۹روحالقدس ،روح ابدی نامیده شده است .کلمۀ ابدی در این آیه
همان کلمهای است که در دیگر آیات برای توصیف ماهیت ابدی خدای پدر و خدای
پسر بهکار برده شده است .پولس اذعان میدارد که تمام دیگر چیزهای مرئی و
ظاهرا شامل تمام روحهای دیگر میشود( در مقایسه با روح ابدی در
نامرئی )که
ً
نقطهای از زمان آفریده شدهاند )کولسیان  .(۱۶-۱۵:۱اما گفته شده است که
روحالقدس بهطور ابدی قائم به ذات یا واجبالوجود است .او آغازی نداشته و
پایانی نیز نخواهد داشت .او همواره بوده ،هست و خواهد بود .ماهیت ابدی او
گواهی است بر الوهیت او.

او اقتدار و اختیار دارد
در درس  ۱مشاهده کردیم که یکی از خصائل روحالقدس بهعنوان شخص ،ارادۀ
اوست .ارادۀ او که کامل است ،جلوهای است از الوهیتش .مسیح روح را به باد تشبیه
کرد و فرمود» :که هر جا بخواهد میوزد« )یوحنا  .(۸:۳از آنجا که فقط خدا میتواند
هر چه میخواهد بکند ،این امر نیز گواه مضاعفی بر الوهیت روح میباشد .پولس در
اول قرنتیان  ۱۲در مورد عطایای روحانی ،به ماهیت مقتدر روحالقدس اشاره میکند.
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او متذکر میشود که روح ،عطایای روحانی را به تشخیص خود عطا میکند :به یکی
این عطیه را میبخشد و به دیگری آن عطیه را .او بدینسان حق ویژۀ الهی اقتدار را
فردا به حسب
ِاعمال میکند و پولس آن را بدین طریق توصیف مینماید» :هر کس را ً
ارادۀ خود تقسیم میکند« )اول قرنتیان .(۱۱:۱۲
کلمۀ اقتدار و اختیار به معنی »برخورداری از قدرت اعال« میباشد .قدرتی باالتر
از قدرت خدا وجود ندارد .قدرت متعالی روحالقدس ،قدرت اعالیی است که تنها
خدا دارای آن میباشد .این واقعیت که او ما را دارای اراده و قدرت آفرید تا حق
انتخاب داشته باشیم ،چیزی است که ارادۀ او بوده است .او میخواهد که ما ارادۀ
خود را داوطلبانه در جهت خدمت به او بهکار گیریم ،و نه اینکه »او« ما را وادار سازد
که خدمتش کنیم .تنها بهخاطر ارادۀ مقتدرانۀ اوست که ارادۀ ما میتواند عملکرد
داشته باشد.
 -۷اعمال  ۲:۱۳و اول قرنتیان  ۴:۲را بخوانید؛ سپس این عبارات را تکمیل
نمایید:
 (aدر اعمال  ،۲:۱۳ارادۀ مقتدرانۀ روحالقدس در  .......................او به انبیا و
معلمین انطاکیه و در  ...............برنابا و سولس مشاهده میشود.
 (bدر اول قرنتیان  ،۴:۲قدرت روح در زندگی پولس عظیمتر است از
....................

او در همه جا حاضر است
او در همه جا حضور دارد .داود در مزامیر خود از خدا این سؤال را میپرسد» :از
روح تو کجا بروم؟  ...اگر به آسمان صعود کنم تو آنجا هستی! و اگر در هاویه بستر
بگسترانم اینک تو آنجا هستی« )مزمور  .(۸-۷:۱۳۹جایی نیست که بتوان خود را از
روحالقدس پنهان کرد .او در همه وقت و در همه جا هست .هیچ روح دیگری
نمیتواند ادعای چنین توانایی را بکند .حتی شیطان هم مخلوقی است محدود به
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مکان و زمان .او وابسته به دیگر فرشتگان هبوط کردهای است که به او در انجام کار
پلیدش کمک کنند.
روح خدا نیازی ندارد که وابسته به سازمان ارواح مادونتری باشد تا نقشۀ
نجاتبخش خدا را اداره کند .او برای ملزم کردن هر گناهکاری )یوحنا  ،(۱۱-۷:۱۶و
ً
شخصا حاضر است .او از سوی پدر
تسلی هر مقدسی )یوحنا ۱۳:۱۶؛ ،(۱۷-۱۶:۱۴
و پسر فرستاده شده است تا در دل هر ایمانداری ساکن شده ،هر یک را با قدرت
الهیاش پر کند )اعمال  .(۸:۱امروز ما در »روزهای آخری« زندگی میکنیم که یوئیل
نبی از آن سخن گفته است و عطایای روحالقدس بر هر ایمانداری که او را بپذیرد،
اعطا میشود )اعمال  ۱۸-۱۶:۲مشاهده شود( .آیا حضور الهی روحالقدس را در
زندگیتان تجربه کردهاید؟

او عالم مطلق است

هیچ چیز از روحالقدس پنهان نمیماند؛ او ِ
عالم مطلق است )همه چیز را

میداند( .هر آنچه که از آغاز ایام و پیش از آن اتفاق افتاده است ،از روحالقدس
پوشیده نیست .هر آنچه که در هر کجا در حال حاضر اتفاق میافتد و تمام آنچه که
در آینده اتفاق خواهد افتاد ،با تمام جزئیاتش میداند .پولس رسول در رسالۀ خود به
قرنتیان ،وقوف روحالقدس را به همه چیز آشکار کرده است» .بلکه چنانکه مکتوب
است" :چیزهایی را که چشمی ندید و گوشی نشنید و به خاطر انسانی خطور نکرد،
یعنی آنچه خدا برای دوستداران خود مهیا کرده است ".اما خدا آنها را به روح خود
به ما کشف نموده است زیرا که روح همه چیز حتی عمقهای خدا را نیز تفحص
میکند .زیرا کیست از مردمان که امور انسان را بداند جز روح انسان که در وی
میباشد؟ همچنین نیز امور خدا را هیچ کس ندانسته است ،جز روح خدا« )اول
قرنتیان .(۱۱-۹:۲
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او قادر متعال است
روحالقدس »قادر مطلق« است .او »قوت حضرت اعلی« نامیده شده است )لوقا
 .(۳۵:۱بهعبارت دیگر قدرت روحالقدس ،قدرت خداست .قدرت او نامحدود است
»همه چیز نزد خدا ممکن است« )مرقس .(۲۷:۱۰
قدرت روحالقدس در سراسر کتابمقدس به برگزیدگان خدا افاضه شده است
بهعنوان مثال بر داود )اول سموئیل  (۱۳:۱۶و میکا )میکا (۸:۳؛ شاگردان )یوحنا
(۲۳-۱۹:۲۰؛ و بر تمام کسانی که او را دریافت خواهند کرد )اعمال .(۸:۱
در زکریا  ۶:۴کالم خداوند بر زروبابل نازل گشت» :نه به قدرت و نه به قوت،
بلکه به روح من ،قول یهوه صبایوت این است «.تفسیر آن میتواند چنین باشد» :نه با
قدرت و نه با قوت انسانی ،بلکه بهواسطه قدرت روح من ،یهوه صبایوت چنین
میگوید «.استانلی هورتون ) (Stanley M. Hortonمینویسد"» :بهواسطه روح من"،
آن اصل اساسی است که تمام همکاران با خداوند باید در ذهن داشته باشند« .این آیه
تأئیدی است بر قادر مطلق بودن روحالقدس.

بلکه بهواسطه قوت روح

نه با قدرت و قوت انسانی
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 -۸خصوصیات سمت چپ را با توصیف آن از سمت راست انطباق دهید .در هر
فضای خالی شمارۀ انتخابی خود را بنویسید.
 (b ....نه دارای آغاز و نه دارای پایان؛ وجودی ابدی

 (۱صاحب اقتدار
ِ (۲
عالم مطلق

 (a ....پاکی مطلق
 (c ....دارای اعالترین قدرت بر تمام چیزهایی

 (۳قدوس

که وجود دارد؛ قادر به انجام هر آنچه که میخواهد

 (۴قادر مطلق

 (d ....واقف بر همه چیز

 (۵ابدی

 (e ....حاضر در همه جا

 (۶حاضر در همه جا

 (f ....قادر مطلق
 -۹آیههای زیر را که گواهی هستند بر الوهیت خدای پدر و خدای پسر بخوانید.
سپس جدول را با نوشتن آیههای مربوط به الوهیت روحالقدس بر حسب صفات
الهیاش تکمیل نمایید.
صفات خدا
 (aقدوسیت

پدر

 (cاقتدار و اختیار

مزمور ۳:۲۲
خروج ۲۵-۱۲:۱۹
مزمور ۲:۹۰
مزمور ۲۷:۱۰۲
ایوب ۲:۴۲

 (dحضور در همه جا

مزمور ۱۲-۷:۱۳۹

 (eعلم مطلق

مزمور ۶-۱:۱۳۹

 (fقدرت مطلق

مزمور ۱۹-۱۳:۱۳۹
متی ۲۶:۱۹

 (bابدیت

پسر

روحالقدس
اعمال ۱۴:۳

میکا ۲:۵
یوحنا ۱:۱
متی ۱۸:۲۸
اول پطرس ۲۲:۳
متی ۲۰:۱۸
افسسیان ۲۳-۲۲:۱
یوحنا ۲۵-۲۴:۲
کولسیان ۳-۲:۲
لوقا ۱۷-۱۱:۷
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الوهیت روحالقدس در گفتههای مردان خدا
الوهیت روحالقدس همچنین توسط اظهارات مستقیم افراد در کتابمقدس که او
ِ
شمعون پیر ،پطرس ،و پولس رسول نمونههایی از
را خدا مینامند ،تأیید شده است.
مردانی هستند که چنین بیاناتی را ابراز داشتهاند.

گفتار شمعون پیر

ِ
شمعون پیر ،مردی عادل و متقی بود که در اورشلیم
در انجیل لوقا آمده است که

میزیست .او یکی از یهودیانی بود که چشم بهراه ظهور مسیحا بود .کتابمقدس
میفرماید که او تأیید روحالقدس را در مورد این واقعه دریافت کرد» :و اینک
شخصی شمعون نام در اورشلیم بود که مرد صالح و متقی و منتظر تسلی اسرائیل بود
و روحالقدس بر وی بود .و از روحالقدس بدو وحی رسیده بود که تا مسیح خداوند
را نبینی موت را نخواهی دید .پس به راهنمایی روح ،به هیکل درآمد و چون
والدینش آن طفل یعنی عیسی را آوردند ...او را در آغوش خود کشیده و خدا را
متبارک خوانده ،گفت" :الحال ای خداوند بندۀ خود را رخصت میدهی به سالمتی بر
حسب کالم خود ،زیرا که چشمان من نجات تو را دیده است"« )لوقا .(۳۰-۲۵:۲
در این آیات ،مشاهده میکنیم که روح بر همه امور مربوط به عمقهای خدا
وقوف دارد ،در غیر این صورت ،نمیتوانست این امور را بر شمعون مکشوف نماید.
بهگفته پطرس رسول ،این نبوت که از خدا ناشی میشود ،توسط روح قادر متعال
منتقل میگردد )دوم پطرس  .(۲۱-۲۰:۱از آنجا که در الوهیت ،وحدت وجود دارد،
آنچه که در مورد یک اقنوم صادق است ،در مورد دو اقنوم دیگر نیز صدق میکند .لذا
الوهیت روحالقدس یک بار دیگر مورد تأکید قرار میگیرد.
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گفتار پطرس
برخی از ایمانداران در کلیسای اولیه ،اموال خود را فروخته ،پول را برای صدقه به
نیازمندان به رسوالن دادند )اعمال  .(۳۶-۳۲:۴در بین این ایمانداران ،زن و شوهری
بودند به نامهای حنانیا و سفیره .ایشان نیز اموال خود را فروختند ،اما بخشی از پول
دریافتی را برای خود نگاه داشتند ،اما چنین ادعا کردند که تمام پول را به کلیسا
میدهند .پطرس رسول توسط روحالقدس دریافت که ایشان دروغ میگویند.
 -۱۰اعمال  ۴-۱:۵را خوانده ،این اظهارات پطرس را به حنانیا تکمیل نمایید:
» (aای حنانیا چرا شیطان دل تو را پر ساخته است تا  .............را فریب دهی؟«
» (bبه انسان دروغ نگفتی بلکه به «..................
در این آیهها ،پطرس مشخص میکند که دروغ گفتن به روحالقدس به مثابه دروغ
گفتن به خداست.

گفتار پولس
پولس رسول در هر دو رسالۀ خود به کلیسای قرنتس ،مطالبی را بیان کرد که گواه
بیشتری هستند بر الوهیت روحالقدس .اولین گفته ،در اول قرنتیان  ۵-۴:۲آمده است:
مقنع حکمت نبود ،بلکه به برهان روح و قوت ،تا ایمان
»کالم و وعظ من به سخنان ُ ْ ِ ِ
شما در حکمت انسان نباشد بلکه در قوت خدا «.در اینجا پولس الوهیت روحالقدس
را تأیید میکند ،زیرا که او بهروشنی قوت روح را با قوت خدا برابر میانگارد .او در
اول قرنتیان  ۱۶:۳در این مورد شواهد بیشتری را ارائه میدهد» :آیا نمیدانید که هیکل
خدا هستید و روح خدا در شما ساکن است؟« در اینجا اشاره به این است که
ایمانداران هیکل خدا میباشند چون روحالقدس در ایشان ساکن است.
پولس بار دیگر در نامۀ خود به قرنتیان نوشت که حجابی که مانع میشود یهودیان
کتابمقدس را درک کنند ،میتواند برداشته شود اگر ایشان نزد خداوند بازگشت
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کنند .سپس چنین گفت» :اما خداوند روح است و جایی که روح خداوند است ،آنجا
آزادی است .لیکن همۀ ما چون با چهرۀ بینقاب جالل خداوند را در آینه مینگریم،
از جالل تا جالل به همان صورت متبدل میشویم ،چنانکه از خداوند که روح است«
)دوم قرنتیان .(۱۸-۱۷:۳

من جالل او را منعکس میکنم
او در من زندگی میکند

 -۱۱دوم پطرس  ۲۱-۲۰:۱را خوانده ،بر پایۀ آن متن ،توضیح دهید چرا اظهارات
شمعون ،پطرس و پولس را میتوان گواهی بیشتر بر الوهیت روحالقدس تلقی کرد.

کفایت الهی روحالقدس
بهتدریج که در روند ادراک روحانی رشد میکنیم ،مهم است که شواهد
کتابمقدس در مورد الوهیت روحالقدس ،صفات الهی او ،و جایگاه او در الوهیت را
ً
تماما از خدمت او فایدهای
مورد بررسی قرار دهیم .بدون چنین معرفتی ،نه میتوانیم
ببریم و نه میتوانیم جایگاه جالل و عزت را که به حق از آن اوست ،برای او قائل
شویم .ما اغلب هنگامی که اطالعات کافی نداریم ،برخی امور مهم در زندگی را مورد
غفلت قرار میدهیم .خدا از طریق هوشع نبی فرمود» :قوم من از عدم معرفت هالک
شدند« )هوشع » .(۶:۴چونکه نه راستی و نه رأفت و نه معرفت خدا در زمین
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میباشد« )هوشع  .(۱:۴تا زمانی که ندانیم که روحالقدس کیست و چه میتواند برای
ما و برای تمام نوع بشر بکند ،نمیتوانیم کامالً از کفایت الهیاش برخوردار شویم.
بسیاری از چیزهایی که در مورد روحالقدس فرا گرفتهایم ،کاربردی عملی در
زندگی روزمرۀ ما دارند .در اراده یا قدرت او برای برآورده ساختن نیازهای ما نقص
و قصوری وجود ندارد .از آنجا که روحالقدس الوهی است ،برای تمام نیازهای ما
کفایت دارد .اجازه دهید که به برخی از طرقی که وی توسط آنها میخواهد در
زندگی ما کار کند نظری بیفکنیم .ما آنها را در اینجا خالصه خواهیم کرد تا در
ً
صرفا نشان دادن این
درسهای بعدی بهطور کامل بسط دهیم .هدف ما در این درس
امر است که از آنجا که روحالقدس یکی از سه شخص الوهیت است ،کامالً قادر
است که هر نیاز ما را برآورده سازد.

او زندگی روحانی افاضه میکند
هنگامی که نیقودیموس نزد عیسی آمد ،انتظار داشت که از او بهعنوان معلمی که
از سوی خدا فرستاده شده است ،تعلیم بیابد .اما وقتی که عیسی به او گفت که باید از
نو مولود شود ،بسیار تعجب کرد .عیسی فرمود» :اگر کسی از آب و روح مولود نگردد
ممکن نیست که داخل ملکوت خدا شود .آنچه از جسم مولود شد ،جسم است و
آنچه از روح مولود گشت روح است«.
مولود شدن از روح یعنی پذیرفتن حیات خدا .انسان بدون حیات روحانی هرگز
نمیتواند مورد پسند خدا واقع شود .پولس به کلیسای روم نوشت که اگر به »روح
حیات« اجازه ندهد که او را از شریعت گناه و موت آزاد سازد ،دچار چه کشمکش
مذبوحانهای میشود .اقرار او برای ما آشناست زیرا که تجربۀ وی ،تجربۀ ما نیز
میباشد» :زیرا که اراده در من حاضر است اما صورت نیکو کردن نی .زیرا آن نیکویی
را که میخواهم نمیکنم ،بلکه بدی را که نمیخواهم میکنم« )رومیان .(۱۹-۱۸:۷
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 -۱۲راه حل این مشکل در رومیان  ۹-۵:۸یافت میشود .این آیات را بخوانید و
آن را بهعنوان پایهای برای ارزیابی درست یا غلط بودن عبارات ذیل بهکار برید.
عبارات صحیح را مشخص کنید.
 (aاگر به روحالقدس اجازه دهیم که به ما حیات روحانی ببخشد ،چیزهایی را
خواهیم خواست که او میخواهد.
 (bاگر بر حسب طبیعت خودمان بدون کمک حیاتبخش روحالقدس زندگی
کنیم ،قادر خواهیم شد که اکثر مواقع امیال پلید خود را کنترل نماییم.
 (cهنگامی که روحالقدس حیات روحانی به ما افاضه کرده ،ذهن ما را کنترل
میکند ،آرامش فکری نیز به ما میبخشد.
 (dبدون کمک روحالقدس ،غیر ممکن است که مقبول خدا واقع شویم.
 (eهنگامی که روحالقدس حیات روحانی به ما افاضه میکند ،در واقع در ما
ساکن شده ،زندگی ما را تحت کنترل میگیرد و ما را از هر گونه مسئولیتی در مورد
زندگی روحانی آزاد میسازد.
 -۱۳در اینجا فهرستی از آیات وجود دارد که قبالً در این درس مطالعه کردیم:
اعمال ۲۵-۲۴:۱۷؛ رومیان ۱۱:۸؛ یوحنا ۶۳:۶؛ دوم قرنتیان ۶:۳؛ اول پطرس .۱۸:۳
وقتی آنها را در مورد نیازهای خودتان بهکار میبرید ،چه مفهومی پیدا میکنند؟

او قدوسیت را ایجاد میکند
کتابمقدس میفرماید که بدون تقدس هیچ کس خداوند را نخواهد دید
)عبرانیان  .(۱۴:۱۲در تمرین باال ،طبق رومیان  ۹-۵:۸مشاهده کردیم که هر گاه
زندگی خود را تسلیم کنترل روحالقدس نماییم ،قادر میشویم که از لحاظ روحانی
روح ساکنشده در
زنده مانده ،در حضور خدا با راستی زندگی کنیم .بهواسطه قدرت ِ
ما ،قادر میشویم که از حکم کتابمقدس اطاعت نماییم تا »در هر چه میکنیم
مقدس باشیم« )اول پطرس  .(۱۵-۱۴:۱پولس در رومیان  ۲۲:۶مسئولیت نوایمانان را
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مشخص میکند .از آنجا که شخص از گناه آزاد شده است ،غالم خدا میشود .یکی
از فواید این انقیاد ،تقدس است .رسول مسیح خاطرنشان میسازد که سهم ما در این
روند ،همکاری با روح و پاک کردن خود از هر چیزی است که زندگی روحانی ما را
آلوده میسازد )رومیان  ۱۱-۵:۸را با دوم قرنتیان  ۱:۷و افسسیان  ۲۴-۲۲:۴مقایسه
نمایید( .هنگامی که در تعهد روحانیمان لغزش میخوریم )رومیان  ،(۱۴-۱۲:۸مثالً
وقتی به روح رفتار نمینماییم )غالطیان  ،(۲۵:۵تأدیب میشویم ....» :تا در قدوسیت
او )خدا( شریک گردیم« )عبرانیان  .(۱۰:۱۲با کنترل روح در زندگیمان ،در قدوسیت
رشد خواهیم کرد.
 -۱۴بار دیگر رومیان  ۱۷-۵:۸را بخوانید .این آیهها کلید زندگی مفید مسیحی را
به ما ارائه میدهد .کلید آن چیست؟

او قوت میبخشد
هر گاه کنترل زندگی خود را به روحالقدس که در شما ساکن است تسلیم کنید،
برای امور زیر به شما قوت خواهد بخشید:
 -۱برای شهادت دادن )اعمال .(۸:۱
 -۲برای غالب آمدن )اول یوحنا .(۵-۴:۵
 -۳برای خدمت )اول قرنتیان .(۱۱-۴:۱۲
 -۴برای آزمایش ارواح و غالب آمدن بر آنها )اول یوحنا .(۴-۱:۴
 -۵برای غلبه بر ترس ،اضطراب و تجربه )دوم تیموتاوس ۷:۱؛ دوم قرنتیان -۴:۶
.(۱۰
به برکت قوت روحالقدس ،لزومی ندارد که کل زندگیتان را در هراس سپری
سازید .او به شما تهور مقدسی میدهد تا با پیکارهای زندگی مواجه شوید؛ او به شما
در مقابل شریر تفوق میبخشد .این معرفت که کسی که با شماست» ،قوت حضرت
اعلی« است )لوقا  ،(۳۵:۱ارادۀ مقاومت در برابر شریر ،و ایمان الزم برای اطمینان از
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پیروزی بر حمالت شریر را به شما خواهد داد )یعقوب ۷:۴؛ اول یوحنا  .(۴:۴شما
میتوانید در هر موقعیتی که با آن روبرو میشوید ،آرامش و امنیت داشته باشید زیرا
که میدانید که روحالقدس از سوی عیسی فرستاده شده است تا حامی و مددرسان
شما باشد )یوحنا .(۲۷-۲۵:۱۴
) -۱۵بهترین پاسخ را انتخاب کنید( .بر طبق آیاتی که قبالً قید شده ،نتیجه
میگیریم که امکان برخورداری از یک زندگی مسیحی ظفرمند و بدون ترس وجود
دارد زیرا که:
 (aبه تمام مسیحیان وعده داده شده که از حملۀ ارواح پلید آزاد باشند.
ً
نهایتا هیچ قدرتی ندارند.
 (bایمانداران تصدیق میکنند که ارواح پلید
 (cقدرت روحالقدس بیپایان است و ایماندار بهواسطه ایمان به قدرت او
میتواند بر ترس فائق آمده ،ظفرمندانه زندگی کند.

او یار و همراه ما میباشد
هنگامی که عیسی به شکل انسان بر روی زمین آمد ،شاگردانش از امتیاز رفاقت
نزدیک با او برخوردار شدند .مقرر بود که این رابطهای موقتی باشد .این رابطه
میبایست زمانی قطع شود که  (۱شاگردان دروس شاگردی را فرا گرفته ،آمادۀ ادامۀ
خدمت او شوند ،و  (۲مأموریت رستگاریبخش او به انجام رسد .زمانی که عیسی
شدیدا به حضور او اتکا کردهاند
رسالت خود را به انتها رساند ،دانست که شاگردانش
ً
و دانست که بدون او خود را یتیم احساس خواهند کرد .لذا برای اینکه آنان را آمادۀ
مفارقت خود نماید و برای پر کردن جای خالی این مفارقت ،از پدر خواست تا
روحالقدس را بفرستد تا جای او را بگیرد» :و من از پدر سؤال میکنم و
تسلیدهندهای دیگر به شما عطا خواهد کرد تا همیشه با شما بماند« )یوحنا .(۱۶:۱۴
»و من به شما راست میگویم که رفتن من برای شما مفید است ،زیرا اگر نروم
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تسلیدهنده نزد شما نخواهد آمد .اما اگر بروم او را نزد شما میفرستم« )یوحنا
.(۷:۱۶
از آنجا که خدا روحالقدس خود را فرستاد تا در دل ما ساکن شده ،تسلیدهنده و
مشاور و راهنمای ما باشد ،هرگز لزومی ندارد که خود را تنها احساس کنیم.
روحالقدسی که در همه جا حضور دارد ،میتواند برای هر ایمانداری در جهان و در
آن واحد ،یک رفیق باشد .این خصلت الهی او را قادر میسازد تا هماینک که من این
مطالب را مینویسم با من و با شما که این درس را مطالعه میکنید باشد .او همواره
حاضر است تا ما را تعلیم داده ،تشویق نماید و در هر موقعیتی یار ما باشد .در حالی
که عیسی در جسم میتوانست در آن واحد فقط در یک جا باشد ،روحالقدس در
همه جا حضور دارد .آیا تعجبی دارد که عیسی گفته باشد که برای خیر پیروانش
است که میرود؟ در غیاب او ،تسلیدهنده در هر یک از ما زندگی میکند تا
نزدیکترین یاری و رفاقت را تأمین سازد )اول قرنتیان .(۱۶:۳
 -۱۶هر یک از این عبارات را با یکی از این کلمات تکمیل نمایید:
قادر مطلق

واقف بر همه چیز

حاضر در همه جا

عدالت

حیات
 (aروحالقدس میتواند حیات روحانی به من دهد ،زیرا که روح  .....است.
 (bمادامی که روحالقدس زندگی مرا کنترل کرده ،به من  ........خدا را افاضه کند،
میتوانم مقدس باشم.
 (cمیتوانم برای زندگی روحانی و شهادت دادن ،قوت روحانی دریافت کنم زیرا
که روحالقدس  ..........است.
 (dاز آنجا که روحالقدس  ..........است ،همیشه یار و یاور من است.
اکنون که الوهیت روحالقدس را مورد بحث قرار داده ،و دریافتیم که مشتاق است
تا رفیق و راهنمای ما باشد ،از خود این سؤاالت را بپرسید» :آیا به روح خدا اجازه
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دادهام تا بهواسطه ایمان به فداکاری مسیح برای من ،حیات روحانی را به من افاضه
کند؟ آیا در زندگی من کار میکند تا تقدس را در من تکامل بخشیده ،مرا بهصورت
مسیح در آورد؟ آیا همیشه در زندگی من حضور دارد تا تسلی الهی ،حکمت و قوت
را به من بخشد؟« امیدوارم که به همه این سؤاالت پاسخ مثبت داده باشید .ورود او را
به زندگیتان خوشامد گفته ،به او اجازه دهید تا شما را بهواسطه قوت الهیاش بهکار
گیرد!
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خودآزمایی
در کنار جمالت درست حرف  Tبگذارید و در صورت غلط بودن عبارت ،حرف

 Fرا بنویسید.

 -۱ما روحالقدس را اقنوم یا شخص سوم تثلیث میخوانیم زیرا که او در ردهای
پایینتر از پدر و پسر قرار دارد.
 -۲کلمۀ تثلیث به سه شخصی اشاره میکند که یک خدا هستند با وحدتی کامل
و برابر.
 -۳یکی از طرق شناخت الوهیت روحالقدس این است که او صفات الوهیت را
داراست.
 -۴وقوف بر همه چیز ،به قدرت روحالقدس در انجام هر کاری اشاره میکند.
 -۵در روزگار کنونی قدرت روحالقدس بر تعدادی افراد منتخب و برای مدت
کوتاهی نازل میشود.
 -۶خود عیسی نیز در خدمت زمینیاش از روحالقدس قوت مییافت.
 -۷آیات بسیاری در کتابمقدس وجود دارد که روحالقدس را با خدای پدر و
خدای پسر برابر میگرداند.
 -۸دخالت روحالقدس در زندگی انسانها بعد از رستاخیز مسیح آغاز گشت.
 -۹تعمید عیسی نمونهای است از وحدت کامل در تثلیت.
 -۱۰این واقعیت که روحالقدس ،حیات روحانی را افاضه میکند ،گواهی است
بر الوهیت او.
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 -۱۱روحالقدس در آن واحد فقط محدود به یک مکان است.
 -۱۲نام روحالقدس ،یکی از صفات الهی او را آشکار میسازد.
 -۱۳به دور حرف پیشین هر عبارتی که قابل اطالق به روحالقدس است،
دایرهای بکشید.
 (aابدی
 (bتجسم
 (cصاحب اقتدار و اختیار
 (dمحدود
 (eالیتغیر )بالتغییر(
 (fقدوس
 (gقادر مطلق
 (hحاضر در همه جا
 (iعالم مطلق
 (jفرشتهگونه
 (kحیاتبخش

به سؤاالت زیر به اختصار پاسخ دهید.

 -۱۴فرمول تعمید و دعای برکت رسوالن به چه طریقی گواهی است بر الوهیت
روحالقدس؟
....................................
....................................
 -۱۵چگونه میتوانید از آگاهی از الوهیت روحالقدس فایده ببرید؟
...................................
...................................
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پاسخ صحیح تمرینها
 -۹پاسخ خودتان .هر یک از اینها را میتوانید بنویسید:
 (aرومیان ۴:۱
 (bعبرانیان ۱۴:۹
 (cیوحنا ۸:۳؛ اول قرنتیان ۴:۲؛ اعمال ۳۸:۱۰
 (dمزمور ۸-۷:۱۳۹؛ یوحنا ۱۳-۷:۱۶؛ یوحنا ۱۷-۱۶:۱۴
 (eاول قرنتیان ۱۱-۹:۲
 (fلوقا ۳۵:۱؛ اعمال ۸:۱؛ زکریا ۶:۴
 (a -۱یحیی تعمیددهنده به جمعیت گفت» :من با آب تعمید میدهم« اما گفت
که عیسی ایشان را »با روحالقدس و آتش« تعمید خواهد دادً .
ثانیا ،آیۀ  ۲۲قید میکند
که روحالقدس به شکل کبوتری بر عیسی نازل شد.
 (bلوقا  ۲۲:۳آواز پدر از آسمان در رسید که گفت» :تو پسر حبیب من هستی
که به تو خشنودم«.
 (a -۱۰روحالقدس
 (bخدا
 -۲مشاهده میشود که او در آغاز آفرینش آمادۀ عمل است .آیۀ  ۲۶تکثر را در
الوهیت مشخص میکند .داللت ضمنی این امر این است که روحالقدس بهطرزی
فعال در آفرینش دخالت داشت.
 -۱۱دوم پطرس  ۲۱-۲۰:۱آشکار میکند که این عبارات از خدا الهام یافته،
حاصل ادراک انسانی نبودهاند .همچنین این آیه مشخص میکند که میان خدا و
روحالقدس ،در القا و تحقق نبوت تساوی وجود دارد .بدینسان ،الوهیت روحالقدس
استنباط میشود.
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 -۳بهواسطه قدرت روحالقدس بود که مریم به عیسی حامله شد.
 (a -۱۲صحیح
 (bغلط
 (cصحیح
 (dصحیح
 (eغلط
 -۴چنانکه اشعیا نبوت کرده است ،روحالقدس ،بهصورت قدرت مسحکننده بر
عیسی نازل شد تا بتواند خدمت را که پدر او را برای آن ارسال داشت متحقق سازد.
 -۱۳پاسخ خودتان .پاسخ من چنین میبود :بهواسطه قدرت روح خداست که
میتوانم حیات ابدی داشته باشم و از اسارت گناه آزاد شوم.
b -۵

 -۱۴کلید در آیۀ  ۱۳یافت میشود :بهواسطه روح ،باید اعمال خطای جسم را از
بین ببریم .آنگاه ،بهطور روحانی زیست خواهیم کرد.
 (۳ (a -۶پیدایش ۱۸:۲؛ اشعیا ۱۴:۱؛ ) ۸:۵۵آیا عناصر شخصیت را که در درس
اول آمده بود بهخاطر دارید؟(
 (۵ (bمزمور ۲-۱:۹۰
 (۴ (cیوحنا ۲۶-۲۳:۱۴
 (۱ (dیوحنا ۲۴:۴
 (۶ (eمزمور ۱۱:۳۳؛ ۲۷-۲۵:۱۰۲؛ مالکی .۶:۳
 (۲ (fاول قرنتیان ۶:۸
 (c -۱۵قدرت روحالقدس بیپایان است.
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 (a -۷هدایت ،دعوت )یا مأموریت الهی(
 (bحکمت انسان
 (a -۱۶حیات
 (bعدالت
 (cقادر مطلق
 (dحاضر در همه جا
 (۳ (a -۸قدوس
 (۵ (bابدی
 (۱ (cصاحت اقتدار و اختیار
 (۲ (dواقف بر همه چیز
 (۶ (eحاضر در همه جا
 (۴ (fقادر مطلق

درس سوم
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شهر محل تولد من ،مرکز ساخت اتومبیل است .لذا وقتی که از دبیرستان
فارغالتحصیل شدم ،برای کار به یک کارخانۀ اتومبیلسازی رفتم .کار من ُهل دادن
بدنههای اتومبیل از یک خط تولید به خط دیگر بود .این کار به دو کارگر نیاز داشت،
اما کارفرما برای صرفهجویی در هزینهها به من گفت که باید تنها کار کنم.
ً
تقریبا غیرممکن بود.
حرکت دادن برخی از بدنههای بزرگ اتومبیل برای یک نفر
بههمین دلیل ،در پایان روز تصمیم گرفتم که کار را ترک کنم و به خود گفتم که روز
بعد ،آخرین روز کار من خواهد بود .اما صبح روز بعد ،کارفرما بههمراه یک مرد قوی
هیکل نزد من آمد و گفت» :با همکار جدید خود آشنا شو «.همۀ مشکالت من حل
شد.
هنگامی که عیسی به انتهای خدمت زمینی خود رسید ،شاگردان اندک و مردد او،
ظاهرا
در مقابل وظیفهای قرار گرفتند که میبایست بدون کمک او انجامش دهند.
ً
وقتی عیسی مصلوب شد ،تمام امیدهای ایشان نقش بر آب شده بود .آنان مأیوس ،به
کار ماهیگیری خود باز گشتند .عیسی پس از رستاخیزش ،بار دیگر بر ایشان ظاهر
شد و وعدۀ خود را مبنی بر فرستادن تسلیدهنده و مددرسان دیگری تکرار کرد.
سرانجام روزی فرا رسید که روحالقدس ،مددرسان ایشان از آسمان افاضه شد.
در آن روز ،یأس و نومیدی از وجود ایشان رخت بربست! روحالقدس همان
شخصی بود که ایشان به او نیاز داشتند ،یعنی کمکی برای تحقق مأموریت مسیح.
پیش از این دیدیم که روحالقدس شخصی کامل و الهی است .در این درس فرا
خواهیم گرفت که او از طریق ملزم کردن ،تولد تازه دادن ،تعلیم ،و مشورت به ما
کمک میکند .آیا در هر یک از این زمینهها نیاز به کمک بیشتری دارید؟ دل خود را
بههنگام مطالعه بگشایید و اجازه دهید که روحالقدس مددرسان شما نیز باشد.
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رئوس مطالب
او ملزم میکند
او تولد تازه میبخشد
او تعلیم میدهد
او کمک میکند

اهداف درس
پس از اتمام این درس ،باید بتوانید:
● بر پایۀ یوحنا  ۱۱-۷:۱۶توضیح دهید که منظور از کار روحالقدس در
ملزمکردن انسان چیست.
● کار روحالقدس را در تولد تازه مورد بحث قرار دهید.
● جنبههای مختلف خدمت تعلیمی و مددرسانی روحالقدس را توصیف نمایید.
ِ
القدس مددرسان قرار دهید.
● خود را در خدمت روح

فعالیتهای یادگیری
 -۱درس را به شیوۀ توصیف شده در فعالیتهای یادگیری درس اول مطالعه
کنید .متن درس را خوانده ،تمام ِ
آیات قیدشده را بخوانید و تمرینها را حل کنید.
 -۲به خودآزمایی پرداخته ،پاسخهای خود را کنترل کنید.
 -۳دروس  ۱تا  ۳را مرور نموده ،سپس آزمون میانی شماره  ۱را بگذرانید.
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متن درس

او ملزم میکند

عیسی اولین کاری را که روحالقدس در زندگی شخص انجام میدهد ،برای
شاگردانش چنین تشریح کرد و فرمود» :رفتن من برای شما مفید است ،زیرا اگر نروم
تسلیدهنده نزد شما نخواهد آمد .اما اگر بروم او را نزد شما میفرستم .و چون او آید
جهان را بر گناه و عدالت و داوری ملزم خواهد نمود .اما بر گناه زیرا که به من ایمان
نمیآورند؛ و اما بر عدالت ،از آن سبب که نزد پدر خود میروم و دیگر مرا نخواهید
دید؛ و اما بر داوری ،از آن رو که بر رئیس این جهان حکم شده است« )یوحنا -۷:۱۶
.(۱۱
جهان معیارهای خاص خود را برای گناه و عدالت وضع کرده است ،و بسیار
مایل است که هشدار خدا را در مورد داوری نادیده انگارد .تنها بهخاطر محبت عظیم
خدا نسبت به بشریت است که او روحالقدس را فرستاد تا گناهکاران را به خطای
خود ملزم کند .روحالقدس در دل ایماندار کار میکند تا او را بسوی خداوند باز
گرداند ،اما او ایمانداران را بهکار میگیرد تا به بیایمانان در مورد عیسی شهادت دهند
و با قدوسیت زندگی کنند .بدینسان میتوانیم بگوییم که او از طریق ایماندار است که
جهان را به گناه و عدالت و داوری ملزم میسازد .او مددرسان ما در هدایت مردم
بسوی مسیح میباشد.

الزام به گناه
وقتی که طی یکی از جلسات تبشیری ،از پشت منبر حضار را به جلو فراخواندم،
یک دختر بچۀ هشت سالۀ زیبایی جلو آمد .او در پایین منبر زانو زد و در حالی که
اشک چهرهاش را پوشانده بود فریاد زد» :آه خدایا ،چه گناهکار وحشتناکی هستم!«

 ۷۰درس سوم

شک دارم که او مرتکب یکی از گناهانی شده باشد که جهان آن را »وحشتناک«
مینامد ،اما روحالقدس زیبایی عیسی را طوری به او نشان داده بود که او نیاز خود را
به نجات احساس کرد .بزرگترین گناه ،بیایمانی و بیاعتنایی به عطیۀ نجات در
عیسی مسیح است؛ اما جهان به این موضوع توجهی ندارد .این روحالقدس بود که
این حالت دوری از خدا را به آن دختربچه نشان داد .تنها روحالقدس میتواند
شخص را با وضعیت واقعیاش رو در رو سازد و به او نشان دهد که هدیۀ مسیح را
رد کرده است .تنها روحالقدس میتواند یک بیایمان را از نیازش آگاه سازد و او را
ملزم به آمدن نزد مسیح و توبه و درخواست آمرزش گناه سازد .بسیاری از مواقع،
روحالقدس گناهکاران را زمانی ملزم میسازد که به موعظۀ مسحشدۀ انجیل گوش
فرا میدهند )اعمال  .(۴۱-۱۴:۲در موارد دیگر ،ملزم شدن هنگامی رخ میدهد که
شخص گناهکار شهادت مسحشدۀ یک ایماندار را میشنود.
 -۱روحالقدس به کدام طرق جهان را به گناه ملزم میسازد؟
 (aهدایت کردن بیایمانان در امور روحانی.
 (bزندگی عیسی را بهعنوان نمونۀ زندگی خداپسندانه به بیایمانان نشان میدهد.
 (cآگاه کردن گناهکاران از اینکه الیق دریافت رحمت خدا نمیباشند.

الزام به عدالت
عیسی گفت که روحالقدس جهان را بر عدالت ملزم خواهد ساخت زیرا که او
نزد پدر میرود.
بازگشت عیسی نزد پدر ،گواه بر این بود که هر آنچه که در مورد خود گفته بود
صحت داشت .اگر او عادل نمیبود ،برای گناهان خود میمرد ،نه برای گناهان ما .در
این صورت در قبر میماند و جسدش همانند سایرین میپوسید .اما او عادل بود و
بهای گناهان ما را پرداخت و از مردگان برخاست و به نزد پدر رفت! به همین دلیل
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است که پطرس این حقایق را در نهایت استواری در روز پنطیکاست برای شنوندگان
خود مطرح ساخت )اعمال .(۴۱-۱۴:۲
پولس رسول در رومیان  ۴:۱میفرماید که عیسی »به حسب روح قدوسیت پسر
خدا به قوت معروف گردید از قیامت مردگان «.این روحالقدس ،روح قدوسیت است
که بر عدالت عیسی مسیح شهادت میدهد .او با آشکار کردن امور مسیح بر جهان،
مسیح را جالل میدهد )یوحنا .(۱۴:۱۶
به گناه
به عدالت
به داوری

الزام روحالقدس

 -۲بر طبق اعمال رسوالن ،کدام دو پاسخ ،گواه بر عدالت عیسی مسیح
میباشند؟
 (aتعلیم او
 (bمرگ او بر روی صلیب
 (cقیام او از مردگان
 (dبازگشت او نزد پدر
 (eخدمت او در بین انسانها

الزام به داوری
حتمیت
داوری که روحالقدس بهعنوان نمونه بهکار خواهد برد تا انسانها را بر ّ
داوری ملزم سازد ،داوری شیطان میباشد .شکست کامل او بهدست عیسی و پیروزی
عیسی بر دوزخ و قبر ،کافی است تا ثابت شود که داوری نهایی در کار خواهد بود.
اگر موعظۀ داوری بههمراه محبت و نگرانی روحالقدس برای انسانها و تأکید بر
پیروزی مسیح نباشد ،فقط باعث دور شدن انسانها از خدا میشود .عیسی هنگامی
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که به اورشلیم در مورد داوری آینده هشدار میداد ،اندوهگین بود و راضی نبود که
حتی کسانی که او را رد میکردند تنبیه شوند )متی .(۳۸-۳۷:۲۳
در کتاب اعمال مثالهای بسیاری وجود دارد که نشان میدهد که روحالقدس
چگونه رسوالن را بهکار میگرفت تا مردم را به گناه ،عدالت و داوری ملزم سازد.
پطرس در روز پنطیکاست ،مطالبی عنوان کرد که حالت نبوتی داشت .آنچه که اتفاق
افتاد ،به این شرح است:
 -۱مردم بهخاطر آنچه که بیایمانیشان بر عیسی آورده بود ،ملزم به گناه شدند
)اعمال .(۲۳-۲۲:۲
 -۲هنگامی که مردم تشخیص دادند که خدا اجازه نداد که قدوسش فساد موت را
ببیند ،و او را برخیزانید تا بر دست راستش نشیند ،به عدالت ملزم شدند )اعمال
.(۳۶ ،۳۳-۳۰ ،۲۷:۲
 -۳به داوری ملزم شدند» :و به سخنان بسیار دیگر ،بدیشان شهادت داد و موعظه
نموده ،گفت که خود را از این فرقۀ کج رو رستگار سازید« )اعمال .(۴۰:۲
 -۴نتیجه این شد که مردم ابتدا نومید شدند .سپس توبه کرده ،پیام پطرس را
پذیرفتند .در حدود  ۳۰۰۰نفر آن روز به شمار ایمانداران افزوده شد.
دیگر مثالها در اعمال ۲۱-۱۴:۳؛ ۱۲-۱۰:۴؛ ۴۲-۳۹:۱۰؛ و  ۴۱-۲۷:۱۳یافت
میشود.
روحالقدس امروز نیز همچنان مددرسان ما در بردن پیام نجات به جهان میباشد.
او ما را بهکار میگیرد تا انسانها را به گناه ،عدالت و داوری ملزم سازد.
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 -۳بر پایۀ بحثی که پیش از این کردیم ،بهدور حرف مربوط به عبارات صحیحی
که خدمت روحالقدس را در ملزم ساختن جهان به گناه ،عدالت و داوری توصیف
میکند دایرهای بکشید.
 (aگناهی که داوری ابدی را نازل خواهد ساخت ،گناه بیایمانی است.
 (bداوری که روحالقدس ما را بدان ملزم میسازد داوری انسانهای گناهکار
است.
 (cرستاخیز مسیح گواهی است بر عدالت او.
ً
عمدتا توسط ایماندارانی که از طریق زندگی و
 (dخدمت روحالقدس به جهان
شهادتهایشان گواهی میدهند بهانجام میرسد.
 (eتأکید عیسی بر داوری این بود که داوری همان چیزی است که گناهکاران
مستحقش میباشند.

او تولد تازه میبخشد
در درس بعدی ،بهطور کاملتری کار روحالقدس را در بازگشت و تولد تازۀ
انسان مورد بحث قرار خواهیم داد .آنچه که در این درس قید میکنیم ،نشان دادن کار
تدریجی روحالقدس از زمان ملزم کردن ما به گناه و عدالت و داوری است تا
مرحلهای که دوست و معلم و راهنمای ما گردد .پیش از آنکه بتوانیم کمک
تسلیدهنده را در زندگی روزمرهمان تجربه کنیم ،باید بازگشت و تولد تازه را تجربه
کرده باشیم.
بازگشت و تولد تازه آن چیزی است که وقتی از گناهانمان روی گردانده ،عیسی
مسیح را بهعنوان خداوند و نجاتدهندهمان میپذیریم ،اتفاق میافتد .این
روحالقدس است که از جانب پدر و پسر عمل میکند تا حیات روحانی را بر
گناهکار افاضه کند )یوحنا ۸-۳:۳؛ ۶۳:۶؛ تیطس .(۵-۴:۳
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روحالقدس در لحظۀ بازگشت ،در ما ساکن میشود یعنی در درون ما جای
میگیرد و همواره برای کمک به ما حاضر است )یوحنا .(۱۷-۱۶:۱۴

 -۴رومیان ۱۱ ،۹:۸؛ اول قرنتیان ۱۶:۳؛  ۱۹:۶را خوانده ،حقایق این آیات را با
تکمیل این جمله توضیح دهید :لحظهای که مسیح را بهعنوان نجاتدهندهمان
دریافت میکنیم ،روحالقدس .........................
روحالقدس که ما را به سوی زندگی روحانی هدایت کرده است ،در هر
ایمانداری سکنی میگزیند .وقتی او در ما ساکن میشودُ ،مهر یعنی بیعانهای است
برای تضمین میراث روحانی آتی ما »و در وی )مسیح( شما نیز چون کالم راستی،
یعنی بشارت نجات خود را شنیدید ،در وی چون ایمان آورید ،از روح قدوس وعده
مختوم شدید .که بیعانۀ میراث ماست برای فدای آن ملک خاص او تا جالل او ستوده
شود« )افسسیان .(۱۴-۱۳:۱
 -۵بر پایۀ یوحنا  ،۳-۱:۱۴افسسیان  ،۱۳-۱۲:۱و دوم قرنتیان  ،۲۲:۱روحالقدس
بیعانۀ ما خوانده شده است زیرا که ......................................................................
اگر روحالقدس زندگی ما را کنترل کندُ ،مهر روحالقدس معرف امنیتی است که
در او داریم .همچنین گواهی پسر خواندگی ماست ،یعنی از میراث پدر آسمانیمان
سهم میبریم )رومیان ۱۷-۱۵:۸؛ غالطیان .(۶:۴
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بدینسان ،روحالقدس در تجربۀ تولد نوین ما ،حیات روحانی را در ما پدید
میآورد .او در ما ساکن میشود و روال زندگی ما را تحت کنترل میگیرد .حضور او
به ما اعتماد میبخشد .او به پسرخواندگی ما معنا و مفهوم میبخشد زیرا اوال ً به
واقعیت آن گواهی میدهد )رومیان (۱۶:۸؛ ً
ثانیا برکات آن را یادآوری کرده ،به
دلهایمان امید میبخشد؛ سوم برای ما دعا و شفاعت میکند طوری که بتوانیم بر
طبق ارادۀ خدا دعا کنیم )رومیان (۲۷-۲۶:۸؛ و چهارم به ما یادآور میشود که فعالیت
او در زندگی ما بیعانه یا ُمهر حضور خداست که هر روز به ما کمک میکند تا زندگی
روحانی مقبولی را حفظ نماییم.
 -۶شش امری را که در این بخش مورد بحث قرار دادیم که روحالقدس در
لحظۀ تولد تازه برای ما انجام میدهد نام ببرید.

او تعلیم میدهد
انتقال حقیقت به ایمانداران یکی از کارهای مهم روحالقدس است .به همین دلیل
است که عیسی در همان جملهای که او را تسلیدهنده میخواند ،او را روح راستی
نیز مینامد )یوحنا  .(۱۷-۱۶:۱۴در خدمت روحالقدس به ایمانداران ،تعلیم و هدایت
بهطرز تنگاتنگی به هم مربوطند .ما سه جنبه از خدمت تعلیمی روحالقدس را مورد
بحث قرار خواهیم داد .بهخاطر داشته باشید که خدمت او برای ایماندار است.

تعلیمدهنده
درست همانگونه که عیسی آمد تا ماهیت و ارادۀ پدر را بشناساند ،روحالقدس نیز
میآید تا ماهیت و ارادۀ عیسی را آشکار سازد )یوحنا  .(۲۶-۲۳ ،۲۱-۲۰:۱۴یکی از
طرق انجام این کار در ایام گذشته این بود که به پیروان عیسی الهام بخشد تا زندگی و
خدمت استاد را ثبت نمایند؛ این در اناجیل متی ،مرقس ،لوقا و یوحنا ثبت شده است.
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روحالقدس چگونه تعلیم میدهد؟ نخست او مسیح را جالل میدهد .او تعلیم
جدیدی نمیآورد ،بلکه اموری را که مسیح تعلیم داد ،میگیرد و مفهوم آنها را روشن
میکند و شنوندگان را قادر میسازد تا حقیقت مطلوب را درک نمایند .ایمانداران
بههنگام رشد روحانی ،قادر میشوند که مسئولیت بیشتری را تقبل نمایند .خوراک
روحانی ایشان از شیر به غذای جامد تغییر میکند )اول قرنتیان  ۲:۳و عبرانیان -۱۱:۵
 .(۱۴گرچه خوراک روحانی تغییر میکند ،اما موضوع اصلی یعنی عیسی مسیح
همانی که بود باقی میماند.
تسلیدهنده هر چیزی را که باید در مورد عیسی مسیح بدانید ،به شما تعلیم
خواهد داد و چیزی را از قلم نخواهد انداخت .عیسی وعده داد که »او همه چیز را
به شما تعلیم خواهد داد« )یوحنا  .(۲۶:۱۴ممکن است بپرسید که »آیا در مورد کار،
خانواده و موقعیت اجتماعیام نیز مرا راهنمایی خواهد کرد؟« بله ،خدا به این مسائل
نیز توجه دارد! با این حال عیسی به ما آموخت که اولویتها را در نظر گیریم» :اول
ملکوت و عدالت او را بطلبید که این همه ]یعنی نیازهای مادی و اجتماعیتان[ برای
شما مزید خواهد شد« )متی  .(۳۳:۶روحالقدس به ما میآموزد که چگونه زندگیمان
را در قلمرو روحانی بهطرزی مناسب نظم ببخشیم ،و وقتی او زندگی ما را در کنترل
خود گیرد ،ما را به درستی در دیگر زمینههای زندگی نیز هدایت خواهد نمود .این
روحالقدس است که عمقهای خدا را بر ما آشکار کرده ،به ما کمک میکند تا امور
روحانی را درک نماییم )اول قرنتیان  .(۱۵-۱۰:۲در همۀ اینها ،هدف او جالل دادن
مسیح است.
ً
ثانیا آگاهی از وقایع آینده جزو اموری است که روحالقدس خواهد آموخت.
عیسی فرمود» :از امور آینده به شما خبر خواهد داد« )یوحنا  .(۱۳:۱۶وقتی که
یوحنای رسول در روز خداوند در روح شد و مکاشفۀ عیسی مسیح به او داده شد
)مکاشفه  ،(۱۰:۱این وعده روشنتر گشت .به یوحنا گفته شد که اینها اموری هستند
که بهزودی واقع خواهند شد .کتاب مکاشفه شامل وقایعی است که از قرن اول
میالدی تا دوران آسمان و زمین نوین رخ خواهد داد )مکاشفه  .(۲۱تحت همان الهام

روحالقدس ،یاور انسان ۷۷
بود که پولس رسول در مورد بازگشت خداوند )اول تسالونیکیان  ،(۱۸-۱۳:۴شرایط
مربوط به ظهورش )اول تسالونیکیان  ،(۱۱-۱:۵داوری خدا بر بیایمانان )دوم
تسالونیکیان  (۱۲-۵:۱و ظهور مرد بیدین )دوم تسالونیکیان  (۱۲-۱:۲سخن گفت.
پطرس نیز تحت قوت روح در روز خداوند تکلم کرد )دوم پطرس  .(۱۳-۱:۳عنصر
مشترکی که در تمام این وقایع مشاهده میکنیم ،مکاشفۀ آتی جالل عیسی مسیح
است.
 -۷موضوعی که در سراسر کتاب مکاشفه مورد بحث است چیست؟
 (aداوری گناهکاران
 (bجالل عیسی مسیح
 (cپیروزیهای نهایی شیطان
 -۸بر پایۀ بحثی که ذکر آن رفت ،وقتی که عیسی گفت که روحالقدس »همه
چیز« را به ما خواهد آموخت ،منظورش چه بود؟ بهدور حرف مربوط به پاسخهای
انتخابی خود دایرهای بکشید.
 (aتمام آنچه که خدا میخواهد که در مورد او بدانیم.
 (bتمام آنچه که الزم است در مورد مشغلهمان بدانیم.
 (cوقایع خاص در مورد زندگی آتیمان بر روی زمین.
 (dتمام آنچه که خدا میخواهد که ما در مورد عیسی بدانیم.
 (eامور روح که به ما کمک خواهد کرد تا مسیح را جالل دهیم.
 (fوقایع آتی که مربوط به زندگی روحانی ما در مسیح میشود.
 (gچگونه میتوان از لحاظ مالی موفق بود.
 (hچگونه جهان را به گناه ،عدالت و داوری ملزم میسازد.
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تعبیر کننده
وقتی که اناجیل نگاشته میشدند ،روحالقدس خدمت تعبیر و تفسیر آنها را آغاز
کرد .پولس رسول شخص منتخبی بود که میبایست پیام انجیل را در جزئیاتش برای
کلیسا توضیح دهد .رسالههای او به کلیسا به دنبال چهار انجیل و کتاب اعمال
رسوالن ،بزرگترین بخش عهدجدید را تشکیل میدهد .دیگر رسوالن و ایمانداران
عهدجدید نیز از روحالقدس الهام یافتند تا امور مسیح را بشناسانند )یوحنا .(۱۴:۱۶
این امر چگونه اتفاق افتاد؟
دوم پطرس  ۲۱-۲۰:۱و دوم تیموتاوس  ۱۶:۳نحوۀ مکاشفۀ کتابمقدسی را
آشکار میسازند .این آیات این واقعیت را آشکار میسازند که روحالقدس به انسانها
الهام بخشید تا کالم خدا را آنگونه که به ایشان داده شده ،ثبت نمایند .نویسندگان
انسانی این روند را ابداع نکردند ،بلکه آنگونه که روحالقدس به ایشان توانایی
بخشید ،با امانت پیام خدا را نوشتند.
دانشجوی کوشای کالم خدا توجه خواهد کرد که پیام کتابمقدس با وجود اینکه
از خداست ،اما با سبکی شخصی و با فرهنگ لغات مختص هر نویسنده ثبت شده
است ،و در برخی موارد ،تجربیات قبلی و مربوط به نویسنده بهروشنی در آنها مشهود
است .نویسندگان کتابمقدس مانند ماشین تایپ نبودند ،بلکه نسبت به روح خدا
ً
دقیقا پیامی را که منظور نظر خدا بود ثبت کرده ،استعدادهای خود را
حساس بودند و
در خدمت این فرآیند قرار دادند.
با وجود آنکه مجموعه کتب کتابمقدس تکمیل شده و تمام آنچه که خدا در نظر
داشت آشکار سازد اکنون در کتابمقدس ثبت شده است ،روحالقدس همچنان
خدمت تعبیر و تفسیر خود را ادامه میدهد .او اموری را که نوشته شده است،
میگیرد و آنها را در دل و ذهن ایمانداران تنویر و روشن مینماید.
بهترین طریق برای درک هر کتاب ،این است که از نویسندۀ آن بپرسیم که منظور
او به هنگام نوشتن چه بوده است .مشکل این است که نویسندگان کتابمقدس در
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دسترس ما نمیباشند ،اما روحالقدس در دسترس است! تمام نویسندگان
کتابمقدس که انسان بودهاند ،سدهها قبل وفات یافتهاند .اما چه تسلی باالتر از اینکه
بدانیم که نویسندۀ الهی تا ابد با ماست! هر بار که کتابمقدس را باز میکنید،
ِ
مددرسان الهی در کنار شما میباشد تا شما را در درک آن کمک کند.
 -۹بر طبق آیاتی که در این بخش به آنها اشاره کردیم ،کدام یک از مطالب ذیل
بهترین توصیف از نقش روحالقدس در نگارش کتابمقدس میباشد؟
 (aروحالقدس انسانها را بر آن داشت که آنچه را که مکشوف میساخت در
سبک ،فرهنگ لغت و شکل ادبی یکسانی بنویسند تا همۀ بخشهای کتابمقدس
یک دست باشد.
 (bهنگامی که روحالقدس بر مردان مقدس خدا نازل میشد ،ایشان به حالت
ً
صرفا آنچه که به ایشان
خلسه در میآمدند و در حالی که از خود بیخود بودند،
دیکته میشد ثبت میکردند .بهاین ترتیب ،روحالقدس سبک نگارش و فرهنگ لغات
نویسنده یا شکل ادبی معینی را بهکار نمیبرد.
 (cروحالقدس مردان منتخب خدا را به نبوت وامیداشت .هنگامی که روح بر
ایشان نازل میگشت آنان در نهایت امانت ،پیام خدا را ثبت میکردند .روح در روند
انتقال پیام خدا ،فرهنگ لغات ،سبک و تجربۀ قبلی هر نویسنده را بهکار میگرفت.

سخنگو
بعد از بازگشت عیسی نزد پدر به آسمان ،تسلیدهنده سخنگوی خدا شد.
سخنگو کسی است که بهعنوان نمایندۀ شخصی دیگر صحبت میکند .عیسی ،شاهد
و سخنگویی تمام عیار برای خدا بود ،اما او کاری را که پدر بر عهدۀ او گذاشته بود
به اتمام رساند .عیسی به شاگردانش گفت که وقتی روح راستی آمد ،از جانب او
سخن خواهد گفت )یوحنا .(۱۳:۱۶
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عیسی بهعنوان سخنگوی پدر گفته است» :تعلیم من از من نیست ،بلکه از
فرستندۀ من« )یوحنا  .(۱۶:۷همان امر در مورد تسلیدهنده نیز صادق خواهد بود» :به
آنچه شنیده است سخن خواهد گفت« )یوحنا .(۱۳:۱۶
روحالقدس از طریق

ایمانداران سخن میگوید

عیسی سخنگوی
پدر بود

تفاوت این است که عیسی در جسم بود و از طریق بدن جسمانی خود سخن
میگفت ،حال آنکه تسلیدهنده از طریق ایمانداران سخن میگوید .هنگامی که از
جانب روحالقدس سخن میگوییم ،معموال ً پیامی را اعالم میکنیم که روحالقدس
بههنگام مطالعۀ کالم خدا به ما عطا کرده است .در این هنگام ،او ما را تنویر کرده،
قوت میدهد و ما بدل به سخنگویان خدا میشویم .بدین طریق خدا میتواند در آن
واحد ،در سراسر زمین سخنگویانی داشته باشد ،زیرا که مددرسان ما در همه جا
حضور دارد .او هنگامی میتواند از طریق ما سخن بگوید که به او گوش فرا دهیم و
به او اجازه دهیم که از طریق ما تکلم نماید.
ً
مستقیما
بعدا خواهیم دید ،مواقعی هم خواهد بود که روحالقدس
چنانکه
ً
بهواسطۀ عطایای روح از طریق ما صحبت میکند .کار تکلم را ما انجام میدهیم ،اما
کلمات را روحالقدس از طریق این عطایا به ما میبخشد .هر ایمانداری میتواند برای
خدا صحبت کند ،اما فقط هنگامی که پیام را از روحالقدس دریافت میدارد )اول
قرنتیان .(۱۰-۱:۱۲
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 -۱۰یوحنا  ۷:۱۴و  ۲۶را خوانده ،به این سؤاالت پاسخ دهید:
 (aکدام سخنگو بر ما آشکار کرد که خدا چگونه است؟ ......
 (bکدام سخنگو بر ما آشکار کرد که عیسی چگونه است؟ .........
 (cهنگامی که روحالقدس از طریق ما صحبت میکند ،چه چیزی را به ما یادآور
میشود؟.........................................
 (dسخنگو بودن بدین معنی است که ............................

او کمک میکند
در درس اول ،فرا گرفتیم که کلمۀ یونانی » ْ ِ
پاراکلت« ) (Paracleteدر یوحنا
 ۱۶:۱۴در ترجمههای مختلف کتابمقدس بهصورت تسلیدهنده ،مددرسان ،یا
مشاور ترجمه شده است .معنی تحتاللفظی این کلمه عبارتاست از »شخصی که
برای کمک خوانده میشود «.با اندیشیدن به روحالقدس بهعنوان مشاور ما ،معنی آن
ظاهرا دوستی خواهد بود که بهصورت یک شفیع ،راهنما یا تسلیدهنده ظاهر
ً
میشود .تمام این جنبههای خدمت شخصی روحالقدس ،با مفهوم شخصی که برای
کمک به کنار ما خوانده میشود تناسب دارد .چگونه میتوانیم این خدمات را در
زندگی شخصیمان پیاده کنیم؟

شفاعتکننده
»و همچنین روح نیز ضعف ما را مدد میکند ،زیرا که آنچه دعا کنیم بهطوری که
میباید ،نمیدانیم ،لکن خود روح برای ما شفاعت میکند به نالههایی که نمیشود
بیان کرد .و او که تفحصکنندۀ دلهاست ،فکر روح را میداند زیرا که او برای
مقدسین بر حسب ارادۀ خدا شفاعت میکند« )رومیان  .(۲۷-۲۶:۸پولس رسول در
اینجا میگوید که روحالقدس شفیع ماست .شفیع کسی است که به نفع شخصی دیگر
دعا یا تظلمخواهی میکند .وقتی ضعیف و درمانده هستیم ،نمیدانیم برای چه یا
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ً
واقعا به چه نیاز داریم و
چگونه دعا کنیم .در آشفتگیمان ،اغلب درک نمیکنیم که
چگونه راهحلهای مناسب را بجوییم .ممکن است بخواهیم که مورد پسند خدا واقع
شده ،بیش از هر چیز ارادۀ او را در زندگیمان به جا آوریم ،اما نمیدانیم که چگونه
مشکالت فعلیمان را با هدف جامع خدا یعنی هدایت ما بهسوی بلوغ روحانی آشتی
دهیم .در چنین مواقعی روح به کمک ما شتافته ،با نالههایی که نمیشود بیان کرد
برای ما شفاعت میکند .خدای پدر میداند که در فکر ما چه میگذرد و چه چیزی
در فکر روح است .از آنجا که ارتباط کاملی میان پدر و روحالقدس وجود دارد،
نیازی به کلمات نیست .از آنجا که روح افکار و ارادۀ پدر را میداند ،میتوانیم
اطمینان داشته باشیم که او بر حسب ارادۀ خدا شفاعت میکند .این معرفت باید به ما
کمک کند تا اعتقاد داشته باشیم که دعاهای ما آنگونه و در آن زمان که خواست
خداست ،پاسخ خواهند یافت.
مواقعی را در دعا تجربه کردهام که بارم آنقدر سنگین بود که نمیدانستم چگونه
آن را به خدا بازگو کنم .در چنین مواقعی ،حضور روح را در خود احساس میکردم
که حاالت مرا که نمیتوانستم با کلمات بیان کنم ،به خدا انتقال میداد .چقدر
ارزشمند است بدانیم که مددرسانی داریم که هنگامی که نمیدانیم چگونه دعا کنیم،
خواست ما را به حضور خدا عرضه میکند!
یک دوست مبشر در آفریقا که حامله بود به سختی بیمار شد و او را به فوریت به
بیمارستان رساندند و پیش از موعد پسرش را با عمل سزارین بهدنیا آوردند .در
لحظاتی که بحران آغاز شده بود ،پدر یکی از دوستان عزیزم در آمریکا از خواب بیدار
شد و بار گرانی را بر خود احساس کرد که میبایست برای »ماری« دعا کند .او تمام
آن شب و تمام روز بعد را در دعا سپری کرد و از خوراک و استراحت پرهیز نمود .تا
شب دوم دعا کرد .صبح روز دوم از حالت سجده برخاسته ،گفت» :خدا به دعای من
پاسخ داده است!« همان روز بههنگام غروب دخترش از دوست مبشرشان در آفریقا
خبری را دریافت کرد که از این قرار بود» :پسر ما دیروز بهدنیا آمد .ماری و نوزاد هر
دو حالشان خوب است«.
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این روحالقدس ،شفیع ما بود که نیاز به دعا و شفاعت را برای دوستی که هزاران
کیلومتر دورتر زندگی میکرد ،به این ِ
مرد خداترس القا نمود.
روحالقدس همچنین از طریق یادآور شدن اموری که در مسیح از آن ماست و
مطمئن ساختن ما از چیزهایی که خدا میخواهد برای ما انجام دهد ،به شفاعت ما
کمک میکند )اول قرنتیان  .(۱۲:۲بدون کمک او ،دعاهای ما پوستهای خالی خواهند
بود.
 -۱۱در این بخش مربوط به شفاعتکننده ،مشاهده کردیم که روحالقدس به
کدام دو طریق در دعا به ما کمک میکند؟ )پاسخ آن را در دفترتان بنویسید(
 -۱۲کدام یک از اینها خدمت روحالقدس بهعنوان شفیع را متصور میسازد؟
بهدور حرف مربوط به پاسخهایی که انتخاب میکنید ،دایرهای بکشید.
» (aفهرستی از تمام نیازهایم تهیه کرده ،آن را در دعا به خدا عرضه کردم«.
» (bمیدانستم که برادرم نیاز روحانی عمیقی داشته است ،اما نمیدانستم که
چگونه در این مورد دعا کنم .تنها کاری که میتوانستم انجام دهم ،محول کردن آن به
روحالقدس بود تا به نفع برادرم نزد خدا مداخله کند«.
» (cخانوادهام چیزی برای خوردن نداشتند .در حینی که دعا میکردیم ،کسی ِ
در
خانه را زد .دوستی از کلیسایمان با سبدی پر از اغذیه آنجا ایستاده بود .خدا پیش از
آنکه دعا کنیم ،پاسخ داده بود«.
ً
واقعا لزومی ندارد
» (dاز آنجا که خدا پیش از خود من به نیازهایم واقف است،
که وقت زیادی را صرف دعا کنم«.

راهنما
چه شغلی را باید انتخاب کنم؟ با چه کسی باید ازدواج کنم؟ در کجا باید زندگی
کنم؟ شما هر روزه با تصمیمگیریهای مهمی مواجه هستید و به یک راهنمای قابل
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اطمینان نیاز دارید .موفقیت شما بستگی به نوع هدایتی خواهد داشت که از آن پیروی
میکنید.
صداهای بسیاری توصیههایی میکنند و هر یک خود را بهترین مینمایاند .تنها
یک مشاور وجود دارد که پیروی از او کامالً امن و اطمینانبخش است .او مشاوری
است که عیسی وعدهاش را داده است .هنگامی که باید درست و خطا را از هم
تشخیص دهید ،او شما را در مسیر درست هدایت میکند ،زیرا که روح راستی است.
ارشاد او همواره منتهی به موفقیت حقیقی میگردد )اول یوحنا .(۶-۱:۴
پولس فرمود» :به روح زیست کنید« ،یعنی به روح رفتار کنید و بهواسطه روح
هدایت شوید )غالطیان » .(۱۸،۱۶:۵اگر به روح زیست کنیم ،به روح هم رفتار
بکنیم« )غالطیان  .(۲۵:۵برای سلوک با او ،باید به او اجازه دهیم تا گامهای ما را
هدایت کند .هنگامی که او را متابعت میکنیم و آن چیزی را میخواهیم که او
میخواهد ،او ما را هدایت خواهد کرد )رومیان  .(۵:۸هنگامی که رهبری
ً
تدریجا ما را به تمام راستی هدایت خواهد
خداوندگارانۀ او را تصدیق میکنیم ،او
کرد )یوحنا  .(۱۳:۱۶او همانگونه که اعضای کلیسای اولیه را هدایت کرد ،ما را نیز
هدایت خواهد فرمود .او بدون شک همانطور که نیازهای ایشان را بر آورده ساخت،
نیازهای ما را نیز بر آورده میسازد یعنی نیازهای مالی ،شغلی و روحانیمان را
)اعمال .(۴۷-۴۲:۲
عالوه بر نقش روحالقدس بهعنوان راهنمای ما به سوی راستی ،و نیز هدایت
عملی در زندگی روزمرهمان ،او همچنین ماهیت جدی بدکرداریهای ما را آشکار
میسازد -یعنی رفتارهای منطبق با طبیعت کهنه و احیا نشدۀ ما )افسسیان ۳۲-۲۰:۴
را با رومیان  ۱۴-۱۲:۸مقایسه کنید (.بهعالوه ،روح خطراتی را که در اثر پیروی از
طبیعت کهنه در مسیر ما قرار میگیرد به ما نشان میدهد ،و کمک میکند تا هر نوع
رفتاری را که تجانسی با طبیعت جدید ندارد از میان ببریم .گاه نیز روح مانع از این
میشود که مسیری را در پیش گیریم که در آن زمان خاص مطابق ارادۀ خدا نیست.
مثالً گناهی بر پولس و همراهانش شمرده نمیشد که بخواهند در آسیا تبشیر کنند،
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بعدا این مانع برطرف
فقط این امر مطابق برنامۀ زمانی خدا نبود )اعمال ً .(۱۰-۶:۱۶
شد و پولس خدمت عظیمی در این ایالت انجام داد )اعمال  .(۱۰:۱۹این نقشهای
روحالقدس بهعنوان راهنمای ما برای رشد روحانیمان مهم هستند.
 -۱۳آیات سمت چپ را خوانده ،هر یک را با نوع هدایتی که در آنها مشخص
شده )از سمت راست( منطبق سازید.
 (aتصمیمگیری

 (۱اعمال ۲۹:۸

 (bپیشگیری

 (۲اعمال ۲:۱۳

 (cانتصاب

 (۳اعمال ۲۸:۱۵

 (dهدایت

 (۴اعمال ۶:۱۶

مشاهده کردیم که روحالقدس نه تنها ما را در مسیر آنچه که باید انجام دهیم
هدایت میکند )تصمیمگیری ،انتصاب ،و هدایت( ،بلکه همچنین ما را در مورد آنچه
که نباید انجام دهیم نیز راهنمایی مینماید و ما را قدغن میکند که جلوتر از او
حرکت کرده یا کارهایی را بکنیم که با جایگاه ما بهعنوان فرزندان خدا سازگاری
ندارد )رومیان  ۱۶-۱۲:۸را با اول یوحنا  ۳-۲:۳مقایسه کنید( .ما باید برای دریافت
هدایت به او بنگریم و از صدای او اطاعت کنیم.

تسلیدهنده
چنانکه گفتیم ،کلمۀ  Paracleteگاهی اوقات بهصورت تسلیدهنده ترجمه شده
است .روحالقدس در مفهوم »کسی که برای کمک خوانده میشود« تسلیدهنده
ماست .تسلی روحالقدس ،ترحم الهی نیست .او غمهای زندگی را میشناسد و دلش
بر ما میسوزد؛ اما تسلی او چیزی بیش از همدردی است.
روحالقدس در بین سایر فیضهایی که به زندگی ما میبخشد ،آرامش را نیز در ما
ایجاد میکند )غالطیان  .(۲۲:۵آرامش او نتیجهای است که به هنگام تسلیم زندگی
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خود به کنترل او حاصل میشود )رومیان  .(۶:۸هر چه بیشتر بر کنترل او بر
زندگیمان آگاه شویم ،بیشتر نسبت به فرزندخواندگیمان یعنی تعلقمان به خدا
وقوف پیدا میکنیم .این امر احساس تعلقی را پدید میآورد که روح آن را تقویت
مینماید .این معرفت باید به ما حس عظیمی از امنیت و آرامش بدهد.
تسلی او شامل امید نیز هست .مهم نیست که شب چقدر تاریک باشد؛
تسلیدهنده که آینده را کامالً میداند ،به شما میفهماند که صبحی در پیش است و
وعدۀ عیسی مبنی بر »نزد شما خواهم آمد« متحقق خواهد گشت )یوحنا .(۲۸:۱۴
 -۱۴جنبههای مختلف خدمت کمکی روحالقدس را با تعریف هر یک منطبق
کنید .شمارۀ انتخابی خود را در هر فضای خالی بنویسید.
 (a ....روح ،ما را از طریق تنبیه ،پیشگیری ،انتصاب ،رهنمود ،تصمیمگیری
هدایت میکند.
 (b ....روحالقدس حتی در دشوارترین موقعیتها ،به ما آرامش و امید میدهد.
 (c ....هنگامی که دعا میکنیم ،روحالقدس با یادآوری نیازها و با دعا برای ما
هنگامی که نمیتوانیم عمیقترین نیازهایمان را ابراز کنیم ،به ماکمک میکند.
 (۱شفاعتکننده
 (۲راهنما
 (۳تسلیدهنده
 -۱۵آیا کمک روحالقدس را در هر یک از این زمینهها تجربه کردهاید؟ در این
صورت ،در دفتر یادداشتتان کلمات شفیع ،راهنما و تسلیدهنده را بنویسید و در
کنار هر یک ،تجربۀ مشخصی که از خدمت دوست مددرسانتان داشتهاید توصیف
نمایید .از او تشکر کنید که با شما بوده و به تمام نیازهای روحانی و روزانهتان
رسیدگی کرده است.
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اکنون شما بخش اول این کتاب درسی را بهپایان رساندهاید .فرا گرفتید که
روحالقدس شخصی کامل ،الهی و مددرسان است .او میخواهد برای تعلیم و هدایت
شما ،در درونتان ساکن شود.
در بخش بعدی ،در خواهید یافت که روحالقدس همچنین دوستی نیرومند است.
باشد که خدا به هنگام ادامۀ مطالعهتان شما را برکت دهد!
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خودآزمایی
سؤاالت چند گزینهای .بهترین پاسخ به هر سؤال را برگزینید .بدور حرف مربوط

به پاسخ انتخابی خود دایرهای بکشید.

 -۱کدام یک از اینها ترجمهای از کلمۀ یونانی  Paracleteنمیباشد؟
 (aتسلیدهنده
 (bمشاور
 (cخالق
 (dمددرسان
 -۲کدام یک از اینها ترجمۀ تحتاللفظی  Paracleteمیباشد؟
 (aکسی که ملزم میکند
 (bکسی که برای داوری خوانده میشود
 (cکسی که همدردی میکند
 (dکسی که برای کمک خوانده میشود
 -۳کدام یک از اینها جزوی از خدمت ملزمکنندۀ روحالقدس نمیباشد؟ او جهان
را به همۀ اینها ملزم میکند به استثناء..............
 (aداوری
 (bبازگشت و تولد تازه
 (cعدالت
 (dگناه
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 -۴کلمۀ بازگشت یا تولد تازه در ارتباط با خدمت روحالقدس ،کدام مورد زیر را
توصیف میکند؟
 (aتولد روحانی
 (bتولد جسمانی
 (cمرگ و رستاخیز مسیح
 (dسعی در برخورداری از زندگی خداپسندانهتر
 -۵داوری که روحالقدس جهان را به آن ملزم میسازد عبارت است از داوری....
 (aایمانداران
 (bبیایمانان
 (cشیطان
 -۶بر طبق مطالعهمان ،کدام یک از اینها ،کار روحالقدس در لحظۀ نجاتمان
نمیباشد؟
 (aاو ما را تنبیه میکند
 (bاو ما را ُمهر میکند
 (cاو ما را تولد تازه میبخشد
 (dاو در ما ساکن میشود
 -۷کدام کلمه با کار روحالقدس هنگامی که ُمهر خود را بر ما مینهد پیوستگی
ندارد؟
 (aحق مالکیت
 (bامنیت
 (cضمانت
 (dتکامل
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 -۸روحالقدس نیازهایی را که باید برای آنها دعا کنیم یادآور میشود و با
نالههایی که قابل بیان نیست نیازهای ما را نزد خدا عرضه میدارد .این خدمت اوست
بهعنوان............
 (aمعلم ما
 (bتسلیدهنده ما
 (cشفیع ما
 (dتعبیرکننده کالم خدا
 -۹تصمیمگیری ،پیشگیری ،انتصاب و هدایت به نزدیکترین وجهی مربوط به
نقش روحالقدس میشود بهعنوان.............
 (aراهنمای ما
 (bتسلیدهنده ما
 (cمیانجی ما
 (dملزمکنندۀ ما

پاسخ کوتاه :به هر سؤال حتیالمقدور به خالصهترین شکل پاسخ دهید:
 -۱۰دو کاری را نام ببرید که عیسی گفت که روحالقدس در خدمت تعلیمیاش
برای ما انجام میدهد.
 -۱۱به ترتیب مناسب ،سخنگویانی که مکاشفۀ خدا را به نوع بشر انتقال
میدهند ،برشمارید.

این آخرین درس از بخش اول این کتاب درسی میباشد .بعد از
اتمام این خودآزمایی ،دروس  ۱تا  ۳را مرور کرده ،به سؤاالت
آزمون میانی  ۱پاسخ دهید .از رهنمودهای داده شده پیروی کنید.
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پاسخ صحیح تمرینها
 -۸بهتر است حروف  (f ،(e ،(d ،(aو  (hرا مشخص کنیم .پاسخهای (g ،(c ،(b
امور خاصی نیست که روحالقدس به ما تعلیم دهد ،با وجود آنکه به ما حکمت برای
دقت در امور عملی و نیز امور روحانی میدهد.
 (b -۱مطرح ساختن عیسی بهعنوان سرمشق زندگی که مورد پسند خداست
)چیزی که او اقتضا مینماید(.
 (c -۹روحالقدس مردان منتخب خدا را برانگیخت.
 (c -۲قیام او از مردگان
 (dبازگشت او نزد پدر.
 (a -۱۰عیسی
 (bروحالقدس
 (cهر آنچه که عیسی تعلیم داد
 (dبه نفع شخصی دیگر صحبت میکند.
 (a -۳صحیح
 (bغلط
 (cصحیح
 (dصحیح
 (eغلط
 -۱۱گاهی اوقات نیازهایی را به ذهن ما میآورد تا بتوانیم برای آنها دعا کنیم .در
ً
مستقیما به خدا عرضه میدارد زیرا نمیتوانیم کلمات مناسب را
مواقع دیگر او آنها را
برای بیان آنها بیابیم.
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) -۴با کلمات خاص خود( .در درون ما ساکن است؛ میآید تا در ما زندگی کند.
 -۱۲پاسخهای  (bو  (cخدمت شفاعتکنندۀ روحالقدس را متصور میسازند.
 -۵او ُمهر یا ضامن این است که عیسی برای خاصان خود رجعت خواهد نمود،
چنانکه در یوحنا  ۱۴وعده داده است .روحالقدس ضامن یا بیعانه ما برای میراث آتی
میباشد.
 (۳ (a -۱۳اعمال ۲۸:۱۵
 (۴ (bاعمال ۶:۱۶
 (۲ (cاعمال ۲:۱۳
 (۱ (dاعمال ۲۹:۸
 -۶او ما را تولد تازه داده ،در ما ساکن میشود و ما را ُمهر میکند.
 (۲ (a -۱۴راهنما
 (۳ (bتسلیدهنده
 (۱ (cشفاعتکننده
( b -۷جالل عیسی مسیح
 -۱۵پاسخ خودتان.

بخش دوم
روحالقدس و قدرت او

درس چهارم
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یک ستارهشناس مسیحی برای ایراد سخنرانی ،با قطار عازم سفر شده ،مسیرهای
ییالقی را پشت سر میگذاشت .در چمدان او ،یکی از اولین مدلهای منظومۀ شمسی
قرار داشت که آن را برای استفاده در سخنرانیاش ساخته بود .یک ملحد در کنار او
در کوپه نشسته بود .طی بحثی که با یکدیگر داشتند ،ملحد شروع به استهزا اندیشۀ
خلقت عالم هستی بهدست خدا نمود.
ستارهشناس مدتی به آرامی به سخنان آن مرد گوش فرا داد .سپس او را دعوت
کرد که همراه او به قسمت بار بیاید .در آنجا او پوشش را از روی مدل منظومۀ
شمسی برداشته ،با دکمهای آن را بهکار انداخت .مادامی که سیارههای کوچک در
کمال هماهنگی به گرد خورشید میگشتند ،ملحد بسیار تحت تأثیر قرار گرفت .او
گفت» :با شکوه است چه کسی آن را ساخته است؟« ستارهشناس لبخند زده ،گفت:
ً
صرفا بر حسب یک تصادف طبیعی گرد آمدهاند«.
»هیچ کس! اینها
ملحد ساکت ماند .همین کلمات بود که او برای توضیح اندیشۀ مربوط به آغاز
منظومۀ شمسی بهکار برد ،اندیشهای که بر طبق آن مدل خود را طرحریزی کرده بود.
اگر مدل احتیاج به یک خالق داشته باشد ،چقدر بیشتر نمونۀ اصلی!
زمین ،آسمان ،و تمام چیزهای موجود در آنها کار یک خالق الهی است .بهواسطه
قدرت روحالقدس بود که کالم خدا به اجرا در آمد .در این درس ،کار روحالقدس را
در آفرینش مطالعه خواهیم کرد .او زمانی که جهان شکل میگرفت آنجا بود؛ امروز
نیز با قدرت خالقهاش در زندگی ما همچنان فعال است.

 ۹۶درس چهارم

رئوس مطالب
همکاری در آفرینش
آفرینش جهان
آفرینش انسان
حفظ بقای عالم هستی

اهداف درس
پس از مطالعه این درس ،باید بتوانید:
● آنچه را که کتابمقدس در مورد کار پدر ،پسر ،و روحالقدس در آفرینش
آشکار میکند ،مورد بحث قرار دهید.
● طرقی را توضیح دهید که به تبع آنها خلقت انسان با خلقت سایر آفریدهها
تفاوت دارد.
● نمونههای قدرت روحالقدس را در آفرینش و در نگهداری و حفظ عالم هستی
تشخیص دهید.
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فعالیتهای یادگیری
 -۱درس را بر طبق روال توصیف شده در فعالیتهای یادگیری درس  ۱مطالعه
کنید .محتوای درس را خوانده ،تمام آیات تعیین شده را یافته ،بخوانید و تمرینها را
حل کنید.
 -۲بهعنوان زمینهای برای این درس ،پیدایش فصلهای  ۱و  ۲و یوحنا فصل  ۱را
بخوانید.
 -۳به خودآزمایی پرداخته ،پاسخهای خود را کنترل کنید.

متن درس

ِ
طراحان آفرینش

همکاری در آفرینش

»در ابتدا خدا ) « ....پیدایش  .(۱:۱این کلمات آغازین کتابمقدس به زبان عبرانی
یک نام جمع را برای خدا بهکار میبرد .با وجود آنکه پسر و روحالقدس بهطور
مخصوص قید نشدهاند ،اما داللت ضمنی آن به خدایی تثلیثی است.
عقیدۀ تثلیث جزوی از مکاشفۀ تدریجی خدا از خود است که تا نگارش
عهدجدید بسط داده نشده بود .در زمانی که موسی تورات )پنج کتاب اول عهدعتیق(
را نوشت ،بسیاری از مردم مشرک بودند ،یعنی به خدایان متعددی اعتقاد داشتند.
آشکار ساختن خدایی تثلیثی در آن زمان باعث گیجی میشد .خدا میدانست که
مردم برای پذیرفتن این حقیقت آماده نیستند ،لذا آن را آشکار نساخت .خدا خود را
ً
دقیقا میدانست که هر
بهگونهای تدریجی و پیشرونده مکشوف ساخت ،زیرا که او
بار چه مقدار از این حقیقت را آشکار کند .بدینسان ،گزارش آفرینش در کتاب
پیدایش ،تمام جزئیات را در مورد کار خالقۀ خدا ارائه نمیدهد .سایر آیات
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کتابمقدس به ما کمک میکنند تا نقش هر اقنوم یا شخص تثلیث را در نقشۀ
آفرینش خدا و نیز در نقشۀ رستگاری بخشش درک نماییم.
کتاب پیدایش در مورد بسیاری از آغازها صحبت میکند :شروع آفرینش ،انسان،
گناه ،داوری و رستگاری .فقط دو فصل اول در مورد خلقت سخن میگوید .روایت
خلقت بهعنوان زمینهای برای سایر وقایع اولیۀ تاریخ بشر به اختصار ثبت شده است،
وقایعی که منتهی به نیاز او به رستگاری میگردد.
خدا قبالً حتی پیش از آفرینش میدانست که بر سر خلقتش چه خواهد آمد .او از
پیش میدانست که انسان لغزش خواهد خورد؛ بههمین جهت ،راهی برای نجات او
تدارک دید.
بخشهای مختلف کتابمقدس این را بر ما آشکار میکنند:
 -۱مکاشفه  ۸:۱۳در مورد کتاب حیات سخن میگوید که به بره )عیسی( که از
ابتدای آفرینش جهان ذبح شده بود ،تعلق دارد.
 -۲افسسیان  ۴:۱میگوید که خدا پیش از آفرینش جهان ما را در مسیح انتخاب
کرد.
 -۳متی  ۳۴:۲۵به ملکوتی اشاره میکند که از ابتدای جهان برای ایمانداران آماده
شده بود.
برخی از بخشهای کتابمقدس ،وجود ابدی خدای سه گانه را تأیید میکند.
بدینسان میدانیم که پدر ،پسر ،و روحالقدس که همواره در وحدت کامل عمل
میکنند ،آفرینش همه چیز را برنامهریزی کرده ،بهانجام رساندند .اجازه دهید که به
برخی از این بخشها نظری بیفکنیم.
 -۱مزمورنگار در مزمور  ۲:۹۰اعالم میدارد که» :قبل از آنکه کوهها به وجود آید
و زمین و ربع مسکون را بیافرینی ،از ازل تا به ابد تو خدا هستی «.این گفته ،اشارهای
است به ازلیت پدر.
 -۲یوحنای رسول در یوحنا  ۱:۱ازلیت پسر را اعالم میدارد» :در ابتدا کلمه بود و
کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود .همان در ابتدا نزد خدا بود «.سپس چنین ادامه
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میدهد» :کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد ،پر از فیض و راستی و جالل او را
دیدیم ،جالل شایستۀ پسر یگانۀ پدر« )یوحنا  .(۱۴:۱پسر ،در کنار پدر بههنگام
آفرینش حضور داشت.
 -۳حضور روحالقدس به هنگام خلقت در عبرانیان  ۱۴:۹قید شده است؛ او در
آنجا روح ازلی خوانده شده است .او آغاز و پایانی ندارد و در لحظۀ خلقت در کنار
پدر و پسر حضور داشت .ازلیت روحالقدس در این آیه تأیید شده است.
پدر ،پسر و روحالقدس در آغاز حاضر بودند .خدای تثلیث که باعث بهوجود
ِ
آمدن همۀ هستی شد» ،وجودش بالسبب است« یعنی همواره بوده و همواره نیز
خواهد بود .ذهن محدود ما نمیتواند این حقیقت را درک کند زیرا که ما محدود در
زمان هستیم .برای خدا زمانی وجود ندارد.
پیش از آغازی که پیدایش  ۱:۱از آن صحبت میکند ،پدر ،پسر و روحالقدس در
وحدت کامل ،نقشۀ خلقت و نیز نقشۀ نجات و رستگاری را طرحریزی کردند.
 -۱بر پایۀ متن درس ،علت عدم اشاره به تثلیث را در ماجرای خلقت در کتاب
پیدایش بیان دارید.
 -۲فصل اول پیدایش را خوانده ،به این سؤاالت پاسخ دهید:
 (aدر این فصل »خدا« چند بار قید شده است؟ ..........................
روحالقدس چند بار؟  .............پسر چند بار ؟ ..................
 (bما بر این عقیدهایم که آیۀ  ۱داللت بر تثلیث دارد زیرا که اسم جمع برای خدا
بهکار برده شده است .کدام آیۀ دیگر داللت بر تثلیث دارد؟
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همکاران خلقت
کتابمقدس همچنین بهطور بسیار روشن ،عمل خلقت را به تمام اقنومهای
تثلیث نسبت میدهد.
 -۱هنگامی که اعضای کلیسای اولیه خطاب به خدا دعا کردند ،گفتند» :خداوندا
تو آن خدا هستی که آسمان و زمین و دریا و آنچه در آنهاست آفریدی« )اعمال
 .(۲۴:۴بدیهی است که مخاطب ایشان پدر بود.
 -۲یک بار دیگر در آغاز انجیل یوحنا او این کلمات را در مورد پسر بهکار
میبرد» :همه چیز بهواسطه او آفریده شد و به غیر از او چیزی از موجودات وجود
نیافت« )یوحنا  .(۳:۱روشن است که عیسی در خلقت دخیل بود.
 -۳در یک مزمور زیبای تسبیحی ،خلقت بهعنوان کار روحالقدس توصیف شده
است .مزمورنگار در مزمور  ۳۰:۱۰۴اعالم میدارد» :چون روح خود را میفرستی،
آفریده میشوند و روی زمین را تازه میگردانی «.این امر نه فقط در مورد دخالت
روح در آفرینش زمین صحبت میکند ،بلکه همچنین در مورد عمل حفاظتکنندۀ او.

از جانب پدر
از طریق پسر
بهواسطه روحالقدس

خلقت ،حاصل همکاری عالی پدر ،پسر و روحالقدس است .استانلی هورتون
میگوید» :پدر خالق و آفریننده است .او از طریق پسر و بهواسطه روحالقدس خلق
کرد .راز چگونگی انجام این کار با جزئیات آن در کتابمقدس توضیح داده نشده
است .توجه معطوف به این واقعیت است که او خالق است و ما مخلوقات او
میباشیم«.
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مشاهده خواهیم کرد که روحالقدس سهم فعالی در تمام خلقت داشت .بهطرز
خاصی اشاره شده که او با قدرت خالقهاش در حرکت است ،و این جلوۀ بارز
بسیاری از فعالیتهای او میباشد )ایوب ۴:۳۳؛ مزمور ۳۰:۱۰۴؛ یوحنا ۶۳:۶؛ و
همچنین رومیان  ۱۱:۸را بهعنوان آیاتی برای قدرت حیاتبخش روح مشاهده
نمایید(.
 -۳با وجود اینکه گزارش خلقت در پیدایش ،دخالت هر سه شخص تثلیث را
مورد تأکید قرار نمیدهد ،چگونه میتوانیم بدانیم که پدر ،پسر و روحالقدس بهطور
یکسانی دخیل بودهاند؟ )برای پاسخ میتوانید از دفتر یادداشتتان استفاده کنید(.

آفرینش جهان
بسیاری از دانشمندان ،از جمله دانشمندان کتابمقدس نظریههای بسیاری برای
توضیح ظلمت و مسأله »تهی و بائر بودن« را که زمین را پیش از آغاز سایر مراحل
خلقت پوشانده بود ،ارائه دادهاند .از آنجا که کالم خدا علت را برای ما آشکار
نمیکند ،فقط میتوانیم بهطوری فرضی آن را متصور شویم .لذا سعی نخواهیم کرد
که در اینجا آن را مورد بحث قرار دهیم .بر پایۀ کتابمقدس میدانیم که یک حالت
خالء و ویرانی حاکم بود که فقط عملکرد روح خدا میتوانست آن را به پری و
زیبایی که متعاقب آن حادث شد ،تبدیل نماید.

حرکت بر روی آبها
»و زمین تهی و بایر بود و تاریکی بر روی لجه .و روح خدا سطح آبها را فرو
گرفت« )پیدایش .(۲:۱
ِ
جهان ماقبل
آیهای که ذکر آن رفت ،روحالقدس را تصویر میکند که بر روی
خلقت در حرکت بود .تثنیه  ۱۱:۳۲از همین فعل استفاده میکند برای توصیف یک
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پرندۀ مادر که بر باالی جوجههای خود با حالتی حمایتگرانه و سراسیمه بال و پر
میزند .نیروی روحانی و پویای شخص سوم تثلیث در اینجا بهصورت آماده برای
تحقق احکام خالقۀ خدا آشکار شده است .انجام مجموعۀ احکام خالقۀ متعاقب آن
بر عهدۀ او بود .او بهصورت عامل فعال خلقت مکشوف میشود.
اولین حکم چنین بود» :روشنایی بشود« )پیدایش  .(۳:۱بالفاصله روشنایی شد و
آن نیکو بود.
دومین حکم چنین بود» :فلکی باشد در میان آبها و آبها را از آبها جدا کند«
)پیدایش  .(۶:۱مه غلیظ باال آمد و بهواسطه عمل روحالقدس بر باالی آبها قرار
گرفت .یک تفسیر از ایوب  ،۱۳:۲۶این واقعه را چنین توصیف میکند» :به روح او
آسمانها زینت داده شد«.
حکم سوم داده شد» :آبهای زیر آسمان در یک جا جمع شود و خشکی ظاهر
گردد« )پیدایش  .(۹:۱اقیانوسها با نیروی روح خدا که در درون آنها و بر آنها عمل
کرد ،عقب نشستند .تمام قارهها از آبها سر بیرون آورده ،بدل به خشکی شدند.
 -۴کدام یک از این کلمات به بهترین وجه دخالت روحالقدس را در جدا کردن
آبها توصیف میکند؟
 (aآرام
 (bمنتظر
 (cتحکمکننده
 (dنیرومند

حرکت بر زمین
احکام بعدی )پیدایش  .(۲۵-۲۰ ،۱۳-۱۱:۱در ارتباط با زمین ،روحالقدس را
بهعنوان روح حیات به تصویر میکشد .پیش از این دیدیم که این یکی از عنوانهای
اطالق شده به او میباشد.

کار روحالقدس در آفرینش ۱۰۳
او بر سرزمینهای وسیع قارههای زمین حرکت کرد و همه نوع نبات متناسب با
شرایط اقلیمی آنها شروع به روییدن نمودند )پیدایش  .(۱۲:۱او بر اقیانوسها و
دریاچهها و رودخانهها حرکت کرد و پر از مخلوقات بیشمار شدند .پرندگان زیبا
هوا را مملو ساختند )آیههای  .(۲۲-۲۰او بار دیگر بر روی زمین حرکت کرد و دم
حیات را به هر نوع جانوری داد.
ً
مخصوصا برای این بخش از خلقت تسبیح میگوید» :چون
مزمور  ۱۰۴خدا را
روح خود را میفرستی ،آفریده میشوند« )مزمور  .(۳۰:۱۰۴از محتوا چنین بر میآید
که به موجودات آبها و خشکیهای زمین اشاره میشود )مزمور ۲۵-۲۴:۱۰۴
مشاهده شود(.
ِ
خالق آنها،
تنوع و زیبایی گیاهان ،جانوران ،ماهیها و ماکیان ما را بهخاطر قدرت
به حیرت وا میدارد .در موزه بروکسل )بلژیک( در بخش مربوط به آفریقا تنوع
عظیمی از حیات نباتی و جانوری آفریقا وجود دارد .یکی از جالبترین غرفهها
مربوط به صدها حشرۀ ظریف و رنگی میشود .برخی از آنها شبیه به جواهرات
ریزی هستند که در نور آفتاب میدرخشند .این فقط جزء کوچکی از تنوع عظیم در
خلقت خدا میباشد .این روحالقدس بود که در قدرت خالقه ،نقشۀ خدا را متحقق
ساخت.
 -۵پیدایش  ۱۲-۱۱:۱و  ۲۵-۲۰را بخوانید .این آیات آشکار میسازند که خدا
این چیزها را آفرید:
 (aهمه نوع نباتات ،جانداران دریایی ،پرندگان و جانوران.
 (bبرخی از انواع نباتات ،جانداران دریایی ،پرندگان و حیواناتی که از آنها
نمونههای وسیعتری رشد و نمو کردند.
 (cتعداد اندکی از هر نوع موجود زندهای که دیگر انواع را پدید آوردند.
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حرکت در آسمان
»به کالم خداوند آسمانها ساخته شد و کل جنود آنها به نفخۀ دهان او« )مزمور
.(۶:۳۳
مزمورنگار در این آیه ،خلقت آسمانها را بهواسطه روح ) َ ْنفخه ،دم( خدا ثبت
میکند .در کتاب پیدایش ،توجه معطوف است به زمین و قرارگیری اجرام سماوی
)پیدایش .(۱۸-۱۴:۱
هیچ علمی به اندازۀ علم نجوم )علم اجرام سماوی مثل ستارگان( قدرت مهیب
خدا را به نمایش نمیگذارد .عالم ما دارای چنان ابعاد وسیعی است که درک آن فراتر
از قوۀ مخیلۀ ما میباشد .ما بهعنوان موجودات انسانی همانند غباری بر روی زمین
هستیم و زمین نیز در مقایسه با عالم ،غباری بیش بهنظر نمیآید.
ً
تماما
فواصل در عالم آنقدر عظیم هستند که ابزارهای زمینی اندازهگیری ما
نامتناسب مینمایند .بهعنوان مثال ،اندازهگیری در فضا باید بر پایۀ سرعت نور باشد
که با سرعتی معادل ۰۰۰ر ۱۸۶مایل )۲۷۰ر ۲۹۹کیلومتر( در ثانیه حرکت میکند.
فواصل را در فضا با ثانیه یا دقیقه یا حتی ساعت یا روز اندازه نمیگیرند .اندازهگیری
بر حسب سال نوری است!
نزدیکترین ستاره به ما در بیرون از منظومۀ شمسی ،در فاصلۀ چهار و نیم سال
نوری واقع شده است .بهعبارت دیگر ،چهار و نیم سال وقت الزم است تا نور آن که
با سرعت ۲۷۰ر ۲۹۹کیلومتر در ثانیه حرکت میکند ،به ما برسد .در حال حاضر
اخترشناسان میتوانند ستارگانی را مشاهده کنند که در فاصلۀ سه میلیارد سال نوری
از زمین واقع شدهاند.
برای اینکه درکی از تعداد ستارگانی که بهواسطه نفخۀ ) َدم ،روح( خدا آفریده
شدند داشته باشید ،باید بگوییم که  ۱۰۰میلیارد ستاره در کهکشان ما وجود دارد )یک
کهکشان مشتمل است بر تعداد زیادی منظومههای ستارهای( .اخترشناسان بیش از
یک میلیارد کهکشان را رصد کردهاند.
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ارمیا هنگامی که اصطالح »لشکر آسمان را نتوان شمرد و ریگ دریا را قیاس نتوان
کرد« )ارمیا  (۲۲:۳۳را بهکار برد ،گویی از سوی بشریت سخن میگفت.
داود عجایب خلقت خدا را در مزمور  ۱:۱۹اعالم کرده است» :آسمان جالل خدا
را بیان میکند و فلک از عمل دستهایش خبر میدهد!« چه خدای متعالی را خدمت
میکنیم! همین روحالقدس که در مقام عامل خلقت ،احکام خدا را متحقق ساخت،
امروزه در زندگی ما کار میکند .قدرت او در دسترس ماست تا ارادۀ پدر را در
جهانی که آن را به این حیرتانگیزی شکل داد ،بهجا آوریم.
 -۶بهدور حرف مقابل عبارات صحیح مربوط به وقایع خلقت دایرهای بکشید.
 (aهر شخص الوهیت مسئول یک بخش خلقت بود.
 (bحرکت روح بر باالی آبها پیش از آفرینش سایر پدیدهها ،این مفهوم را
مجسم میسازد که نیروی پویای او آمادۀ انجام احکام خالقۀ خدا میباشد.
 (cبا وجود اینکه عالم عظیمتر از قوۀ مخیلۀ ما میباشد ،هر بخش آن در
هماهنگی کامل با بخشهای دیگر است.
 (dخدا زمین ،نباتات ،جانوران ،پرندگان و مخلوقات دریا را از هیچ آفرید.
 (eگزارش پیدایش از خلقت ،متمرکز بر روی آسمانها و چگونگی شکلگیری
آنها میباشد.
 (fخورشید ،ماه و ستارهها اجرام سماوی هستند که توسط خدا آفریده شدهاند.
 (gیکی از کارهایی که روح در لحظۀ آفرینش انجام داد بخشیدن دم حیات به
موجودات زنده بود.
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آفرینش انسان
طرح الهی
»و خدا گفت :آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم« )پیدایش  .(۲۶:۱در
اینجا بار دیگر نام خدا بهصورت جمع آمده و ضمایر جمع بهکار برده شده است.
ذات الوهیت در حال طرحریزی جلوۀ خاصی از محبت خود میباشد.توصیف کردیم
که انسان در مقایسه با عظمت عالم همچون غبار است .برای خدا او »ذره غبار« بسیار
ویژهای است .او تاج آفرینش خدا و موضوع عجیبی برای محبت الهی است.
مکاشفه  ۸:۱۳آشکار میسازد که نجات انسان پیش از آفرینش طرحریزی شده
بود .این تصمیم الهی )پیدایش  (۲۶:۱باید پیش از آغاز زمانها گرفته شده باشد.
اجازه دهید سعی کنیم که آنچه در الوهیت اتفاق افتاد مجسم نماییم .گفت» :بگذار
موجودی شبیه خودمان طرحریزی کنیم ،موجودی که بتواند بیندیشد ،حس کند و
تصمیم بگیرد  -موجودی روحانی که بتوانیم با او ارتباط برقرار نماییم -موجودی که
بتوانیم با او مشارکت نزدیکی داشته باشیم«.
خدا با طرح این نقشه تصمیم گرفت که به انسان آزادی کامل در قبول یا رد
محبت خود را بدهد .او با توجه به وقوفش بر همه چیز میدانست که انسان در گناه
خواهد افتاد و ضروری خواهد بود که راهی برای احیای مشارکتش با خدا در نظر
گرفته شود .پسر خدا خوانده شد تا فداکاری اعال را بهجا آورد .او داوطلبانه میرفت
تا خود را قربانی کند .روحالقدس نیز میبایست کسی باشد که نقشه را عملی سازد.
خدا میدانست که گروهی خواهند بود که آگاهانه و داوطلبانه از او پیروی خواهند
ِ
گروه ایمانداران شریک طبیعت او خواهند شد .خدا حتی پیش از عمل
کرد .این
خلقت ،نقشۀ نجات را طرح کرد.
»پس خدا آدم را به صورت خود آفرید .او را به صورت خدا آفرید .ایشان را نر و
ماده آفرید« )پیدایش .(۲۷:۱

کار روحالقدس در آفرینش ۱۰۷
 -۷چرا خدا نقشۀ نجات را حتی پیش از خلقت انسان طرحریزی کرد؟ )پاسخ
آن را در دفترتان بنویسید(.

سرشته شده توسط خدا
»خداوند خدا پس آدم را از خاک زمین بسرشت« )پیدایش  .(۷:۲خدا کالم را
صادر میکرد ،و روحالقدس بر روی زمین بهحرکت در میآمد ،و سایر موجودات به
منصۀ ظهور میرسیدند.
ً
شخصا بدن او را از خاک زمین شکل داد .آفرینش او از
انسان متفاوت بود .خدا
سایر اعمال خالقه او متمایز بود.
وقایع خلقت را که در
فصل دوم پیدایش جزئیات کاملتری در مورد برخی از
ِ
فصل اول قید شده ،ارائه میدهد .در پیدایش  ۲۲-۲۱:۲مشاهده میکنیم که خلقت
انسان هنگامی کامل شد که خدا یکی از دندههای آدم را گرفت و زن را از دندۀ او
بسرشت.

خدا روح حیات را میدمد
»خداوند خدا  ....در بینی وی روح حیات دمید و آدم َ ْنفس زنده شد« )پیدایش
» .(۷:۲روح خدا مرا آفریده ،و نفخۀ قادر مطلق مرا زنده ساخته است« )ایوب (۴:۳۳
روح دمیدن یعنی حیات بخشیدن .ابتدا خدا بدن را شکل داد و سپس روح خدا به
ظاهرا بیشتر افاضۀ
آن دمیده شد .موجود زندهای که از نفخه خدا بهوجود آمد،
ً
روحالقدس بود تا یک خلقت .در انسان برخی عوامل خلقت حاضر هستند ،اما
موجودیت واقعی او بهخاطر نفخۀ قادر مطلق است.
ما در اینجا اموری را مورد مالحظه قرار میدهیم که فراتر از قوۀ ادراک ما
میباشد .پس محتاطانه این است که بگوییم خلقت انسان به او منزلت و قربتی را با
خدا میدهد که هیچ یک از دیگر مخلوقات خدا دارا نیستند.
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 -۸در کدام مرحلۀ خلقت انسان بود که وی حیات را دریافت کرد؟
 -۹به چه طریقی خلقت انسان با بقیۀ مراحل خلقت تفاوت داشت؟
 -۱۰این تفاوت حاکی از آن است که از بین تمام مخلوقات خدا ،انسان..........
 (aموجودی جسمانی است.
 (bموجودی روحانی است.
 (cدر نظر خدا اهمیت بیشتری نسبت به دیگر موجودات ندارد.

حفظ بقای عالم هستی
درست همانگونه که هر سه شخص تثلیث در خلقت عالم هستی دخالت داشتند،
در حفظ و بقای خلقت نیز فعال میباشند .بسیاری از بخشهای کتابمقدس در
مورد محافظت خدا از قومش صحبت میکنند )تثنیه ۲۴:۶؛ مزمور ۲۳:۳۱؛ امثال ۸:۲؛
دوم تیموتاؤس  ۱۸:۴را مشاهده کنید(.
مزمور  ۱۲۱چنین میگوید» :چشمان خود را بسوی کوهها بر میافرازم .اعانت من
از کجا میآید؟ اعانت من از جانب خداوند است که آسمان و زمین را آفرید .او
نخواهد گذاشت که پای تو لغزش خورد .او که حافظ توست نخواهد خوابید .اینک
او که حافظ اسرائیل است ،نمیخوابد و به خواب نمیرود .خداوند حافظ تو
میباشد .خداوند به دست راستت سایۀ توست .آفتاب در روز به تو اذیت نخواهد
رسانید و نه ماهتاب در شب .خداوند تو را از هر بدی نگاه میدارد .او جان تو را
حفظ خواهد کرد .خداوند خروج و دخولت را نگاه خواهد داشت ،از االن و تا
ابداالباد«.
بهخاطر دارید که عیسی گفت که از پدر خواهد خواست تا تسلیدهنده را
بفرستد تا یار دایمی ما باشد )یوحنا  .(۱۶:۱۴این اوست که روز و شب مراقب ماست
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و ما تحت مراقبت او ایمن هستیم .مراقبت دقیق او نه تنها شامل ما میشود ،بلکه
شامل تمام نظام آفرینش نیز میگردد.
 -۱۱ایوب  ۱۰-۷:۱۲را بخوانید .جانوران ،پرندگان و ماهیان دریا به ما چه
میآموزند؟
 -۱۲اشعیا  ۷:۴۰و  ۱۳را بخوانید .با کلمات خاص خود بیان کنید که این آیهها
برای شما چه معنی دارند.
 -۱۳هر یک از آیات قید شده را خوانده ،هر یک را با عملی که توصیف میکند
انطباق دهید.
 (aعیسی با کالم خود همه چیز را حفظ میکند.
 (bلزومی ندارد که بترسیم ،زیرا که خدا ما را تقویت کرده ،حمایت خواهد نمود.
 (cروحی که همه چیز را آفرید ،همه چیز را تازه نیز میگرداند.
 (۱مزمور ۳۰:۱۰۴
 (۲عبرانیان ۳-۱:۱
 (۳اشعیا ۱۰:۴۱
 -۱۴این آیات آشکار میکنند که هم آفرینش و هم محافظت از عالم هستی.......،
ً
عمدتا کار روحالقدس است.
(a
ً
عمدتا کار خدای پدر است.
(b
 (cتوسط پدر ،پسر و روحالقدس انجام میشود.
هنگامی که عظمت خلقت خدا را مشاهده میکنیم ،باید در هیبت و حیرت مقابل
ً
مطمئنا او سزاوار تسبیح
شگفتیهایی که او پدید آورده است سر تعظیم فرود آوریم.
ماست .وقتی که او کار خود را در روز ششم به اتمام رساند و تمام آنچه که انجام
داده بود مالحظه کرد ،گفت که آن بسیار نیکوست.
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خدا همه چیز را برای جالل خود آفرید» .آسمان جالل خدا را بیان میکند و فلک
از عمل دستهایش خبر میدهد« )مزمور  .(۱:۱۹آفرینش او ،جاللش را آشکار
میسازد .او ما را آفرید تا او را جالل دهیم .بسیاری از بخشهای کتابمقدس ما را
ترغیب میکنند تا خدا را جالل دهیم )اول تواریخ ۲۹:۱۶؛ مزمور ۱:۲۹؛ رومیان
 ۶،۹:۱۵مشاهده شود( .آیا خدای خالق خود را جالل میدهید؟ آیا عیسی ،پسر و
روحالقدس را که در درون شما ساکن شده است مکرم میدارید؟
برای این درس حسن ختامی بهتر از کلمات بیست و چهار پیر که در حضور
خالق به زمین افتاده ،تاجهای خود را پیش تخت او انداختهاند نمییابیم »ای خداوند،
مستحقی که جالل و اکرام و قوت را بیابی زیرا که تو همۀ موجودات را آفریدهای و
محض ارادۀ تو بودند و آفریده شدند« )مکاشفه .(۱۱:۴
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خودآزمایی
سؤاالت چند گزینهای.

 -۱کدام یک از این جمالت در مورد میزان مکاشفهای که پیدایش در مورد
شراکت الوهیت در خلقت ارائه میدهد صحیح است؟ پیدایش..........
ً
تماما دخیل میداند و جزئیات بهطرز روشنی ارائه
 (aهر سه شخص تثلیث را
داده شدهاند.
 (bمطالب کمی در مورد کار هر اقنوم مکشوف میدارد ،اما َ َ ُ
تکثر یک خدای ابدی
و اینکه او خالق همه چیز است را مورد تأکید قرار میدهد.
 (cمکشوف میدارد که روحالقدس بیشترین دخالت را در خلقت داشته است.
 -۲کدام یک از اینها در پیدایش بیشتر مورد تأکید واقع شده است؟
 (aخلقت عالم
 (bشروع گناه و داوری
 (cنیاز انسان به رستگاری
 (dخلقت آدم
 -۳نقشۀ خدا برای نجات در چه هنگام طرحریزی شد؟
 (aپیش از آغاز زمانها
 (bبعد از گناه آدم
 (cوقتی عیسی بهدنیا آمد
 (dدر زمان خلقت

 ۱۱۲درس چهارم

 -۴مزمور  ،۲:۹۰یوحنا  ،۲:۱و عبرانیان  ۱۴:۹با اشاره به کدام موارد ذیل ،ماهیت
ابدی خدا را مورد تأیید قرار میدهد؟
 (aحضور و دخالت خدای تثلیث بههنگام خلقت
 (bتقدم و ازلیت تثلیث در ارتباط با زمان خلقت
 (cتقدم و ازلیت پدر ،و ظهور بعدی پسر و روحالقدس
 (dحالت ظلمت و تهی و بائر بودن در زمان خلقت
 -۵خلقت عبارتاست از عملکرد...............
 (aپدر ،پسر و روحالقدس
 (bپدر ،و روحالقدس
 (cخدا و انسان
 -۶اقدام روح در خلقت جهان عبارت بود از................
 (aصدور حکم از طریق بیان کلمات
 (bتصمیم در مورد آنچه که باید انجام شود
 (cحرکت نیرومندانه برای انجام حکم الهی
 -۷دخالت روحالقدس در خلقت انسان چه بود؟
 (aسرشتن آدم از خاک زمین
 (bسرشتن زن از دندۀ آدم
 (cدمیدن روح حیات که انسان را موجودی روحانی گرداند
 (dحرکت بر فراز انسان با قدرتی خالقه
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 -۸بعد از خلقت ،کار روحالقدس در نظام آفرینش را میتوان به کدام صورت
زیر به دقیقترین وجه توصیف کرد؟
 (aحفظ بقای عالم هستی
 (bرسیدگی به مردمی که از خدا اطاعت میکردند
 (cپر کردن تدریجی زمین با اشکال جدیدی از حیات
 -۹خدا انسان و جهان را آفرید زیرا که میخواست..................
 (aکامل باشد.
 (bجالل خود را آشکار کرده ،جالل دریافت کند.
 (cبر چیزی کنترل داشته باشد.
 -۱۰به چه طریقی میتوانیم به بهترین وجه خدا را بهخاطر تمام آنچه که انجام
داده است جالل دهیم؟
 (aلذت بردن از زیباییهای طبیعت
 (bپرستش و اطاعت از او
 (cنشان دادن شفقت نسبت به تمام مخلوقاتش
 (dحتیاالمکان کنترل هر چه بیشتر تمام موجودات زنده
 -۱۱به چه طریقی خلقت انسان با بقیۀ خلقت تفاوت داشت؟
 (aانسان تنها مخلوقی است که بهصورت فردی بالغ موجودیت یافت.
 (bانسان با خاک زمین سرشته شد و آنگاه خدا نفخۀ حیات را در او دمید؛ بقیۀ
خلقت فقط توسط کلمۀ خدا بهوجود آمد.
 (cبه انسان قدرت داده شد تا تمام دیگر چیزها را محافظت نماید.
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 -۱۲چرا در زمانی که موسی تورات را نوشت ،مکاشفۀ خدا از خود تدریجی
بود تا کامل؟
 (aزیرا که ماهیت الهیاش در آن زمان کامالً رشد نیافته بود.
 (bمردم آمادگی پذیرش مکاشفۀ خدای تثلیث را نداشتند.
 (cموسی مکاشفۀ تثلیث را بهروشنی درک نکرده بود تا بتواند آن را طوری
توضیح دهد که درک شود.

کار روحالقدس در آفرینش ۱۱۵

پاسخ صحیح تمرینها
 -۸وقتی که خدا در بینی او روح حیات را دمید.
 -۱مردم در آن هنگام برای درک مکاشفۀ کامل تثلیث آماده نبودند این امر آنها را
گیج میکرد.
 -۹تمامی دیگر مخلوقات هنگامی که روح خدا بر روی زمین حرکت میکرد،
بهواسطه کلمۀ خدا موجودیت یافتند .خدا انسان را از خاک سرشت و با نفخۀ خود به
او حیات داد.
 (a -۲حداقل ۳۰؛ یکبار؛ هیچ
 (bآیۀ ) ۲۶ضمیر جمع ما(
 (b -۱۰موجود روحانی.
 -۳سایر بخشها در سراسر کتابمقدس بهروشنی الوهیت )تثلیث( را عامل
خلقت معرفی میکنند.
 -۱۱حیات و روح در دست خداوند هستند.
 (d -۴نیرومند
 -۱۲پاسخ خودتان .به عقیدۀ من آنها مشخص میکنند که روح خدا به ما حیات
داده ،بر آغاز و پایان زندگیمان تسلط دارد.
 (a -۵هر نوع نبات ،موجودات دریایی ،پرندگان و جانوران.
 (۲ (a -۱۳عبرانیان ۳-۱:۱
 (۳ (bاشعیا ۱۰:۴۱
 (۱ (cمزمور ۳۰:۱۰۴
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 (a -۶غلط
 (bصحیح
 (cصحیح
 (dصحیح
 (eغلط
 (fصحیح
 (gصحیح
 (c -۱۴توسط پدر ،پسر و روحالقدس به انجام رسیده است.
 -۷او میدانست که انسان مشارکت خود را با او حفظ نخواهد کرد ،لذا برای
اعادۀ آن مشارکت ،تدارکی دید.

درس پنجم

کار روحالقدس در انتقال پیام خدا به بشر

از همان ابتدای خلقت ،خدا به طرق گوناگون با قومش ارتباط برقرار کرد .در
عهدعتیق او بهواسطه روحالقدس با انبیا سخن گفت ،و ایشان نیز پیام خدا را به قوم
انتقال دادند .برخی از انبیا و سایر مردان برگزیدۀ خدا پیام او را ثبت کردند تا از نسلی
به نسل دیگر منتقل شود.
عیسی کلمۀ زندۀ خدا و مسح شدۀ روحالقدس بود .او آمد تا خدا را بهکاملترین
وجه ممکن به ما بشناساند .تعلیم و جزئیات خدمت او بر روی زمین در انجیلها
ثبت شده است .این انجیلها را اشخاصی نوشتند که با او راه رفته و سخن گفته
بودند؛ ایشان مطالب خود را تحت الهام روحالقدس به نگارش در آوردند.
بعد از صعود عیسی به آسمان ،رسوالن انتقال پیام خدا را ادامه دادند .برخی از
ایشان تحت الهام روحالقدس پیام را نوشتند و مجموعه کتب مقدس را به ما ارائه
دادند .رسوالن مسیح رسالههای زندۀ او بودند تا پیامش را به جهانیان اعالم دارند .ما
نیز امروز رسالههای زندۀ مسیح هستیم تا مردم در وجود ما خدا را ببینند.
به این ترتیب ،میبینیم که خدا به سه طریق با بشر سخن میگوید :بهوسیلۀ
کتابمقدس ،بهوسیلۀ »کلمه« یعنی عیسی مسیح ،و بهوسیله ما که رسالههای زندۀ
مسیح هستیم .در این هر سه طریق ،خدا بهواسطه روحالقدس کار کرده و میکند .این
روحالقدس بود که کتابمقدس را الهام بخشید؛ این روحالقدس بود که عیسی را
برای خدمت مسح کرد؛ و این روحالقدس بود که رسوالن عیسی را مسح کرد تا
رسالههای زنده برای خدا باشند .او امروز نیز ما را مسح میکند تا رسالههای زنده
برای خدا باشیم.
در این درس ،خواهیم دید که چطور روحالقدس کالم نوشته شدۀ خدا یعنی
کتابمقدس را به ما ارزانی داشته ،و چگونه »کلمۀ خدا« را مسح کرد ،و چگونه
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وجود ما را تبدیل به رسالههای زندۀ الهی میسازد .امروز روحالقدس پیام خدا را
بهواسطه من و شما به دیگران منتقل میکند؛ پس ما موظفیم پیام خدا را به مردم اعالم
کنیم.

رئوس مطالب
کار روحالقدس در الهام کالم نوشتهشدۀ خدا
ِ
کردن »کلمۀ زنده«
کار روحالقدس در مسح
کار روحالقدس در تبدیل ما به رسالههای زنده

اهداف درس
پس از مطالعۀ این درس ،باید بتوانید:
● عبارات مکاشفه ،الهام و تنویر را که مربوط به کار روحالقدس میشوند،
تعریف کنید.
● توضیح دهید که از چه طرقی میتوانیم بدانیم که کتابمقدس کالم الهام یافته
خدا میباشد.
● نقش روحالقدس را در زندگی و خدمت عیسی توصیف نمایید.
● به روحالقدس اجازه دهید که از طریق شما کار کند ،تا به این وسیله ،نشان
دهید که اهمیت رسالۀ زنده بودن را درک کردهاید.
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فعالیتهای یادگیری
 -۱درس را به شیوۀ توصیف شده در فعالیتهای یادگیری درس  ۱مطالعه کنید.
محتوای درس را خوانده ،تمام آیات تعیین شده را یافته ،بخوانید و تمرینها را حل
کنید.
 -۲خودآزمایی را انجام داده ،پاسخهای خود را کنترل کنید.

متن درس

کار روحالقدس در الهام ِ
کالم نوشتهشدۀ خدا

نیاز به پیامی نوشتهشده
پیام خدا به انسان ،مسألهای است که به مرگ و زندگی بستگی دارد .داود نوشت:
»کالم تو را در دل خود مخفی داشتم که مبادا به تو گناه ورزم« )مزمور .(۱۱:۱۱۹
میل خدا به انتقال پیامش به انسان ،توسط نویسندگان عهدعتیق بسیار روشن شده
است .عبارات »پس خداوند گفت« یا کلماتی نظیر این بیش از  ۳۸۰۰بار بهکار رفته
است .با شنیدن کالم خدا و عمل کردن به آن است که ما از موت ابدی نجات
مییابیم.
اولین بار که خدا ده فرمان را به موسی داد ،او خود آنها را نوشت» :آنگاه موسی
برگشته ،از کوه به زیر آمد و دو لوح شهادت به دست وی بود ،و لوحها به هر دو
طرف نوشته بود ،بدین طرف و بدان طرف مرقوم بود .و لوحها صنعت خدا بود ،و
نوشته ،نوشتۀ خدا بود ،منقوش بر لوحها« )خروج .(۱۶-۱۵:۳۲
موسی وقتی که گناه قوم را دید ،آن لوحها را شکست .بار دوم که خدا ده فرمان را
به موسی عطا کرد ،فرمود» :این سخنان را تو بنویس ،زیرا که به حسب این سخنان
عهد با تو و با اسرائیل بستهام« )خروج  .(۲۷:۳۴آیۀ  ۲۸میگوید که »موسی سخنان
عهد ،یعنی ده کالم را بر لوحها نوشت«.
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چرا ارتباط نوشتهشده بهتر از ارتباط شفاهی است؟ زیرا که پیام شفاهی که از
شخصی به شخص دیگری منتقل میشود ،معموال ً هر بار تغییر میکند.
بازی »پچپچ« نمونۀ خوبی است برای این گفته .بازیکنان دایرهوار مینشینند و
کسی پیامی را بر روی یک تکه کاغذ مینویسد ،و نفر اول آن را بهخاطر میسپارد.
سپس آن را در گوش نفر بعدی نجوا میکند؛ این کار ادامه مییابد تا یک دور کامل
تمام شود .وقتی نفر آخر پیام را برای شخص اول تکرار میکند ،پیام بهسختی قابل
تشخیص است و با آنچه که نوشته شده بود ،بسیار تفاوت دارد.
ِ
پیام نوشتهشده از فردی به فرد دیگر نشان داده میشد ،هر بازیکن آن را
اگر
خود ِ
در خالصترین شکل خود دریافت میکرد .و آخرین نفر همان پیامی را دریافت
میکرد که اولین نفر دریافت کرده بود.
ً
دقیقا به همان شکلی که خدا آن را عطا کرده است ،دریافت
پیام خدا به انسان باید
کالم کامل و قصورناپذیر خدا را به
شود .به همین دلیل ضروری بود که روحالقدسِ ،
شکل نوشتهشده به ما بدهد .قصورناپذیر به معنی »بیعیب« است .پیام خدا
میبایست نوشته میشد تا وقتی که از شخصی به شخص دیگر منتقل میشود ،تغییر
نکند .میبایست کامل باشد طوری که نیاز نباشد کسی به میل خود ،چیزی به آن
اضافه یا از آن کم کند؛ همچنین باید قصورناپذیر باشد .گرچه پیام خدا بهطور جامع
به همۀ جنبههای زندگی فعلی و آتی ما نمیپردازد ،اما خدا آنچه را که میخواست که
ما در مورد نجات ،حفظ زندگی روحانی ،مسئولیتهایمان در قبال او و
همنوعانمان ،و آیندۀ گناهکاران و مقدسین بدانیم ،بر ما آشکار کرده است.
کتابمقدس را میتوانیم قاعدۀ َ َ ِ
اکمل ایمان و عملمان تلقی کنیم؛ کتابمقدس
ً
تماما
مکاشفۀ کاملی است از آنچه که خدا قصد داشت به ما منتقل کند .کتابمقدس
قابل اعتماد است زیرا که میتوانیم بدون هر گونه شک و شبههای به آن اطمینان کنیم.
هنگامی که خدا میخواهد با قومش ارتباط برقرار نماید ،آن را از طریق معاونت
روحالقدس انجام میدهد .روحالقدس به سه طریق با مردم ارتباط برقرار میکند :از
طریق مکاشفه ،الهام و تنویر.
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 -۱مکاشفه عبارت است از آشکار کردن یا شناساندن چیزی که قبالً ناشناخته
ً
مستقیما سخن بگوید و
بود .مکاشفه زمانی صورت میپذیرد که روحالقدس با کسی
به او چیزی را آشکار کند که وی به هیچ طریق دیگری نمیتوانست آن را بداند.
 -۲الهام عبارت است از کار روحالقدس در ذهن و عواطف یک فرد برای بیان
ارادۀ خدا .وقتی که روحالقدس نویسندگان کتابمقدس را بهکار میبرد تا حقیقت را
بدون اشتباه ثبت کنند ،در واقع به آنان الهام میکرد .این حقیقت میتواند چیزهایی
باشد که ایشان قبالً میدانستند؛ یا میتواند مکاشفهای از جانب روحالقدس باشد
جامع
)دوم تیموتاؤس  .(۱۶:۳رهبران مسیحی و علمای الهی اغلب از اصطالح الهام
ِ
کتابمقدس استفاده میکنند .جامع حاوی مفهوم تمام و کمال است .بنابراین الهام
جامع بدین معنی است که کتابمقدس در کاملترین گسترۀ خود ،توسط روحالقدس
الهام یافته است.
اصطالح الهام لغوی کتابمقدس نیز استفاده میشود .کتابمقدس به
همچنین از
ِ
ما میآموزد که حقایق روحانی بهصورت کلمات روحانی بیان شده است )اول
قرنتیان  .(۱۳:۲الهام لغوی بدین معنی است که نه فقط مفاهیم ،بلکه خود کلمات
کتابمقدس نیز توسط روحالقدس الهام یافتهاند.
 -۳تنویر یعنی روشن کردن چیزی ،پرتو افکندن بر چیزی .تنویر هنگامی رخ
میدهد که روحالقدس کمک میکند که هم نویسندگان و هم خوانندگان ،آنچه را که
نوشته شده است درک کنند.
روحالقدس تمام این َاشکال ارتباطی را بهکار برده است تا پیام خدا را به ما
برساند و آن را در دلهای ما زنده کند .کالم نوشتهشده خدا یعنی کتابمقدس
بهواسطه الهام روحالقدس به ما داده شده است ،زیرا الزم بود که این کالم بهصورت
نوشته به دست ما برسد.
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 -۱اشعیا  ۹-۶:۹را بخوانید .در این متن ،اشعیا تولد عیسی را پیشگویی کرده
است .این نمونهای است از:
 (aتنویر
 (bمکاشفه
 (cالهام
 -۲اگر در متی فصل  ،۸حکایت شفای مرد جذامی و بسیاری از شفاهای دیگر را
که توسط عیسی انجام شد بخوانید ،در مییابید که عیسی قادر است شما را نیز شفا
دهد .در این صورت ،روحالقدس کدام مورد زیر را در شما بهعمل آورده است؟
 (aمکاشفه
 (bالهام لغوی
 (cتنویر
 -۳فضاهای خالی را با کلمات صحیح پر کنید.
 (aدوم تیموتاؤس  ،۱۶:۳الهام  ......کتابمقدس را مورد تأکید قرار میدهد؛ یعنی
اینکه کتابمقدس در کاملترین گسترۀ آن از سوی روحالقدس الهام یافته است.
 (bاول قرنتیان  ۱۳:۲بر آن چیزی تأکید دارد که ما آن را الهام  ......کتابمقدس
مینامیم؛ یعنی خود کلمات از سوی روحالقدس الهام یافتهاند.
 (cوقتی که میگوییم که کالم خدا  ......است ،منظورمان این است خطایی در آن
موجود نیست.
 -۴با کلمات خاص خود بیان کنید که چرا الزم بود مکاشفه خدا بهصورت
نوشته در دسترس انسان قرار گیرد )از دفتر یادداشتتان استفاده کنید(.
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نوشتهای که محفوظ مانده است
پولس به تیموتاؤس چنین نوشت» :تمامی کتب از الهام خداست) «...دوم
تیموتاؤس  .(۱۶:۳بهعبارتی ساده ،این جمله بدین معنی است که نگارش تمام کتب
بعدا این چنین
مقدسه تحت کنترل روحالقدس بوده است .سخنان پولس را پطرس ً
توضیح داد )دوم پطرس » :(۲۱-۲۰:۱و این را نخست بدانید که هیچ نبوت کتاب از
تفسیر خود نبی نیست .زیرا که نبوت به ارادۀ انسان هرگز آورده نشد ،بلکه مردمان به
روحالقدس مجذوب شده ،از جانب خدا سخن گفتند«.
بهعبارت دیگر ،انبیا و رسوالنی که کتابمقدس را نوشتند تحت نظارت و الهام
روحالقدس بودند ،طوری که کلماتی که ایشان نوشتند چیزی است که خدا
میخواست که ایشان بنویسند ،نوشتهای بدون اشتباه که میتوان آن را کتب مقدس
نامید .در حدود  ۴۰نویسنده در نوشتن کتاب معجزهآسایی که آن را کتابمقدس
مینامیم سهیم بودهاند .آنان به نقاط متفاوتی تعلق داشته و در طی دورۀ زمانی حدود
 ۱۶قرن میزیستهاند.
در حالی که بیان و سبک ایشان با یکدیگر تفاوت دارد ،اما وحدتی فوقطبیعی در
پیام ایشان مشهود است ،زیرا نیروی هوشمندی که ایشان را هدایت میکرد،
روحالقدس بود.
وحدت کتابمقدس با توجه به تعداد افرادی که خدا برای نوشتن آن انتخاب
کرد ،و نیز دوره زمانی که طی آن آن را نوشتند ،چشمگیر است .یکی از علمای
کتابمقدس خاطرنشان میسازد که در این کتاب ،فقط یک دیدگاه عقیدتی ،یک
معیار اخالقی ،یک نقشۀ نجات ،یک برنامه برای زمان ،و یک جهاننگری وجود دارد
) ،۱۹۷۹ ،Thiessenصفحۀ  .(۶۷این امر تنها بهخاطر الهام روحالقدس بر کسانی که
آن را نوشتند میسر شد.
تألیف الهی کتابمقدس توسط خود نویسندگان آن تأیید شده است .در دوم
سموئیل  ،۲:۲۳داود در آخرین سرودهاش به اسرائیل گفت» :روح خداوند بهوسیلۀ

 ۱۲۴درس پنجم

من متکلم شد و کالم او بر زبانم جاری گردید «.عیسی واقعیت الهام یافتن داود را
آنگونه که در سموئیل آمده است ،اینگونه تأیید میفرماید» :حال آنکه خود داود در
روحالقدس میگوید) «...مرقس  .(۳۶:۱۲همچنین در عبرانیان  ،۷:۳نویسنده مزمور
 ۹۵را نقل قول میکند و این کلمات را بهعنوان مقدمه بهکار میبرد» :پس چنانکه
روحالقدس میگوید «...این مثالها نشان میدهند که نویسندگان کتابمقدس تألیف
الهی نوشتهها را تصدیق میکنند .گواهی عیسی نیز این واقعیت را تقویت مینماید.
درضمن ،کالم نوشتهشدۀ خدا بههنگام نسخهبرداریهای مکرر و انتقالش از یک
نسل به نسل بعدی ،بهدقت محفوظ مانده است .این هم کار روحالقدس است.
منطقی نیست تصور کنیم که روحالقدس بر نگارش دقیق نوشتههای اصلی نظارت
نمود ،اما بعد اجازه داد که آنها بههنگام نسخهبرداری و انتقالشان به نسل ما ،تبدیل
شوند به اسنادی غیرمعتبر.
پس در این مورد نیز ایمان داریم که روحالقدس این پیام الهی را بهدقت محافظت
کرده ،طوری که کتابمقدس کنونی ما ،در کمال اطمینان کالم خدا نامیده میشود.
بسیاری کوشیدهاند ثابت کنند که کتابمقدس درست نبوده یا حاوی اشتباهاتی
است ،اما تالشهای ایشان بیثمر مانده است .کالم خدا امروز همانقدر قابل اطمینان
است که به هنگام اولین نگارشش!
 -۵با کلمات خاص خود عاملی را که باعث شد تا کالم نوشتهشدۀ خدا با
گذشت ایام مصون از خطا باقی بماند توضیح دهید.

نوشتهای تصدیق شده
عهدعتیق آنگونه که بهدست ما رسیده است ،از جانب مسیح و رسوالن او تصدیق
مکررا در تعالیم خود به آن اشاره کردهاند.
شده و معتبر خوانده شده است؛ ایشان
ً
ایشان همچنین تصدیق کردهاند که این کتاب اثر روحالقدس بوده است.
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 -۶آیات عهدجدید را از سمت راست با آیات عهدعتیق مربوط به آن از سمت
چپ انطباق دهید.
 (aمتی ۴۴-۴۳:۲۲

 (۱امثال ۲۲-۲۱:۲۵

 (bلوقا ۱۹-۱۸:۴

 (۲ارمیا ۳۳:۳۱

 (cاعمال ۲۱-۱۷:۲

 (۳اشعیا ۲-۱:۶۱

 (dرومیان ۲۰:۱۲

 (۴مزمور ۱:۱۱۰

 (eغالطیان ۱۱:۳

 (۵حبقوق ۴:۲

 (fعبرانیان ۱۶-۱۵:۱۰

 (۶یوئیل ۳۲-۲۸:۲

تأثیر روحالقدس را میتوان همچنین در گردآوری نوشتههای عهدجدید و
تصدیق و پذیرش آنها از سوی رهبران کلیسای اولیه مشاهده کرد.
در قرن چهارم میالدی ،کلیسا به بخشهای شرقی و غربی تقسیم شد؛ در بخش
شرقی فرهنگ یونانی حاکم بود و در بخش غربی فرهنگ التینی )رومی( .کلیسا در
هر یک از این دو بخش ،همین  ۲۷کتابی را که اکنون عهدجدید را تشکیل میدهد
بهعنوان کتب مقدس مسیحی پذیرفتند .هر بخش از کلیسا مستقالً به این نتیجه رسید
ً
صرفا سی ساله گرفته شد.
و هر دو تصمیم در دورۀ زمانی
ِ
کتاب کتابها هزاران بار نسخهبرداری شده و
طی  ۱۶قرن پس از آن دوره ،این
ً
تقریبا به تمام زبانهای شناخته شده ترجمه گردیده است .هر جا که موعظه شد،
ایمانداران آن را کالم خدا تلقی کردند ،و وقتی روحالقدس حقایق آن را برای مردم
تمامی ملل مفهوم ساخت ،زندگی آنان تغییر کرد.
در سال  ،۱۷۷۸ولتر ) (Voltaireمتفکر بزرگ فرانسوی ،پیشبینی کرد که ظرف
یکصد سال پس از او ،کتابمقدس دیگر از دور خارج خواهد شد ،و بهجای آن آثار
ً
وسیعا انتشار خواهد یافت .امروزه کتابمقدس همچنان پرفروشترین کتاب
خودش
در جهان است و بیش از هر کتاب دیگری به زبانهای گوناگون ترجمه شده است و
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پیام آن در همه جا موعظه میشود .آثار ولتر در مقایسه با آن فقط توسط تعداد بسیار
محدودی از افراد شناخته و خوانده میشود.
هر جا که کالم خدا موعظه میشود ،روحالقدس در تنویر کالم و زنده کردن آن
در دل مردمان ،و هدایت آنان بهسوی توبه و پذیرش عیسی مسیح بهعنوان
نجاتدهندۀ شخصیشان فعال است .ما تصدیق میکنیم که کتابمقدس کالم خدا و
الهامیافتۀ روحالقدس است ،زیرا که زندگی کسانی را که آن را شنیده ،میپذیرند ،بر
طبق کتابمقدس تغییر میدهد.
 -۷این آیات را از کتابمقدس یافته ،با نوشتن متن آنها در کنار توصیفی که
کتابمقدس از خودش بهدست داده ،جدول را پر کنید.
تثنیه ۳:۸

یوحنا ۱۷:۱۷

مزمور ۱۰۳:۱۱۹

یوحنا ۳:۱۵

اول پطرس ۲۵:۱

مرقس ۲۰-۱۴:۴

اشعیا ۸:۴۰

مزمور ۶:۱۲۶

اول پادشاهان ۵۶:۸

اول پطرس ۲۲:۱

متی ۱۸:۵

افسسیان ۲۶-۲۵:۵

مزمور ۸۹:۱۱۹

مزمور ۹:۱۱۹

اول پطرس ۲:۲

رومیان ۴:۱۵

مرقس ۲۰-۱۵:۱۶

اول یوحنا ۱۳:۵

کالم الهام یافته از روح خدا به ما میگوید که آن:
 (aتداوم خواهد داشت
 (bخوراک جان ماست
 (cما را طاهر میگرداند
 (dبه ما امید میدهد
 (eثمر بهبار میآورد
 (fقابل اعتماد است
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ِ
کردن »کلمۀ زنده«
کار روحالقدس در مسح
آماده کردن راه برای »کلمه«
»کلمه جسم گردید ) «....یوحنا (۱۴:۱؛ این یکی از پرمعناترین اظهارات
کتابمقدس است و توصیف میکند که خدای پسر بدل به انسان شد تا الوهیت
بتواند در سطح بشری با بشریت ارتباط برقرار کند .پیش از آنکه کلمه جسم شود،
خدا بارها بهطرق گوناگون بهواسطه انبیا سخن گفته بود ،اما اکنون او میخواست که
ً
مستقیما با انسان ارتباط برقرار کند.
توسط پسرش
روحالقدس درست همانگونه که عامل خدا در آفرینش بود ،در کاری که در مریم
بهعمل آورد نیز با قدرت خالقه فعال بود .لوقا مالقات جبرائیل با مریم را بیان میکند
که طی آن والدت عیسی را به او اعالم میدارد .فرشته به او گفت» :روحالقدس بر تو
خواهد آمد و قوت حضرت اعلی بر تو سایه خواهد افکند ،از آن جهت آن مولود
مقدس ،پسر خدا خوانده خواهد شد« )لوقا .(۳۵:۱
کمی بعد ،لوقا بازگو میکند که مریم به دیدار خویشاوندش الیصابات رفت؛ وقتی
که به او سالم کرد» :الیصابات به روحالقدس پر شده ،به آواز بلند صدا زده گفت :تو
در میان زنان مبارک هستی و مبارک است ثمرۀ رحم تو!«
انجیل متی پرتو بیشتری بر روی نقش روحالقدس در جسم پوشیدن مسیح
میافکند» :او )مریم( را از روحالقدس حامله یافتند« )متی  .(۱۸:۱بدینسان ،او که »در
صورت خدا بود  ...صورت غالم را پذیرفت و در شباهت مردمان شد« )فیلیپیان
 .(۷-۶:۲عیسی ،آن خدا و انسان ،بهواسطه عمل روحالقدس جسم شد و مدتی در
میان ما زیست )یوحنا  .(۱۴:۱در جای دیگر سخنان عیسی را در مورد این آمادگی
میخوانیم» :قربانی و هدیه را نخواستی ،لیکن جسدی برای من مهیا ساختی«
)عبرانیان .(۵:۱۰
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روحالقدس همواره در آماده کردن عیسی برای خدمت زمینیاش فعال بود .با
وجود اینکه چیزی در مورد دخالت فعال روح در رشد بشری عیسی نمیخوانیم ،اما
بهطور ضمنی از آنچه که فرا گرفتیم در مییابیم که روح که تولد عیسی را باعث شد،
از او نیز حفاظت میکرد .لوقا میگوید» :و عیسی در حکمت و قامت و رضامندی
نزد خدا و مردم ترقی میکرد« )لوقا .(۵۲:۲
یحیای تعمیددهنده ،حضور منحصربهفرد روحالقدس را در زندگی عیسی
بههنگام تعمید او آشکار میسازد» :روح را دیدم که مثل کبوتری از آسمان نازل شده،
بر او قرار گرفت« )یوحنا  .(۳۲:۱کمی جلوتر یحیی گواهی داد که خدا به او این
نشانه را داده بود که هر که را ببیند که روح بر او نازل شده ،قرار میگیرد ،همان پسر
خداست )آیههای  .(۳۴-۳۳بهنظر میرسد که حضور روح در زندگی عیسی
ِ
نمودن عیسی برای
بعدا خواهیم دید ،برای مسح
مشخص میکند که او ،چنانکه
ً
خدمت نیز حضور فعال داشت.
نزول کبوتر )روحالقدس( بر عیسی تجلی قابل رؤیتی بود که هر کسی
میتوانست آن را ببیند .این تجلی بالفاصله با آواز خدا از آسمان همراه شد که فرمود:
»تو پسر حبیب من هستی که به تو خشنودم« )لوقا .(۲۲:۳
استانلی هورتون چنین خاطرنشان میسازد» :کبوتر برای یهودیان فقط نماد
مالیمت و صلح نبود ،بلکه قربانی گناه نیز بود ،قربانی که فقرا به جای بره تقدیم
میکردند )رجوع شود به الویان  .(۷:۵عیسی برۀ خداست که جایگزین آن قربانیایی
ِ
گناهکاران این جهان ،از جمله همۀ ما ،باید تقدیم میکردیم
است که فقرا ،بینوایان ،و
)رجوع شود به رومیان ) «(۲۳:۳هورتون ،۱۹۷۶ ،صفحۀ .(۹۰
فصل  ۴لوقا حضور روحالقدس را در آماده کردن عیسی برای خدمت زمینیاش
مورد تأکید قرار میدهد.
 -۸آیۀ  ۱چه چیزی را در مورد فعالیت روحالقدس به ما میگوید؟

کار روحالقدس در انتقال پیام خدا به بشر ۱۲۹
عیسی مدت  ۴۰روز از سوی شیطان تجربه شد .کالم خدا بهروشنی میگوید که
تجربۀ عیسی هنگامی رخ داد که او توسط روح هدایت میشد .هر مرحله از پرورش
و رشد عیسی تحت مراقبت دقیق روحالقدس بود! فصل  ۴لوقا همچنین به ما
میگوید که بعد از آنکه شریر وسوسهاش را به اتمام رساند )که در تالشش ناموفق
بود( ،عیسی بهقوت روح به جلیل رفت.
 -۹سه مورد را که در درس دربارۀ آماده شدن عیسی برای خدمتش به کمک
روحالقدس متذکر شدیم ،بنویسید.

مسح کردن »کلمه«
عیسی کوتاه زمانی پس از بازگشت به جلیل ،به شهر خود ناصره رفت و به کنیسه
درآمد .آنجا صحیفۀ اشعیای نبی را به او دادند .او فصل  ۶۱کتاب اشعیا را انتخاب
کرد و این کلمات نبوتی را که خدمت خودش را توصیف میکند ،خواند» :روح
خداوند بر من است ،زیرا که مرا مسح کرد تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاد تا
شکستهدالن را شفا بخشم و اسیران را به رستگاری و کوران را به بینایی موعظه کنم و
تا کوبیدگان را آزاد سازم ،و از سال پسندیدۀ خداوند موعظه کنم« )لوقا .(۱۹-۱۸:۴
 -۱۰عیسی بالفاصله پس از اتمام قرائت آیات چه گفت؟ )آیۀ .(۲۱
خدمت او ادعایش را در مورد اینکه از مسح روحالقدس برخوردار است ،تأیید
کرد .او دیوها را بهواسطه روح خدا بیرون راند )متی  .(۲۸:۱۲بنابه گفتۀ پطرس
رسول ،خدمت شفابخش و رهاییبخش عیسی ناشی از قوت روحالقدس بود )اعمال
 .(۳۸:۱۰هر چه را که عیسی از متن اشعیا خواند ،با قوت روحالقدس در طی
خدمتش انجام داد!
جالب توجه و سودمند خواهد بود اگر چهار انجیل را خوانده ،فهرستی از
شفاهایی که عیسی به ثمر رساند تهیه کنید :بینا شدن کور ،خوراک دادن معجزهآسا به
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ِ
گنگ شفا یافته ،مردۀ زنده شده ،دیو زدۀ آزاد شده از بند شریر.
انبوه کثیری از مردم،
همۀ اینها جلوههایی از کار روحالقدس در خدمت عیسی میباشد.
 -۱۱به فصلهای  ۸و  ۹لوقا نگاهی بیندازید و فهرستی از کارهای عیسی را که
در این دو فصل توصیف شده ،تهیه کنید .آیا میتوانید مشاهده کنید که آنها تحقق
نبوت اشعیا میباشند؟
در متی  ۳۴:۱۲عیسی فرمود» :زبان از زیادتی دل سخن میگوید «.آنچه که در دل
شماست بهصورت کلمات شما جلوهگر میشود .آیا میخواهید بدانید که چه چیزی
در دل خداست؟ روحالقدس عیسی را بهعنوان سخن یا کلمۀ خدا معرفی میکند.
سخنان و اعمال او را مطالعه کنید .او بیان کامل دل خداست.

همراهی »کلمه« تا به کمال
پیام محبت خدا فقط در بر گیرندۀ موعظه ،تعلیم ،شفای بیماران ،و بیرون راندن
دیوها نیست ،بلکه همچنین عبارت است از مرگ برۀ خدا برای گناهان جهان.
صلیب تجربهای دهشتناک بود ،اما عیسی از روی میل و اراده با کمک
روحالقدس آن را تحمل کرد .او که گناهی نکرده بود ،گناهان جهان را بر دوش خود
گرفت و زندگیاش را بهعنوان قربانی بیعیب و نقص برای گناه بشر داد .نویسندۀ
رساله به عبرانیان به ما میگوید که او چگونه توانست این کار را بکند ...» :مسیح که
به روح ازلی خویشتن را بیعیب به خدا گذراند« )عبرانیان  .(۱۴:۹پطرس در ارتباط
با مرگ و رستاخیز مسیح ،به یهودیان شهادت میدهد که» :ما هستیم شاهدان او بر
این امور ،چنانکه روحالقدس نیز است) «...اعمال .(۳۲:۵
وقتی که عیسی جسم گردید ،روح با قوتی خالق حاضر بود .او در سراسر
خدمت مسیح ،با قوت مسحکننده و با قدرت تقویتکننده حضور داشت؛ و نیز با
قدرت تقویتکننده در لحظات نیاز عظیم مسیح بر روی صلیب حاضر بود؛ و

کار روحالقدس در انتقال پیام خدا به بشر ۱۳۱
سرانجام ،با قوت رستاخیزبخش خود حضور داشت تا عیسی را بر مرگ چیره سازد.
این همان روحالقدس است که عیسی را از مردگان برخیزانید )رومیان .(۱۱:۸
عیسی درست پیش از صعود به نزد پدر ،نشان داد که کسانی که به او ایمان
آوردند ،میتوانند به مشارکت با خدا باز گردند .او بر شاگردانش دمید و گفت:
»روحالقدس را بیابید« )یوحنا .(۲۲:۲۰
در ابتدا ،نفخۀ خدا انسان را بدل به َ ْنفس زنده کرد .اکنون خدای پسر در مالقاتی
نمادین با ایمانداران ،درست پیش از بازگشتش نزد پدر ،بار دیگر بر انسان دمید ،به
نشانۀ اینکه حیات روحانی با قدرت روحالقدس به کسانی که به عیسی ایمان آورده،
از کالم او اطاعت میکنند ،بهطور کامل باز میگردد .این امر نقطۀ اوج خدمت عیسی
میباشد .به برکت قیام ،که پیروزی مسیح را بر گناه و موت مشخص میکند ،انسان
توانست با خدا آشتی کند .موت روحانی اکنون با ایمان به خداوند عیسی مسیح
مغلوب میگردد.
 -۱۲چه چیزی به عیسی این امکان را داد که صلیب را تحمل کرده ،جانش را
برای ما بدهد؟
 -۱۳روحالقدس به کدام یک از طرق زیر ،خدمت عیسی را کامل گردانده ،این
امکان را برای انسان فراهم آورد تا مشارکتش با خدا بهطور کامل اعاده گردد؟
بهواسطه..............
 (aقدرت خالق او
 (bقوت مسحکنندۀ او
 (cقدرت تقویتکنندۀ او
 (dقدرت رستاخیزبخش او
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کار روحالقدس در تبدیل ما به رسالههای زنده
روحالقدس ما را تعلیم میدهد
عیسی نقاط ضعف و قوت شاگردانش را بهخوبی میدانست .بارها او ایشان را
بهخاطر بیایمانی و رفتارهای نادرستشان سرزنش کرده بود ،اما نقشهاش همواره
این بود که بعد از رفتنش ،ایشان پیام انجیل را موعظه کنند .تمام آتیۀ کار او بستگی به
ایشان داشت .ایشان میبایست او را به مردمان بشناسانند .اگر قرار بود که او دیگر با
ایشان نباشد ،چگونه میتوانست چنین مسئولیتی را بر عهدۀ ایشان بگذارد؟
پاسخ آن ساده است .این کار را آن شخصیت الوهی میبایست انجام دهد که
میرفت که جای عیسی را بهعنوان مددرسان ایشان بگیرد .بهعبارت دیگر ،همان
روحی که بر او قرار گرفت ،میبایست بر ایشان نیز قرار گیرد .پس از آنکه عیسی
کارش را به پایان رساند و جالل یافت ،شاگردانش روحالقدس را دریافت کردند و او
ایشان را تعلیم داد و قوت بخشید تا شاهدان امینی برای او باشند.
عیسی فرمود که روحالقدس بهعنوان تسلیدهنده )مشاور( ،پیروانش را تعلیم
خواهد داد .تسلیدهنده به ایشان کمک میکرد تا بتوانند تعالیم استاد را بهخاطر
آورند؛ اما نه فقط سخنان عیسی را ،بلکه همچنین سرمشق بیهمتای او را نیز که
میتواند پاسخگوی نیازهای بیشمار و گوناگون مردم باشد )یوحنا ۲۶:۱۴؛ .(۲۶:۱۵
بهعالوه ،عیسی فرمود که تسلیدهنده ایشان را به تمام راستی راهنمایی خواهد کرد.
این امر متضمن این واقعیت است که روح راستی به ایشان این توانایی را خواهد
بخشید که راستی او را از روح دروغ تمیز و تشخیص دهند )یوحنا  ۱۳:۱۶را با اول
یوحنا  ۶-۱:۴مقایسه کنید( .همچنین به ایشان معرفت خواهد بخشید که میان
مسئولیتهای زمان حاضر و پاداش آینده تعادلی برقرار کنند و به این ترتیب ،بصیرت
درستی نسبت به آینده داشته باشند.

کار روحالقدس در انتقال پیام خدا به بشر ۱۳۳
تعلیمی که پیروان مسیح دریافت کردند و میبایست به دیگران منتقل نمایند ،بر
روی لوحههای سنگی همانند لوحههایی که موسی بر روی کوه سینا دریافت کرد،
نوشته نشده بود .این تعلیم صرف ًا »دانش ذهنی« نبود که رابطۀ اندکی با زندگی عملی
داشته باشد .حتی مانند رسالههای پولس ،با قلم و مرکب نوشته نشده بود .تعلیمی که
ایشان دریافت کردند ،حالتی درونی داشت ،یعنی جزوی از ایشان گردیده بود ،زیرا
که بر روی لوحههای گوشتی دلهای ایشان توسط روحالقدس نوشته شده بود،
همانطور که پولس به قرنتیان نوشت» :چونکه ظاهر شدهاید که رسالۀ مسیح میباشید،
خدمت کرده شده از ما و نوشته شده ،نه به مرکب ،بلکه به روح خدای حی ،نه بر
الواح سنگ ،بلکه بر الواح گوشتی دل« )دوم قرنتیان .(۳:۳
پیام زمانی جزئی از وجود شخص میشود که توسط روحالقدس در دل او حک
ً
حقیقتا رسالهای زنده خواهد شد.
شود .او
آیا شما رسالهای زنده هستید؟ آیا پیام خدا توسط روحالقدس در دل شما نوشته
شده است؟ آیا در انتقال پیام او به دیگران امین هستید؟
ِ
درست نقش تعلیمی روحالقدس که یا بهطور
 -۱۴آیات زیر را با توصیف
مستقیم یا بهطور تلویحی بیان شده ،انطباق دهید.
 (a ....انسانی که از روحالقدس تعلیم مییابد ،بصیرتی روحانی دریافت میکند.
 (b ....آنچه که ایماندار میگوید ،در سطحی روحانی است ،زیرا که از روح تعلیم
یافته تا حقایق روحانی را با عبارات روحانی بیان کند.
 (c ....نقش روحالقدس ،تعلیم شخص و یادآوری تمام آن چیزهایی است که از
آن مسیح میباشد.
 (d ....توانایی دانستن این حقیقت را میدهد که ذخیرۀ معرفت و تجربۀ روحانی
که میراث روحانی شخص است ،ناشی از روحالقدس میباشد.
 (e ....روح در مورد ضعفها و اعمال خطایمان تعلیم داده ،به ما کمک میکند
که بر آنها فائق آییم.
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 (f ....روحالقدس ما را هدایت میکند که مسئولیتمان را در قبال انتقال تجربهمان
به دیگران انجام دهیم.
 ۱ -۱قرنتیان ۱۳:۲
 -۲اعمال ۸:۱
 -۳یوحنا ۲۶:۱۴
 ۱ -۴قرنتیان ۱۲:۲
 ۱ -۵قرنتیان ۱۴:۲
 -۶رومیان ۱۳:۸

روحالقدس ما را قوت میبخشد
برای اینکه شخص رسالهای زنده باشد ،باید قوت روحالقدس در او ساکن شود.
عیسی این را میدانست وقتی که فرمود» :بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا اعمال
نیکوی شما را دیده ،پدر شما را که در آسمان است تمجید نمایند« )متی .(۱۶:۵
همچنین وقتی که او پیروانش را دعوت کرد تا توبه را بر همۀ امتها موعظه کنند،
اهمیت قدرت روحالقدس را میدانست .بدینسان بود که به آنان حکم کرد که »در
شهر اورشلیم بمانید تا وقتی که به قوت از اعلی آراسته شوید« )لوقا  ،(۴۹:۲۴یعنی از
عطیۀ روحالقدس که میبایست با آن تعمید یابند )اعمال  .(۵-۴:۱پولس از رابطۀ میان
زندگی مسیحی نمونه و دریافت قدرت از روحالقدس آگاه بود .لذا در رومیان فصل
 ،۸ایمانداران روم را تعلیم داد تا به تسلیدهندۀ قدرتمند اجازه دهند تا زندگیشان را
در اختیار گیرد )آیه  (۶و بر رفتاری که برای یک ایماندار نامناسب است غلبه کنند
)آیۀ  .(۱۳با کمک روح به فرزندخواندگی خود و میراث آتیمان اطمینان داریم
)آیههای  .(۱۷-۱۵این معرفت ما را قادر میسازد تا با خلوص و آرامش با نامالیمات
زندگی مواجه شویم ،زیرا که امنیت جانشین ترس شده است )آیۀ  .(۱۵ما به برکت
کمک تسلیدهنده ،در طوفانهای زندگی آرامش خود را حفظ میکنیم؛ و میتوانیم
سالمتی و محبت او را منعکس سازیم .رسالههای زنده باید اینگونه باشند.

کار روحالقدس در انتقال پیام خدا به بشر ۱۳۵
 -۱۵اول پطرس  ۱۶-۸:۳را بخوانید .اگر رسالۀ زنده باشیم ،بنا به گفتۀ پطرس
رسول ،چه اثری بر کسانی که از رفتار مسیحی شما بد میگویند ،خواهیم داشت؟ )از
دفتر یادداشتتان استفاده کنید(

روحالقدس ما را هدایت و کنترل میکند
پولس گفت که شما بهعنوان رسالۀ زنده »معروف و خوانده شدۀ جمیع آدمیان«
هستید )دوم قرنتیان  .(۲:۳مهم است که همان روحالقدسی که پیام را در دل شما
نوشت ،انگیزهها و دیدگاههای زندگی شما را نیز کنترل کند .شما باید خدا را به جهان
بشناسانید .مطمئن باشید که مردم نه فقط به پیام شما ،بلکه به رفتار شما نیز توجه
میکنند .در واقع اعمال شما رساتر از سخنان شما سخن میگویند.
غالطیان  ۲۶-۱۳:۵بهطرزی بسیار روشن به ما نشان میدهد که زندگی ما در روح
چگونه باید باشد .هنگامی که توسط روح هدایت میشویم ،نمیتوانیم هر طور که
دلمان میخواهد رفتار کنیم .آزادی که در مسیح داریم ،نباید صرف لذات گناهآلود
ِ
رساندن محبت مسیح به جهانی گناهکار.
شود ،بلکه باید وسیلهای باشد برای
آیاتی که ذکر کردیم ،شامل دو فهرستی است که در تضاد کامل با یکدیگر قرار
ِ
اعمال طبیعت گناهآلود میپردازد و دیگری اعمال کسی را
دارند .یکی به توصیف
آشکار میسازد که تحت هدایت روح است .اعمال طبیعت گناهآلود ،اعمال
خودخواهانهای هستند که به دیگران اهمیت نمیدهد؛ اما اعمال شخصی که تحت
کنترل روح است ،مبتنی است بر محبت به دیگران .تنها طریقی که میتوانیم به تبع آن
پیام خدا را بهطرز مؤثری به دیگران منتقل کنیم ،قرار گرفتن تحت کنترل و هدایت
روحالقدس است.
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 -۱۶با تهیۀ فهرست اعمال طبیعت گناهآلود و اعمال کسی که تحت هدایت روح
است ،جدول زیر را پر کنید.
غالطیان ۲۳-۱۹:۵
ستون الف

ستون ب

اعمال طبیعت گناهآلود

اعمال شخصی که تحت هدایت روح است

 -۱۷رومیان  ۸-۱:۸را خوانده ،در دفترچۀ خودتان به این سؤاالت پاسخ دهید.
 (aحالت شخصی را که تحت سلطۀ طبیعت گناهآلود است ،توصیف کنید.
 (bوقتی تحت کنترل روح قرار میگیریم ،این حالت چگونه تغییر مییابد؟
در خاتمۀ این درس ،لوقا  ۱۹-۱۸:۴را بار دیگر بخوانید .در این آیات ،عیسی
یعنی کلمۀ زنده ،اعالم کرد که روحالقدس او را برای انجام کارهای خاصی مسح
کرده است .او اطاعت خود را بهواسطه زندگی و اعمالش نشان داد .یوحنا به ما
ً
واقعا خدا را دوست داشته باشیم و خداوندی عیسی را تصدیق
یادآور میشود که اگر
کنیم ،ایمان ما ،ما را قادر خواهد ساخت تا جهان را مغلوب سازیم .این امر حاکی از
این است که در حضور خدا چگونه خواهیم بود .رفتار ما تحت کنترل روح ،مقبول
خدا واقع خواهد شد .یوحنا نیز گفته است که اگر خدا را دوست بداریم ،از احکام او
اطاعت خواهیم کرد و محبت خود را بهطرق عملی نشان خواهیم داد .باشد که هر
یک از ما ،آن چیزی »باشیم« که خدا از ما میخواهد؛ و کارهایی را »انجام دهیم« که او
میخواهد .در این صورت است که نام او را جالل خواهیم داد.

کار روحالقدس در انتقال پیام خدا به بشر ۱۳۷

خودآزمایی
سؤاالت چند گزینهای .بر مبنای بحثی که داشتیم ،بهترین پاسخ را برای هر سؤال

انتخاب کنید .دور حرف مربوط به پاسخ انتخابی خود ،دایرهای بکشید.

 -۱ما از طریق شنیدن کالم خدا و یکی از موارد ذیل ،از موت ابدی نجات
مییابیم .آن مورد کدام است؟
 (aبازگو کردن آنچه که شنیدهایم به دیگران
 (bبهخاطر داشتن آنچه که شنیدهایم
 (cعمل به آنچه که شنیدهایم
 -۲خدا خواست که کالمش نوشتهشده باشد زیرا که میدانست که پیام
شفاهی........
 (aمیتواند به گوش تعداد بیشتری از افراد برسد.
 (bبه هنگام نقل قول ،تغییر مییابد.
 (cهمواره همان خواهد بود.
 (dقابل اطمینانتر است.
 -۳وقتی میگوییم که کالم نوشتهشدۀ خدا بیعیب است ،منظورمان این است
که...........
 (aبه قسمی از روحالقدس الهام یافته است.
 (bتوسط مردان خداترس نوشته شده است.
 (cمرکب از کتب بسیاری است که طی دورۀ زمانی طوالنی نوشته شده است.
 (dبدون خطاست.
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 -۴شناساندن چیزی که قبالً شناخته نشده بود ،چه نامیده میشود؟
 (aالهام
 (bمکاشفه
 (cتنویر
 (dارتباط
 -۵اگر به الهام کامل اعتقاد داشته باشیم ،بدین معنی است که عقیده داریم که.......
 (aکتابمقدس در کاملترین گسترۀ آن ملهم از روحالقدس است.
ً
واقعا درک نمیکردند که چه مینویسند.
 (bمردانی که کتابمقدس را نوشتند
 (cروحالقدس پیام خدا را به مردمانی انتقال داد که آن را بر طبق درک خود
مینوشتند.
 (dبخش اعظم کتابمقدس از الهام روحالقدس است.
 -۶بهواسطه تنویر روحالقدس است که ایمانداران قادر میشوند:
 (aدرک کنند که کدام بخش از کتابمقدس الهامی است.
 (bاحساسات خود را برای خدا توضیح دهند.
 (cمعنی کتابمقدس را درک کنند.
 -۷با توجه به تعداد افرادی که کتابمقدس را نوشتند و دورۀ زمانی که طی آن
نوشته شده است ،کدام یک از موارد ذیل چشمگیرترین است؟
 (aوحدت کتابمقدس
 (bشباهت در سبک نگارش سراسری آن
 (cرسوم متغیری که توصیف میکند
 (dتأثیر روحالقدس در تمام نوشتهها
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 -۸عاملی که با وجود گذشت زمان ،کالم نوشتهشدۀ خدا را مصون از خطا نگاه
داشت چه بود؟
 (aکنترل کلیسا
 (bتأیید عیسی مبنی بر اینکه آن کالم خداست
 (cهدایت روحالقدس
 -۹یک دلیل مهم در این خصوص که کتابمقدس کار روحالقدس است این
است که...........
 (aبه زبانهای بسیاری ترجمه شده است.
 (bحتی از سوی بیایمانان نیز بهعنوان کالم خدا تصدیق شده است.
 (cامروز نیز همچنان آنچه را که ادعا کرده ،در زندگی انسانها انجام میدهد.
 -۱۰اولین ظهور و تجلی قابل رؤیت روحالقدس بر عیسی ،در چه هنگام رخ
داد؟
 (aتولد او
 (bتعمید او
 (cتجربۀ او
 (dرستاخیز او
 -۱۱ادعای عیسی مبنی بر اینکه از سوی روحالقدس مسح شده است ،توسط
کدام مورد زیر تأیید میشود؟
 (aخدمت او
 (bمرگ او
 (cرستاخیز او
 (dهمۀ موارد فوق
 (eپاسخهای  (aو .(c
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 -۱۲تنها راه برای اینکه رسالههای زندهای باشیم ،این است که..........
 (aتوسط روح کنترل و هدایت شویم.
 (bبهواسطه روح خودمان کنترل شویم.
 (cواعظ و مبشر شویم.
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پاسخ صحیح تمرینها
 -۹در تولد ،در تعمید و در تجربۀ او
 (b -۱مکاشفه) .اگر گفته باشید الهام ،این نیز پاسخی صحیح است .وقایع مربوط
به آینده بهواسطه مکاشفه داده شدهاند .با این حال ،نبی از طریق الهام نیز قادر میشد
که بهطرزی دقیق پیامی را که از خدا دریافت کرده است ثبت نماید(.
» -۱۰امروز این نوشته در گوشهای شما تمام شد«.
 (c -۲تنویر
 -۱۱زنان از ارواح پلید آزاد شدند؛ َ َ
مثلها و تعلیم؛ آرام کردن طوفان؛ شفای مرد
دیو زده؛ شفای زن بیمار؛ زنده کردن یک دختر؛ فرستادن دوازده شاگرد برای موعظه
و شفای بیماران؛ خوراک دادن به پنج هزار نفر؛ تغییر هیأت؛ شفای پسر دیوزده.
 (a -۳کامل
 (bلغوی
 (cقصورناپذیر
 -۱۲قدرت تقویتکنندۀ روحالقدس
 -۴پاسخ خودتان .پاسخ پیشنهادی ما این است :الزم بود زیرا که پیام نوشتهشده
قابل اعتمادتر از پیامی است که دهان به دهان میگردد )یعنی دست نخورده باقی
میماند( .همچنین ،یک پیام نوشتهشده کل کالم خدا را برای همگان قابل دسترس
میسازد .کامل و تغییر نیافته است.
 (d -۱۳قدرت رستاخیز
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 -۵روحالقدس که نوشتن کتابمقدس را کنترل میکرد ،آن را بههنگام
نسخهبرداری و انتقال از نسلی به نسل دیگر ،محافظت مینمود.
 (۵ (a -۱۴اول قرنتیان ۱۴:۲
 (۱ (bاول قرنتیان ۱۳:۲
 (۳ (cیوحنا ۲۶:۱۴
 (۴ (dاول قرنتیان ۱۲:۲
 (۶ (eرومیان ۱۳:۸
 (۲ (fاعمال ۸:۱
 (۴ (a -۶مزمور ۱:۱۱۰
 (۳ (bاشعیا ۲-۱:۶۱
 (۶ (cیوئیل ۳۲-۲۸:۲
 (۱ (dامثال ۲۲-۲۱:۲۵
 (۵ (eحبقوق ۴:۲
 (۲ (fارمیا ۳۳:۳۱
 -۱۵پطرس میگوید که بدگویان از تهمتزدن خود شرمسار خواهند شد.
اینگونه رفتار مسیحی ادعاهای انجیل را در تغییر زندگی ً
قویا به اثبات خواهد رساند.
 (a -۷مزمور ۸۹:۱۱۹؛ اشعیا ۸:۴۰؛ متی ۱۸:۵؛ اول پطرس ۲۵:۱
 (bتثنیه ۳:۸؛ مزمور ۱۰۳:۱۱۹؛ اول پطرس ۲:۲
 (cمزمور ۹:۱۱۹؛ یوحنا ۱۳:۱۵؛ یوحنا ۱۷:۱۷؛ اول پطرس ۲۲:۱؛ افسسیان
۲۶-۲۵:۵
 (dرومیان ۴:۱۵؛ اول یوحنا ۱۳:۵
 (eمزمور ۶:۱۲۶؛ مرقس ۲۰-۱۴:۴؛ مرقس ۲۰-۱۵:۱۶
 (fاول پادشاهان ) ۵۶:۸همچنین متی .(۱۸:۵
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 -۱۶ستون الف:
زنا و فسق و ناپاکی و فجور ،و بتپرستی و جادوگری و دشمنی و نزاع و کینه و
خشم و تعصب و شقاق و بدعتها و حسد و قتل و مستی و لهو و لعب و امثال اینها.
ستون ب:
محبت و خوشی و سالمتی و حلم و مهربانی و نیکویی و ایمان و تواضع و
پرهیزکاری.
 -۸عیسی پر از روحالقدس بود و توسط روح به بیابان هدایت شد.
 (a -۱۷افکار ما برای ارضای طبیعت گناهکارمان در کار است.
 (bافکار ما برای خشنودی خدا در کار است.

درس ششم

روحالقدس حیات تازه میبخشد

آیا تا بهحال اتفاق افتاده که به نوزادی نگاه کنید و از معجزۀ تولد دچار شگفتی
شوید؟ همین مخلوق ظریف که از دو سلول تشکیل شده که با چشم غیر مسلح قابل
دیدن نیست ،اکنون دارای تمام آن چیزهایی است که برای رشد و بدل شدن به یک
فرد بالغ و باهوش و مسئول ضروری است .حیرتآور اینکه ،همان دو سلول ریزی
که با هم ترکیب شدند تا حیات نوینی را بهوجود آورند ،حاوی تمام آن ترکیباتی
هستند که در کودک بهصورت عامل وراثت ظاهر خواهند شد ،نظیر رنگ موی مادر،
استخوانبندی پدر ،خلق و خوی پدر بزرگ ،دندانهای مادر بزرگ یا بذلهگویی
عمو! با این حال ،کودک فردی خواهد شد با ویژگیهای خاص خود ،متمایز از هر
کس دیگری که تاکنون زندگی کرده است و مسئول در برابر خدا برای راههایی که
انتخاب کرده است.
خدا میخواهد که عالوه بر زندگی جسمانی ،زندگی روحانی نیز به ما ببخشد.
این زندگی روحانی را توسط عمل روحالقدس دریافت میکنیم؛ او به ما حیات نوین
و روحانی عطا میکند؛ او ما را به گناه ملزم کرده ،بهسوی توبه هدایت میکند ،و در
درون ما ساکن شده ،ما را در خانوادۀ خدا میپذیرد .اگر با روحالقدس همکاری
کنیم ،زندگی تازهای در مسیح مییابیم و در میراثی که پدر آسمانیمان برای ما در نظر
گرفته است ،با او همارث میشویم .تولد روحانی این قابلیت را به ما میبخشد که
خصلتهای او را در خود رشد دهیم و شبیه او شویم.
در این درس مشاهده خواهیم کرد که این روحالقدس است که به ما تولد تازه
میبخشد .به کمک او قدرت مییابیم تا تبدیل به آن شخصیتی شویم که خدا
میخواهد .او روح حیات است و به ما حیات ابدی عطا میکند و ما را با
نجاتدهندهمان عیسی مسیح همارث میگرداند.
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رئوس مطالب درس
روحالقدس ملزم میکند
روحالقدس حیات میبخشد
روحالقدس ما را فرزند خدا میسازد

اهداف درس
پس از مطالعۀ این درس ،باید بتوانید:
● کار روحالقدس را در ملزم کردن به گناه و هدایت بهسوی توبه ،توصیف
نمایید.
ِ
گناهکار توبهکرده حیات تازه میبخشد و
● توضیح دهید که وقتی روحالقدس به
در درون او ساکن میشود ،چه نتایجی حاصل میشود.
● اصطالحات تقدیس روح و فرزندخواندگی بهواسطۀ روح را تعریف کنید.
● امتیازات و مسئولیتهای کسانی را که بهواسطۀ قدرت حیاتبخش
روحالقدس به خانوادۀ خدا پذیرفته شدهاند ،تشخیص دهید.

فعالیتهای یادگیری
 -۱برای آماده شدن برای این درس ،دو بخش اول درس  ۳یعنی »او ملزم میکند«
و »او تولد تازه میبخشد« را دوباره بخوانید.

روحالقدس حیات تازه میبخشد ۱۴۷
 -۲درس را آنگونه که در فعالیتهای یادگیری درس  ۱توصیه شده است ،مطالعه
کنید .تمام آیات معین شده را خوانده ،تمام تمرینها را انجام دهید.
 -۳خودآزمایی را انجام دهید و پاسخهای خود را مقایسه کنید.

متن درس

روحالقدس ملزم میکند

ملزم کردن
در درس  ،۳مشاهده کردیم که روحالقدس به جهان فرستاده شد تا انسان را به
گناه و عدالت و داوری ملزم نماید .اکنون به درس  ۳باز گشته ،دو بخش اول آن یعنی
مجددا
»او ملزم میکند« و »او تولد تازه میبخشد« را بهعنوان زمینهای برای این درس
ً
بخوانید.
تنها روحالقدس میتواند یک گناهکار را به نیازش به خدا ملزم و متقاعد کند.
داود تحت قدرت ملزمکنندۀ روحالقدس چنین دعا کرد» :زیرا که من به معصیت خود
اعتراف میکنم و گناهم همیشه در نظر من است .به تو و به تو تنها گناه ورزیده و در
نظر تو این بدی را کردهام« )مزمور .(۴-۳:۵۱
روحالقدس ً
غالبا از انسانها بهعنوان شاهد استفاده میکند تا با گناهکاران سخن
بگوید .در اینجا به چند نمونه از کتابمقدس اشاره میکنیم:
 -۱پطرس :در روز پنطیکاست ،روحالقدس بهگونهای پرشکوه بر رسوالن و
پیروان عیسی نازل شد؛ این همان وعدهای بود که عیسی داده بود .پطرس که پر از
روحالقدس بود ،ایستاد و انجیل عیسی مسیح را برای جمعیتی که گرد آمده بودند،
موعظه کرد .موعظۀ او در اعمال  ۳۶-۱۴:۲یافت میشود.
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هنگامی که جمعیت سخنان پطرس را شنیدند» ،دلریش گشتند« )آیۀ  .(۳۷پطرس
بهواسطۀ قوت روحالقدس صحبت میکرد؛ این قدرت ملزمکنندۀ روحالقدس بود که
با دلهای مردم سخن میگفت و باعث میشد که بپرسند» :ای برادران ،چه کنیم؟«
 -۲پولس :پولس رسول در رسالۀ اول خود به قرنتیان ،توضیح میدهد که وقتی
در یک جلسۀ عبادتی همه تحت قدرت مسحکنندۀ روحالقدس نبوت میکنند ،و در
همان حال ،یک بیایمان وارد جلسه شود ،چه اتفاقی میافتد؛ او میگوید» :از همه
توبیخ مییابد و از همه ملزم میگردد ،و خطایای قلب او ظاهر میشود و همچنین به
روی در افتاده خدا را عبادت خواهد کرد و ندا خواهد داد که فیالحقیقت خدا در
میان شما است!« )اول قرنتیان .(۲۵-۲۴:۱۴
 -۳استیفان :یکی از اولین خادمینی که توسط رسوالن انتخاب شد ،استیفان بود؛
او »مردی پر از ایمان و روحالقدس« بود )اعمال  .(۵:۶استیفان کارهای بزرگ و
معجزهآسای بسیاری بین مردم انجام داد؛ پس رهبران یهود شروع به مخالفت با او
نمودند.
اعمال باب  ۷حاوی موعظۀ استیفان است در حضور شورای یهود .از گفتار
استیفان در پایان موعظهاش ،آشکار است که قدرت ملزمکنندۀ روحالقدس در آنجا
بهشدت عمل میکرد» :ای گردنکشان که به دل و گوش نامختونید ،شما پیوسته با
روحالقدس مقاومت میکنید!« )آیۀ .(۵۱
 -۱بهدنبال موعظۀ پطرس چه اتفاقی روی داد )اعمال (۴۱:۲؟ )میتوانید از دفتر
یادداشتتان استفاده کنید(
 -۲آیا همه کسانی که موعظۀ پطرس را شنیدند ،به قدرت ملزمکنندۀ روحالقدس
برای توبه واکنش مثبت نشان دادند؟
 -۳بهدنبال موعظۀ استیفان چه اتفاقی افتاد )اعمال (۶۰-۵۴:۷؟
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با وجود اینکه پولس رسول تحصیل کرده بود ،به قرنتیان چنین گفت» :و کالم و
ِ
سخنان ُ ْ ِ
مقنع )یعنی قانعکننده( حکمت نبود ،بلکه به برهان روح و قوت،
وعظ من به
تا ایمان شما در حکمت انسان نباشد بلکه در قوت خدا« )اول قرنتیان  .(۵-۴:۲پولس
ً
تماما بر قدرت
به تجربه دریافته بود که برای هدایت انسانها به نزد مسیح ،باید
ملزمکنندۀ روحالقدس تکیه کند.
الزام روحالقدس
مقاومت

پذیرش

مرگ ابدی

حیات ابدی

هدایت بهسوی توبه
فقط روحالقدس است که میتواند گناهکار را متوجه نیازش به خدا نماید؛ اما او
گناهکار را مجبور به توبه نمیسازد .توبه مستلزم عملی است که شخص گناهکار بر
اساس ایمان و بهدنبال الزام روحالقدس انجام میدهد .پولس به قرنتیان چنین نوشت:
»غمی که برای خداست منشأ توبه میباشد به جهت نجات که از آن پشیمانی نیست«
)دوم قرنتیان .(۱۰:۷
همین نوع غم است که در مزمور  ،۴-۳:۵۱نوشتۀ داود ،مشهود است .غمی که
برای خداست یا غم خداپسندانه باعث میشود که گناهکار خود را آنگونه ببیند که
خدا میبیند .این روح خداست که بر او آشکار میسازد که خدا او را چگونه میبیند
)اول قرنتیان .(۱۱:۲
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توبه چیست؟
توبه عملی است که طی آن شخص ،گناه را تشخیص داده ،از آن روی بر
میگرداند و آن را به خدا اقرار کرده ،بهکلی ترک مینماید .توبه بر تمام موجودیت ما
اثر میگذارد :بر فکر )یا ذهن( ،عواطف )یا احساسات( و اراده )که در رفتار جلوه
میکند( .بدینسان توبه یعنی تغییر فکر و جهانبینی و رفتار ما در قبال گناه؛ توبه شامل
ِ
شناخت خطایی است که مرتکب شدهایم و غم و اندوه الهی است بهخاطر اهانتی که
ً
صرفا تأسفی عمیق بهخاطر گناه یا قول دادن به عدم تکرار آن
به خدا کردهایم .توبه
نیست ،بلکه داوری بر خویشتن است در حضور خدایی عادل .این امر هرگز
نمیتواند بدون بیداری وجدان نسبت به گناه و تصمیمگیری به ترک آن که از
روحالقدس ناشی میشود اتفاق افتد.
 -۱تغییر فکر .این تغییر فکر از پذیرش این واقعیت ناشی میشود که رابطۀ
شخص با خدا درست نیست .همچنین نتیجۀ آگاهی فرد از این امر است که در مسیر
نادرستی قرار دارد ،مسیری که عاقبتی مرگبار بههمراه دارد .پسر گمشده با مشاهدۀ
موقعیت وخیم خود ،متوجه شد که چه کرده است؛ پس چنین تصمیم گرفت:
»برخاسته نزد پدر خود میروم« )لوقا  .(۱۹-۱۷:۱۵توبه همچنین شامل پذیرش
عیسی مسیح بهعنوان تنها راه حل مسألۀ گناه شخص میباشد .تنها بهواسطۀ ایمان به
مسیح است که میتوانیم از قدرت گناه آزاد شویم.
 -۲تغییر احساسات .درک موقعیت گناهآلود ،نوعی احساس غم و اندوه را در
گناهکار پدید میآورد .پولس در رسالۀ دومش به قرنتیان در این مورد مینویسد:
»الحال شادمانم ،نه از آنکه غم خوردید بلکه غم شما به توبه انجامید .زیرا که غم شما
برای خدا بود تا به هیچ وجه زیانی از ما به شما نرسد« )دوم قرنتیان  .(۹:۷داود
احساس خود را در مزمور  ۱۸:۳۸ابراز کرده ،مینویسد» :گناه خود را ِاخبار مینمایم
و از خطای خود غمگین هستم «.اما صرفنظر از میزان رنج و اندوهی که شخص
احساس یا بیان میکند ،مهم این است که شخص گناهان خود را اقرار کرده ،تصمیم
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بگیرد که آنها را ترک نماید .احساسات هر چقدر زیاد باشد ،جای اعتراف و ترک گناه
را نمیگیرد.
 -۳تغییر رفتار .گرچه تشخیص و اقرار گناه مهم است ،رویگردانی از آن و ترک
کامل آن نیز بههمان اندازه اهمیت دارد .برای پسر گمشده کافی نبود که گرفتاری
وحشتناک خود را تشخیص داده ،بدی آن را احساس کند .توبۀ واقعی او هنگامی فرا
رسید که از روی اراده »برخاسته ،نزد پدر خود رفت« )لوقا  .(۲۰:۱۵توبه شامل همۀ
بخشهای زندگیمان میشود .معنی آن فقط تشخیص گناهان و غصه خوردن
بهخاطر گذشته نیست ،بلکه قصد و نیت ما برای آینده را نیز شامل میشود .تغییر
ِ
گرفتن طریق خدا در اطاعت و
رفتار عبارت است از ترک راههای خود و در پیش
مشارکت با او.

چه کسی باید توبه کند؟
دعوت به توبه جهانشمول است» .خدا از زمانهای جهالت چشم پوشیدهٓ ،
االن
تمام خلق را در هر جا حکم میفرماید که توبه کنند )اعمال  .(۳۰:۱۷همه در این
دعوت شریکند .تمام کسانی که به مسیح ایمان ندارند دعوت شدهاند تا توبه کرده،
آمرزش خدا را دریافت نمایند و عضو خانوادۀ او شوند )یوحنا ۱۷-۱۵:۳؛ تیطس
۱۱:۲؛ مکاشفه  .(۱۷:۲۲همچنین پیام توبه برای کسانی است که به مسیح ایمان
آورده ،از پیروان او شدهاند .با وجود اینکه ایمانداران تبدیل یافتهاند و دیگر تحت
سلطۀ گناه نمیباشند ،در مواردی ممکن است مسئولیتهای روحانی خود را نادیده
انگاشته ،یا آن طور که باید به هدایت روحالقدس در رشد روحانیشان پاسخ ندهند،
یا عمل گناهآلودی از ایشان سر زند )رومیان  ۱۱-۵:۸را با افسسیان  ۳۲-۱۷:۴مقایسه
کنید( .مسأله هر چه باشد ،توبه تنها راه حل برای لغزش و گناه میباشد .در اول یوحنا
 ،۹:۱وعدۀ آمرزش خدا در وهلۀ اول شامل مسیحیان میشود؛ اما میتواند در مورد
سوم کتاب مکاشفه،
هر کسی که آمادۀ توبه است نیز صدق کند .در فصلهای دوم و ِ
دعوت به توبه خطاب به پنج کلیسا از هفت کلیسا تکرار شده است .روحالقدس به
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این پنج کلیسا این حقایق را بیان داشت :توبه کنند ،وگرنه شهادت خود را از دست
خواهند داد؛ توبه کنند ،وگرنه مورد داوری واقع خواهند شد؛ توبه کنند ،وگرنه
متحمل مصائب خواهند شد؛ توبه کنند ،وگرنه زیان خواهند دید؛ و توبه کنند ،وگرنه
بیرون رانده خواهند شد .این حکم که »آنکه گوش دارد بشنود که روح به کلیساها
ِ
اهمیت
چه میگوید« ) ،(۷:۲هفت بار در فصلهای  ۲و  ۳تکرار شده است .این امر
گوش دادن به سخنان روحالقدس و پیام او را مورد تأکید قرار میدهد.
 -۴در این تمرین ،کلیسا و پیام توبۀ روحالقدس را با دلیل ضروری بودن توبه
انطباق دهید )به مکاشفه  ۲و  ۳مراجعه شود(.
 (a ....شما آن زن یعنی ایزابل را پذیرفتید که تعالیمش خادمین مرا به بیعفتی
کشاند.
 (b ....شما مردهاید  ...اعمال شما را در حضور خدا کامل نیافتم.
 (c ....محبت نخستین خود را ترک کردهاید.
 (d ....شما ولرم هستید ،نه گرم و نه سرد.
 (e ....از معلمین دروغین پیروی کردهاید.
 (۱کلیسای افسس» :توبه کن و اعمال نخست را بهعمل آور«.
 (۲کلیسای پرغامس» :پس توبه کن واال بهزودی نزد تو میآیم و
به شمشیر زبان خود با ایشان جنگ خواهم کرد«.
 (۳کلیسای طیاتیرا» :آنانی را که گناه میکنند ،به مصیبتی سخت
مبتال میگردانم اگر از اعمال خود توبه نکنند«.
 (۴کلیسای ساردس» :بیدار شو!  ....هرگاه بیدار نباشی ،مانند دزد
بر تو خواهم آمد«...
 (۵کلیسای الئودکیه» :هر که را من دوست میدارم ،توبیخ و تأدیب مینمایم .پس
غیور شو و توبه نما«.
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توبه باعث آمرزش گناه میشود ،چه یک گناه باشد چه گناهان متعدد )متی
 .(۲۲-۲۱:۱۸خدا گناه را تحمل نمیکند .میزان آمرزش الهی را نوع یا تعداد گناه
تعیین نمیکند ،بلکه توبۀ صادقانه تعیین میکند ،توبهای که باعث تغییر فکر ،احساس
و رفتار میشود .زمان توبه نیز همین االن است.
ً
دائما به توبه از عصیان و تسلیم زندگیشان
دریافتیم که روحالقدس گناهکاران را
به او ملزم میسازد .اما روح در زندگی ایمانداران نیز کار کرده ،از ایشان میطلبد که
به او اجازه دهند تا کنترل کامل زندگیشان را در اختیار گیرد و با او سلوک نمایند
)غالطیان .(۲۵ ،۱۸-۱۶:۵
نقطۀ مقابل توبه ،مقاومت در برابر کار و دعوت روحالقدس است .پیام استیفان به
یهودیان که قبالً در این درس مورد بحث قرار دادیم ،مخالفت و خشم سران مذهبی
یهود را برانگیخت .این امر نشان میدهد که این امکان وجود دارد که افرادی که کل
زندگیشان را در مذهب سپری کردهاند ،در مقابل روحالقدس مقاومت کنند )اعمال
 .(۵۱:۷مروری بر عبرانیان  ،۳۱-۲۶:۱۰مکاشفه  ۱۶:۳و  ،۱۹و امثال  ۱:۲۹مشخص
میکند که خدا انسان را دوست داشته،
عمدا او را تأدیب میکند تا خطاهایش اصالح
ً
شود و به شباهت مسیح در آید .اگر او در برابر رحمت و صبر خدا مقاومت کند و در
گناه کردن اصرار ورزد ،تنها راه باقیمانده داوری است ،داوری هولناک و نهایی.
بهعنوان مثال ،فرض کنید کسی شمارۀ تلفن شما را میگیرد؛ اگر به صدای زنگ
توجه نکنید ،ممکن است که او سرانجام گوشی را گذاشته ،دیگر سعی نکند با شما
تماس بگیرد .اگر شما هر بار در مقابل روحالقدس مقاومت ورزید ،زمانی فرا خواهد
رسید که او دیگر سعی نخواهد کرد با دل شما سخن گوید و شما را به توبه دعوت
نماید .اگر گناهانی در زندگیتان هست که هنوز به آنها اعتراف نکردهاید ،همین االن
زمان توبه و پذیرش آمرزش است.
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 -۵دور حرف مربوط به عبارات صحیح در مورد توبه و سهم روحالقدس در
هدایت بهسوی توبه ،دایرهای بکشید.
 (aتوبه عبارت است از احساس گناه و تقصیر بهخاطر کاری که انجام دادهاید.
 (bنقش روحالقدس در هدایت گناهکار بهسوی توبه این است که باعث شود تا
شخص خود را آنگونه که خدا او را میبیند ببیند ،امری که اندوهی الهی را پدید
میآورد.
 (cگناهکار باید فکر ،احساسات و رفتارش را تغییر دهد معنی توبه همین است.
 (dبعد از نجات دیگر نیازی به توبه نیست.
 (eپیام روحالقدس به هفت کلیسا در کتاب مکاشفه ،در وهلۀ اول خطاب به
بیایمانان بود.
 (fآمرزش خدا بر پایۀ توبۀ صادقانه قرار دارد.
 (gممکن است شخص آنقدر در برابر قدرت ملزمکنندۀ روحالقدس مقاومت کند
که سرانجام وی از این کار صرفنظر کند.
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روحالقدس تولد تازه میدهد
عیسی به نیقودیموس که شبهنگام نزد او رفته بود ،گفت که الزم است از نو
مولود شود )یوحنا  .(۱۲-۱:۳نیقودیموس بالفاصله به تولد جسمانی خود اندیشید و
پرسید» :چگونه ممکن است انسانی که پیر شده باشد ،مولود گردد؟« )آیۀ  .(۴آنگاه
عیسی توضیح داد که منظورش تولد روحانی است؛ فرمود» :آنچه از جسم مولود شد،
جسم است و آنچه از روح مولود گشت روح است« )آیۀ  .(۶بهعبارت دیگر ،اگر
کسی بخواهد وارد ملکوت خدا شود ،باید چنین تولد روحانی را داشته باشد .به آدم،
یعنی اولین انسان ،از ابتدا حیات روحانی عطا شد؛ اما او لغزش خورد و آن را از
دست داد .پولس میگوید که بهواسطۀ گناه آدم ،موت بر تمام انسانها مستولی شد ،نه
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بهخاطر گناه آدم ،بلکه بدین جهت که همه مرتکب همان گناه میشوند )رومیان
.(۱۲:۵
پولس در رسالۀ خود به افسسیان میفرماید» :شما ...در خطایا و گناهان مرده
بودید« )افسسیان  .(۱:۲اما بعد اضافه میکند» :زیرا که محض فیض نجات یافتهاید،
بهوسیلۀ ایمان« )آیۀ  .(۸لذا ،دلیل اینکه همگان باید از نو مولود شوند تا وارد ملکوت
خدا گردند ،اینست که تمام گناهکاران از لحاظ روحانی مردهاند.
قبالً دیدیم که روحالقدس فیض آمرزندۀ خدا را به گناهکار نشان میدهد و
بدینسان او را بهسوی توبه هدایت میکند .وقتی که گناهکار پاسخ مثبت داده ،گناهان
روح حیات ،حیات
خود را اقرار میکند و نجات خدا را میپذیرد ،روحالقدس یعنی ِ
ِ
نوین روحانی را برای او به ارمغان میآورد .وقتی میگوییم که گناهکار از نو مولود
شده است ،منظورمان این است که تولد روحانی را تجربه کرده است .چه دگرگونی
شگفتآوری! اکنون او روح مقدس خدا را در درون خود دارد و از بار جرم و گناه
رهایی یافته است.
راه دیگری برای مسیحی شدن وجود ندارد .هر چیزی بهجز کار روح خدا،
کوشش جسم است و عیسی گفت که آنچه از جسم مولود شود ،جسم است .بدون
کمک روحالقدس ،غیر ممکن است که دگرگونی روحانی در زندگی شخص بهوقوع
پیوندد.
 -۶هر یک از آیات ذیل را خوانده ،بیان کنید که هر یک از آنها در مورد عمل
ِ
گناهکار توبهکرده چه میگوید.
روحالقدس در اعطای حیات روحانی به
 (aیوحنا ..................... ۶۳:۶
 (bرومیان ....................... ۲:۸
 (cغالطیان ..................... ۶-۴:۴
 (dغالطیان ................ ۲۵،۱۸-۱۶:۵
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از این آیات آشکار است که حیات روحانی را روحالقدس افاضه میکند .تنها
کاری که باید انجام دهیم ،این است که با او همکاری کرده ،این عطیۀ حیات را
بپذیریم.
 -۷رومیان  ۱۱-۱:۸را خوانده ،فضاهای خالی زیر را پر کنید.
 (aهنگامی که بهواسطۀ روحالقدس از شریعت گناه و موت آزاد شدید ،دیگر بر
طبق طبیعت گناهکار زندگی نکرده ،بلکه بر طبق  .................زندگی خواهید کرد.
 (bهنگامی که موافق روح زندگی میکنید ،فکر شما مطابق آنچه که روح
 .............تنظیم میشود.
ِ
ساختن خدا ،تحت کنترل  ..........در آمدن است.
 (cتنها طریق برای خشنود
 (dاگر کسی روح مسیح را نداشته باشد ،به  .................تعلق ندارد.

من معبد
خدا هستم

روح
خدا

هر کس که از خدا مولود شود ،روح خدا را دریافت میدارد» .همان روح بر
روحهای ما شهادت میدهد که فرزندان خدا هستیم« )رومیان  .(۱۶:۸این همان
چیزی است که خدا از ابتدا در نظر داشت .او میخواهد که انسان معبد او باشد،
محلی که او در آن سکنی گزیند .پولس این مطلب را به قرنتیان یادآور شد و فرمود:
ِ
سکونت( خدا هستید و روح خدا در شما
»آیا نمیدانید که هیکل )یعنی معبد و محل
ساکن است؟« )اول قرنتیان .(۱۶:۳
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در رومیان  ،۹:۸روحالقدس روح مسیح خوانده شده است ،و بهراستی نیز چنین
است زیرا که او مسیح را در ما آشکار میسازد .روحالقدس از سوی پدر اعطا شده
است تا بجای مسیح در ما باشد .پولس نیز روحالقدس را روح پسر خدا مینامد
)غالطیان  .(۶:۴به همین دلیل است که او توانست بگوید» :مسیح در من زندگی
میکند« )غالطیان .(۲۰:۲

روحالقدس در ما سکونت میگزیند
عیسی در مورد روحالقدس فرمود» :او با شما میماند و در شما خواهد بود«
ظاهرا شاگردانش معنی این گفته را درک نکردند .پولس رسول در
)یوحنا  ،(۱۷:۱۴اما
ً
این مورد بیان میدارد که چنین امتیازی مستلزم این است که هر ایماندار زندگی
مسئوالنهای را در پیش گیرد )یوحنا ۱۷-۱۶:۱۴؛ اول قرنتیان ۱۷-۱۶:۳؛ ۲۰-۱۹:۶؛
دوم قرنتیان  .(۱۷-۱۶:۶او این امر را در رومیان  ،۱۷-۱۲:۸مورد تأکید قرار داده،
میگوید که ما ملزم هستیم که خواستههای طبیعت گناهآلود را در خود بکشیم )آیۀ
 .(۱۳اگر کنترل روح را بر زندگی خود بپذیریم ،پی خواهیم برد که فرزند خدا هستیم
)آیۀ  (۱۶-۱۵و میراثی در آینده داریم )آیۀ  .(۱۷زندگی کردن و سکونت روحالقدس
در ما بدین معنی است که او تمام مدت آنجاست .این امر به رابطۀ ما با او ثبات
ً
صرفا یک میهمان الهی نیست ،بلکه بهطور تمام وقت در ما سکونت
میبخشد .او
خواهد گزید .در اینجا برکاتی را که در اثر سکونت روحالقدس نصیبمان میشود،
بهاختصار بیان خواهیم کرد.

ما را تعلیم میدهد
روحالقدس وقتی در ما ساکن میشود ،یکی از کارهایش این است که مشاور و
معلم ما باشد .او ما را قادر میسازد که حقیقت را درک کنیم و تعالیم عیسی را به ما
میآموزد و آنها را بهخاطر ما میآورد )یوحنا ۲۶:۱۴؛  .(۱۵-۱۳:۱۶روحالقدس با
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ساکن شدن در ما ،ما را بههنگام ضعف یاری داده ،بر طبق ارادۀ خدا برای ما شفاعت
میکند )رومیان .(۲۷-۲۶:۸

ما را با قوت خود پر میسازد
یکی از مهمترین جنبههای کار روح در ایماندار مربوط به تجربهای میشود که
بعد از تجربۀ تولد بهوقوع میپیوندد .از این تجربه بهعنوان تعمید در روحالقدس یاد
میشود )در درس  ۷در این مورد مفصالً بحث خواهیم کرد( .عیسی اندکی قبل از
صعودش به آسمان ،به دوازده شاگرد گفت که باید در شهر بمانند تا از قوت حضرت
بعدا تصریح کرد که» :از اورشلیم جدا مشوید ،بلکه
اعلی پر شوند )لوقا ً .(۴۹:۲۴
منتظر آن وعدۀ پدر باشید  ...بعد از اندک ایامی به روحالقدس تعمید خواهید یافت«
)اعمال  .(۵-۴:۱عیسی به پیروانش گفت که بعد از تعمید در روح ،قدرت خواهند
یافت تا نه فقط در موطن خود بلکه همچنین در سراسر جهان شاهدان او باشند
)اعمال  .(۸:۱کتاب اعمال نحوۀ تحقق فرمایش عیسی را شرح میدهد؛ ایمانداران پر
از روحالقدس شده ،قوت یافتند تا در سراسر جهان بشارت دهند.

عطایای روحانی را به ما میدهد
عطایای روحانی نیز بهدنبال تعمید روح میآیند .پولس رسول در رومیان ۸-۴:۱۲
و اول قرنتیان ۱۲و ۱۴و افسسیان  ۱۶-۱۱:۴به عطایای روحانی اشاره میکند .این
عطایا برای بنای بدن مسیح میباشند )در این زمینه ،در درس  ۹بهطور مبسوط مطالعه
خواهیم کرد(.

ثمرۀ روحانی را در ما پدید میآورد
و باالخره ،وقتی روحالقدس در ایماندار ساکن میشود ،ثمرۀ روحانی را پدید
میآورد .برخی از صاحبنظران ،این را همان شکلگیری خصلت مسیحی میدانند
)غالطیان  .(۲۵-۱۶:۵ثمرۀ روحانی در مقابل کارهای طبیعت گناهآلود قرار دارد و
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ناشی از زندگی با روحالقدس و سلوک با او میباشد )در این زمینه ،در درس ۱۰
بهطور کامل بحث خواهیم کرد(.
 -۸بر پایۀ آیاتی که در این بخش مورد بحث قرار دادیم ،کدام یک از جمالت
ذیل صحیح هستند؟
 (aحتی اگر گناهکار آن را درک نکند ،روحالقدس در او ساکن است زیرا که وی
معبد خداست.
 (bاکنون که روحالقدس شروع به سکونت در شما کرده است ،ملزم هستید که
شیوۀ زندگی خود را مطابق خواست او تغییر دهید.
 (cروحالقدس وقتی در ایماندار ساکن میشود ،بهعنوان مشاور و معلم و شفیع به
او مدد میرساند.
 (dتعمید روحالقدس در وهلۀ اول برای قوت دادن به ایمانداران میباشد تا ایشان
بهطرزی مؤثر بر خداوند قیام کردهشان شهادت دهند.
 (eعطایای روح برای بنای بدن مسیح است.
 (fثمرۀ روح ناشی از نیات نیکوی ایمانداران است تا خود را نمونههای مقبولی از
ایمان مسیحی گردانند.

روحالقدس ما را تقدیس میکند
کار دیگر روحالقدس ،تقدیس ماست .تقدیس بهطور خیلی ساده ،بدین معنی
است که روحالقدس ایماندار را از گناه جدا میسازد و او را به خدا اختصاص
ً
تماما در اختیار روحالقدس
میدهد .این امر وقتی اتفاق میافتد که ایماندار خود را
قرار دهد طوری که گناه دیگر بر زندگیاش تسلط نداشته باشد )رومیان  ۲:۸و .(۹
پولس نوشته است که ایمانداران غیریهودی هدیۀ مقبول خدا شدهاند ،مقدس
شده به روحالقدس )رومیان  .(۱۶:۱۵او به مسیحیان قرنتس میگوید که در نام
خداوند عیسی مسیح و به روح خدای ما غسل یافته و مقدس گردیده و عادل کرده
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شدهاند )اول قرنتیان  .(۱۱:۶او خطاب به کلیسای تسالونیکی چنین مینویسد» :اما ای
برادران و ای عزیزان خداوند ،میباید ما همیشه برای شما خدا را شکر نماییم که از
ابتدا خدا شما را برگزید برای نجات به تقدیس روح و ایمان به راستی .و برای آن
شما را دعوت کرد بهوسیلۀ بشارت ما برای تحصیل جالل خداوند ما عیسی مسیح«
)دوم تسالونیکیان .(۱۴-۱۳:۲
وقتی که تولد تازه را تجربه میکنیم ،روحالقدس ما را مقبول خدا میگرداند ،و ما
بر پایۀ کار تکمیلشده و رستگاریبخش مسیح در حضور او میایستیم .خدا ما را
عادل اعالم نموده است؛ موقعیت ما در حضور خدا درست مثل این است که هرگز
گناه نکردهایم .اما ما موظفیم آنچه را که خدا اعالم نموده ،در عمل پیاده کنیم .ما
همچون نوزادان روحانی هستیم که باید رشد کرده ،به بلوغ برسند )دوم پطرس
۱۸:۳؛ دوم تیموتاؤس ۱۵:۲؛ اول پطرس  .(۳-۲:۲بههنگام تولد تازه ،کار روحالقدس
در ما تازه آغاز میشود .از آنجا که از لحاظ روحانی زنده هستیم ،قادریم که به خدا
لبیک بگوییم .ما برای حیات ابدی مقرر شدهایم و در راه رسیدن به آن هدف ،باید در
مسیر شباهت به مسیح رشد کرده ،بالغ شویم .ما باید نسخۀ دیگر آن کسی باشیم که
ما را نجات داد ،کسی که بذر او در ما ماندگار است )اول یوحنا  .(۹:۳چنانکه در
بررسی خود از رومیان  ،۱۶-۵:۸غالطیان  ۲۵-۱۶:۵و افسسیان  ۳۲-۲۰:۴مشاهده
کردیم ،از تن بر آوردن لباس طبیعت کهنه و پوشیدن طبیعت جدید ،کاری است
ِ
گرفتن صورت مسیح در هر یک از ما میباشد
تدریجی ،و هدف نهایی آن ،شکل
)رومیان  .(۲۹:۸اکنون با کمک روحالقدس ،باید بیاموزیم که خود را هر روز از
ً
تدریجا باید
چیزهایی که بر طبق هدایت او مورد پسند خدا نیستند دور نگاه داریم.
بهصورت او در آییم .یک روز باید شبیه او شویم زیرا که او را درست آنگونه که
هست خواهیم دید )اول یوحنا  .(۲:۳تا آن زمان ،باید بکوشیم تا هر چه بیشتر نسبت
به کنترل روح حساس باشیم؛ ما در روند کامل شدن قرار داریم.

روحالقدس حیات تازه میبخشد ۱۶۱
 -۹جمالت صحیح را انتخاب کنید :تقدیس توسط روح بدین معنی است که
ما.......
 (aبالفاصله کامل میشویم و دیگر نمیتوانیم لغزش بخوریم.
 (bاز گناه جدا شدهایم و به خدا تخصیص یافتهایم.
 (cهر روز با اجازه دادن اینکه روحالقدس ما را در هر آنچه که میکنیم هدایت
کند ،موافق تصویر او میشویم.
 (dبه روح اجازه میدهیم که به ما کمک کند تا کارهایی را انجام دهیم که موجب
خوشنودی خدا میشود.

تقدس
خدا

=

جدایی
گناه

روحالقدس ما را فرزند خدا میسازد
همارث با مسیح
»بنابراین ای برادران ،مدیون جسم نیستیم تا بر حسب جسم زیست نماییم .زیرا
اگر بر حسب جسم زیست کنید ،هر آینه خواهید مرد .لکن اگر افعال بدن را بهوسیلۀ
روح بکشید ،همانا خواهید زیست .زیرا همۀ کسانی که از روح خدا هدایت
میشوند ،ایشان پسران خدایند .از آن رو که روح بندگی را نیافتهاید تا باز ترسان
شوید بلکه روح پسر خواندگی را یافتهاید که به آن َ ّابا یعنی ای پدر ندا میکنیم .همان
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روح بر روحهای ما شهادت میدهد که فرزندان خدا هستیم .و هر گاه فرزندانیم،
وارثان هم هستیم یعنی ورثۀ خدا و همارث با مسیح ،اگر شریک مصیبتهای او
هستیم تا در جالل وی نیز شریک باشیم« )رومیان .(۱۷-۱۲:۸
در این آیهها ،منظور پولس رسول از اینکه روحالقدس را روح پسرخواندگی
مینامد چیست؟ پسرخواندگی به موقعیت شخص در خانوادۀ خدا و به امتیازات او
بهعنوان یکی از فرزندان خدا اشاره میکند .در میان رومیها ،کودکی را فرزندخوانده
ً
میگفتند که
قانونا در خانوادهای پذیرفته میشد .اغلب ،والدین فقیر که نمیتوانستند
بهطرزی شایسته نیازهای فرزندشان را برآورده سازند ،او را به فرزندخواندگی
خانوادهای ثروتمند میدادند .والدین جدید بر فرزندخواندۀ خود حق و حقوقی کامل
داشتند؛ فرزندخوانده نیز از همان امتیازات سایر فرزندان خانواده برخوردار میشد .با
این حال همۀ فرزندان ،چه فرزندان خونی و چه فرزندخواندهها ،پیش از رسیدن به
سن قانونی ،تفاوت زیادی با خدمتکاران نداشتند )غالطیان  .(۲-۱:۴امتیازات کامل
فرزندی فقط زمانی نصیب ایشان میشد که به سن قانونی برسند .روحالقدس که
روح حیات است ،ما را بهواسطۀ تولد تازه شریک طبیعت خدا میگرداند.
آنگاه ،خدا بهواسطۀ »روح فرزندخواندگی« ،بالفاصله ما را عضو خانواده خود
میسازد .بهاین ترتیب ،تمام امتیازاتی که بهطور بدیهی به اعضا خانواده تعلق میگیرد،
از آن ما نیز میشود .اما بر خالف نظام رومی» ،فواید معوقۀ ما« بهتأخیر نمیافتد تا به
سن قانونی برسیم .بلکه خدا ما را در همان ردیف یا جایگاهی در خانوادهاش قرار
میدهد که فرزندان بالغ از آن برخوردارند )غالطیان  .(۷-۱:۴بدینسان ما تمام مزایای
فرزندی را داریم و پسران حقیقی بهحساب میآییم.
پولس در نامۀ خود به غالطیان ،به این جنبه از فرزندخواندگی اشاره میکند
)غالطیان  ۲۹-۲۶:۳و  ۷-۱:۴مشاهده شود( .او میگوید که فرزندان با غالمان هیچ
فرق ندارند ،هر چند وارث همه چیز باشند .ایشان زیر دست ناظران و وکال هستند تا
روزی که پدر تعیین کرده باشد .در آن هنگام ،ایشان پسران بالغ تلقی خواهند شد.
وی به غالطیان که همچون کودکان تحت قید و بند اصول قدیمی یهودی قرار
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داشتند ،میگوید که حقوق کامل پسرخواندگی را دریافت کردهاند .او چنین ادامه
میدهد» :چونکه پسر هستید ،خدا روح پسر خود را در دلهای شما فرستاد که ندا
میکند "یا ابا" یعنی "ای پدر" .لهذا دیگر غالم نیستی بلکه پسر؛ و چون پسر هستی،
وارث خدا نیز بهوسیلۀ مسیح« )غالطیان .(۷-۶:۴

نتایج فرزندخواندگی

ِ
ِ
فرزندخواندگان بالغ ،اطمینان باطنی است
مواهب آنی جایگاه ما بهعنوان
یکی از

از اینکه فرزندان خدا هستیم .وقتی که روحالقدس را دریافت کردیم ،او بر این امر
شهادت داد )رومیان ۱۷-۱۲:۸؛ اول یوحنا ۲۴:۳؛  ،(۱۴-۱۳:۴و بهخاطر همین
شهادت است که میتوانیم او را پدر بخوانیم .یوحنا این تعلیم را مورد تأکید قرار
میدهد و خاطرنشان میسازد که هماکنون ما فرزندان خدا هستیم )یوحنا  .(۲:۳هیچ
کس نباید برای تعیین جایگاه روحانیاش ،منتظر بازگشت مسیح یا داوری آینده شود.
از آنجا که مسیح را بهعنوان نجاتدهنده خود پذیرفتهایم ،هم شهادت باطنی
روحالقدس را داریم و هم شهادت بیرونی کالم خدا را که میگویند ما فرزند خدا
هستیم.
گرچه هماکنون فرزند خدا هستیم با تمام حقوق و امتیازات وارثین بالغ ،اما
منتظریم که این فرزندی زمانی که در حضور خدا بایستیم و بدنهای جالل یافتۀ خود
را دریافت کنیم ،بهکمال برسد .پولس این امر را در رومیان  ۲۳:۸تأیید کرده ،میگوید:
»بلکه ما نیز که نوبر روح را یافتهایم ،در خود آه میکشیم در انتظار پسرخواندگی
یعنی خالصی جسم خود«.
این امر توسط یوحنای رسول در اول یوحنا  ۲:۳بیشتر توضیح داده شده است:
»ای حبیبانٓ ،
االن فرزندان خدا هستیم و هنوز ظاهر نشده است آنچه خواهیم بود؛
لیکن میدانیم که چون او ظاهر شود ،مانند او خواهیم بود زیرا او را چنانکه هست
خواهیم دید«.
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یوحنا سپس اضافه کرده ،میفرماید» :هر که عدالت را به جا نمیآورد از خدا
نیست و همچنین هر که برادر خود را محبت نمینماید« )اول یوحنا ۲۴-۲۱،۱۰:۳؛
 .(۳-۱:۵تعلق به خانوادۀ خدا عالوه بر امتیازات ،مسئولیتهایی را نیز در بردارد .این
روح خداست که در درون شما کمک میکند تا بتوانید این مسئولیتها را تحقق
بخشید .او محبت الهی را در دل شما مینهد و این میل را در شما ایجاد میکند که
کارهای مورد پسند پدر آسمانی را بهجا آورید.
 -۱۰بر پایۀ مطالب فوق ،روح پسرخواندگی به کدام مورد زیر اشاره میکند؟
 (aبه عمل روحالقدس که بهواسطۀ آن بههنگام تولد تازه ،بدل به فرزند خدا
میشویم.
 (bبه حق روحالقدس در اینکه مرا در ارتباط با سایر ایمانداران ،در جایگاهی
قرار دهد که خودش اراده کرده است.
 (cبه کنترل کامل روحالقدس بر ایماندار هنگامی که تولد دوباره را تجربه میکند.
 -۱۱فرزندخواندگی در خانوادۀ خدا در چه هنگام بهوقوع میپیوندد؟
 (aهنگامیکه بدن جالل یافتۀ خود را دریافت میکنیم.
 (bهنگامیکه میگوییم» :ابا ،پدر«.
 (cهنگامیکه تولد تازه را تجربه کنم.
 -۱۲بر مبنای آیات ذیل ،سه طریقی را نام ببرید که بر مبنای آنها میتوانید:
بفهمید که فرزند خدا هستید ،و اینکه از نو از روح مولود گشتهاید )رومیان۱۶:۸ :؛
اول یوحنا ۲۴:۲۱ ،۱۰:۳؛ ۱۴-۱۳:۴؛ .(۳-۱
..........................................................
..........................................................
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 -۱۳با نوشتن آری یا خیر در فضاهای خالی زیر ،خود را تفتیش کنید.
 (aاز گناهانم توبه کردهام....................................
 (bبهواسطۀ ایمان ،عیسی مسیح را بهعنوان نجاتدهندۀ شخصیام
پذیرفتهام...........................
 (cمیدانم با وجود اینکه یک مسیحی هستم ،نیاز دارم که بهخاطر لغزشهای
اتفاقیام توبه کرده ،طلب آمرزش کنم.............. .
 (dمیدانم که توبه بهمعنی رویگردانی از گناه و روی آوردن بهخدا
است.......................
 (eاز آنجا که میدانم که از شریعت گناه و موت آزاد شدهام ،میخواهم کاری را
انجام دهم که روح میخواهد........................ .
 (fمیخواهم که روحالقدس مرا تقدیس کرده ،هر روز بیش از پیش مرا شبیه
عیسی گرداند.................... .
 (gمیدانم که یک مسیحی هستم زیرا که شهادت کالم خدا و شهادت روح خدا
را در درون خود دارم...................
 (hمیدانم که فرزندخواندگی در خانوادۀ خدا ،عالوه بر امتیازات ،مسئولیتهایی
را نیز بر عهدهام میگذارد ..................
موقع مناسبی است که بر روی هر یک از عبارات فوق تعمق کرده ،مشخص کنید
که آیا همۀ این چیزهایی را که در مسیح امکانپذیر است ،تجربه کردهاید یا نه .از
روحالقدس بخواهید که ارزش واقعی جایگاه شما را در خانوادۀ خدا ،با تمام
امتیازات و وظایفی که بهعنوان فرزند خدا از آن شماست ،به شما نشان دهد.
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خودآزمایی
سؤاالت انتخابی .در زیر ،برای هر موضوع ،دو عبارت آمده است .عبارتی را که

بر اساس مطالب این درس ،کاملتر و دقیقتر بهنظر میرسد ،برگزینید .دور حرف
مربوط به جملۀ انتخابی خود دایرهای بکشید.

 -۱تولد تازه:
 (aتولد تازه کار روحالقدس است که طی آن حیات روحانی جدیدی را برای
ِ
گناهکار توبهکردهای که گناهش را اعتراف کرده و عیسی مسیح را بهعنوان
نجاتدهنده پذیرفته است ،به ارمغان میآورد.
 (bتولد تازه عبارت است از تغییر فکر و احساسات در قبال موقعیت
روحانیخود ،و میل به برخورداری از یک زندگی رها از گناه.

 -۲الزام:
 (aقدرت ملزمکنندۀ روحالقدس آنقدر قوی است که گناهکار چارهای جز
پاسخگویی به آن از طریق رویگردانی از گناه و اطاعت از خدا ندارد .این امر اغلب
همراه است با احساس گناه و تصدیق اینکه زیستن بدون گناه امکانپذیر نیست.
ً
مستقیما ملزم میکند و او
 (bبا وجود اینکه روحالقدس اغلب شخص گناهکار را
اکثرا از طریق یک موعظۀ مسحشده یا یک
را متقاعد میسازد که به خدا نیاز دارد ،اما ً
شهادت شخصی کار میکند تا با دل گناهکار صحبت کند.

 -۳توبه:
ً
واقعا
 (aتوبه اندوهی الهی است که باعث میشود گناهکار خود را آنگونه که
هست ببیند .او تشخیص میدهد که اگر بخواهد حیات جاودانی داشته باشد ،باید
طرق خود را تغییر دهد و بکوشد کارهایی را که منتهی به موت ابدی میشود انجام
ندهد.

روحالقدس حیات تازه میبخشد ۱۶۷
 (bتوبه شامل تغییر فکر نسبت به گناه ،و تغییر احساس و برخورداری از غمی
صادقانه برای زندگی گناهآلود ،و تغییر رفتار است که در رویگردانی از گناه و
بازگشت به خدا دیده میشود.
توبه هم شامل تغییر بیرونی است و هم تغییر درونی .شخص گناهکار باید از
گناهانش توبه کند تا نجات را بیابد؛ ایماندار نیز باید بهخاطر لغزش یا قصوری که
مانع رشد روحانی او به سمت شباهت به مسیح میشود ،توبه کند.

 -۴نتایج حیات روحانی:
 (aمن از وسوسههای شیطان رها شدهام ،طوری که دیگر میل به انجام کارهای
گناهآلود مرا آزار نمیدهد.
 (bدیگر بر طبق طبیعت گناهآلود زندگی نمیکنم ،بلکه فکر من در صدد انجام آن
چیزی است که روحالقدس میخواهد.

 -۵سکونت روحالقدس در ما:
 (aهنگامی که روحالقدس در من ساکن میشود ،از برکات بسیاری برخوردار
ً
واقعا فرزندخواندۀ خدا هستم .او کمک میکند
میگردم .به کمک او درک میکنم که
تا بهطرزی مناسب دعا کنم ،و مرا نسبت به خطاهایم ملزم ساخته ،به من کمک
میکند تا بر آنها غلبه نمایم.
 (bهنگامی که روحالقدس در من ساکن میشود و بدن مرا هیکل )معبد( خود
میسازد ،کنترل کامل را در دست میگیرد ،طوری که تمامی تصمیمها ،اعمال و افکار
ً
واقعا تصمیمها ،اعمال و افکار او هستند .دیگر نیازها و امیال انسانی مزاحم من
من
نمیشوند زیرا که همه را از من میزداید.
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 -۶تقدیس بهواسطۀ روح:
 (aهنگامی که خود را تسلیم کنترل روحالقدس میکنم ،او مرا قادر میسازد تا
خود را از گناه جدا کرده ،به خدا روی آورم .این کاری است تدریجی که مرا
بهصورت و شباهت مسیح در میآورد ،به این شرط که خود را تسلیم روحالقدس
نموده ،به او اجازه دهم که ثمرۀ روح را در من پدید آورد.
ِ
عمل خاص روحالقدس است که طی آن من بهیکباره شبیه مسیح
 (bاین
میگردم و ثمرۀ روح را دریافت میکنم.

 -۷روح فرزندخواندگی:
 (aهنگامی که به بلوغ کامل مسیحی میرسم ،شایستۀ پذیرفته شدن بهعنوان
فرزندخوانده در خانواده خدا میشوم با تمام امتیازات و مسئولیتهای یک وارث.
این روحالقدس است که تعیین میکند چه هنگام آمادۀ فرزندخواندگی هستم؛ آنگاه
به قلبم شهادت میدهد که فرزند خدا هستم.
 (bهنگامی روحالقدس به من تولد تازه میدهد ،مرا شریک واقعی طبیعت خدا
میگرداند .همچنین مرا به درون خانوادۀ خدا راه داده ،امتیازات کامل فرزندخواندگی
را نصیب من میگرداند و بههمراه فرزندان خدا ،با عیسی مسیح همارث میشوم .از
این میدانم که در خانوادۀ خدا تولد تازه یافتهام که روح او بر روح من شهادت
میدهد ،و میخواهم آنچه را که درست است انجام دهم ،و در قلبم نسبت به برادران
و خواهرانم در مسیح محبت جاری کرده است.
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پاسخ صحیح تمرینها
 (a -۷روح
 (bامیال
 (cروح
 (dمسیح
 -۱بسیاری پیام او را پذیرفته ،تعمید یافتند.
 (a -۸غلط
 (bصحیح
 (cصحیح
 (dصحیح
 (eصحیح
 (fغلط )ثمرۀ روحانی ناشی از زیستن و سلوک با روح است(
 -۲خیر ،این آیه که »کسانی که پیام او را پذیرفتند« ) (۴۱:۲داللت ضمنی دارد بر
اینکه برخی در مقابل روحالقدس مقاومت ورزیدند.
 -۹پاسخهای  ،(c ،(bو  (dصحیح میباشند.
 -۳کسانی که به او گوش دادند ،بسیار خشمگین شده ،با روح خدا مقاومت
کردند .ایشان استیفان را سنگسار کردند تا بمرد.
 (a -۱۰به عمل روحالقدس که بهواسطۀ آن بههنگام تولد تازه ،بدل به فرزند
خدا میشویم.
 (۳ (a -۴کلیسای طیاتیرا
 (۴ (bکلیسای ساردس
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 (۱ (cکلیسای افسس
 (۵ (dکلیسای الئودکیه
 (۲ (eکلیسای پرغامس
 (c -۱۱تجربۀ تولد تازه.
 (a -۵غلط )توبه مستلزم تغییر و تبدیل است(.
 (bصحیح
 (cصحیح
 (dغلط
 (eغلط
 (fصحیح
 (gصحیح
 -۱۲روحالقدس بر روح من شهادت میدهد .آنچه را که درست است انجام
خواهم داد .برادرانم )همقطاران مسیحی( را دوست خواهم داشت.
 (a -۶روح ،حیات میبخشد.
 (bشریعت روح حیات مرا از شریعت گناه و موت رهایی میبخشد.
 (cروح به حیات روحانی ما مادیت بخشیده ،فرزندخواندگی ما را واقعی
میگرداند.
 (dما بهواسطۀ روح زندگی کرده ،به سمت زندگی مسیحی مقبول هدایت
میشویم.
 -۱۳پاسخ خودتان .امیدوارم که توانسته باشید به همۀ عبارات پاسخ مثبت داده
باشید.

درس هفتم

روحالقدس قدرت میبخشد

تدریس در کالج کتابمقدس همواره برایم هیجانانگیز بوده است ،چون میدیدم
که روحالقدس چگونه در زندگی دانشجویان کار میکند .کار دگرگونکنندهای که او
در زندگی دانشجویان انجام میداد ،هرگز مرا از حیرت باز نداشت!
بسیاری از دانشجویان به کالج کتابمقدس میآمدند ،در حالی که بهنظر
نمیرسید که برای خدمت در میان مردم استعدادی داشته باشند .با این حال ایشان
ً
ً
تدریجا با مطالعه،
عموما با این اعتقاد میآمدند که خدا ایشان را فرا خوانده است .اما
دعا و تسلیم خود به روحالقدس ،معجزهای بهوقوع میپیوست .وقتی که روحالقدس
آنان را بیشتر کنترل کرده ،استعدادهای فطریشان را تقویت مینمود و بهواسطۀ
آموزش ،ذهنشان را روشن میساخت ،همه نوع توانایی در ایشان سر بر میآورد.
ِ
ً
خورشید در حال طلوع ،بدل به
تدریجا در برابر شبنم صبحگاهی و
مانند غنچهای که
گلی زیبا و شکفته میشود ،این دانشجویان نیز روز به روز در روح رشد میکردند.
تا پیش از پایان تحصیلشان ،برای خدمتی که خدا دعوت کرده بود ،کامالً آماده
میشدند .وقتی کالج را ترک میکردند ،میرفتند تا تبدیل به شبانان و مبشرین و
میسیونرهایی موفق شوند.
این توانبخشی روحالقدس از همان زمان که خدا نخستین شاهدان را فرا خواند،
مشهود بوده است .از میان آنان ،معدود افرادی نظیر پولس رسول بسیار تحصیل کرده
بودند ،اما بسیاری دیگر از زمینههایی چندان برجسته برخوردار نبودند .زمینۀ قبلی،
تعلیم و تربیت ،و استعدادهای ذاتی آنان هر چه که بود ،عاملی که به ایشان کمک کرد
تا جهان را زیر و رو کنند ،نه فصاحت انسانی و نه حکمت برتر ،بلکه تجلی قدرت
روحالقدس بود.
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در این درس فرا خواهید گرفت که هنگامی که روحالقدس در پری قدرت خود
وارد زندگی شما میشود ،به شما کمک خواهد کرد تا خادم مفیدی در ملکوت خدا
باشید .همان قدرتی که در اختیار خادمین خدا در عهدعتیق و شاگردان مسیح در
عهدجدید قرار گرفته بود ،امروز نیز در دسترس ماست!

رئوس مطالب
شخصیتهای عهدعتیق
رسوالن در عهدجدید
ِ
ایمانداران روزگار ما

اهداف درس
پس از مطالعۀ این درس ،باید بتوانید:
● از عهدعتیق نمونههایی از مسح روحالقدس در زندگی مردان برگزیدۀ خدا
بیاورید.
● دگرگونی در شاگردان مسیح در عهدجدید را بعد از نزول روحالقدس در روز
پنطیکاست ،و نتایج این دگرگونی را توصیف کنید.
● رابطه میان ریزش روحالقدس در زمان حاضر را با فعالیتهای بشارتی در
جهان و تسریع در بازگشت خداوند تشخیص دهید.
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فعالیتهای یادگیری
 -۱درس را آنگونه که در فعالیتهای یادگیری درس  ۱توصیه شده است مطالعه
کنید .تمام آیات تعیینشده را خوانده ،تمرینهای درس را انجام دهید.
 -۲خودآزمایی را انجام دهید و پاسخهای خود را کنترل کنید.
 -۳دروس  ۴تا  ۷را مرور کرده ،سپس به سؤاالت آزمون میانی شماره  ۲پاسخ
دهید.

متن درس

شخصیتهای عهدعتیق

در تورات
تورات عنوانی است که به پنج کتاب اول عهدعتیق اطالق شده است؛ تورات
شامل این کتابهاست :پیدایش ،خروج ،الویان ،اعداد ،و تثنیه .تورات را اغلب »کتب
ً
عموما نظر بر این است که نویسندۀ این پنج کتاب موسی
موسی« نیز نامیدهاند زیرا که
بوده است.
در این پنج کتاب و در تمام عهدعتیقً ،
طبعا تأکید بر کارهای روحالقدس است تا
بر شخصیت او .عهدعتیق عمالً چیزی در مورد شخصیت روحالقدس نمیگوید ،اما
مملو است از کارهای معجزهآسای او که با سهم او در آفرینش عالم هستی در
پیدایش  ۱آغاز میشود.
در عهدعتیق ،تأکید بر روی نزول روحالقدس است بر افرادی برگزیده برای
خدمت خاصی که میبایست انجام میدادند .اما سکونت روحالقدس در دل انسان
ِ
خاص عهدجدید .این امر در کلمات یوحنا تأیید شده است:
پدیدهای است
»روحالقدس هنوز عطا نشده بود ،چونکه عیسی تا به حال جالل نیافته بود« )یوحنا
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(۳۹:۷؛ و نیز در سخن عیسی هنگامی که در مورد آمدن روحالقدس فرمود» :اما شما
او را میشناسید ،زیرا که با شما میماند و در شما خواهد بود« )یوحنا .(۱۷:۱۴
در مقام مقایسه میتوانیم بگوییم که بر پایه شواهد موجود در کتابمقدس،
شخصیتهای عهدعتیق بر حسب موقعیت از حضور روحالقدس در زندگی خود
برخوردار میشدند تا ایشان را قادر سازد که وظایف ویژهای را که خدا ایشان را به آن
مکلف کرده بود ،انجام دهند .در حالی که ایمانداران در عهدجدید بهطور دایمی از
حضور و سکونت روحالقدس در دلشان برخوردار میگردند.
اوال ً روحالقدس عاملی است برای اعطای تولد تازه به ایمانداران .سپس چنانکه
خواهیم دید )متی ۱۱:۳؛ مرقس ۸:۱؛ یوحنا ۳۳:۱؛ اعمال  (۵:۱ایمانداران در
روحالقدس تعمید یافته ،پری او را تجربه میکنند.
بالفاصله بعد از هبوط ،روحالقدس با انسانها ارتباط برقرار کرد .او مردانی نظیر
نوح ،ابراهیم ،اسحاق و حتی یعقوب را یافت که پذیرای کار او بودند .با وجود اینکه
در مورد کار روحالقدس در این افراد مطالب چندانی گفته نشده است ،اما میدانیم که
روحالقدس ایشان را بهخاطر اطاعتشان از خدا هدایت میکرد .روح خدا در زندگی
انسانها کار میکند بیآنکه توجه ایشان را به خود جلب کند .در عهدعتیق ،حتی در
ً
مستقیما به روحالقدس اشاره نشده است ،اما کار او کامالً مشهود و
مواقعی که
محسوس است.
اما از طرف دیگر ،در عهدعتیق اشارات خاصی به کار روحالقدس در زندگی
انسانها وجود دارد .ذیالً به برخی از افرادی که در تورات بهگونهای پرشکوه توسط
روحالقدس بهکار گرفته شدهاند ،اشاره خواهیم کرد.
 -۱یوسف اولین کسی است که از او بهعنوان مردی که »روح خدا در اوست«
)پیدایش  (۳۸:۴۱یاد شده است .فرعون این خصلت را بهخاطر قابلیت او در تعبیر
خوابها تشخیص داد .روح خدا در یوسف او را قادر ساخت که در برابر وسوسه
ایستادگی نموده ،بدل به مباشر و ناظر کل یک قوم گردد.
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 -۲موسی از جانب خدا برگزیده شد تا اسرائیلیان را از مصر رهایی دهد .اشعیا
میگوید که موسی شبان اسرائیل از سوی خدا بود و خدا »روح قدوس خود را در
میان ایشان نهاد« )اشعیا  .(۱۱:۶۳کمی جلوتر ،اشعیا میگوید» :روح خداوند ایشان را
آرامی بخشید« )اشعیا .(۱۴:۶۳
هنگامی که موسی میرفت تا خیمۀ اجتماع را برای خدا بسازد ،خدا به او فرمود
که صنعتگری را برای آن کار برگزیده است؛ خدا فرمود» :او را به روح خدا پر
ساختهام و به حکمت و فهم و معرفت و هر هنری« )خروج  .(۳-۲:۳۱به آن صنعتگر
توانایی الهی برای تمام مهارتهای ضروری برای بنای خانۀ خدا داده شد .وقتی که
موسی بهخاطر مسائل قومش گرانبار شد و نزد خدا شکایت برد ،خداوند روحالقدس
ِ
ساختن نیازهای قوم
را بر هفتاد تن از مشایخ فرو ریخت تا به موسی در برآورده
کمک کنند.
 -۱اعداد ۱۷-۱۰:۱۱و  ۲۵-۲۴را خوانده ،به این سؤاالت پاسخ دهید:
 (aکدام آیه مشخص میکند که روحالقدس با موسی بود؟
...............................
 (bخدا از چه روشی استفاده کرد تا روحالقدس را به آن هفتاد شیخ بدهد؟
.............................
 (cوقتی که روح بر این هفتاد شیخ قرار گرفت ،آنان همگی چه کردند؟
............................
 -۳یوشع از سوی خداوند انتخاب شد تا جانشین موسی شود .خداوند به موسی
فرمود» :یوشع بن نون را که مردی صاحب روح است گرفته ،دست خود را بر او
بگذار« )اعداد  .(۱۸:۲۷با قدرت روح بود که یوشع توانست قوم خود را رهبری
نموده ،سرزمین موعود را به تصرف در آورد .در آغاز دورۀ رهبری او ،دربارهاش
چنین نوشته شده است» :و یوشع بن نون از روح حکمت مملو بود ،چونکه موسی
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دستهای خود را بر او نهاده بود« )تثنیه  .(۹:۳۴بدینسان ،قوم اسرائیل ،از مصر تا به
کنعان ،بهدست مردانی هدایت شدند که از روحالقدس قوت یافته بودند.
گاه ممکن است درست بهنظر آید بگوییم که در عهدعتیق روحالقدس »بر«
اشخاص قرار میگرفت و در عهدجدید »در« ایشان؛ اما این روش نیز نمیتواند
ِ
تفاوت موجود را بهطرز رضایتبخشی حل کند .بر اساس شواهد موجود در
کتابمقدس ،بهتر است گفته شود که در عهدعتیق توانبخشی روحالقدس گزینشی
بود و بستگی به ضرورت داشت ،حال آنکه در عهدجدید ،عمومی و دائمی است.
بدیهی است که هر یک از اشخاص فوق نیازی طوالنی به توانبخشی روحالقدس و
ِ
نمودن آن داشتهاند.
تجربه
 -۲هدفی را که خدا برای آن روحالقدس را فرستاد تا در هر یک از افراد زیر
ساکن شود ،بیان کنید:
 (aیوسف ............
 (bموسی ................
 (cهفتاد تن از مشایخ ...............
 (dیوشع .................
 (eبر پایۀ شواهد ارائه شده در هر یک از موارد باال ،آیا توانبخشی روح تجربهای
کوتاهمدت بوده است یا بلندمدت؟
یوشع

موسی

توسط روحالقدس هدایت شدند

ابراهیم
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در کتب تاریخی عهدعتیق
در کتاب یوشع به بسیاری از پیروزیهای اسرائیل تحت رهبری یوشع در
سرزمین کنعان و تصرف آن اشاره شده است .رهبری یوشع با قدرت روحالقدس را
میتوان با ذکر آیۀ زیر جمعبندی کرد» :و اسرائیل در همۀ ایام یوشع و همۀ روزهای
مشایخی که بعد از یوشع زنده ماندند و تمام عملی که خداوند برای اسرائیل کرده
بود ،دانستند ،خداوند را عبادت نمودند« )یوشع .(۳۱:۲۴
بعدا اتفاق افتاد بازگو میکند» :و تمامی آن طبقه نیز
داوران  ۱۲-۱۰:۲آنچه را که ً
به پدران خود پیوستند .و بعد از ایشان طبقۀ دیگر برخاستند که خداوند و اعمالی را
که برای اسرائیل کرده بود ندانستند .و بنیاسرائیل در نظر خداوند شرارت ورزیدند و
بعلها را عبادت نمودند و یهوه خدای پدران خود را که ایشان را از زمین مصر بیرون
آورده بود ،ترک کردند«.
ً
نتیجتا داوری خداوند بر ایشان نازل شد؛ او اجازه داد که قوم اسرائیل هر جا که
برای جنگ میرفتند ،مغلوب دشمنان خود گردند .داوران  ۱۶:۲میگوید که »خداوند
داوران بر انگیزانید«.
در ایام داوران ،قدرت روحالقدس بهطور خاص مشهود بود .کسانی که خدا برای
رهایی قوم خدا از ستم دشمنانشان بر میگزید ،لغزشهای بسیاری داشتند؛ اما خدا
ایشان را علیرغم ضعفهایشان بهکار گرفت .روی هم رفته  ۱۳داور طی دورهای
حدود  ۳۰۰سال بر اسرائیل حکمرانی کردند .حکایات مربوط به جدعون و شمشون
بیان میکند که هنگامی که روح خداوند بر ایشان بود ،کارهایی میکردند که از لحاظ
انسانی غیرممکن مینمود.
 -۳داوران  ۱۵-۱۱:۶را بخوانید .هنگامی که خداوند بر جدعون ظاهر گشت ،او
خود را چه نوع فردی توصیف کرد؟
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از آنجا که جدعون مطیع تعالیم فرشتۀ خدا بود ،روح خداوند بر او نازل شد
)داوران (۳۴:۶؛ خدا او را بهکار گرفت تا اسرائیل را تنها با ِ ۳۰۰
مرد برگزیده ،از ظلم
نیروهای بیشمار مدیان رهایی بخشد.
زندگی شمشون درسی است برای تمام کسانی که حضور روح خدا را برای
زندگی و خدمت خود مهم میشمارند .او حتی پیش از تولدش برگزیده شده بود تا
اسرائیل را رهبری کند )داوران بابهای  ۱۶-۱۳مشاهد شود( .هنگامی که او هنوز
پسر نوجوانی بود» ،خداوند او را برکت داد و روح خداوند به برانگیختن او شروع
نمود« )داوران .(۲۵-۲۴:۱۳
 -۴داوران  ۱۹،۶:۱۴و  ۱۴:۱۵را بخوانید .در تمام این آیهها چه چیزی در مورد
شمشون نوشته شده است؟........................................
شمشون از بدو تولد نذیرۀ خدا بود؛ خدا او را برگزید تا اسرائیل را از چنگ
فلسطینیان رهایی بخشد .با این حال شمشون به عهد خود به خداوند وفادار نبود.
 -۵داوران  ۲۰-۱۵:۱۶را بخوانید .چه اتفاقی افتاد هنگامی که شمشون نذر خود
را شکست و منشأ قدرت خود را فاش نمود؟....................................
وقتی قوم اسرائیل برای داشتن پادشاه اصرار نمودند )اول سموئیل  ،(۴:۸خدا
شاؤل را برای ایشان برگزید .سموئیل نبی به شاؤل گفت» :روح خداوند بر تو
مستولی شده ،با ایشان نبوت خواهی نمود و به مرد دیگری متبدل خواهی شد« )اول
سموئیل  .(۶:۱۰این نبوت در همان روز به حقیقت پیوست و خدا شاؤل را در ابتدای
سلطنتش بر اسرائیل ،بهطرز پرشکوهی بهکار برد .اما او نیز همانند شمشون ،تکریم
خدا و اطاعت از او را ادامه نداد .بدینسان ،اسفبارترین کلماتی که بتوان در مورد
شخصی گفت ،در مورد او گفته شد.
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 -۶اول سموئیل  ۱۴:۱۶را بخوانید و این سخنان اسفبار را بیابید و در دفتر
یادداشتتان بنویسید.
در همان زمان ،روحالقدس چوپان جوانی را برای پادشاهی بر اسرائیل آماده
میکرد .کتابمقدس شرح میدهد که سموئیل چگونه او را یافته ،حقۀ روغن را
گرفت و او را مسح کرد» :و از آن روز به بعد ،روح خداوند بر داود مستولی شد«
)اول سموئیل .(۱۳:۱۶
داود یکی از معدود شخصیتهای عهدعتیق است که روح خداوند بهطور دائمی
بر او بود .کارهایی که او به انجام رساند ،بدون قدرت روحالقدس که بر او ساکن بود
غیر ممکن مینمود .داود از نیازش به حضور روحالقدس در زندگی خود کامالً آگاه
بود .وقتی که گناه کرد ،توبه نمود و به خدا ندا سر داد که »مرا از حضور خود مینداز
و روح قدوس خود را از من مگیر« )مزمور .(۱۱:۵۱
 -۷چه اصلی را میتوان از لغزش شمشون ،شاؤل و داود ،در ارتباط با حضور
روحالقدس در زندگیشان آموخت؟

در کتب انبیا
روحالقدس انبیا را بهکار گرفت تا نقش عمدهای را در دورههای بعدی قوم
اسرائیل ایفا کنند .نوشتههای ایشان بخش قابل مالحظهای از نوشتههای عهدعتیق را
تشکیل میدهد.
میکاه نبی در مورد خود چیزی گفته که میتوان آن را در مورد تمام انبیای راستین
خدا گفت» :و لیکن من از قوت روح خداوند و از انصاف و توانایی مملو شدهام«
)میکاه .(۸:۳
حزقیال گفت که چگونه روحالقدس او را در میان زمین و آسمان برداشته او را در
رؤیاهای خدا به اورشلیم برد )حزقیال .(۳:۸
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نبوکدنصر ،پادشاه بتپرست بابل ،حضور روحالقدس در دانیال را تصدیق کرد و
ِ
سری برای تو
به او گفت» :میدانم که روح خدایان قدوس در تو میباشد و هیچ ّ
مشکل نیست« )دانیال .(۹:۴
نویسندگان عهدجدید نیز مسح روحالقدس را بر انبیا تصدیق نمودند .پولس به
یهودیان ساکن شهر روم گفت» :روحالقدس بهوساطت اشعیای نبی به اجداد ما نیکو
خطاب کرده) « ...اعمال .(۲۵:۲۸
نویسندۀ رساله به عبرانیان ) (۱۷-۱۵:۱۰از ارمیا  ۳۴-۳۳:۳۱نقل قول آورده،
میگوید» :روحالقدس نیز برای ما شهادت میدهد «...یعنی کلمات نوشتۀ ارمیا
بهعنوان کلمات روحالقدس تصدیق شد.
پطرس رسول با سخن خود در دوم پطرس  ،۲۱-۲۰:۱کار روحالقدس را در انبیا
تأیید کرده ،میفرماید» :و این را نخست بدانید که هیچ نبوت کتاب از تفسیر خود نبی
نیست .زیرا که نبوت به ارادۀ انسان هرگز آورده نشد ،بلکه مردمان به روحالقدس
مجذوب شده ،از جانب خدا سخن گفتند«.
 -۸کدام یک از عبارات ذیل دیدگاه انبیای عهدعتیق را در مورد نیازشان به
روحالقدس ،بهبهترین وجه منعکس میسازد؟ دور حرف مربوط به پاسخ انتخابی
خود دایرهای بکشید.
 (aاستدعای داود» :مرا از حضور خود مینداز ،و روح قدوس خود را از من مگیر«
)مزمور .(۱۱:۵۱
 (bگفتۀ زکریا» :نه به قدرت و نه به قوت بلکه به روح من .قول یهوه صبایوت
این است« )زکریا .(۶:۴
 (cگفتۀ میکا» :و لیکن من از قوت روح خداوند مملو شدهام« )میکا .(۸:۳

روحالقدس قدرت میبخشد ۱۸۱

رسوالن در عهدجدید
پیش از پنطیکاست
ً
عمدتا بر شخص و کار عیسی
کار روحالقدس در عهدجدید پیش از پنطیکاست،
ِ
کردن "کلمۀ زنده"«،
متمرکز بود .قبالً در درس  ۵در بخش »کار روحالقدس در مسح
خدمت عیسی را مورد بحث قرار دادیم؛ لذا آن را در این درس تکرار نخواهیم کرد.
ِ
خاص
در عهدجدید پیش از روز پنطیکاست ،فقط عدۀ معدودی قدرت
روحالقدس را دریافت کردند تا خدمت بهخصوصی را تحقق بخشند .این عده
عبارتند از:
 -۱یحیی تعمیددهنده )لوقا (۱۵:۱
 -۲والدین یحیی تعمیددهنده )لوقا (۴۱،۶۷:۱
 -۳مریم ،مادر عیسی )متی (۱۸،۲۰:۱
 -۴شمعون )لوقا (۲۵:۲
ً
مستقیما با شاگردان کار نمیکرد مگر در مواردی خاص هنگامی که
روحالقدس
ایشان از سوی عیسی برای خدمت اعزام میشدند) .متی ۱:۱۰؛ مرقس ۱۵-۱۳:۳؛
مرقس ۷:۶؛ لوقا ۱:۹؛ و لوقا  .۱۹:۱۰این آیات مشخص میکنند که هنگامی که عیسی
شاگردان را برای خدمت میفرستاد ،به ایشان این اقتدار را میداد تا در نام او معجزه
کنند .قبالً دیدیم که او اقتدار خود را از روحالقدس دریافت کرده بود .او همان اقتدار
را بهمنظور خدمت به شاگردان داد(.
اکثر اوقات ،شاگردان با عیسی بودند .او معلم الهی ایشان بود .ایشان به او
نگریسته ،به او گوش فرا داده ،سعی داشتند که به او اقتدا کنند .اما اغلب قاصر
میآمدند .در آن دوره ،او فقط میتوانست »با« ایشان باشد ،اما نه »در« ایشان .آنان
ً
تماما در قدرتی که بر او ساکن بود سهیم شوند ،مگر بعد از مرگ و
نمیتوانستند
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بعدا نوشت» :زیرا که روحالقدس هنوز عطا
رستاخیزش .چنانکه یوحنای رسول
ً
نشده بود چونکه عیسی تا بهحال جالل نیافته بود« )یوحنا .(۳۹:۷
روایت مربوط به شاگردان پیش از پنطیکاست و پس از آن ،مرا به یاد آگهیهایی
ِ
محصول تبلیغشده مقایسه
میاندازد که وضع اشخاص را قبل و بعد از استفاده از
میکنند .بهعنوان مثال:
مردی نحیف تبدیل به مردی قوی هیکل میشود!
دوشیزهای معمولی تبدیل به مانکنی زیبا میشود!
کشاورزی فقیر تبدیل به زمینداری ثروتمند میگردد!
کارگر زحمتکش تبدیل به مدیری قدرتمند میشود!
هدف این آگهیها این است که مردم را متقاعد کنند که در صورت مصرف
ِ
محصول تبلیغشده میتوانند همان نوع موفقیت را تجربه نمایند.
مشاهدۀ حاالت پطرس رسول قبل و بعد از پنطیکاست ،گواه محکمی است از
تغییری که در زندگی یک شخص بههنگام پر شدن از روحالقدس پدید میآید .در
این بخش ،پطرس را آنگونه که پیش از پنطیکاست بود ،مورد مالحظه قرار میدهیم.
پطرس پیش از پنطیکاست
 -۱بدون فکر عمل میکرد  -متی ۲۸:۱۴؛ ۴:۱۷؛ یوحنا ۷:۲۱
 -۲پر از تناقضات بود:
 (aمغرور و متکبر  -متی ۲۲:۱۶؛ یوحنا ۸:۱۳؛ ۱۰:۱۸
خجول و بزدل  -متی ۳۰:۱۴؛ ۶۹-۷۲:۲۶
 (bهم خودخواه بود و هم آمادۀ فداکاری  -متی ۲۷:۱۹؛ مرقس ۱۸:۱
 (cگاهی اوقات بصیرت روحانی داشت و در مواقع دیگر از درک حقایق
روحانی عاجز میماند  -یوحنا ۶۸:۶؛ متی .۱۵-۱۶:۱۵
 (dدو بار ایمانش را به مسیح اقرار کرد  -متی ۱۶:۱۶؛ یوحنا ۶۹:۶
بزدالنه مسیح را انکار کرد  -مرقس ۶۷-۷۱:۱۴
از دور عیسای دستگیرشده را دنبال کرد  -متی ۵۸:۲۶
 -۳به افراد پلید ملحق شد  -یوحنا ۱۸:۱۸
 -۴مرتکب کفر شد  -مرقس ۷۱-۷۰:۱۴
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در شب قیام ،عیسی بر شاگردان ظاهر شد و پیشاپیش ،شمهای از آنچه را که قرار
بود اتفاق افتد ،بر ایشان عرضه داشت .وی بر آنان دمیده ،گفت» :روحالقدس را
بیابید« )یوحنا  .(۲۲:۲۰بعضی از صاحبنظران ،در این حکم اشارهای میبینند به کار
روح در تولد تازه ،زیرا که او عامل فعال در این امر میباشد .این عمل تأیید میکند
بعدا ایشان را مالقات
که او کار نجات بشر را بهاتمام رسانده بود .هنگامی که عیسی ً
کرد ،به تعمید در روح که قرار بود بهوقوع بپیوندد اشاره کرد )اعمال ۴:۱و.(۸
 -۹کدام یک از این عبارات توضیح میدهد که شاگردان چگونه توانستند ایمان
خود را در مسیح پیش از پنطیکاست حفظ نمایند؟
 (aایشان کتابمقدس را مطالعه کرده ،هر روز برای دعا به هیکل میرفتند.
 (bایشان حضور روحالقدس را داشتند بدون آنکه قدرت را داشته باشند.
 (cایشان اکثر اوقات با عیسی بودند و از او میآموختند.

بههنگام پنطیکاست
سرانجام روزی که عیسی وعدۀ آن را داده بود فرا رسید .صدای باد آسمانی ،اتاق
باالیی را که شاگردان و دیگر ایمانداران در آن انتظار میکشیدند ،پر کرد .آنان چیزی
شبیه به زبانههای آتش را دیدند که مجزا شده ،بر سر هر یک از ایشان قرار گرفت.
وقتی که در حضور الهی تنفس کردند ،همگی از روحالقدس پر شده ،شروع به
صحبت به زبانهایی کردند که هرگز آنها را فرا نگرفته بودند .آن زبانها را
روحالقدس به ایشان میداد )اعمال .(۴-۱:۲
ً
دقیقا همان چیزی بود که یحیی تعمیددهنده و عیسی وعده داده بودند .ایشان
این
در روحالقدس و آتش تعمید گرفتند )متی ۱۱:۳؛ اعمال  .(۵:۱عیسی وعده داده بود
که ایشان به زبانهای جدیدی صحبت خواهند کرد؛ و همین اتفاق نیز افتاد وقتی که
کلماتی را که روحالقدس به ایشان میداد بر زبان راندند )مرقس .(۱۷:۱۶
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هزاران یهودی خداترس از تمام سرزمینهای اطراف به اورشلیم آمده بودند.
ایشان برای عید پنطیکاست آمده بودند .وقتی که از اتاق باالیی این صداها برخاست،
جمعیت عظیمی جمع آمد .جمعیت به حیرت افتاد زیرا که هر کس صدایی را
میشنید که به زبان او صحبت میکرد .ایشان گفتند» :مگر همۀ اینها که حرف
میزنند جلیلی نیستند؟ پس چون است که هر یکی از ما لغت خود را که در آن تولد
یافتهایم میشنویم؟« )اعمال .(۸-۷:۲
برخی ایشان را استهزا کرده ،گفتند که شراب زیاد نوشیدهاند ،اما پطرس برخاسته،
ِ
تحقق
آنچه را که واقع شده بود توضیح داد .او موعظه کرد که مسیح زنده است و این
وعدهای است که او دربارۀ فرستادن روحالقدس داده بود.
بسیاری توسط روحالقدس ملزم شده ،فریاد زدند» :چه کنیم؟« پطرس پاسخ داد:
»توبه کنید و هر یک از شما به اسم عیسی مسیح به جهت آمرزش گناهان تعمید
گیرید و عطای روحالقدس را خواهید یافت« )اعمال  .(۳۸-۳۷:۲سه هزار نفر پاسخ
مثبت داده ،تعمید یافتند .این روز بزرگی برای کلیسا بود؛ بهعبارتی ،روز تولدش بود!
)اعمال .(۴۱-۱:۲
 -۱۰اعمال  ۱و  ۲را بار دیگر بخوانید .کدام یک از شاگردان بعد از صعود مسیح
رهبری را بر عهده گرفت؟.....................................

پس از پنطیکاست
قدرت پنطیکاست پس از روز پنطیکاست قطع نشد .آن روز فقط شروع عصر
فعالیت خاص روحالقدس بود .بهواسطۀ مرگ و رستاخیز مسیح ،راه برای آمدن
روحالقدس و زندگی در دلهای ایمانداران گشوده شد.
روز پنطیکاست ،تعمید در روحالقدس را به ارمغان آورد؛ یعنی افاضۀ خاص
قدرتی که عیسی وعده داده بود تا ایشان را شاهدان مفید او گرداند .موفقیت شاگردان
بعد از پنطیکاست در عبرانیان  ۴:۲خالصه شده است» :در حالتی که خدا نیز با ایشان
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شهادت میداد به آیات و معجزات و انواع قوات و عطایای روحالقدس بر حسب
ارادۀ خود«.
پطرس نمونۀ خوبی است از آنچه که بعد از پنطیکاست روی داد .این نمودار را با
نمودار مربوط به پیش از پنطیکاست مقایسه کنید.
پطرس بعد از پنطیکاست
 -۱بدل به واعظ و رهبری نیرومند در کلیسای اولیه گردید  -اعمال فصلهای  ۵-۱و
۱۲-۱۰
 -۲بهطرزی استوار و محکم مسیح را اقرار نمود  -یوحنا ۴۲:۱؛ متی ۱۸:۱۶؛ اعمال ۸:۱
 -۳معجزه انجام میداد  -اعمال ۷:۳؛ ۱۵:۵؛ ۴۰ ،۳۴:۹
 -۴شجاع و متهور بود  -اعمال ۲۰-۱۹:۴؛ ۴۲ ،۴۰ ،۲۹-۲۸:۵
 -۵مشوق و سرمشق خوبی بود برای کلیسای اولیۀ جفادیده بود -اول پطرس
 -۶به کلیسا در مورد معلمین دروغین و استهزاکنندگان راهنماییهایی داد  -دوم پطرس

اگر این نمودار را با نمودار قبلی مقایسه کنید ،مشاهده خواهید کرد که پری
ِ
دادن مؤثر بر خداوندش افزایش داد.
روحالقدس قابلیت پطرس را برای شهادت
بهعوض انکار بزدالنه ،اکنون او در برابر جمعیت بر فیض نجاتبخش مسیح شهادتِ
نیرومند و مؤثری میداد.
پطرس بعد از پنطیکاست

پطرس قبل از پنطیکاست

عیسی خداوند است

من او را نمیشناسم
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بیداری روحانیایی که بههنگام وعظ قدرتمند پطرس در روز پنطیکاست در
اورشلیم آغاز شد ،توسط خادمی پر از روح به نام فیلیپس به سامره برده شد .مردم به
پیام انجیل ایمان آورده ،در آب تعمید گرفتند .معجزات بسیاری انجام شد؛ با این حال
هیچ کس به روحالقدس تعمید نگرفت .لذا پطرس و یوحنا از اورشلیم اعزام شدند.
ایشان بر نوایمانان دست گذاشته ،و روحالقدس بر آنان نازل شد )اعمال .(۱۷-۴:۸
نفر بعدی که روحالقدس را یافت ،نوایمانی بود به نام سولس طرسوسی که بعدها
بدل به پولس گردید .وقتی حنانیا برای او دعا کرد ،سولس پر از روحالقدس گشته،
ََ
رسول بزرگ برای غیریهودیان گردید )اعمال .(۱۷:۹
اما نخستین تجربۀ پنطیکاستی غیریهودیان توسط پطرس رسول صورت گرفت.
روحالقدس پطرس را برخالف میل باطنی او ،به خانۀ کرنیلیوس فرستاد؛ کرنیلیوس
یک غیریهودی بود .هنگامی که او برای جمعیت غیریهودی در خانۀ او موعظه
میکرد ،روحالقدس بر تمام کسانی که پیام او را شنیدند نازل شد .پطرس متحیر شد
زیرا که شنید که ایشان به زبانها صحبت میکنند ،درست همانگونه که خود او در
ِ
برادران یهودی از
روز پنطیکاست سخن گفته بود .بعدها وقتی که پطرس در حضور
خود دفاع میکرد ،یادآور شد که یحیی تعمیددهنده وعده داده بود که عیسی ایشان را
به روحالقدس تعمید خواهد داد .او تجربۀ غیریهودیان را همان تعمید به روحالقدس
بهشمار آورد )اعمال .(۱۸:۱۱-۱:۱۰
پولس رسول بیست سال بعد از شهر افسس بازدید کرد و شاگردانی در آنجا
یافت .اولین سؤال او که ثبت شده ،این بود» :آیا روحالقدس را یافتید وقتی که ایمان
آوردید؟« )اعمال  .(۲:۱۹ایشان اعتراف کردند که حتی نشنیدهاند که روحالقدسی هم
وجود دارد .پولس ایشان را تعلیم داده ،در نام خداوند عیسی تعمید داد و بر آنان
دست گذاشت .روحالقدس بر ایشان آمد و آنان به زبانها صحبت کرده ،نبوت
نمودند )اعمال .(۷-۱:۱۹
رسوالنی همچون پطرس ،پولس ،یعقوب ،یوحنا ،و یهودا از روحالقدس قوت
یافتند تا رسالههایی بنویسند که بعدها در عهدجدید جای گرفت؛ این رسالهها
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راهنمایی است برای زندگی مسیحی و زیستن در روح .شهادت مستحکم ایشان که از
پری روحالقدس ناشی میشد ،امروز نیز در زندگی ایمانداران کار میکند!
ِ
نمودار ارائه شده ،تجربۀ پطرس را قبل و بعد از پنطیکاست با هم
 -۱۱بر پایۀ دو
مقایسه کنید .سپس دورههای زمانی را )از سمت چپ( با توصیفهای مربوط به
پطرس )از سمت راست( انطباق دهید .در فضاهای خالی ،شمارۀ انتخابی خود را
بنویسید.
 (a ...شجاع
 (b ...سرمشقی ناشایست
 (c ...بیثبات در شهادت دادن بر مسیح
 (d ...ترسو و پر از تناقض

 (۱پیش از پنطیکاست

 (e ...رهبری نیرومند و واعظی پویا

 (۲بعد از پنطیکاست

 (f ...کفرگو و بزدل
 (g ...کسی که بدون تفکر عمل میکرد
 (h ...رهبر روحانی »نمونه«

ِ
ایمانداران روزگار ما
از روز پنطیکاست به بعد ،روحالقدس همواره بر ایمانداران نازل شده است؛ اما
این امر در قرون اولیۀ کلیسا چندان گسترده نبود .رهبران اولیۀ مسیحی نظیر ترتولیان
) ۲۲۰-۱۶۰میالدی(ُ ،اریجن ) ۲۵۴-۱۸۵میالدی( ،و یوحنای زریندهان )۴۰۰
میالدی( در مورد نزول روحالقدس همراه با تکلم به زبانها همانند روز پنطیکاست
مطالبی نوشتهاند .در مواقع بیداریهای خاص روحانی در قرون وسطی ،بههنگام
نهضت پروتستان ،و تا به امروز ،گزارشهای بسیاری در مورد نزول روحالقدس به
همراه تکلم به زبانها و قدرت مافوقطبیعی برای شهادت دادن وجود دارد.
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پطرس در اعمال فصل  ،۲نبوت یوئیل را نقل قول میکند که در ایام آخر نزول
روحالقدس پیش از روز عظیم و پر جالل خداوند صورت خواهد گرفت )اعمال
 .(۲۱-۱۷:۲پطرس گفت که وعدۀ اعطای روحالقدس برای »همۀ آنانی است که
خداوند خدای ما او را بخواند« )اعمال  .(۳۹:۲این وعده شامل مسیحیان قرن ما نیز
میشود! از تمام شواهد چنین بر میآید که ما در ایام آخر زندگی میکنیم .این بدان
معنی است که آن روز عظیم و پر جالل خداوند بهزودی فرا خواهد رسید ،و مردم
قرن ما هنوز نیز بهسوی خداوند خوانده میشوند.
 -۱۲بر طبق اعمال  ،۸:۱هدف نزول روحالقدس در روز پنطیکاست بر
ایمانداران ،اعطای چه چیزی بود؟
 -۱۳بر طبق اعمال  ،۳۹-۳۸:۲این نزول و ریزش تا چه مدت میبایست ادامه
یابد؟
ریزش روحالقدس همانند روز پنطیکاست در روزگار ما ،در بسیاری از نقاط
ً
تقریبا بهطور همزمان شروع شد .یک نمونه از این ریزش ،در ایاالت متحده در
جهان
کالج کتابمقدس در » ِ
توپکا« ) (Topekaدر ایالت کانزاس بهوقوع پیوست.
دانشجویان در ِ
توپکا که تشنۀ تجربۀ عمیقتری با خدا بودند ،تجربیات مسیحیان اولیه
در زمان رسوالن را پدیدهای عادی و الزماالجرا تلقی کردند؛ لذا شروع به مطالعۀ
کتاب اعمال کردند .روحالقدس در پاسخ به ایمان و دعای مصرانۀ ایشان ،نازل شد تا
به عطش روحانی ایشان پاسخ دهد .در اول ژانویۀ  ،۱۹۰۱نخستین دانشجو از روح
پر شد؛ بالفاصله بسیاری دیگر نیز پری روح را تجربه کردند .هنگامی که ایشان به
روحالقدس تعمید گرفتند ،با قوت روح به زبانهای دیگر صحبت کردند .این بیداری
به  Galenaدر کانزاس گسترش یافت ،و در سال  ۱۹۰۳به هوستن در تگزاس؛ دیری
نپایید که بیداری سراسر تگزاس را فرا گرفت .در سال  ۱۹۰۶بیش از  ۱۰۰۰نفر پر از
روح شده بودند.

روحالقدس قدرت میبخشد ۱۸۹
در سال  ،۱۹۰۶یک واعظ سیاهپوست از هوستن بهنام  W.J.Seymourبرای وعظ
به کالیفرنیا رفت و بیداری در گروه تبشیری  Azusa Streetآغاز شد .جلسات سه
ِ
کرامت
سال تمام ،روز و شب بدون وقفه ادامه یافت و ریزش روحالقدس همراه با
ً
دائما دیده میشد .از آنجا ،بیداری در سراسر ایاالت
تکلم به زبانها و معجزات،
متحده و کانادا انتشار یافت.
در همان زمان ،ریزشهای فیالبداهۀ روحالقدس بهطرز مشابهی در انگلستان،
نروژ ،دانمارک ،سوئد ،فرانسه ،آلمان و هندوستان بهوقوع پیوست .اولین میسیونر
پنطیکاستی در اکتبر  ۱۹۰۷عازم چین شد .در ظرف پنج یا شش ماه ۷۰۰ ،چینی و
مبشر در روح تعمید یافتند .در سال  ۱۹۰۹بیداری پنطیکاستی به مصر در آفریقا و به
آمریکای جنوبی رسید.
درست پیش از نیمۀ قرن بیستم ،روحالقدس کار شفابخش خود را آغاز کرد.
مبشرین با عطایای خاص روحالقدس جلسات عظیمی در سطح شهر با حضور
هزاران نفر برگزار کردند .معجزۀ شفا طوری بهوقوع میپیوست که از ایام عهدجدید
تا آن زمان بیسابقه بود .این حرکت روحالقدس بهمنزلۀ شهادتی بود به تمام جهان.
امروزه شاهد ریزش عظیم روح خدا هستیم .کار روحالقدس مانند آغاز قرن
بیستم ،دیگر فقط محدود به کلیساهای پنطیکاستی نمیباشد .روحالقدس بر مسیحیان
از فرقههای متفاوت فرو میریزد .از آنجا که تأکید بر تعمید به روحالقدس و عطایا
) َکریزماتا( میباشد ،این نهضت را نهضت کریزماتیک نام نهادهاند .با این حال،
واقعیت مهم این است که روحالقدس ،تجربۀ کتاب اعمال را برای مردم از همۀ
گروهها به ارمغان آورده است و این امر در سراسر جهان بهوقوع پیوسته است .این
واقعه ،حرکت روحالقدس برای آماده کردن کلیسای واقعی عیسی مسیح برای
بازگشت او تلقی شده است.
ِ
تحلیل دقیق ِتر موعظۀ پطرس در روز پنطیکاست ،به چند عامل مهم
با تجزیه و
پی میبریم .نزول روح ،همراه با پدیدههای عیان و مافوقطبیعی در آسمان و بر روی
زمین ،همۀ اینها باید توأم باشد با دعوت جهانی مردم به اطاعت از دعوت خدا و
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نجات )اعمال  ۲۱-۱۷:۲را با متی  ۱۴-۳:۲۴مقایسه نمایید( .بهعالوه ،هنگامی که
واقعیاتی را که عیسی در متی  ۱۴:۲۴عرضه میدارد ،با موعظۀ پطرس در روز
پنطیکاست مقایسه میکنیم ،متوجه میشویم که رابطۀ مثبتی میان نزول روح و چالش
برای تبشیر جهانی وجود دارد .عیسی فرمود» :این مژدۀ پادشاهی الهی در سراسر
عالم اعالم خواهد شد تا برای همۀ ملتها شهادتی باشد .و آنگاه پایان کار فرا
میرسد« )متی .(۱۴:۲۴
 -۱۴بر پایۀ ارزیابیمان از متی  ۱۴-۳:۲۴و اعمال  ،۱۷-۲۱:۲بهترین جملۀ
تکمیلی برای عبارت ذیل را انتخاب کنید :عیسی به شاگردان فرمود که بازگشت او در
چه زمانی واقع خواهد شد؟
 (aزمانی که انجیل در سراسر جهان بهعنوان شهادتی بر جمیع امتها موعظه
شود.
 (bزمانی که شایعات جنگ ،قحطی و زمینلرزه در سراسر جهان شنیده شود.
 (cزمانی که معلمین دروغین بیایند و اعالم کنند که» :من مسیح هستم«.
 -۱۵بر پایۀ بحثمان در این بخش ،هدف نزول روحالقدس در ایام کنونی در ارتباط
با بازگشت عیسی چیست؟ )همچنین اعمال  ۸:۱مشاهده شود(.
آیا شما نزول روحالقدس را که در این ایام آخر زمین را فرا گرفته است ،دریافت
کردهاید؟ آیا قدرت یافتهاید تا در جایی که خدا شما را مقرر کرده است ،شهادت
دهید؟ آیا مسئولیت خود را مبنی بر انتقال پیام به جهان بهجا میآورید؟ قدرت
روحالقدس که شاگردان را به جهان آن روزگار فرستاد ،امروز نیز در دسترس
شماست .عیسی بالفاصله بعد از آنکه پیام انجیل در کل جهان بهعنوان شهادتی بر
جمیع امتها موعظه شد ،باز خواهد گشت .او آن پیام را به ما واگذار کرده است .چه
پرجالل است که به کمک قدرت روحالقدس در ما و بر ما ،بتوانیم کار کنیم تا آمدن
خداوندمان را بشتابانیم.

روحالقدس قدرت میبخشد ۱۹۱

خودآزمایی
سؤاالت درست و غلط .در فضای خالی مقابل هر عبارت صحیح ،حرف  Tرا

بنویسید؛ و در صورت غلط بودن ،حرف  Fرا بنویسید.

 -۱ ...در عهدعتیق ،تأکید بر روی شخصیت روحالقدس است تا بر کارهای او.

ِ
ِ
ایمانداران بعد
ایمانداران عهدعتیق از همان نزول عمومی روحالقدس که
-۲ ...
از پنطیکاست تجربه کردند ،برخوردار نشدند.
 -۳ ...روحالقدس در عهدعتیق بر اشخاص نازل شد تا بتوانند خدمت خاصی را
برای خدا انجام دهند.
 -۴ ...شمشون و سولس نمونههایی از اشخاص در عهدعتیق هستند که بیوقفه
از حضور روحالقدس برخوردار بودند.
 -۵ ...روحالقدس از شخص عاصی و نافرمان دور میشود.
 -۶ ...دورۀ داوران زمان پیروزی دائمی برای قوم اسرائیل بود ،چون توسط روح
هدایت میشدند.
 -۷ ...انبیای عهدعتیق تصدیق کردند که بدون قدرت روحالقدس ،هیچ کاری
نمیتوانستند بکنند.
 -۸ ...تمرکز عمدۀ روحالقدس پیش از پنطیکاست بر دوازده شاگردی بود که
عیسی برگزیده بود.
 -۹ ...بررسی روحیات یکی از شاگردان قبل و بعد از پنطیکاست آشکار میسازد
که روحالقدس چگونه میتواند یک فرد ضعیف را بدل به شاهدی نیرومند گرداند.
 -۱۰ ...نزول روحالقدس ،از روز پنطیکاست به بعد در جهان ادامه یافت.
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 -۱۱ ...عیسی بهزودی بعد از آنکه همگان از روحالقدس پر شدند باز خواهد
گشت.
 -۱۲ ...ریزش کنونی روحالقدس بر بسیاری از جماعتهای مسیحی در سراسر
جهان ،نشانۀ این است که کلیسای واقعی عیسی مسیح برای بازگشت او آماده
میشود.

این آخرین درس از بخش دوم میباشد .بعد از انجام این
خودآزمایی ،دروس  ۴تا  ۷را مرور کرده ،به سؤاالت آزمون میانی
شماره  ۲پاسخ دهید .از رهنمودهای داده شده پیروی کنید.

روحالقدس قدرت میبخشد ۱۹۳

پاسخ صحیح تمرینها
 -۸گرچه همۀ عبارات وابستگی انبیا را به روحالقدس منعکس میسازند ،ظاهراً
 (aو  (cبیشتر به زندگی شخصی اشاره میکنند تا خدمت نبوتی .ما پاسخ  (bرا
انتخاب میکنیم زیرا که وابستگی تمامی انبیا را به روحالقدس بیان میدارند.
 (a -۱آیۀ ۱۷
 (bاو روحی را که بر موسی بود گرفته ،روح را بر آنان نهاد )بدینسان همان
حکمت و قدرتی را که موسی داشت بهواسطۀ کمک روح به ایشان داده شد(.
 (cایشان همگی در این مناسبت نبوت کردند.
 (c -۹ایشان اکثر اوقات با عیسی بوده ،از او میآموختند.
 (a -۲تعبیر خوابها؛ برای ناظر و سرپرست شدن
 (bبیرون بردن قومش از مصر
 (cکمک به موسی برای پاسخگویی به نیازهای مردم.
 (dرهبری قومش به سرزمین موعود )کنعان(.
ً
نسبتا طوالنیمدت بود.
 (eقوت روح در هر مورد تجربههای
 -۱۰پطرس
 -۳او جزو ضعیفترین قبایل اسرائیل بود و کم اهمیتترین عضو خانوادۀ خود
بهشمار میرفت.
 (۲ (a -۱۱بعد از پنطیکاست
 (۱ (bپیش از پنطیکاست
 (۱ (cپیش از پنطیکاست
 (۱ (dپیش از پنطیکاست
 (۲ (eبعد از پنطیکاست
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 (۱ (fپیش از پنطیکاست
 (۱ (gپیش از پنطیکاست )بهطور کلی او بعد از پنطیکاست خیلی کمتر از
سابق نسنجیده عمل میکرد(.
 (۲ (hبعد ازپنطیکاست
» -۴روح خداوند در قدرت بر او آمد«.
 -۱۲قدرت شهادت دادن بر عیسی مسیح در تمام نقاط جهان.
 -۵میتوان چنین استنباط کرد که روح خداوند که بر او آمده بود )۲۵:۱۳؛
۶:۱۴و۱۹؛ و  (۱۴:۱۵و به او قوت داده بود ،او را ترک کرد )آیۀ .(۲۰
 -۱۳میتوان چنین استنباط کرد که این وعده تا زمانی که خداوند مردم را
بهسوی خود بخواند معتبر خواهد بود ،یعنی تا آمدن روز عظیم و پرجالل خداوند.
» -۶اینک روح خداوند از شاؤل دور شد«.
 (a -۱۴انجیل در سراسر جهان بهعنوان شهادتی برای جمیع امتها موعظه شد.
 -۷پاسخ شما باید شبیه این باشد :اگر روحالقدس توسط یک زندگی گناهآلود،
عاصی و نافرمان مورد اهانت قرار گیرد ،میتواند حتی از کسی که برگزیدۀ خداست
دور شود .حضور روحالقدس در زندگی شخص مستلزم زندگی مسئوالنه و
حساسیت نسبت به حضور او میباشد.
 -۱۵پاسخ خودتان .به عقیدۀ من ،ما در ایام آخر زندگی میکنیم و نزول
روحالقدس در قرن حاضر و نیز بیداری کریزماتیک کنونی برای تقویت شاهدان
است تا انجیل بر تمام اقوام و ملل موعظه شود .عیسی بالفاصله بعد از آنکه انجیل در
سراسر جهان بهعنوان شهادتی بر جمیع امتها موعظه شد ،بازخواهد گشت.

بخش سوم
روحالقدس و کمکهای او
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پرستش در روحالقدس

عیسی فرمود» :خدا روح است و هر که او را پرستش کند میباید به روح و
راستی بپرستد« )یوحنا  .(۲۴:۴او در حال گفتگو با زن سامری بر سر چاهی در
سوخار بود .عیسی قبالً به او گفته بود» :اگر بخشش خدا را میدانستی و کیست که به
تو میگوید آب به من بده ،هر آینه تو از او خواهش میکردی و به تو آب زنده عطا
میکرد« )یوحنا .(۱۰:۴
عیسی در انتهای خدمتش پرتو بیشتری بر روی معنی آب زنده افکند .او گفت:
»هر که تشنه باشد نزد من آید و بنوشد .کسی که به من ایمان آورد ،چنانکه کتاب
گوید ،از بطن او نهرهای آب زنده جاری خواهد شد« )یوحنا  .(۳۸-۳۷:۷یوحنای
رسول توضیح میدهد که عیسی به روحالقدس اشاره میکرد که پیروانش بعد از
جالل یافتن وی ،او را خواهند یافت )آیۀ  .(۳۹با آمدن روح ،چشمههای پرستش از
درون ایماندار فوران خواهد کرد؛ و این کاری است که روحالقدس برای خدای پدر
انجام میدهد .پرستش و عبادت در تکریم مقدس یا ترس از خدا جلوهگر میشود؛
ِ
یافتن خداوند ،اطاعت از احکامش ،و میل به وقف
این منتهی میشود به جالل
خویشتن به خدمت به ملکوت خدا.
از میان تمام مخلوقات خدا ،تنها به انسان این قابلیت داده شده است که خدا را
بشناسد و با او مشارکت و رفاقت داشته باشد؛ این امر فقط بهواسطۀ شخص
روحالقدس امکانپذیر است .روحالقدس اکنون جماعتی از نجاتیافتگان را آماده
میسازد تا در پایان این عصر و در ابدیت ،با مسیح مشارکتی کامل داشته باشند .از
آنجا که روح او در درون ماست ،مشتاقیم که تا فرا رسیدن آن روز او را پرستش
نموده ،برای او زندگی کنیم .چه امتیازی که کسی را جالل میدهیم که خود را برای
ما داد تا ما حیات جاودانی بیابیم! او به ما قدرت داد تا او را از طریق روحالقدس
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پرستش نماییم ،از طریق همان آب زندهای که در درون ماست! او را پرستش کنید؛ او
را تکریم نمایید؛ و او را خدمت کنید!

رئوس مطالب
ترس خدا
جالل دادن خدا
خدمت به خدا
دعا به درگاه خدا

اهداف درس
پس از مطالعۀ این درس ،باید بتوانید:
● رابطۀ میان تکریم یا ترس از خدا را با پرستش در روح توضیح دهید.
● طرقی را توصیف نمایید که روحالقدس بهواسطۀ آنها به ما کمک میکند تا
خدا را جالل دهیم.
● اهمیت خدمت به خدا را در رابطه با پرستش روحانی بیان کنید.
● دعای شخصی و سلوک با خدا را که همان پرستش در روح و راستی است ،در
زندگی خود پیاده کنید.
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فعالیتهای یادگیری
 -۱درس را به شیوهای که در فعالیتهای یادگیری درس  ۱توصیف شده است
مطالعه کنید .محتوای درس و تمام آیات قید شده را خوانده ،تمرینها را انجام دهید.
 -۲خودآزمایی را انجام دهید و پاسخهای خود را مقایسه کنید.

متن درس

ترس خدا

تعریف خداترسی در کتابمقدس
آن مرد حکیم گفته است» :ترس یهوه آغاز علم است« )امثال  .(۷:۱شخص
دیگری این نکته را بیشتر بسط داده و گفته است که ترس از خداوند ،تکریم و جالل
ِ
دادن اوست؛ چنین ترسی آغاز تمامی حکمت است .روحالقدس به ما کمک میکند
تا پی ببریم که خدا کیست و چه کرده است .هنگامی که هیبت خدا و توانایی و
قدرت او را مشاهده میکنیم ،پی میبریم که باید بهراستی از او بترسیم.
ترس از خدا مشتمل است بر مفهوم عمیق تکریم ،هیبت و حرمت که شخص را
بر آن میدارد که خدا را مکرم داشته ،از او اطاعت کند و خود را وقف او نماید .این
امر در تجربۀ اشعیا از پرستش بهتصویر کشیده شده است.
 -۱اشعیا  ۸-۱:۶را خوانده ،به این سؤاالت پاسخ دهید:
 (aاشعیا رؤیایی را که از خداوند دیده بود ،چگونه توصیف کرده است؟ او خدا
را بهصورت ...............دید.
 (bآیا بهنظر شما واکنش اشعیا در قبال این رؤیا ،ترس بود یا فقدان ترس؟
 (cوقتی که اشعیا جبروت خدا را مشاهده کرد ،بعد از آن خود را چگونه دید؟
 (dاو چگونه پاک و طاهر شد؟
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 (eکدام یک از این کلمات واکنش اشعیا را به این رؤیا توصیف میکند؟
هراسناک ،مطیع ،بیتفاوت.
مکررا از خداترسی بهعنوان چیزی ضروری و مطلوب سخن گفته
کتابمقدس
ً
ً
نسبتا
است .این نه فقط در عهدعتیق ،یعنی زمانی که اسرائیل تحت خداساالری
غیرشخصی میزیستند ،بلکه در عهدجدید نیز که رابطه شخص با خداوند عیسی
مسیح شخصیتر است ،صدق میکند .این امر صحت دارد از آن جهت که خدا از ما
میخواهد که او را تکریم کرده ،جایگاهی را در زندگیمان به او اختصاص دهیم که
سزاوار آن است ،چه بهخاطر آنچه که هست و چه بهخاطر آنچه که انجام داده است.
هرگز نباید رابطهمان را با او چیزی معمولی تلقی کنیم ،یا بهطور خودمانی و بیادبانه
به او نزدیک شویم .او قادر متعال عالم است و سزاوار تسبیح ،پرستش و احترام
بیپایان ما میباشد.

تکریمی روز افزون
کار روحالقدس در کلیسای اولیه باعث شد که آیات شگفتآور و معجزهآسا در
بین مردم پدیدار شود؛ این امر ترس و هیبت را در دل همگان بهوجود آورد )اعمال
 .(۴۳:۲روحالقدس کلیسای در حال رشد را تقویت و تشویق مینمود؛ و این کلیسا
که در خداترسی بهسر میبرد ،از نظر تعداد رشد میکرد )اعمال .(۳۱:۹
اجازه بدهید که موضوع ترس از خداوند را با دقت بیشتری بررسی کنیم تا ببینیم
که این مفهوم مشتمل بر چیست .ترس از خداوند ناشی از درک ما از خدای زنده
است .ترس مقدسی در ما هست که به ما کمک میکند تا اقتدار خدا را مکرم شمرده،
از احکامش اطاعت نماییم ،و در مقابل شکوه و قدوسیت او با هیبت یا احترام
بایستیم و از بدی روی بگردانیم )آیات ذیل را مشاهده نمایید :پیدایش ۱۲:۲۲؛ اول
سموئیل ۲۵-۲۰ ،۱۴:۱۲؛ ایوب ۲۸:۲۸؛ مزمور  .(۱۰:۱۱۱کسانی که آنگونه که باید از
خدا میترسند ،میتوانند از زندگی عیسی به این پی ببرند که خداترسی موجب

پرستش در روحالقدس ۲۰۱
اطاعت از خدا میشود )عبرانیان  ۷:۵و  .(۸پولس رسول به ایمانداران توصیه میکند
که اجازه دهند تا ترس یا احترامشان به خدا منتهی به زندگی مقدس گردد )دوم
قرنتیان ۱:۷؛ فیلیپیان .(۱۲:۲
نمونۀ حنانیا و سفیره هشداری بود به کلیسای اولیه در مورد ضرورت احترام به
خدا و نشان دادن تکریمی شایستۀ او .از آنجا که ایشان به روحالقدس و رهبران
کلیسا دروغ گفتند ،داوری خدا بر ایشان نازل شد و افتاده ،جان سپردند )اعمال -۱:۵
.(۱۱
 -۲کلیسا چه واکنشی در مقابل این واقعه نشان داد )اعمال  ۵:۵و (۱۱؟
پولس رسول به قرنتیان چنین نوشت» :پس ای عزیزان ،چون این وعدهها را
داریم ،خویشتن را از هر نجاست جسم و روح طاهر بسازیم و قدوسیت را در
خداترسی به کمال رسانیم« )دوم قرنتیان  .(۱:۷او همچنین به مسیحیان افسس نوشت
که بهخاطر احترام به مسیح ،یکدیگر را اطاعت کنند )افسسیان .(۲۱،:۵
میل به بودن در حضور خدا و حرمت نهادن به او چنانکه شایستۀ اوست ،اموری
ً
تماما با جسم بیگانه است .هنگامی که اشعیا خود را در پیشگاه خدای قادر
است که
مطلق دید ،بهخاطر ناپاکیاش دچار ترس شد .اما وقتی که ذغال مذبح خداوند او را
بدل به تسلیم گردید و خالق خویش را پرستش نمود )اشعیا -۵:۶
لمس کرد ،ترس او َ َ
.(۸
به همان طریق ،هنگامی که روحالقدس ما را لمس میکند ،میل به جالل دادن خدا
ً
تسلیم او باشیم .آنانی که
دائما
در روح ما پدید میآید و رشد میکند ،بهشرطی که
ِ
خدا را در اطراف تختش خدمت میکنند ،از بودن در حضور پرشکوه او محظوظ
شده ،ندا سر میدهند» :قدوس ،قدوس ،قدوس« )اشعیا ۳:۶؛ مکاشفه .(۸:۴
اشعیا در مورد کار هفتگانۀ روحالقدس در مسیحای موعود سخن گفت؛ این
هفت کار شامل ترس از خداوند نیز میباشد:
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روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت -
روح حکمت و فهم
روح مشورت و قوت
روح معرفت و ترس خداوند -
و خوشی او در ترس خداوند خواهد بود.
)اشعیا (۳-۲:۱۱
روح خداوند اکنون در ما ساکن است و ما میتوانیم تجلی حکمت ،فهم،
مشورت ،قدرت و معرفت او را تجربه کنیم .ما همچنین به کمک روحالقدس فرا
میگیریم که خدا را تکریم کرده ،به او احترام گذاریم .صمیمیت با خدا که ناشی از
مشارکت روحالقدس است ،باعث خواهد شد که به خدا نزدیکتر شویم و او را بیش
از پیش محترم شماریم.

نیاز به احترام و تکریم
پولس میفرماید که شریران ترسی از خدا ندارند )رومیان  ،(۱۸:۳در حالی که
خدای متعال باید فوق از هر قدرت و مقامی که در عالم هستی وجود دارد ،مورد
ترس و احترام قرار گیرد .آنچه را که نویسنده در این مورد به عبرانیان میگوید،
عمدا گناهکار شویم ،دیگر
بخوانید» :زیرا که بعد از پذیرفتن معرفت راستی اگر
ً
قربانی گناهان باقی نیست ،بلکه انتظار هولناک عذاب و غیرت آتشی که مخالفان را
فرو خواهد برد .هر که شریعت موسی را خوار شمرد ،بدون رحم به دو یا سه شاهد
کشته میشود .پس به چه مقدار گمان میکنید که آن کس مستحق عقوبت سختتر
شمرده خواهد شد که پسر خدا را پایمال کرد  ...و روح نعمت را بیحرمت کرد؟ ...
افتادن به دستهای خدای زنده چیزی هولناک است« )عبرانیان .(۳۱-۲۶:۱۰
پطرس نوشت» :از خدا بترسید .پادشاه را احترام نمایید« )اول پطرس  .(۱۷:۲این
راهی است شایسته .این بدین معنی نیست که باید در وحشت از خدا زندگی کنیم و
ندانیم که او چه احساسی در مورد ما دارد یا چه ممکن است که با ما بکند .او
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بهواسطۀ روحالقدس بهصورت پدر آسمانی مهربان بر ما آشکار شده است ،اما پدری
که باید با تکریم و احترامی عمیق به او نزدیک شویم .پرستش روحانی با احترام به
خدا آغاز میشود ،احترامی که باعث میشود تا خداوند را جالل داده ،خود را مطیع
او گردانیم.
 -۳آیات زیر را از عهدعتیق و عهدجدید یافته ،آنچه را که هر یک در مورد نیاز به
ترس یا احترام خدا میگویند ،خالصه کنید.
 (aخروج  - ۲۰:۲۰ترس از خدا ...............
 (bتثنیه  - ۲۹:۵به اسرائیلیان حکم شده است که از خدا بترسند تا ....................
 (cایوب  - ۲۸:۲۸ترس از خداوند  ..............است.
 (dمزمور  - ۹:۱۹ترس از خداوند ..............
 (eمزمور » - ۱۹-۱۸:۳۳اینک چشم خداوند بر آنانی است که از او میترسند تا
.............
 (fمزمور  - ۹:۸۵کسانی که از خداوند میترسند  ..........................خواهند یافت.
 (gمزمور  - ۱۱:۱۰۳خداوند کسانی را که از او میترسند ،مورد ........................
 (hامثال  - ۲۷:۱۴ترس از خداوند .........................
 (iمالکی » - ۲:۴اما برای شما که از اسم من میترسید ،آفتاب عدالت طلوع
خواهد کرد و ..........................
 (jلوقا  - ۵۰:۱کسانی که از او میترسند  ...................خواهند یافت.
 (kفیلیپیان » - ۱۳-۱۲:۲نجات خود را به ترس و لرز بهعمل آورید زیرا خداست
که .................
 (lمکاشفه  - ۱۸:۱۱کسانی که اسم خدا را حرمت مینهند  ...................خواهند
یافت.
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جالل دادن خدا
پرستش در روح و راستی
گفتگوی عیسی با زن سامری که در مقدمۀ این درس قید کردیم ،الگوی عبادتی
در کلیساست .این است آنچه که عیسی به او گفت» :لیکن ساعتی میآید بلکه ٓ
االن
ِ
پرستندگان حقیقی پدر را به روح و راستی پرستش خواهند کرد ،زیرا
است که در آن
که پدر مثل این پرستندگان خود را طالب است .خدا روح است و هر که او را
پرستش کند میباید به روح و راستی بپرستد« )یوحنا .(۲۴-۲۳:۴
بعدها عیسی به شاگردانش فرمود که وقتی روح راستی بیاید ،ایشان را به تمام
راستی هدایت خواهد کرد .سپس فرمود» :او مرا جالل خواهد داد زیرا که او آنچه آن
من است خواهد گرفت و به شما خبر خواهد داد .هر چه از آن پدر است ،از آن من
است .از این جهت گفتم که از آنچه آن من است ،میگیرد و به شما خبر خواهد داد«
)یوحنا .(۱۵-۱۳:۱۶

روحالقدس
عیسی را
جالل میدهد
جالل دادن خدا عنصر اساسی در پرستش اوست .روحالقدس به ما کمک میکند
ِ
ِ
جمال خداوند ،ما را در پرستش یاری میکند.
کردن
خدا را جالل دهیم .او با آشکار
ما در این امر به کمک او نیاز داریم زیرا که جمال خداوند ،جمال قدوسیت است.
هنگامی که خداوند را در جمال قدوسیت پرستش میکنیم ،او را بهخاطر بزرگی و
قدوسیتش تسبیح میگوییم ،زیرا که قدوسیت هر صفت دیگر خدا را در بر میگیرد.
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همانطور که اشعۀ خورشید تمامی رنگهای طیف را ترکیب کرده ،بهصورت
درخشش خورشید و نوری هماهنگ عرضه میدارد ،بههمان ترتیب تمام صفات خدا
در قدوسیت او به هم میپیوندند .تنها او قدوس است )اول سموئیل  (۲:۲و از گناه
ً
مطلقا دور؛ بنابراین هر چه که او در تمام کارهایش انجام میدهد درست است ،زیرا
که کارهایش جلوۀ آن چیزی است که او هست .او که تصمیم گرفت فقط از روی
رحمتش با قربانی کردن پسرش ،ما را نزد خود آورد ،شایستۀ آن است که هر روز با
اعتمادی مملو از احترام به او نزدیک شویم ،با علم به اینکه او در تسبیحهای قومش
ساکن است و مشتاق است که مسئلت دل ایشان را به ایشان بدهد .ما هیچ درکی از
قدوسیت واقعی نداریم مگر اینکه توسط روحالقدس بر ما آشکار شود.
من در ابتدای تجربۀ مسیحیام ،بسیار خجول بودم و فکر اینکه بهطور علنی
خدمت کنم ،مرا به وحشت میانداخت .در خانه و در تنهایی بسیار خوب آکوردئون
مینواختم ،اما وقتی که سعی میکردم در جمع ،حتی جمعی کوچک بنوازم ،هرگز
نمیتوانستم سرود را به پایان برسانم .سپس به روحالقدس تعمید گرفتم .شبی که
روحالقدس بر من قرار گرفت ،احساس کردم که میتوانم در حضور هزار نفر هم
بنوازم ،لذا تصمیم گرفتم که در جلسۀ پرستشی یکشنبه آکوردئون نواخته ،سرود
بخوانم.
وقتی که زمان موعود فرا رسید ،تهوری را که به هنگام آمدن روح احساس کرده
بودم مرا ترک کرد و شروع به لرزیدن کردم .شکست در برابرم بود ،اما قدرت
روحالقدس را استدعا کرده ،به سوی صحنه رفتم .به محض آنکه شروع به نواختن
آکوردئون کردم ،یکبار دیگر قدرت روحالقدس را بر خود احساس کردم و توانستم
بخوانم و بنوازم .اما هنگامی که سرودخوانی خود را به اتمام رساندم ،متوجه شدم که
ِ
استعداد آوازخوانی من توجه داشت و نه
ظاهرا هیچ کس نه به
چیزی تغییر کرده بود:
ً
به نواختن آکوردئونم .اکثر افراد حاضر در جمعیت چشمان خود را بسته و دستهای
خود را برای پرستش خدا باال برده بودند .روحالقدس مرا بهکار گرفته بود ،اما
خداوند جالل یافت!
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چنانکه در آخرین درس خود بیان کردیم ،داود یکی از معدود شخصیتهای
ً
دائما بر او بود .مزامیر داود ،روحی را که بر او بود
عهدعتیق است که روح خداوند
منعکس کرده ،به وی کمک میکرد تا خدا را جالل دهد .مزامیر مملو از تسبیح و
شکرگزاری خدای متعال است ،خدایی که فراهمکنندۀ تمامی چیزهای نیکوست .آنها
بیانگر این هستند که روحالقدس چگونه بر ما قرار میگیرد تا جمال و ایثار او را در
نظر آوریم و آواز خود را در تسبیح و جالل خداوند و نجاتدهندهمان بلند کنیم.
 -۴کدام یک از کیفیات یا رفتارهای ذیل ،عناصر ضروری پرستش خدا در روح
و راستی میباشد؟
 (aاطاعت
 (bتسبیح
 (cتهور
 (dقدوسیت
 (eاحترام
 (fپری روحالقدس
 (gخدمت علنی

پرستش به زبان روح
هنگامی روحالقدس مکاشفهای از جمال قدوسیت خدا را بر ایمانداران آشکار
ً
مطلقا قاصر میمانند .گاهی اوقات یافتن کلمات به زبان انسانی
میسازد ،کلمات
ِ
دادن زبان
برای ابراز پرستشی مقبول غیرممکن میشود .در اینجا نیز روحالقدس با
روح به مدد ما میشتابد.
دعا در روح .دوست عزیزی به ما گفت که چگونه سالهای متمادی با زبانهای
ً
عمیقا پری روحالقدس را آرزو میکرد و اقرار مینمود که
روح مقاومت میکرد .او
قابلیت پرستش خدا را آنگونه که میخواهد ندارد .او دعا میکرد و میگفت:
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»خداوندا ،پری روح خود را به من عطا کن ،اما نمیخواهم به زبانی صحبت کنم که
نمیفهمم «.وقتی پاسخی به دعای خود نیافت ،سرانجام تصدیق کرد که باید خود را
ً
تماما تسلیم روحالقدس نماید.
بعد از اولین تجربۀ پرستشیاش در روح ،شهادت داد و گفت که گویی چشمهای
در روحش گشوده شده که تمام آنچه را که سعی کرده بود به خدا بگوید بیرون
ریخت .برای اولین بار خشنود شد از اینکه خدا را در روح و راستی پرستش نموده
است.
سرودخوانی در روح .خواندن سرود بخش مهمی از جالل دادن خداست .کسی
گفته است که »موسیقی زبان روح است «.کالم خدا امر کرده که »سرودهای روحانی«
برای خدا بخوانیم» :و با یکدیگر به مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی گفتگو
کنید و در دلهای خود به خداوند بسرایید و ترنم نمایید و پیوسته به جهت هر چیز
خدا و پدر را به نام خداوند ما عیسی مسیح شکر کنید« )افسسیان .(۲۰-۱۹:۵
»کالم مسیح در شما به دولتمندی و به کمال حکمت ساکن بشود و یکدیگر را
تعلیم و نصیحت کنید به مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی و با فیض در
دلهای خود خدا را بسرایید« )کولسیان .(۱۶:۳
خواندن مزامیر و سرودهای روحانی هم کل کلیسا را بنا میکند و هم شهادتی
است بر بیایمانان )اول قرنتیان  ۱۴مشاهده شود(.
ِ
خواندن »سرودهای روحانی« است ،به ما
سرود خواندن در روح که بهمعنی
کمک میکند تا احساسات باطنی خود را اعم از شادی ،تسبیح و پرستش به زبان
روح ،ابراز نماییم .اینها هر دو ،عناصر مهم و ضروری پرستش ما بوده ،هر دو توسط
روحالقدس مسح شده میباشند .پولس رسول گفته است» :به روح دعا خواهم کرد و
به عقل نیز دعا خواهم نمود؛ به روح سرود خواهم خواند و به عقل نیز خواهم
خواند« )اول قرنتیان .(۱۵:۱۴
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 -۵دو طریق پرستش به زبان روح و فایدۀ هر یک را بنویسید.
...................................... (a
........................................ (b
استانلی هورتون

)M. Horton

 ،(Stanleyعالم الهیات مسیحی ،مینویسد که

ایمانداران کلیسای اولیه میدانستند که بههنگام پرستش» ،بهطور بایسته قادر به تسبیح
و جالل دادن خداوند نیستند .ایشان انتظار داشتند که در روح سرود بخوانند ،در روح
دعا کنند ،و عطایا و خدمات روح را تجربه نمایند ...ایشان هر روز  ...در روح
میزیستند و در روح سلوک میکردند«.

خدمت به خدا
برخی از لغات یونانی که »پرستش« ترجمه شدهاند ،میتوانند »خدمت« نیز
ترجمه شوند )در فارسی بهجای خدمت ،کلمۀ »عبادت« نیز بهکار برده میشود که
بهمعنی بندگی کردن و خدمت کردن نیز میباشد( .یک نمونۀ آن در رومیان ۱:۱۲
یافت میشود» :لهذا ای برادران شما را به رحمتهای خدا استدعا میکنم که
بدنهای خود را قربانی زندۀ مقدس پسندیدۀ خدا بگذرانید که عبادت معقول
شماست«.
در یک ترجمۀ انگلیسی ) ،(KJVاین آیه با این کلمات خاتمه مییابد ...» :که
خدمت معقول شماست« .بدینسان یکی از طرقی که روحالقدس به شما کمک میکند
تا خدا را خدمت کنید ،قادر ساختن شما به وقف کامل خود به خدا میباشد.
همان کلمه از سوی پولس در نامهاش به فیلیپیان بهکار برده شده است» :خدا را
در روح عبادت )خدمت( میکنیم و به مسیح عیسی فخر میکنیم و بر جسم اعتماد
نداریم« )فیلیپیان .(۳:۳
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روزه و دعای حنا در هیکل هر دو در ترجمههای مختلف خدمت و عبادت
ترجمه شدهاند .هنگامی که پولس در مورد خدمت خداوند با کمال فروتنی و اشکها
صحبت میکند ،کلمۀ خدمت را میتوان عبادت نیز ترجمه کرد )اعمال .(۱۹:۲۰
خیلی مشکل نیست که روزه و دعا و اشکها را با عبادت آمیخت ،اما عبادت
چیزی بیش از آن است .نویسنده رساله به عبرانیان میگوید که عیسی خود را
بهواسطه روح ابدی فدا کرد تا ما بتوانیم از گناهانمان طاهر شده ،خدای زنده را
خدمت )عبادت( کنیم )عبرانیان  .(۱۴:۹بهعبارت دیگر ،زندگی روزانۀ ما در روح،
نوعی پرستش خدا است .هر چه که میگوییم یا انجام میدهیم ،میتواند وسیلۀ
عبادت روحانی باشد! این بود منظور پولس رسول هنگامی که این کلمات را برای
کولسیان نوشت» :و آنچه کنید در قول و فعل ،همه را به نام عیسی خداوند بکنید و
خدای پدر را بهوسیله او شکر کنید .و آنچه کنید ،از دل کنید بهخاطر خداوند و نه
بهخاطر انسان  ...چونکه مسیح خداوند را بندگی میکنید« )کولسیان .(۲۴-۲۳،۱۷:۳
 -۶با خواندن رومیان  ۱۲میتوانیم نکاتی در مورد عبادت روحانی از طریق
خدمت فرا بگیریم و آنها را در زندگیمان پیاده کنیم .جدول ذیل را از طریق یافتن
امرها و نهیها از این فصل تکمیل کنید .این اولین گام در خدمت مسیح بهعنوان
عبادت روحانی است.
نهیها ...
 (aهمشکل این جهان مشوید )آیۀ .(۲
 (bفکرهای بلندتر از آنچه شایسته است
مکنید )آیه .(۳
 (cدر اجتهاد کاهلی نورزید )آیۀ .(۱۱
 (dخود را دانا مشمارید )آیۀ .(۱۶
 (eبه عوض بدی ،بدی مرسانید )آیه .(۱۷
 (fانتقام خود را مکشید )آیه .(۱۹

امرها ...
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 -۷رومیان  ۱۲به ما همچنین میگوید که چگونه خدمت کنیم .بر پایۀ آیههای ۶
تا  ۸و  ،۲۰جمالت ذیل را تکمیل کنید.
 (aاگر کسی نعمت نبوت دارد ،بگذارید....................
 (bاگر نعمت خدمت دارد ،اجازه دهید.......................
 (cاگر عطای کسی تعلیم است ،به او اجازه دهید......................
 (dاگر نعمت بر آوردن نیازهای دیگران را دارد ،به او اجازه دهید..................
 (eاگر نعمتش رهبری است ،به او اجازه دهید..................
 (fاگر نشان دادن رحمت است ،بگذارید که ....................
 (gاگر دشمنتان گرسنه باشد................................. ،
 (hاگر تشنه باشد.....................
عیسی در َ َ
مثل میشها و بزها معنی پرستش روحانی از طریق خدمت را به
شاگردانش تعلیم داد )متی  .(۴۱-۳۱:۲۵او ما را به جهان فرستاد تا به نیازهای دیگران
رسیدگی کنیم .ما باید به ایشان آب زندهای را که از او دریافت کردهایم بنوشانیم؛ باید
نان حیات یعنی کالم ابدی را با کسانی که در گناه گم شدهاند تقسیم کنیم .همچنین
باید به نیازهای جسمانیشان پاسخ دهیم طوری که انگار این کار را برای خداوند
میکنیم .این است عبادت روحانی که در عمل پیاده شده است!
 -۸متی  ۴۶-۳۱:۲۵را بهدقت بخوانید .سپس دور حرف مقابل هر جملۀ تکمیلی
صحیح دایرهای بکشید.

در اینجا بهنظر میرسد که پایۀ داوری.............،
 (aپاسخی است که شنوندگان به نیازهایی که مشاهده کردهاند دادهاند.
 (bعدم قابلیت شنوندگان در جذب معرفت میباشد.

از پاسخ پسر انسان به کسانی که پاداش یافتهاند ،چنین در مییابیم که............
 (cشخص اگر قرار است که شایستۀ نجات شود ،باید با کوشایی کار کند.
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 (dخدمت به نیازهای انسانی همانند خدمت به خود اوست.

تنبیه بر اساس یکی از موارد زیر صورت خواهد پذیرفت:
 (eمقدار کاری که شخص انجام داده است به نسبت آنچه که میتوانست انجام
دهد.
 (fقصور از پاسخگویی به نیازهای مردم در همه جا ،به مثابۀ قصور نسبت به
مسیح است.

در این مثل پرمعنی ،بهنظر میرسد که عیسی میخواهد چنین چیزی بگوید.........:
 (gپرستش اگر با اعمال همراه نباشد ،محبت شخص به خدا را منعکس
ً
اساسا مرده است.
نمیسازد؛ چنین پرستشی
 (hپرستش به هر شکلی که باشد مقبول است ،چه با عمل توام باشد و چه نباشد.

دعا به درگاه خدا
اگر از نمونۀ دعا در روح که در عهدجدید آمده است پیروی کنیم ،دعاهایمان
مؤثرتر خواهند بود .پولس گفته است که» :با دعا و التماس تمام در هر وقت در روح
دعا کنید« )افسسیان  .(۱۸:۶این مفهوم وسیعی است که همچنین شامل آن چیزی
میشود که او آن را دعا با روح نیز مینامد .پولس میگوید» :زیرا اگر به زبانی دعا
کنم ،روح من دعا میکند لیکن عقل من برخوردار نمیشود )یعنی آنچه را که دعا
میکنم نمیفهمم( .پس مقصود چیست؟ به روح دعا خواهم کرد و به عقل نیز دعا
خواهم کرد« )اول قرنتیان  .(۱۵-۱۴:۱۴هر ِ
دو اینها میتوانند و باید دعا در روح
ً
حتما توجه خواهید کرد که در این متن ،دعا عالوه بر درخواست ،هم شامل
باشند.
تسبیح میشود )آیۀ  ،(۱۶و هم شکرگزاری.
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عیسی در آنچه که ما آن را دعای ربانی )دعای خداوند( )متی  (۱۳-۹:۶مینامیم،
معنی عبادت روحانی را به ما میآموزد:
ای پدر ما که در آسمانی ،نام تو مقدس باد،
ملکوت تو بیاید،
ارادۀ تو چنانکه در آسمان است بر زمین نیز کرده شود.
نان کفاف ما را امروز به ما بده،
و قرضهای ما را ببخش ،چنانکه ما نیز قرضداران خود را میبخشیم.
و ما را در آزمایش میاور ،بلکه از شریر ما را رهایی ده.
زیرا که ملکوت و قوت و جالل تا ابداالباد از آن توست.
آمین.
اکنون به عبارات آغازین این دعا نظری افکنده ،مشاهده خواهیم کرد که چگونه
به آنچه که در مورد پرستش روحانی گفتیم ،مربوط میشود.

نام تو مقدس باد :احترام و تکریم
دعای ربانی با تصدیق حرمت مقدسی که باید بر نام خدا گذاشته شود ،آغاز
میگردد .وقتی که خدا در ده فرمان موسی ،معیار خود را برای زندگی مقدس ارائه
داد ،تأکید کرد که نام او باید مکرم شمرده شود» :نام یهوه ،خدای خود را به باطل مبر
زیرا خداوند کسی را که اسم او را به باطل برد ،بیگناه نخواهد شمرد« )خروج
.(۷:۲۰
اگر به گفتگوی مردم بیایمان بهدقت گوش دهید ،خیلی زود متوجه خواهید شد
که نام خدا را بیهوده و به بطالت بر زبان میرانند .این به شما کمک خواهد کرد که
اهمیت حرمتگذاری به نام خداوند را درک کنید .نام او مقدس است .دیوها با
شنیدن ندای اسم عیسی بر خود میلرزند )لوقا ۱۷:۱۰؛ اعمال  ۱۸:۱۶مشاهده شود(.
نجات فقط از طریق نام عیسی میسر است )اعمال  .(۱۲:۴فیلیپیان  ۱۱-۶:۲توضیح
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میدهد که چرا باید نام عیسی را فراتر از هر نام دیگری محترم شمرده ،تکریم نماییم:
»که چون در صورت خدا بود ،با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد ،لیکن خود را
خالی کرده ،صورت غالم را پذیرفت و در شباهت مردمان شد .و چون در شکل
انسان یافت شد ،خویشتن را فروتن ساخت و تا به موت بلکه تا به موت صلیب
مطیع گردید«.
»از این جهت خدا نیز او را بهغایت سرافراز نمود و نامی را که فوق از جمیع
نامهاست بدو بخشید .تا به نام عیسی هر زانویی از آنچه در آسمان و بر زمین و زیر
زمین است خم شود ،و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح ،خداوند است برای
تمجید خدای پدر«.
شنیدم که در کلیسایی ،ایمانداران مشغول پرستش خدا شدند .همین که پرستش
را شروع کردند ،قدرت روحالقدس بر ایشان آمد و هر یک از ایشان به توصیف نام
عیسی پرداخت .یک مرد خداترس با صدای بلند شروع به صحبت کرد و گفت:
»عجیب است نام عیسی .نام او عمانوئیل است یعنی خدا با ما «.دیگری پاسخ داد:
»نام او تسلیدهنده است ،سرور سالمتی «.و دیگری گفت» :نام او نجاتدهنده،
تعمیددهنده و شفادهنده است «.و به همین ترتیب پرستش ادامه یافت و اشخاص
مختلف بیان کردند که نام او چه معنی برای ایشان دارد .بهراستی که نام او شایستۀ
عبادت ماست! نام او مقدس باد!
 -۹این آیات را در کتابمقدس بیابید؛ در دفتر یادداشتتان بنویسید که هر یک
ً
شخصا چه معنایی دارد .برای
در مورد نام عیسی چه میگوید و این نام برای شما
پرستش او بهخاطر قدرت نامش وقت صرف کنید.
 (aاشعیا ۶:۹
 (bمرقس ۱۷:۱۶
 (cیوحنا ۱۲:۱
 (dیوحنا ۱۴-۱۳:۱۴؛ ۲۴:۱۶
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 (eاعمال ۱۶:۳؛ یعقوب ۱۴:۵
 (fاعمال ۱۲:۴؛ رومیان ۱۳:۱۰
 (gمکاشفه ۱۶:۱۹
اگر آیهیاب در دسترس داشته باشید ،با یافتن سایر آیات مربوط به نام خدا و نام
عیسی ،بسیار تقویت خواهید یافت.

ملکوت تو بیاید :جالل دادن خدا
مضمون موعظۀ عیسی در انجیل متی ملکوت آسمان است .او چنین تعلیم داد که
ملکوت آسمان »گنجی را ماند ،مخفی شده در زمین که شخصی آن را یافته ،پنهان
نمود و از خوشی آن رفته ،آنچه داشت فروخت و آن زمین را خرید« )متی .(۴۴:۱۳
در آن َ َ
مثل ،عیسی همان »شخص« است؛ زمین ،جهان است و گنج ،ملکوت
اوست .عیسی با خون پربهای خود جهان را خرید ،اما هنوز مالک آن نشده است.
گنجی که از نظر جهان پنهان است ،ملکوتی است که روحالقدس هم اینک در دل
ایمانداران کامل میکند .او ایشان را آمادۀ حکومت میکند ،برای آن زمان که مسیح
بازگردد و ملکوتش را بر پا دارد.
پولس تحت الهام روح ،از جالل آتی مسیح صحبت میکند» :چیزهایی را که
چشمی ندید و گوشی نشنید و بهخاطر انسانی خطور نکرد ،یعنی آنچه خدا برای
دوستداران خود مهیا کرده است« )اول قرنتیان  .(۹:۲سپس اضافه میکند» :اما خدا
آنها را به روح خود بر ما کشف نموده است «.گاه که اذهان ما محو حضور مبارک
ِ
ِ
رستگاران تمامی اعضا میشود ،خدا حجابها را برای
سعادت همراهی با
مسیح و
لحظهای کنار میزند تا به ما چشماندازی از جاللی که مکشوف خواهد شد نشان
دهد )مکاشفه ۲۱و .(۲۲تعجبی ندارد که ما مشتاق تکمیل و اتمام برنامۀ
ِ
بخش خدا باشیم.
رستگاری
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ِ
شتاباندن ملکوت خدا داشته باشید؟ متی
 -۱۰آیا میدانید که میتوانید سهمی در
 ،۱۴:۲۴سپس متی  ۳۸-۳۷:۹و لوقا  ۲:۱۰را بخوانید .توضیح دهید چگونه میتوانید
ِ
شتاباندن ملکوت او در جالل دادن خدا شرکت کنید) .از دفتر یادداشتتان استفاده
با
کنید(
چه روز پرشکوهی خواهد بود وقتی که عیسی ملکوتش را برقرار کند ،روزی که
خواهیم توانست با فرشتگان اطراف تخت او بسراییم» :مستحق است برۀ ذبح شده که
قوت و دولت و حکمت و توانایی و اکرام و جالل و برکت را بیابد!  ...تختنشین و
بره را برکت و تکریم و جالل و توانایی باد تا ابداالباد!« )مکاشفه .(۱۳-۱۲:۵
تا فرا رسیدن آن روز ،باشد که تحت مسح روح همواره دعا کرده ،بگوییم:
»ملکوت تو بیاید!«

ارادۀ تو کرده شود :خدمت
سومین مطلبی که عیسی تعلیم داد که در دعا بگوییم ،این است» :ارادۀ تو کرده
شود «.چه کسی بهتر از روحالقدس فکر و ارادۀ خدا را میداند؟ در اول قرنتیان -۹:۲
 ۱۱به ما گفته شده است که خدا ارادهاش را بهواسطه روح خود بر ما آشکار میسازد.
او به مؤثرترین وجه میتواند به ما کمک کند تا برای انجام ارادۀ خدا دعا کنیم؛ با
موعظه شدن کالم خدا ،این دعای ما پاسخ خواهد یافت.
زندگی عیسی سرمشق ماست برای اینکه بدانیم بزرگترین طریق خدمت خدا،
انجام ارادۀ اوست .عیسی بهمنظور انجام ارادۀ پدر رنج کشید و زحمت دید )لوقا
 ۴۲:۲۲مشاهده شود(؛ و روحالقدس همواره حاضر بود که به او کمک کند )لوقا ،۱:۴
 ۱۴و  ۱۹-۱۸مشاهده شود( .شما میتوانید آنگونه که عیسی زیست ،زندگی کنید.
اگر اجازه دهید که همان روح به شما کمک کند تا ارادهاش را بجا آورید ،زندگی شما
نیز برکتی خواهد بود برای خدا.
رومیان  ۲۷:۸میگوید که روحالقدس چگونه به ما کمک میکند» :و او که
تفحصکنندۀ دلهاست ،فکر روح را میداند زیرا که او برای مقدسین بر حسب ارادۀ
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خدا شفاعت میکند «.حتی هنگامی که نمیدانیم چگونه دعا کنیم ،روحالقدس
میداند چگونه ما را در دعا کمک کند و او برای ما شفاعت میکند تا ارادۀ خدا در
زندگی ما کرده شود.
 -۱۱اگر برای انجام ارادۀ خدا دعا کنیم ،باید آمادۀ اطاعت و خدمت او باشیم.
عیسی به شاگردان گفت که دعا کنند تا خداوند برای حصاد کارگرانی بفرستد )متی
.(۳۸-۳۶:۹
 (aدر پاسخ به دعاهای ایشان ،خدا چه کسی را فرستاد؟
 (bاین امر را چگونه میتوانید در مورد میل خود برای انجام ارادۀ خدا پیاده کنید؟
 -۱۲در این درس ،در مورد پرستش روحانی یا پرستش در روح صحبت کردیم.
پرستش خدا در روح و راستی مستلزم اطاعت ،احترام ،تسبیح ،جالل دادن نامش،
تعهد به ارادهاش ،زندگی پاک و مقدس ،و خدمت به ملکوتش میباشد .اکنون وقت
آن است که پرستشی را که نثار خدا میکنید مورد سنجش قرار دهید .آیا پرستشی
ً
صرفا شکلی از پرستش است بدون معنی واقعی؟ بهترین راه برای
است روحانی ،یا
اینکه مقبول خدا واقع شوید ،این است که او را در روح و راستی پرستش کنید .خود
ً
تماما تسلیم هدایت او کنید و اجازه دهید که روحالقدس معنی حقیقی
را در زندگی
پرستش را به شما بیاموزد.
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خودآزمایی
سؤاالت چند گزینهای :دور حرف مقابل بهترین عبارت تکمیلی برای جمالت

زیر ،دایره بکشید.

 -۱بر طبق یوحنا  ،۳۹-۳۷:۷آب زندهای که عیسی میدهد ،عبارت است از:
 (aبرکت مالی
 (bاحکام خدا
 (cمشارکت با خدا
 (dروحالقدس
 -۲کدام یک از اینها جزئی از مفهوم خداترسی نمیباشد؟
 (aهراس
 (bتکریم
 (cجالل دادن
 (dاحترام
 (eاطاعت
 -۳نمونۀ اشعیا ) (۶-۱:۶به ما میآموزد که هنگامی که بهواسطه حضور خدا
لمس میشویم ،خواهیم خواست که:
 (aاز داوری او بگریزیم.
 (bخدا را تکریم کرده ،خود را تسلیم او نماییم.
 (cاز امیال خود پیروی کنیم.
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 -۴چرا ترس از خدا جزء ضروری پرستش روحانی است؟
 (aباعث میشود که از او اطاعت کنیم زیرا که در غیر این صورت چنین
نمیکنیم.
 (bباعث میشود که با احترام به خدا نزدیک شویم زیرا که قدوسیت او را
تصدیق میکنیم و اینکه او سزاوار محبت و اطاعت ما است.
ً
تماما ما را کنترل کند ،زیرا که بدون
 (cاین تنها طریقی است که خدا میتواند
ترس توان اطاعت از او را نداریم.
 -۵سراییدن در روح طریقی است برای:
 (aپرستش او با درک و فهم.
ِ
شدن فکر روح.
 (bآشکار
 (cجالل دادن خدا.
 -۶کلمۀ دیگری که برای پرستش میتوان استفاده کرد کدام است؟
 (aخدمت
 (bاطاعت
 (cبنا
 -۷اصل خدمت بهعنوان پرستش بدین معنی است که:
 (aهر کاری که انجام میدهیم ،میتواند طریقی باشد برای پرستش روحانی.
 (bپرستش فقط میتواند در جلسات کلیسا صورت پذیرد.
 (cاعمال ما مهمتر از پرستش لفظی میباشد.
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سؤاالت درست  -غلط :جمالت درست را با حرف  Tو جمالت غلط را حرف

 Fمشخص کنید.

 -۸ ...رومیان فصل  ،۱۲رهنمودهای مهمی در خصوص پرستش روحانی ارائه

میدهد.
َ َ -۹ ...
حکم کمک
مثل میشها و بزها مشخص میکند که کمک به نیازمندان ،در
ِ
ِ
خود عیسی است.
به
 -۱۰ ...دعا با عقل مهم است ،اما نسبت به دعا با روح ،از روحانیت کمتری
برخوردار است.
 -۱۱ ...شما میتوانید احترام یک شخص را به خدا بر اساس نحوۀ برخوردش با
نام خدا ارزیابی کنید.
 -۱۲ ...ملکوت خدا فقط زمانی خواهد آمد که همه خدا را پرستش کنند.

 -۱۳ ...در َ َ
مثل گنج مخفی در زمین ،گنج ،همان ملکوت خداست.

 -۱۴ ...تنها طریق دانستن ارادۀ خدا هدایت شدن توسط روح خدا میباشد.
 -۱۵ ...خداترسی چیز خوبی است.

 -۱۶ ...پرستش در روح و راستی بدون اطاعت غیرممکن است.

 -۱۷ ...پرستش برای اینکه مقبول باشد ،باید به زبان خود شخص بیان شود.
ِ
سراییدن مزامیر و سرودها نسبت به سراییدن در روح از اهمیت کمتری
-۱۸ ...
برخوردار است.
 -۱۹ ...روزه و دعا اغلب با پرستش روحانی همراه میباشد.
 -۲۰ ...زندگی روزانۀ ما در روح ،یک عمل پرستشی است.
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پاسخ صحیح تمرینها
 (a -۷کاربرد آن به تناسب ایمانش
 (bخدمت
 (cتعلیم
 (dتشویق
 (eبخشش سخاوتمندانه
 (fحکومت با سعی بلیغ
 (gانجام آن با خوشی
 (hخوراک دادن به او
 (iچیزی برای نوشیدن به او دادن
 (a -۱رفیع و جالل یافته )سرافراز شده(.
 (bترس
 (cبهعنوان نجس
 (dبهواسطه ذغال آتش مذبح خدا
 (eمطیع
 (a -۸پاسخی است که شنوندگان به نیازهایی که مشاهده کردهاند دادهاند.
 (dخدمت به نیازهای انسانی همانند خدمت به اوست.
 (fقصور از پاسخگویی به نیازهای مردم در همه جا ،به مثابۀ قصور نسبت به
مسیح است.
 (gپرستش اگر با اعمال همراه نباشد ،محبت شخص به خدا را منعکس
ً
اساسا مرده است.
نمیسازد؛ چنین پرستشی
 -۲ترس عظیمی کل کلیسا و تمام کسانی را که ماجرای حنانیا و سفیره را
شنیدند ،در بر گرفت.
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 (a -۹نام او عبارت است از عجیب ،تسلیدهنده ،خدای متعال ،پدر سرمدی،
سرور سالمتی.
 (bدیوها در نام او بیرون رانده میشدند.
 (cبهواسطه نام او ،بدل به فرزندان خدا میشویم.
 (dهنگامی که در نام او استدعا میکنیم ،دعاهای ما پاسخ داده شده ،و
نیازهایمان برآورده میشوند.
 (eدر نام او شفا هست.
 (fنجات در نام او داده میشود.
 (gاو شاه شاهان و خداوند خداوندان است.
 -۳ترجمهای که شما مورد استفاده قرار میدهید ،ممکن است متفاوت باشد .به
هر حال ،پاسخهایتان باید شبیه اینها باشد:
 (aمرا از گناه باز میدارد.
 (bتا ایشان و فرزندان ایشان را نیکو باشد.
 (cحکمت
 (dطاهر بوده ،تا ابد دوام مییابد.
 (eایشان را از موت برهاند.
 (fنجات
 (gمورد محبت و رحمت قرار خواهد داد.
 (hچشمۀ حیات است.
 (iبر بالهای وی شفا خواهد بود.
 (jرحمت
 (kدر شما کار میکند.
 (lپاداش
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 -۱۰پاسخ خودتان .پاسخ پیشنهادی ما این است :من میتوانم دعا کنم تا
ایمانداران با انجیل به سراسر جهان بروند تا همگان بتوانند بشنوند و این فرصت را
بیابند که مسیح را بهعنوان خداوند و نجاتدهنده بپذیرند.
 -۴همۀ اینها عناصر ضروری هستند به استثناء  (cتهور ،و  (gخدمت علنی.
 (a -۱۱همان شاگردانی را که در حال دعا بودند فرستاد.
انجام ارادۀ خدا بر
 (bپاسخ خودتان .میتوان انتظار داشت که اگر برای
ِ
روی زمین دعا کنیم ،او برای تحقق ارادهاش ما را بهکار خواهد گرفت .باید آماده
باشیم که او را خدمت کنیم.
 (a -۵دعا در روح  -رسول وقتی که میگوید »با روح خود دعا میکنم«،
مشخص میشود که وی به زبان ناشناختهای دعا میکند ،در مواقعی که برای ابراز
پرستش نمیتواند کلمات مناسبی را بیابد.
 (bترنم در روح  -به ما کمک میکند تا از طریق موسیقی احساسات باطنی
شادی ،تسبیح و پرستش را ابراز کنیم.
 -۶تذکر :پاسخ شما ممکن است بر حسب ترجمهای که بهکار میبرید ،متفاوت
باشد ،اما معنی آنها یکسان است.
 ... (aمتبدل شدن از طریق تازه شدن فکر.
 ... (bبر طبق میزان ایمانی که خدا به شما داده است ،با قضاوتی متعادل به
خود بیندیشید.
 ... (cشور و شوق روحانیتان را حفظ کنید و خداوند را خدمت نمایید.
ِ
افراد اقشار پایین.
 ... (dمایل به آمیختن با
 ... (eآنچه که در نظر همگان درست است.
 ... (fجایی برای غضب خدا باقی گذاشتن )اجازه بدهیم که خدا آن را در
دست بگیرد(.

درس نهم

عطایای روحانی

عیسی وقتی به شاگردانش وعده داد که روحالقدس را خواهد فرستاد تا در ایشان
ساکن شود ،به آنان چنین فرمود» :او مرا جالل خواهد داد زیرا که از آنچه آن من
است خواهد گرفت و به شما خبر خواهد داد« )یوحنا  .(۱۴:۱۶بهعبارت دیگر،
روحالقدس مسیح را بر جهان آشکار خواهد ساخت.
به این منظور ،یکی از کارهایی که او میکند ،این است که به جهان نشان دهد که
خدا چه چیزهایی میتواند انجام دهد .او این کار را بهواسطه عطایای روح انجام
میدهد .بهیاد میآورید که در یکی از درسهای پیشین ،فرا گرفتیم که پدر ،پسر و
روحالقدس دارای علم مطلق ،قدرت مطلق بوده ،در همه جا حاضر میباشند .این هر
سه صفت در تجلیهای روح که در اول قرنتیان  ۱۰-۸:۱۲آمده آشکار شده است.
تجلیهای مافوقطبیعی روح گواهی میدهد که خدا زنده است و به نیازهای مردم
توجه دارد .روحالقدس عطایا را به کلیسا میدهد تا بدن مسیح را بنا کند.
ً
قطعا توجه کردید که ما اصطالحات عطایای روح و تجلیهای روح را بهطور
هممعنی بهکار میبریم؛ این اصطالحات ،هر دو داللت بر همان فعالیتهای
روحالقدس دارند .او عطایای مافوقطبیعی خود را بر حسب ارادهاش به ایمانداران
عطا میکند .هدف از بخشیدن این عطایا بنای بدن ایمانداران و جالل یافتن مسیح
است.
در این درس ،بهاختصار عطایای روح را مطالعه کرده ،خواهیم دید که آنها چگونه
قدرت عیسی را به کلیسایش ،و از طریق کلیسا ،به جهان آشکار میسازد.
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رئوس مطالب

ِ
اشارات کتابمقدس
بررسی
عطایای تکلمی
عطایای قدرت
عطایای مکاشفهای

اهداف درس
پس از مطالعۀ این درس ،باید بتوانید:
● ُنه عطای روح را که در اول قرنتیان  ۱۲آمده است فهرستوار بیان کرده،
تعریف مختصری از هر یک ارائه دهید.
● هدف عطایای روح را بیان کنید.
● توضیح دهید چه کسی میتواند عطیهای از روح را دریافت کند.
● نیاز به عملکرد عطایای روح در کلیسای امروزی و میل به دریافت عطایا را
مورد ارزیابی قرار دهید.

عطایای روحانی ۲۲۵

فعالیتهای یادگیری
 -۱درس را به همان شیوۀ دروس قبلی مطالعه کنیدً .
لطفا تمام آیات تعیین شده را
خوانده ،تمام تمرینها را انجام دهید.
ِ
درآمد این درس ،اول قرنتیان فصلهای  ۱۲و  ،۱۴و رومیان
 -۲بهعنوان پیش
فصل  ۱۲را بخوانید.
 -۳خودآزمایی انتهای درس را انجام دهید و پاسخهای خود را کنترل کنید.

متن درس

ِ
اشارات کتابمقدس
بررسی

بررسی کتاب اعمال رسوالن و رسالهها بهروشنی آشکار میسازد که کلیسای
ً
مرتبا تجلیات مافوق طبیعی روحالقدس را تجربه میکرد .این تجلیات ،عطایایی
اولیه
بودند برای جمع کلیسا و هدفشان بنای کلیسا و جالل دادن عیسی بود .اما
روحالقدس این عطایا را از طریق فرد فرد ایمانداران متجلی میساخت ،ایماندارانی
ً
تماما تسلیم روح نموده ،به او اجازه داده بودند که از طریق ایشان کار کند.
که خود را
در کتابمقدس اشارات چندی به عطایای روحانی شده است .کاملترین آنها در
اول قرنتیان  ۱۲و  ۱۴یافت میشود .در اینجا پولس رسول تعالیمی در مورد کاربرد
مناسب عطایا به کلیسای قرنتس ارائه میدهد .در آیههای  ۴تا  ۱۱در اول قرنتیان ،۱۲
ُنه عطیه قید شده است» :و نعمتها انواع است ولی روح همان؛ و خدمتها انواع
است اما خداوند همان .و عملها انواع است لیکن همان خدا همه را در همه عمل
میکند .ولی هر کس را ظهور روح به جهت منفعت عطا میشود .زیرا یکی را
بهوساطت روح ،کالم حکمت داده میشود و دیگری را کالم علم ،به حسب همان
روح .و یکی را ایمان به همان روح و دیگری را نعمتهای شفا دادن به همان روح .و
یکی را قوت معجزات و دیگری را نبوت و یکی را تمییز ارواح و دیگری را اقسام
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زبانها و دیگری را ترجمۀ زبانها .لیکن در جمیع اینها همان یک روح فاعل است
فردا بهحسب ارادۀ خود تقسیم میکند«.
که هر کس را ً
دومین اشاره در آیۀ  ۲۸آمده است ،که هشت عطیه در آن قید شدهاند .برخی از
اینها توسط فضالی کتابمقدس بهعنوان عطایای خدمت تلقی شدهاند» :و خدا قرار
داد بعضی را در کلیسا اول رسوالن ،دوم انبیا ،سوم معلمان ،بعد قوات ،پس
نعمتهای شفا دادن و اعانات و تدابیر و اقسام زبانها«.
شایان ذکر است که در فهرست اول ،تأکید بر روی عطایاست ،و در فهرست دوم
تأکید بر افرادی است که عطایا را دریافت کردهاند.
 -۱در فهرست دوم ،سه عطا هست که در فهرست اول قید نشدهاند؛ آنها
کدامند؟ ......................................
پولس در آیههای  ۳۰-۲۹به توضیح آیۀ  ۲۸میپردازد» :آیا همه رسول هستند ،یا
همه انبیا ،یا همه معلمان ،یا همه قوات؟ یا همه نعمتهای شفا دارند ،یا همه به
زبانها متکلم هستند ،یا همه ترجمه میکنند؟«
الزم است به دو اشارۀ دیگر به عطایای روحانی توجه کنیم .اولین آنها رومیان
 ۸-۶:۱۲میباشد؛ در درس  ،۸این آیهها را بههنگام اشاره به خدمت مسیحی بهعنوان
عملی پرستشی ،بهاختصار مطالعه کردیم.
»بنابراین ما باید عطایای مختلفی را که خدا بر طبق فیض خود به ما داده است
بکار ببریم :اگر عطیۀ ما اعالم کالم خداست باید آن را به فراخور ایمانی که داریم
انجام دهیم .اگر خدمت کردن است باید خدمت کنیم .اگر تعلیم دادن است باید تعلیم
بدهیم .اگر تشویق دیگران است باید چنان کنیم .مرد بخشنده باید با سخاوت و مدیر،
باید پر کار باشد و شخص مهربان با خوشی خدمت خود را انجام دهد« )نقل از
ترجمۀ مژده برای عصر جدید(.

عطایای روحانی ۲۲۷
چهارمین اشاره ،در افسسیان  ۱۳-۱۱:۴آمده است و مشتمل است بر توضیح
هدف از عطایا در کلیسا» :و او بخشید بعضی رسوالن و بعضی انبیا و بعضی مبشرین
و بعضی شبانان و معلمان را ،برای تکمیل مقدسین ،برای کار خدمت ،برای بنای
جسد مسیح ،تا همه به یگانگی ایمان و معرفت تام پسر خدا و به انسان کامل به اندازۀ
قامت پری مسیح برسیم«.
در اینجا سه هدف در مورد عطایا قید شده است:
 -۱بنای بدن مسیح
 -۲وحدت در ایمان و شناخت عیسی
 -۳بلوغ روحانی یا مسیحگونگی
 -۲در دفتر یادداشتتان جدولی با چهار ستون عمودی تهیه کنید .در هر ستون
عمودی ،یک دسته از آیاتی را که راجع به عطایا بحث کرده ،بنویسید .سپس نام هر
عطا را در یک ستون افقی ،زیر اولین دسته از آیات در ستون عمودی بنویسید .پس از
آن ،همان عطا را در آیات بعدی جستجو کنید و اگر آن عطا در این آیات نیز قید شده
باشد ،در همان ستون عمودی یادداشت کنید .به این منظور ،به نمونۀ زیر توجه کنید.
 ۱قرنتیان ۱۱-۷:۱۲
عطایای شفا

 ۱قرنتیان ۳۰-۲۸:۱۲
عطایای شفا

رومیان ۸-۶:۱۲
قید نشده

افسسیان ۱۱:۴
قید نشده

ً
تماما با یکدیگر تلفیق
استانلی هورتون یادآور میشود که اگر این فهرستها
ً
مجموعا  ۱۸تا  ۲۰عطیه وجود داشته باشد .واضح است
شوند ،این امکان هست که
که برخی از آنها از یکدیگر قابل تفکیک نمیباشند؛ برخی از دانشمندان کتابمقدس
بر این باورند که آنها را میتوان به عطایای خدمت و عطایای روحانی تقسیم کرد .ما
در بررسی مورد نظر خودمان ،از فهرست عطایای ُنهگانه که در قرنتیان ۱۱-۷:۱۲
آمده ،استفاده خواهیم کرد .ما آنها را به سه دسته به ترتیب ذیل تقسیم کردهایم:
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 -۱عطایای تکلمی :زبانها ،ترجمۀ زبانها ،و نبوت.
 -۲عطایای قدرت :ایمان ،شفا ،معجزات.
 -۳عطایای مکاشفهای :تشخیص ارواح ،کالم معرفت ،کالم حکمت.

نعمتها انواع است ولی روح همان

نظر محققین این است که عطایای تکلمی ،حاکی از حضور مطلق روحالقدس
میباشد )یعنی حضور او در همه جا(؛ عطایای قدرت نیز بر قدرت مطلق او تأکید
دارد؛ و عطایای مکاشفهای ،علم مطلق او را بر همه چیز متجلی میسازد .نکتۀ مهمی
که باید بهخاطر داشت این است که تمامی عطایای روحانی ،تجلیات روحالقدس
ِ
ایماندار پر از روح برای بنای کلیسا عمل میکند.
هستند که بهواسطۀ

عطایای تکلمی
تکلم بههنگام دریافت
عبارت تکلم به آن چیزی اشاره میکند که با صدای بلند گفته میشود ،یعنی یک
بیان صوتی .در این مفهوم ،این اصطالح توصیفکنندۀ تکلم به انواع زبانهایی است
که روحالقدس قدرت تکلمشان را میبخشد .وقتی کسی در روحالقدس تعمید
ِ
گواه فیزیکی آن را میتوان تکلم بههنگام دریافت نامید .تکلم
مییابد ،نخستین

عطایای روحانی ۲۲۹
بههنگام دریافت اولین نشانۀ فیزیکی تلقی میشود در مورد اینکه شخص عطیۀ
روحالقدس را که عیسی وعده داده بود دریافت کرده است .شخص پذیرنده بر آمدن
روح آگاهی مییابد ،زیرا که شادی ،قوت تسبیح خدا ،و شجاعت مقدس را بههنگام
پرستش و جالل دادن خدا بهفراوانی تجربه میکند .وقتی که روحالقدس بههنگام
تولد تازه در ما عمل کرد ،این آگاهی را به ما داد که فرزند خدا هستیم )رومیان -۵:۸
 .(۱۶او همچنین ما را قادر میسازد تا طبیعت کهنه خود را از خود دور نماییم
بعدا وقتی که در پری تعمید میآید ،به طریق پرشکوه و
)افسسیان .(۳۲-۱۷:۴
ً
جدیدی ،قدرت شهادت دادن را عطا میکند .این عطا ،در روز پنطیکاست بر
شاگردان نازل شد ،شاگردانی که قبالً از آن مسیح شده بودند .لذا این تعمید ،تجربهای
بود متعاقب تولد تازه )اعمال ۱۷-۱۴:۸؛ .(۷-۱:۱۹
در روز پنطیکاست پدیدۀ تکلم به زبانها موجب حیرت جمعیت شد .یهودیانِ
خداترس از بسیاری از سرزمینهای جهان آن صدا را شنیده ،گرد آمدند .ایشان از
ِ
پیروان جلیلی عیسی اعالم
شنیدن کار شگفتانگیز خدا که به زبان خود ایشان توسط
میشد حیرت کردند.
از آنجا که این پدیده غیر قابل توضیح بود ،پطرس رسول توضیحی کتابمقدسی
از آن را ارائه داد .نتیجۀ آن ،واکنش روحانی پرشکوهی بود .در این مناسبت ،زبانها
نشانۀ مافوق طبیعی بود برای بیایمانان مبنی بر اینکه پدیدهای که مشاهده میکردند،
عطای الهی بود )اول قرنتیان .(۲۲:۱۴
 -۳تکلم به زبانها نشانهای است برای دیگران تا بدانند که شخص عطیۀ
روحالقدس را دریافت کرده است .در اعمال فصل  ،۱۰گزارش اولین خدمت پطرس
رسول در بین غیریهودیان آمده است .آیههای  ۴۶-۴۴را بخوانید .در کدام مرحله
پطرس و دیگر ایمانداران دریافتند که غیریهودیان عطیۀ روحالقدس را دریافت
کردهاند؟ )یک پاسخ را انتخاب کنید(
 (aوقتی که در آب تعمید گرفتند.

 ۲۳۰درس نهم

 (bوقتی که دعای توبه را خواندند.
 (cوقتی که شروع به تکلم به زبانها نموده ،خدا را تسبیح خواندند.
 (dوقتی که بهطور مثبت به موعظۀ کالم واکنش نشان دادند.
در اکثر مواردِ ،
زبان مورد تکلم را نه شنوندگان درک میکنند و نه گویندۀ آن.
ِ
ستایش
نیازی هم به ترجمه نیست زیرا هدف زبانها در تکلم بههنگام دریافت،
ِ
بخشندۀ عطاست ،یعنی خدا .گرچه زبان ناشناخته برهانی است بر
اعتبار تجربه ،اما
گویا آن چیزی که مردم بیایمان را بیش از هر چیز دیگری تحت تأثیر قرار میدهد،
تغییری است که در شهادت ایمانداران رخ میدهد )اعمال .(۱۳:۴

تکلم خصوصی
تعلیم کتابمقدس در مورد تکلم به انواع مختلف زبانها ممکن است باعث ابهام
گردد مگر آنکه تفاوت میان هدف تکلم علنی و خصوصی به زبانهای مختلف را
درک کنیم .تجلی زبانها در اول قرنتیان  ۱۰:۱۲تکلمی علنی است ،یعنی برای خیر و
منفعت عامه میباشد )آیۀ  ۷مشاهده شود( .از آنجا که هدف این عطیه بنای
کلیساست ،باید همیشه برای بنای شنوندگان ترجمه شود.
از سوی دیگر ،تکلم خصوصی به زبانها برای بنای شخصی ایماندار میباشد.
وقتی در تنهایی در روح دعا میکنید یا سرود میخوانید ،نیازی به ترجمه نیست؛
ِ
خود عمل تکلم به زبانها باعث بنای ایماندار میشود )اول قرنتیان  ۲:۱۴و  .(۴به
کمک روحالقدس میتوانید به طریقی دعا کنید که بدون آن هرگز ممکن نمیبود،
زیرا که در روح رازهایی را بر زبان میرانید که فقط خطاب به خداست.
یکی از بزرگترین برکات تکلم خصوصی به زبانها ،هشیاری نسبت به حضور
خداست .در چنین شرایطی ،این وعدۀ عیسی را تجربه میکنیم که فرمود» :شما را
یتیم نخواهم گذاشت؛ نزد شما میآیم« )یوحنا .(۱۸:۱۴

عطایای روحانی ۲۳۱
تکلم خصوصی به زبانها بههنگام پرستش خدا ،فقط برای خود تکلمکننده است.
چنین تکلمی فقط خطاب به خدا است .تا زمانی که به روحالقدس اجازه میدهید که
در شما کار کند ،میتوانید همیشه از این تجربه برخوردار شوید .پولس فرمود» :خدا
را شکر میکنم که زیادتر از همۀ شما به زبانها حرف میزنم« )اول قرنتیان (۱۸:۱۴؛
ظاهرا به تکلم به زبانها در پرستش خصوصی خود اشاره میکند،
در این آیه ،پولس
ً
زیرا که در آیۀ  ،۱۹میگوید که در جمع ترجیح میدهد به زبان معمولی خود دعا کند
تا دیگران نیز بهره ببرند.
) -۴یک پاسخ را انتخاب کنید (.یک تفاوت مهم میان تکلم به زبانها بهطور
خصوصی و بهطور علنی ،این است که............
 (aتکلمهای علنی کلیسا را بنا میکند و تکلمهای خصوصی هیچ کس را بنا
نمیکند.
 (bتکلمهای علنی را باید ترجمه کرد ،حال آنکه تکلمهای خصوصی نیازی به
ترجمه ندارند.
 (cهمه کس میتواند عطیۀ تکلم خصوصی را داشته باشد ،حال آنکه تکلمهای
ً
صرفا به رهبران کلیسا عطا میشود.
علنی

تکلمهای علنی
سه تجلی روح است که بهعنوان تکلمهای علنی تلقی شدهاند :زبانها ،ترجمۀ
زبانها ،و نبوت.
 -۱تکلم به زبانها در جمع همواره برای گوینده ناشناخته است و معموال ً برای
شنوندگان نیز ناشناخته میباشند .این زبانها همیشه باید ترجمه شوند.
مترجم آن را به زبان خود بیان
 -۲ترجمه زبانها را روحالقدس عطا میکند و
ْ
مترجم زبان بهطور خودآگاه آن زبانها را نمیشناسد .در ضمن ،مترجم
میکند.
ِ
ِ
میتواند خود تکلمکننده به زبانها باشد ،یا شخص دیگری.
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 -۳نبوت تکلمی علنی است به زبان مأنوس شنوندگان که از سوی روح عطا
میشود.
ِ
شخص گوینده .به همان
هدف زبانها و ترجمۀ آن بیشتر بنای کلیساست تا بنای
ترتیب ،هدف نبوت نیز بنای کلیساست .بههنگام حضور غریبهها در جلسۀ عبادتی ،یا
ِ
نبودن مترجم ،عطای نبوت بسیار مفید و مناسب است.
در صورت
 -۵اول قرنتیان  ۵-۱:۱۴را بخوانید .وقتی که زبانها ترجمه نمیشوند ،چرا نبوت
مهمتر از زبانهاست؟
هدف نبوت و زبانها و ترجمۀ آنها یکی است .کاربرد این عطایا باعث تشویق و
نصیحت و تسلی کلیسا میشود ،چرا که روحالقدس از طریق آنها نیازهایی را که در
کلیسا مشاهده میکند ،برطرف میسازد )رومیان ۲۷-۲۶:۸؛ اول قرنتیان .(۱۵-۱۰:۲
بدینسان کلیسا بنا میشود .در مواردی روحالقدس کلیسا را بهطور خاص هدایت
میکند که برای صید جانها فعالیتی بهانجام برساند )اعمال  ۸:۱را با  ۳-۱:۱۳مقایسه
کنید(.
در مواقع دیگر ،او ارادۀ خود را از طریق منع خادمین خود از انجام برخی کارها
بهموقع اجرا میگذارد )اعمال  .(۱۰-۶:۱۶هدف دیگر نبوت بهروشنی در اعمال
 ۱۱-۱۰:۲۱مشاهده میشود ،هنگامی که روحالقدس »امور آینده« را به پولس نشان
میدهد )یوحنا  .(۱۳:۱۶از سایر آیات کتابمقدس میدانیم که پولس رسول بهطور
مستقیم از خداوند پیام دریافت میکرد )اعمال (۱۱:۲۳؛ در موارد دیگر ،این پیام
بهطور غیرمستقیم بهوساطت یک فرشته عطا میشد )اعمال  .(۲۴-۲۳:۲۷همۀ اینها
حاکی از توجه خداوند به حیات روحانی کلیسا و رشد و توسعۀ آن میباشد.
در عهدجدید ،نمونههای دیگری از زبانها و ترجمۀ آنها نیامده است ،اما دعاهای
چندی وجود دارد که میتوان آنها را پیامهای نبوتی نامید )لوقا ۷۹-۶۸ ،۵۵-۴۷:۱؛ و
 ۳۲-۲۹:۲مشاهده شود( .با این حال ،بر پایۀ توجه وسیع رسول به این موضوع در
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اول قرنتیان  ،۱۴میتوانیم نتیجه بگیریم که عطایای تکلمی بهوفور در قرنتس مشهود
بوده است.
بدینسان میتوان نتیجه گرفت که چه نبوتها و چه زبانهای توأم با ترجمه را
روحالقدس به کلیسا عطا میکرده تا آن را بنا کند .شاید این تجربه برایتان پیش آمده
باشد که بههنگام شنیدن موعظهای ،ناگهان احساس کردهاید که واعظ در واقع نبوت
میکند نه موعظه ،یعنی پیامش بهگونهای خاص از جانب روحالقدس است؛ این امر
بهطور خاصی باعث بنای کلیسا میگردد.
کلیسا باید عملکرد این عطایا را مورد تشویق قرار دهد ،زیرا که حضور و برکت
روحالقدس را به مجمع ایمانداران میآورند .اما در ضمن ،مهم است که ظرف خاکی
و انسانی تسلیم روحالقدس باشد تا توجه را نه بهسوی خود ،بلکه بهسوی خدا جلب
کند.
پولس رسول فصل  ۱۴اول قرنتیان را از این جهت برای مسیحیان قرنتس نوشت
چون دریافته بود که این عطایای مافوق طبیعی روحالقدس مورد سوء استفادۀ
ایمانداران قرار گرفتهاند .اگر زبانها و ترجمه یا نبوت به هر طریقی از حرکت روح
در بین ایمانداران بکاهد ،یا اگر همسو با تعالیم کتابمقدس نباشند ،مشخص است
که این امر کار جسم است و نه روح.
پولس رسول ما را ترغیب میکند که مشتاق عطایای روحانی باشیم» :لیکن
نعمتهای بهتر را به غیرت بطلبید« )اول قرنتیان » .(۳۱:۱۲در پی محبت بکوشید و
ً
خصوصا اینکه نبوت کنید« )اول قرنتیان .(۱:۱۴
عطایای روحانی را به غیرت بطلبید،
 -۶حرف مربوط به عبارات صحیح در مورد عطایای تکلمی را انتخاب کنید.
 (aعبارت تکلم بههنگام دریافت به زبانها توأم با ترجمه اشاره میکند.
 (bتکلم به زبانها در خلوت همواره خطاب به خدا میباشد.
 (cاولین نشانۀ فیزیکی در مورد اینکه شخصی تعمید در روحالقدس را یافته این
است که به زبانهای ناشناخته تکلم کند.
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ِ
شخص
 (dتعمید در روحالقدس ،حس متبارک حضور روحالقدس را برای
پذیرنده بههمراه میآورد و همچنین شادی عظیم و شجاعت مقدس را ایجاد میکند.
 (eمهمترین تکلم علنی ،تکلم به زبانهاست.
 (fزبانهای توأم با ترجمه بسیار مهمتر از نبوت میباشند.
 (gنبوت از نظر پولس رسول یکی از بزرگترین عطایا تلقی شده است.
 (hهدف تکلمهای علنی بنای کلیسا میباشد.
 (iوقتی که شخصی به زبانها تکلم میکند ،هرگز معنی کلمات تکلمشده را
نمیداند.
 (jمقصود عملکرد عطایای تکلمی جالل دادن خدا و تقویت ایمانداران است؛
بنابراین این عطایا باید همواره همسو با کتابمقدس باشند.
 (kیک پیام نبوتی ممکن است حامل کالم جدیدی از طرف خدا باشد که در
کتابمقدس اشارهای به آن نشده است.

عطایای قدرت
کتابمقدس کتاب عمل است؛ در آن کارهای خدا در میان انسانها ثبت شده
است .در دروس پیشین دریافتیم که روحالقدس عاملی است که ارادۀ پدر را بهانجام
میرساند .مشاهده کردیم که قدرت متعال روحالقدس در خلقت در کار بوده است.
سپس دیدیم که او قدرت معجزهآسای خود را در زندگی قوم برگزیدۀ خدا در
بعدا دیدیم که او عیسی را مسح نمود تا در میان انسانها قوات و
عهدعتیق ظاهر کردً .
معجزات بهعمل آورد.
وقتی که عیسی پس از قیامش جهان را ترک کرد ،گفت که وقتی که روحالقدس
جای او را بهعنوان مددرسان انسان بگیرد ،شاگردان حتی کارهای عظیمتری را به
ظهور خواهند رساند )یوحنا  .(۱۲:۱۴کتاب اعمال رسوالن گزارشی است از کارها و
قوات روحالقدس ،آنگونه که عیسی وعده داده بود.
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روحالقدس امروز نیز با قوت و معجزات بر روی زمین عمل میکند .او در
زندگی ایماندارانی که به غیرت عطایای قدرت او را میطلبند کار میکند .هدف این
عطایا بنای کلیسا و جالل دادن خدا میباشد .این عطایا عبارتند از عطایای ایمان،
شفا ،و معجزات.

ایمان
عطای ایمان که روحالقدس آن را میبخشد ،ایمان ویژهای است که آن را نباید با
ایمان معمولی و انسانی اشتباه کرد ،ایمانی که بههنگام نشستن بر روی صندلی نشان
میدهیم و مطمئنیم که صندلی ما را نگه خواهد داشت .همچنین آن ایمان
نجاتبخشی نیست که خدا به ما بههنگام توبه عطا میکند .در ضمن ،آن ایمانی نیز
نیست که جزو ثمرۀ روح میباشد و ناشی است از رابطۀ زنده با روحالقدس که انسان
را در سلوک مسیحی روزانهاش هدایت میکند )ثمره روح را در درس بعدی مطالعه
خواهیم کرد(.
عطای ایمان در واقع ،افاضۀ خاصی از ایمان است که روحالقدس میبخشد و
بهواسطه آن میتوان کوهها را جابهجا کرد؛ اعتمادی است تزلزلناپذیر به اینکه خدا
درست در لحظۀ نیاز ،آنچه را که الزم است فراهم میسازد!
ِ
آتش ملتهب
چنین ایمانی را در آن سه مرد یهودی میبینیم که قرار بود در تون
افکنده شوند )دانیال (۱۸-۱۶:۳؛ و نیز ایمان دانیال است وقتی که به چاه شیران
افکنده شد )دانیال (۲۲-۲۱:۶؛ همچنین ایمان پطرس رسول است که شب پیش از
اعدامش ،بهآسودگی خوابیده بود )اعمال .(۶:۱۲
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همان ایمان است که برای پطرس ممکن ساخت که به مرد لنگ چنین بگوید» :مرا
طال و نقره نیست ،اما آنچه دارم به تو میدهم .به نام عیسی  ...بخرام« )اعمال  .(۶:۳و
او خرامید! در موردی مشابه ،به بصیرت بیشتری در مورد ماهیت این شفاها دست
مییابیم .پولس در لستره ،دریافت )بهخاطر حساسیتش به روحالقدس( که مرد لنگ
ایمان شفا یافتن را دارد .او با ِاعمال ایمان با صدای بلند گفت» :بر پایهای خود
راست بایست!« )اعمال  .(۱۰-۸:۱۴همین نوع حساسیت به روحالقدس و ایمان بود
ویگلزورت ) (Smith Wigglesworthشهامت
که به یک مبشر پر از روح ،اسمیت ِ ْ ُ
داد تا در اوائل قرن بیستم ،وارد اتاق بیمارستانی شود و زنی در حال مرگ را از
بسترش برخیزاند و در کنار دیوار بایستاند و در نام عیسی دعا کند که شفا یابد! و او
شفا یافت!
با وجود آنکه عطیۀ ایمان از بین عطایای قدرت از کمترین جنبۀ نمایشی
برخوردار است ،اما برای ظهور عطایای شفا و معجزه ،اساسی است .این ایمان ویژه،
همانند تمامی عطایای روح ،توسط روحالقدس مطابق ارادهاش به برخی افراد
برگزیده داده شده است.
 -۷چند مثال از تجربۀ شخصیتان از عطیۀ ایمان بنویسید.
 -۸نوع ایمان را از سمت چپ ،با توصیف هر یک از سمت راست انطباق دهید.
شمارۀ انتخابی خود را در فضاهای خالی بنویسید.
 (a ...اعتماد به اینکه خدا شما را در سلوک مسیحی روزمرهتان راهنمایی خواهد
کرد.
 (b ...اطمینان به اینکه اگر سوار دوچرخهای بشوید و آن را برانید ،دوچرخه شما
را نگه داشته ،هر جا که بخواهید خواهد برد.
 (c ...اعتقاد به اینکه اگر گناهان خود را اعتراف کرده ،مسیح را بپذیرید ،او شما را
از داوری ابدی نجات خواهد داد.

عطایای روحانی ۲۳۷
 (d ...اعتماد خاص به روحالقدس مبنی بر اینکه هر چه در نام عیسی بطلبید ،او
آن را انجام خواهد داد.
 (۱ایمان نجاتبخش
 (۲عطای ایمان
 (۳ایمان بهعنوان ثمرۀ روح
 (۴ایمان معمولی

عطایای شفا
آیا توجه کردهاید که در اول قرنتیان  ۹:۱۲و  ،۳۰عطای شفا بهصورت جمع آمده
است ،یعنی »نعمتهای شفا«؟ فکر میکنم روحالقدس میخواهد که همه بدانند که
به حد کفایت عطایایی وجود دارد که شفای هر نوع بیماری را میسر سازد.
در کلیسای اولیه ،بهنظر میرسد که این عطایا بیشتر با هدف بشارت عطا
میشدهاند تا برای بنای بدن مسیح .شفاها انجام میپذیرفتند تا نام مسیح جالل یابد
)اعمال  ۱۳-۱:۳مشاهده شود( .آنچه خدا برای اعضای کلیسا تدارک دیده بود ،در
ِ
عضو بیمار باید »کشیشان کلیسا را طلب کند
یعقوب  ۱۵-۱۴:۵آمده است و طبق آن
تا برایش دعا نمایند و او را به نام خداوند به روغن تدهین کنند .و دعای ایمان،
مریض شما را شفا خواهد بخشید و خداوند او را خواهد برخیزانید«.
یعقوب رسول مسیحیان را تشویق میکند که گناهان خود را به یکدیگر اعتراف
کرده ،برای یکدیگر دعا کنند تا شفا یابند .بدیهی است که شفای یک مسیحی مستلزم
چیزی بیش از دستگذاردن یک مبشر دارای عطایا بر روی بیمار است .نیازهای
روحانیایی وجود دارد که باید بهواسطه کنش و واکنش در مجمع ایمانداران برطرف
شوند.
 -۹اعمال  ۱۳-۱:۳را بخوانید .مردم چه واکنشی در برابر این شفا از خود نشان
دادند؟....................................
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 -۱۰پطرس چه هدفی را برای شفا در نظر داشت؟ .......................................
ِ
ِ
مقابل عبارات صحیح
حروف
 -۱۱اعمال  ۱۸-۸:۱۴را بخوانید .سپس دور
مربوط به شفای مرد لنگ دایرهای بکشید.
 (aاین آیات متضمن این است که هم مرد لنگ و هم پولس رسول ایمان شفا را
داشتند.
 (bمردم بالفاصله تشخیص دادند که شفا از خدا بوده است.
 (cپولس و برنابا از پذیرفتن هر گونه افتخار شخصی برای این شفا امتناع
ورزیدند.
 (dهدف شفا بهطور بدیهی این بود که به رسوالن این فرصت داده شود تا مسیح
را جالل داده ،پیام انجیل را اعالم کنند.
 (eبعد از آنکه ایشان این امر را توضیح دادند ،مردم دیگر ایشان را پرستش
نکردند.
کلیسای پر از روح میتواند انتظار داشته باشد که شاهد عطایای شفا از جانب
روحالقدس باشد ،اما این امر متضمن این نیست که به همه قدرت مطلق برای شفای
همه بیماریها داده شود .روحالقدس عطایا را به دلخواه خود میدهد .کالم خدا
تعلیم میدهد که عطایای او را بطلبیم .هدف همواره جالل دادن مسیح است و نه
انسان .نکتۀ مهم این است که به هدایت روحالقدس حساس باشیم .اگر او شما را بر
آن دارد که یک عطیۀ روحانی را ِاعمال کنید ،باید کامالً مطیع او باشید.

قوت معجزات

ِ
شدن جریان عادی طبیعت توسط
معجزه را میتوان اینگونه تعریف کرد :متوقف

خدا .طبق این تعریف ،طبیعت بر طبق قوانین معینی عمل میکند؛ اما خدا قوانینی را
که خودش وضع کرده ،گاه برای انجام مقاصد خاص خود ،تغییر میدهد .قوت
ً
معجزات
یقینا مهیجترین و چشمگیرترین عطایای روح است .این عطا بهطور
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پرشکوهی در عهدعتیق عمل میکرد ،هنگامیکه روحالقدس بر افراد برگزیدۀ خدا
نازل میشد تا کارهایی را انجام دهند که از لحاظ انسانی غیر ممکن بود.
 -۱۲آیات زیر را بیابید .بیان کنید که در هر مورد چه معجزهای صورت پذیرفت
و شخصی که خدا او را به کار برد که بود .پاسخهای خود را در دفتر یادداشتتان
بنویسید.
 (aخروج ۲۱:۱۴
 (bخروج ۷-۶:۱۷
 (cیوشع ۱۲:۱۰
 (dداوران ۱۴:۱۵
 (eاول پادشاهان ۳۸:۱۸
 (fدوم پادشاهان ۳۵:۴
خدمت زمینی عیسی نیز مملو از معجزه بود .این معجزات از وقتی شروع شد که
در یک عروسی آب را تبدیل به شراب نمود )یوحنا  (۹:۲و با صعود او به آسمان
پایان پذیرفت )اعمال  .(۹:۱عیسی طی خدمت زمینیاش ،بر روی آب راه رفت ،پنج
هزار نفر را با  ۵قرص نان و دو ماهی غذا داد ،مرده را زنده کرد ،مریض را شفا داد،
دیوها را اخراج کرد ،و بسیاری معجزات دیگر .اناجیل پر از معجزات او میباشند.
عیسی وعده داد هر گاه نزد پدر برود و روحالقدس را بفرستد ،شاگردانش
خواهند توانست همراه با موعظۀ کالم ،همان نوع معجزات و حتی بزرگتر از آنها را
بهعمل آورند .معجزات بهخودی خود هدف نیستند ،بلکه اعتبار ادعاهای انجیل را
تأیید کرده ،اقتدار و قدرت خدا را آشکار میسازند.
کتاب اعمال رسوالن بازگوکنندۀ معجزات زیادی است که از رسوالن و پیروان
مسیح صادر شد .بهطور کلی ،ماجراهای عهدجدید درستی سخنان عیسی را با همین
آیات و معجزات بهاثبات میرساند ،چنانکه آمده است» :و این آیات همراه ایمانداران
خواهد بود« )مرقس  .(۱۷:۱۶گرچه این آیات و نشانههای معجزهآسا در کتاب اعمال
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بهفراوانی بهچشم میخورد )بهعنوان مثال  ۱۶-۱۲:۵مشاهده شود( ،اما با مطالعۀ
دقیق عهدجدید ،میتوانیم شاهد سطح باالتری از فعالیت معجزهآسای روحالقدس
باشیم.
نویسندۀ رساله به عبرانیان تصریح میکند که موعظۀ رسوالن و پیروان مسیح با
آیات و معجزات و عطایای روحالقدس همراه بوده است )عبرانیان  .(۴:۲این
معجزات مشتمل است بر زنده شدن مردهها )اعمال ۴۰:۹؛  ،(۱۰:۲۰رهایی معجزهآسا
از زندان )۱۹:۵؛  ،(۱۰-۶:۱۲جابهجایی معجزهآسای افراد ) ،(۳۰:۸پیشگویی قحطی
) ،(۲۹-۲۸:۱۱خاموش شدن مخالفتها ) ،(۲۳:۱۲مجازات مخالفین با کوری ایشان
) ،(۱۲-۹:۱۳شفای افلیجها )۱۰-۶:۳؛  ،(۱۰-۸:۱۴اخراج دیوها )،(۱۸-۱۶:۱۶
گسسته شدن بندهای زندان )۱۰-۶:۳؛  .(۱۰-۸:۱۴دانستن این نکته هیجانانگیز است
که امروز نیز معجزات بسیاری بشارت انجیل را همراهی میکنند ،زیرا که قدرت
معجزهگر خدا امروز نیز در دسترس ماست.
 -۱۳مطابق نکاتی که ذکر کردیم ،معجزاتی که در عهدجدید بسیار مشهود
هستند ،در وهلۀ اول معطوف هستند به:
 (aبرآورده ساختن نیازهای افراد شایسته.
 (bاثبات قدرت مبشرین ،شبانان و معلمان در کنترل زندگی این مردم.
 (cتصدیق ادعاهای انجیل طبق ارادۀ خدا.
 (dارضای حس کنجکاوی کسانی که در یک کلیسا یا یک گروه مسیحی،
نشانهای از امور مافوق طبیعی را جستجو میکنند.

عطایای مکاشفهای
این دسته از عطایای روح ،بصیرت الهی خاصی را به هنگام لزوم ،در اختیار
ِ
ایماندار پر از روح قرار میدهد .معرفت خدا نامحدود است ،و ادراک او از همۀ
موقعیتهایی که با آن مواجه میشویم ،بیعیب و کامل است .او ،وقتی میبیند که
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درک انسانی ناکافی و نامتناسب است ،بهواسطه عطایای مکاشفهای ،کمکی مافوق
طبیعی عطا میکند.
باید تأکید کنیم که این عطایا جایگزین تعالیم طبیعی یا روحانی نمیشوند.
ِ
ایمانداران پر از روح به آموزش و تحصیل احتیاج دارند و ایشان باید کالم خدا را با
امانت مطالعه کنند؛ اما مواقعی وجود دارد که الزم است مکاشفۀ خاصی از افکار خدا
کسب کنیم .این تکههای مورد نیاز از بصیرت الهی را روحالقدس توسط عطایایی در
اختیار ایمانداران قرار میدهد که تمییز ارواح ،کالم معرفت و کالم حکمت نامیده
شدهاند.

تمییز ارواح
کلمۀ »تمییز« بهمعنی باز شناختن ،فرق گذاشتن ،و جدا کردن میباشد .کاربرد این
کلمه بهعنوان یکی از عطایای روح ،بهمعنی »توانایی تشخیص ارواح« میباشد )اول
قرنتیان .(۱۰:۱۲
اکثریت ما از فعالیت شدید روحها که تمام مدت در اطراف ما جریان دارد آگاه
نیستیم .عطیۀ تمییز یا تشخیص ارواح اجازه میدهد که در یک چشمبههم زدن،
قلمرو غیب را ببینیم و تشخیص دهیم با چه نوع روحی سر و کار داریم .فعالیت
روحها در سه حوزه صورت میگیرد که الزم است آنها را مشخص کنیم:
 -۱روح خدا .خدا روح است و ما نیاز داریم بدانیم که وی چه هنگام در حرکت
است تا بتوانیم با او همکاری کنیم .او از طریق ایمانداران پر از روح که خود را تسلیم
دعا کردهاند کار میکند؛ گاهی اوقات نیز فرشتگانش را که ارواح نیک هستند ،بهکار
میبرد تا خواستۀ او را به انجام رسانند.
 -۲ارواح پلید .کتاب مکاشفه در مورد ارواح پلیدی صحبت میکند که در
روزهای آخر دست به معجزات میزنند )مکاشفه  .(۱۴:۱۶امروزه ،شیطان از طریق
احضار ارواح و شیطانپرستی و جادوگری ،مانند گذشته بسیار فعال است .مسیحی پر
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از روح باید بتواند فعالیت ارواح پلید را تشخیص دهد ،چه در غیر این صورت فریب
خواهد خورد.
 -۳روح انسانی .همچنین گاهی اوقات این امکان وجود دارد که ایمانداران
توسط روح خود هدایت شوند و نه روح خدا .روحالقدس توانایی تشخیص ارواح را
میدهد تا بتوانیم تشخیص دهیم که آیا موضوعی که با آن مواجه هستیم ،ناشی از
اوست ،یا ناشی از شیطان و یا ناشی از خودمان.
در عهدجدید ،نمونههای چندی از تشخیص ارواح وجود دارد .عیسی از پیش
میدانست که یهودا او را تسلیم خواهد کرد )یوحنا  ۲۱:۱۳و  .(۲۶او در زمان تجربه،
حیلۀ شیطان را تشخیص داد )لوقا (۱۲-۱:۴؛ همچنین میدانست که شیطان چه
هنگام باعث بیماری میشود )لوقا ۳۵-۳۳:۴؛ یوحنا  .(۱۴:۵پطرس تشخیص داد که
شمعون تحت تأثیر یک روح پلید است )اعمال .(۲۳-۱۸:۸
عطیۀ تشخیص ارواح مانع از این میشود که عاجزانه قربانی فریبهای روحانی
شویم .این عطیه فقط میتواند از طریق یک ایماندار پر از روح عملکرد داشته باشد
)اول قرنتیان  .(۱۵-۱۲:۲آن را نباید با روحیه انتقاد اشتباه گرفت ،روحیهای که از
نفس است ،نه از روح.
ً
نسبتا درستی در مورد نفوذ عقاید نادرست به
از رسالۀ اول یوحنا ،میتوان بینش
درون کلیسای اولیه بهدست میآورد .یوحنا میگوید که دجاالن بسیاری از کلیسا جدا
شدهاند ) .(۱۹-۱۸:۲ایشان هم خدا را انکار کردهاند و هم پسرش را )آیۀ  .(۲۲این
مزاحمین بیخدا در بین گروههای مختلف ایمانداران نفوذ کرده ،میکوشیدند
ایمانداران را منحرف سازند؛ بدون شک ایشان پیامهای نبوتی دروغ را بهعنوان پیام
خدا به ایمانداران اعالم میکردند )آیۀ  ،۲۶مکاشفه ۱۶-۱۴:۲؛ ۲۳:۲۰؛  ۹:۳را مقایسه
کنید( .یوحنا ایمانداران را بر آن میدارد که ارواح را امتحان کنند ) (۱:۴تا روح
راستی و روح دروغ را از هم تشخیص دهند ) .(۶:۴او ضوابطی را برای قضاوت و
تشخیص ارائه میدهد (۱ :آیا این افراد با راستی زندگی کرده ،شریعت را بهجا
ً
وجدانا میکوشند که از گناه بپرهیزند )(۱۰-۴:۳؟  (۲آیا برادرانشان را
میآورند ،و
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دوست میدارند )(۱۰:۳؟  (۳آیا جسم پوشیدن مسیح را انکار میکنند ) ۲۲:۲و (۲:۴؟
 (۴آیا به تعالیم درست رسوالن وفادارند )(۱۹-۱۸:۲؟  (۵آیا به نیازهای برادرانشان
رسیدگی میکنند )(۲۰-۱۶:۳؟  (۶آیا به پیام رسوالن گوش فرا میدهند )(۶:۴؟ (۷
ِ
خداوند کلیسا ضوابطی را به
آیا مطیعانه از احکام خداوند پیروی میکنند )(۳-۱:۵؟
ما ارائه داده است که بهواسطه آنها میتوانیم در مورد پیامها و تعالیم روحانی قضاوت
کنیم .برای تشخیص و تمییز امور نیک و مفید از امور دروغ و مضر ،بر ماست که
نسبت به صدای روحالقدس در درون خود حساس باشیم.
 -۱۴کدام یک از عبارات زیر در مورد فعالیت روح و تمییز ارواح درست
میباشند؟
 (aفعالیت روحانی فقط میتواند از روحالقدس ناشی شود.
 (bارواح پلید گاهی اوقات میتوانند مردم را فریب دهند و ایشان را از راستی
منحرف سازند.
ِ
ایماندار پر از روح فراهم میآورد که روح
 (cعطیۀ تمییز ارواح این امکان را برای
راستی را از روح دروغ تمییز و تشخیص دهند.
 (dروح انسانی و نفسانی گاهی اوقات میتواند تجلیات روح را ظاهر سازد.
 (eایمانداران پر از روح باید نسبت به روحالقدس حساس بوده ،با ضوابط تمییز
ارواح آشنا باشند تا از فریب مصون بمانند.
 (fهر کس میتواند تشخیص دهد که با چه روحی سر و کار دارد.

کالم علم
قبالً فرا گرفتیم که روحالقدس فکر خدا را میداند .او میتواند هر وقت که الزم
باشد ،معرفت الهی را بر ما آشکار سازد .این آشکارسازی ممکن است پیشگویی
آینده باشد ،یا مسألهای باشد که هم اینک در محل دیگری اتفاق میافتد که الزم است
بدانید ،یا مطلبی از گذشته باشد که احتیاج دارید آن را بهخاطر آورید .عطای علم به
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این منظور داده نمیشود که همه چیز را بدانیم ،بلکه فقط آگاهی و علمی است که در
زمان مورد نیاز داده میشود.
آیا هرگز این نیاز را احساس کردهاید که باید کارتان را متوقف سازید و برای
بعدا شنیدهاید که در لحظهای
شخص دیگری که در جای دیگری است ،دعا کنید؟ آیا ً
که دعا میکردید ،آن شخص در حال گذر از موقعیتی بحرانی بوده است و احتیاج به
دعاهای شما داشته است؟ این است نمونهای از کالم علم که روحالقدس به ایماندار
پر از روح میدهد ،ایمانداری که در برابر هدایت او گشوده است.
یک نمونه از عطای علم در عهدعتیق ،در دوم پادشاهان  ۱۰-۹:۶یافت میشود.
ً
غالبا »مرد خدا« نامیده میشد ،پادشاه اسرائیل را بر حذر داشت که از
الیشع نبی که
فالن جا گذر نکند زیرا میدانست که دشمن آنجا خواهد بود.
آیۀ  ۱۰چنین میفرماید» :بهاین ترتیب ،هر بار سوریها محل اردوگاه خود را
تغییر میدادند ،پادشاه اسرائیل توسط الیشع از محل آنان خبردار میشد« )نقل از
ترجمۀ تفسیری(.

کالم حکمت
روحالقدس کالم حکمت را میدهد تا بدانید که در مواقع بحرانی چه بکنید .این
ً
صرفا حکمت انسانی مبتنی بر تجربۀ گذشته نبوده ،بلکه حکمت خاصی است که
داده میشود تا نیاز خاصی را برطرف سازید .این عطا گاه ممکن است با کالم علم نیز
همراه باشد.
در اینجا نیز این عطا فقط یک کالم حکمت است .این بدین معنی است که شما
حکمت را فقط برای یک موقعیت خاص از روحالقدس دریافت میدارید .کالم
حکمت معموال ً برای کسانی که در مقام رهبری کلیسا قرار دارند مورد نیاز است .یک
کلمه از روحالقدس میتواند در جلسات رهبری یا جلسات اداری اعضای کلیسا
باعث وحدت شود .اگر شما را بهخاطر ایمانتان به مسیح برای داوری به دادگاهها
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بکشانند ،مایۀ دلگرمی است که بدانید روحالقدس با شما خواهد بود و حکمت الزم
را به شما خواهد داد.
فصل  ۱۵کتاب اعمال رسوالن ،شورای اورشلیم را توصیف میکند که در آن
ِ
ایمانداران غیریهودی باید
رسوالن و مشایخ برای بررسی این مسأله گرد آمدند که آیا
بر طبق شریعت یهود ختنه شوند یا نه .عطیۀ کالم حکمت در نامهای که رهبران کلیسا
برای ایمانداران غیریهودی فرستادند آشکار شده است .در این نامه ،ایشان چنین
عنوان کردند» :زیرا که روحالقدس و ما صواب دیدیم که باری بر شما ننهیم جز این
ضروریات) «...اعمال .(۲۸:۱۵
 -۱۵در مقابل جمالتی که بیانگر کالم علم هستند عدد  ۱را بنویسید ،و در مقابل
آنهایی که بیانگر کالم حکمت هستند ،عدد  ۲را بنویسید.
 (a ...یوحنا ۱۷-۷:۴؛ عیسی زندگی گذشتۀ زن را برای او بازگو کرد.
 (b ...اعمال ۲۹-۲۷:۵؛ پطرس راه حلی را برای مسألهای ارائه داد.
 (c ...اعمال ۳:۵؛ پطرس میدانست که حنانیا و سفیره در مورد اموال خود دروغ
گفتهاند.
 (d ...اعمال ۱۹:۱۰؛ روحالقدس به پطرس اطالعاتی داد که به طریق دیگری
نمیتوانست آن را بداند.
 (e ...اعمال ۲۶:۲۸؛ روحالقدس پیامی به اشعیا داد در مورد اینکه یهودیان چگونه
به انجیل واکنش نشان خواهند داد.
 -۱۶بیان کنید که در هر یک از موارد ذیل ،کدام عطیۀ مکاشفهای توصیف شده
است:
 (aکالم خاصی که به شما میفهماند که در مواقع بحرانی چه کنید.
 (bعطایی که ایماندار را قادر میسازد بداند که آیا یک تجلی روحانی از خدا
است ،یا از یک روح پلید ،یا از یک روح انسانی.
 (cمکاشفهای از روحالقدس در مورد چیزی که الزم است در لحظۀ معینی بدانید.
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 (dعطیهای که باعث شد پولس تشخیص دهد که در دخترک کنیز روح پلیدی
وجود دارد )اعمال .(۱۸-۱۶:۱۶
برای آگاهی بیشتر در مورد عطایای روحانی و کاربرد مناسبشان در کلیسا،
توصیه میکنیم که کتاب »عطایای روحانی« را از همین مجموعۀ کتابهای درسی
 ICIمطالعه کنید .بهخاطر داشته باشید که هدف تمام عطایای روح ،بنا کردن یا تقویت
کلیسا ،یعنی بدن مسیح است .روحالقدس بر طبق ارادۀ خود ،عطایا را میدهد تا
کلیسا بلوغ روحانی را تجربه کرده ،قوی شود.
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خودآزمایی
 -۱سؤاالت انطباقیُ .نه عطای مذکور در اول قرنتیان  ۱۱-۷:۱۲را با تعریف هر

یک انطباق دهید .شمارۀ انتخابی خود را بنویسید.

 (a ....عطیهای که آشکار میکند که یک تجلی از روحالقدس است یا از روحی
دیگر.
 (b ....اعتمادی ویژه بر اینکه خدا هر چه را که سؤال کنید ،انجام خواهد داد.
 (c ....عطیهای که به شما بینش مخصوصی نسبت به یک نیاز عاجل میدهد و
قابلیت به یاد آوردن چیزی از گذشته به هنگام لزوم.
 (d ....عطیۀ زبانهای ناشناخته.
 (e ....عطیهای که جریان قوانین طبیعی را متوقف میسازد.
 (f ....عطیهای که زبانهای ناشناخته را به زبان شنوندگان توضیح میدهد.
 (g ....عطیهای که تندرستی را باز میگرداند.
 (h ....عطیۀ پیامی از خدا به زبان شنوندگان.
 (i ....عطیهای که آنچه که باید در موقع بحرانی انجام داد آشکار میسازد.
 (۱زبانها
 (۲ترجمۀ زبانها
 (۳نبوت
 (۴ایمان
 (۵شفا
 (۶معجزات
 (۷تمییز ارواح
 (۸کالم علم
 (۹کالم حکمت
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پاسخ کوتاه .به سؤاالت ذیل به مختصرترین وجه پاسخ دهید.

 -۲سه طبقهبندی از عطایای بحث شده در این درس را نام ببرید.
......................................
 -۳دو هدف مهم عطایای روح را بیان کنید.
.....................................
 -۴چه کسی میتواند عطایای روح را دریافت کند؟
.....................................

عطایای روحانی ۲۴۹

پاسخ صحیح تمرینها
ظاهرا ایشان فکر کردند که پطرس و یوحنا بهخاطر قدرت یا تقوایشان
-۹
ً
میتوانند شفا دهند.
 -۱رسوالن ،معلمین ،تدابیر )مدیران( )احتماال ً همچنین کسانی که قادر به کمک
به دیگران هستند(.
 -۱۰برای جالل دادن عیسی.
 (a -۱۲گشوده شدن دریا  -موسی
 (bروان شدن آب از صخره  -موسی
 (cخورشید و ماه از حرکت باز ایستادند  -یوشع
 ۱۰۰۰ (dفلسطینی کشته شدند  -شمشون
 (eقربانی توسط آتش سوخته شد  -ایلیا
 (fکودک زنده شد  -الیشع
 (c -۳وقتی که شروع کردند به تکلم به زبانها و تسبیح خدا
 (a -۱۱صحیح
 (bغلط
 (cصحیح
 (dصحیح
 (eغلط
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-۲
 ۱قرنتیان ۱۱-۷:۱۲

 ۱قرنتیان ۳۰-۲۸:۱۲

رومیان ۸-۶:۱۲

افسسیان ۱۱:۴

حکمت
علم
ایمان
عطایای شفا

نعمتهای شفا

قوت معجزات

قوات

نبوت

انبیا

قید نشده
نبوت کردن

قید نشده
انبیا

تمییز ارواح
تکلم به زبانها

تکلم به زبانها

ترجمۀ زبانها

ترجمۀ زبانها
رسوالن
معلمین

تعلیم

اعانات

خدمت

تدابیر )مدیران(

اجتهاد )رهبری(

شبانان

بخشش
رحمت کردن
مبشرین

 (b -۴تکلمهای علنی باید ترجمه شوند ،در حالی که تکلمهای خصوصی نیازی
به ترجمه ندارند.
 (c -۱۳بر حسب تصمیم مقتدرانۀ خدا ،تصدیق ادعاهای انجیل
 -۵زبانها به تنهایی هیچ کس جز تکلمکننده را بنا نمیکنند .نبوت و زبانها و
ترجمۀ آنها ،کل کلیسا را بنا میکند )برای درک کاملتر این حقیقت ،تمام فصل  ۱۴را
بخوانید(.

عطایای روحانی ۲۵۱
 (a -۱۴غلط
 (bصحیح
 (cصحیح
 (dصحیح
 (eصحیح
 (fغلط
 (a -۶غلط
 (bصحیح
 (cصحیح
 (dصحیح
 (eغلط
 (fغلط
 (gصحیح
 (hصحیح
 (iصحیح
 (jصحیح
 (kغلط
 (۱ (a -۱۵کالم علم
 (۲ (bکالم حکمت
 (۱ (cکالم علم
 (۱ (dکالم علم
 (۲ (eکالم حکمت
 -۷پاسخ خودتان.
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 (a -۱۶کالم حکمت
 (bتمییز ارواح
 (cکالم علم
 (dتمییز ارواح
 (۳ (a -۸ثمرۀ ایمان
 (۴ (bایمان معمولی
 (۱ (cایمان نجاتبخش
 (۲ (dعطای ایمان

درس دهم

ثمرۀ روح

»لیکن ثمرۀ روح محبت و خوشی و سالمتی و حلم و مهربانی و نیکویی و ایمان
و تواضع و پرهیزکاری است ،که هیچ شریعت مانع چنین کارها نیست« )غالطیان
.(۲۳-۲۲:۵
»محبت حلیم و مهربان است؛ محبت حسد نمیبرد؛ محبت کبر و غرور ندارد؛
اطوار ناپسندیده ندارد و نفع خود را طالب نمیشود؛ خشم نمیگیرد و سوءظن
ندارد؛ از ناراستی خوشوقت نمیگردد ولی با راستی شادی میکند؛ در همه چیز صبر
میکند و همه را باور مینماید؛ در همه حال امیدوار میباشد و هر چیز را متحمل
میباشد؛ محبت هرگز ساقط نمیشود« )اول قرنتیان .(۸-۴:۱۳
عیسی حدود  ۲۰۰۰سال پیش به آسمان صعود کرد .پیروان او وی را بهعنوان
سرمشقی برای هر مسیحی راستین معرفی کردهاند .برخی بهواسطه قدرت
روحالقدس شخصیتشان آن چنان مسیحگونه گردید که مردم با دیدن ایشان ،عیسی
را بهخاطر میآوردند .هنگامی که مبشرین در مورد مسیح شهادت میدادند،
شنوندگان میگفتند» :آه ،بله او را میشناسم؛ همان همسایۀ من است «.یا اینکه» :آه
بله ،او را میشناسم ،او در کارخانه کنار من کار میکند «.حتی بومیان اعماق جنگل
هم میگفتند» :بله ،بله .او را میشناسیم ،او معموال ً به دیدن ما میآید و در مورد خدا
صحبت میکند «.ایشان در مورد افرادی چنین چیزی را میگفتند که به روحالقدس
اجازه داده بودند تا خصلت عیسی را در ایشان پدید آورد.
ِ
درس آخر ،خصائل شخصیتی یک پیرو حقیقی عیسی و
مناسب است که در این
چگونگی پدید آمدن این خصائل بهواسطۀ سکونت روحالقدس در قلب ایماندار را
مورد مالحظه قرار دهیم .پولس رسول آنها را ثمرۀ روح مینامد و میتوان آنها را در
یک کلمه خالصه کرد :محبت .آنها صفات خدا هستند که در زندگی یک ایماندار
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بهواسطه روحالقدس پدید میآیند .میل دارم که ثمرۀ روح را تجلیات خصلت
مسیحی بنامم .بههنگام مطالعه ،خود را تفتیش و تفحص کنید .آیا دیگران میتوانند
عیسی را در شما ببینند؟

رئوس مطالب درس
علت اهمیت ثمرۀ روح
آشنایی بیشتر با ثمرۀ روح
پاداش ثمرۀ روح

اهداف درس
پس از مطالعۀ این درس ،باید بتوانید:
● معنی عبارت ثمرۀ روح را بر اساس اول قرنتیان  ۱۳و غالطیان ۲۳-۲۲:۵
توضیح دهید.
● بیان کنید چرا برای اینکه گفتار ،خدمت ،و ایثار یک ایماندار مؤثر واقع شود،
ثمرۀ روح الزم است.
● خصلت مسیحی خود را سنجیده ،تعیین کنید چه چیزی برای بلوغ روحانی
شما مورد نیاز است.
ً
عمیقا به پاداشهای ابدی که ناشی از شکلگیری مسیحگونگی توسط
●
روحالقدس در شما است ،چشم بدوزید.

ثمرۀ روح ۲۵۵

فعالیتهای یادگیری
 -۱این درس را مانند دروس پیشین مطالعه کنید .همۀ آیات قید شده را یافته،
بخوانید و همۀ تمرینها را انجام دهید .به تمرین شماره  ۱۰که در واقع یک
خودسنجی است ،خوب توجه کنید.
 -۲بهعنوان پیشزمینهای برای این درس ،یوحنا  ،۱۵اول قرنتیان  ،۱۳غالطیان ،۵
و دوم پطرس  ۱۱-۵:۱را بخوانید.
 -۳خودآزمایی را انجام دهید و پاسخهای خود را کنترل کنید.

متن درس

علت اهمیت ثمرۀ روح

آیا به هنگام مطالعۀ درس  ،۹متوجه شدید که چرا پولس رسول در حالی که در
فصلهای  ۱۲و  ۱۴اول قرنتیان در مورد عطایای روح توضیح میداد ،ناگهان بحث
خود را نیمهکاره گذاشت و فصل  ۱۳را نوشت؟ پاسخ این سؤال را میتوانید با رجوع
به فصل  ۱۳بیابید .سه آیۀ اول را بخوانید .اکنون تمام ضمایری که در آن سه آیه
میبینید بشمارید .خواهید دید که ضمیر اول شخص مفرد بارها تکرار شده است!
پولس سعی دارد چه چیزی را به ما بگوید؟ توجه او در اینجا ً
یقینا معطوف به
خودش بهعنوان یک شخص میباشد .او میکوشد چنین چیزی بگوید» :هر چه را که
گفتهام و هر چه کردهام ،کنار بگذارید؛ آنگاه مرا خواهید دید ،فقط مرا .در آن لحظه،
آنچه که هستم ،بسیار مهمتر از آن چیزی است که گفتهام یا انجام دادهام«.
چنانکه در درس  ۹دیدیم ،روحالقدس میآید تا به ما کمک کند تا برای خدا
کاری انجام دهیم .آنچه که برای من بهعنوان یک شخص بیشتر اهمیت دارد ،این
است که به من کمک میکند تا آن چیزی باشم که خدا میخواهد .انجام دادن کار
برای خدا بیش از هر چیز به دیگران فایده میرساند .اما شبیه خدا بودن بیش از هر
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چیز به من فایده میرساند .هر دو موجب خشنودی خدا میشوند ،اما انجام دادن
بدون بودن پوچ و بیمعنی است.
اجازه دهید آنچه را که پولس رسول در مورد اهمیت ثمرۀ روح یا خصلت
مسیحی میگوید ،از نزدیک مورد بررسی قرار دهیم .با این کار ما کلمۀ محبت را که
او بهکار میبرد ،با عبارت خصلت مسیحی جایگزین میسازیم.

ثمرۀ روح در گفتارمان
برگردان دیگری از گفتۀ پولس چنین چیزی خواهد بود» :اگر به زبانهای انسان و
فرشتگان صحبت کنم اما شهادت من از پشتوانۀ خصلت مسیحی برخوردار نباشد،
همانند صداهای ناقوس و سنجها در معبد بتپرستان خواهد بود .شهادت من باعث
میشود که مردم به جستجوی خدا به معبد من بیایند .اما اگر خصلت او در من
مشاهده نشود ،ایشان مأیوس و سرخورده باز خواهند گشت .شهادت من بهتر از
صدای ناقوسها و سنجهایی که مردم را به معابد خالی بتپرستان دعوت میکند
نخواهد بود .طبیعت واقعی من با شهادت من همخوانی ندارد«.
روحالقدس به درون معبد جسمتان آمده ،آرزو دارد که ثمرۀ روح را در آنجا بهبار
آورد .آنگاه وقتی شهادت میدهید که خدا در زندگی انسان چه کاری میتواند انجام
دهد ،زندگی خودتان نمونۀ زندهای از شهادتتان خواهد بود .مردم خواهند گفت:
»بله میدانم که خدا چه میتواند بکند؛ همان کاری که در زندگی شما کرده است«.
 -۱بهعنوان پشتوانه شهادتتان ،داشتن خصلت واقعی مسیحی چه معنی
میدهد؟ )یک پاسخ را انتخاب کنید(.
 (aمعنی آن این است که شما پیام نیرومندی دارید که مردم را بدون توجه به
نحوۀ زندگیتان بهسوی مسیح جذب میکند.
 (bمعنی آن این است که در همۀ مواقع محبت مسیحی را نشان میدهید ،و مردم
بهواسطه آنچه که هستید و نیز آنچه که میگویید جذب مسیح میشوند.

ثمرۀ روح ۲۵۷

ثمرۀ روح در خدمتمان
»اگر نبوت داشته باشم که بزرگترین عطای تکلمی است  -و اگر بتوانم تمامی
اسرار و معرفت را بدانم که رفیعترین تمامی عطایای مکاشفهای است  -و اگر ایمانی
داشته باشم که کوهها را جابهجا کند ،که بزرگترین عطایای قدرت است  -اما خصلت
مسیحی نداشته باشم ،من خودم ،هیچ هستم«.
در اینجا هدف پولس رسول ،کوچک جلوه دادن عطایا نمیباشد .عطایا از ِ
آن
روحالقدس هستند .آنها رفیعترین جلوههای فکر و قدرت خدا هستند که یک
موجود انسانی میتواند بروز دهد .آنها میتوانند فایدۀ زیادی به مردم نیازمند برسانند.
اعضای کلیسا بنا خواهند شد و در حکمت و علم مافوق طبیعی سهیم خواهند
گشت .کوهها جابهجا خواهند شد .خدا تمجید خواهد شد و من بهعنوان یک خادم
مستعد خدا مورد احترام واقع خواهم شد .با این حال اگر ثمرۀ خصلت مسیحی را
نداشته باشم ،در حضور خدا دست خالی خواهم ایستاد.
عیسی همین امر را تأیید کرد هنگامی که فرمود» :ایشان را از میوههای ایشان
خواهید شناخت« )متی  .(۱۶:۷سپس افزود» :بسا در آن روز مرا خواهند گفت:
"خداوندا ،خداوندا ،آیا به نام تو نبوت ننمودیم و به اسم تو دیوها را اخراج نکردیم و
ً
صریحا خواهم گفت" :هرگز
به نام تو معجزات بسیار ظاهر نساختیم؟" آنگاه به ایشان
شما را نشناختم! ای بدکاران از من دور شوید!"« )متی .(۲۳-۲۲:۷
خدمت برای خدا ،بهعنوان بخشی از پرستش ،رفیعترین کاری است که یک
انسان میتواند بهجا آورد .با این حال ،هنگامی که خادم مسیحی در حضور اربابش
میایستد ،بر طبق آنچه که هست داوری خواهد شد و برای آنچه که انجام داده است
پاداش خواهد یافت )متی .(۵۱-۴۵:۴
برای این امر دلیلی وجود دارد .روحالقدس ُحکامی را برای ملکوت آیندۀ مسیح
آماده میسازد .از آنجایی که ایشان با مسیح حکومت خواهند کرد ،باید شبیه او باشند.
افراد بر اساس مسیحیگونگیشان به مقامها گمارده خواهند شد ،و نه فقط بر پایۀ
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کارهایی که انجام دادهاند .مسیح با عصای آهنین در کمال عدالت و راستی و محبت
حکمرانی خواهد کرد .از همین رو ،او طالب ُحکامی خواهد بود که انگیزۀ مسیحی
پاک و حاالت مسیحگونه دارند )مکاشفه .(۲۷-۲۶:۲
افراد سیاسی گاه با بزرگ نشان دادن کارهایشان یا وعدههای آتی به جاه و مقام
میرسند ،و نه بهخاطر خصوصیات الهیشان .در حکومت مسیح ،آنچه که هستید
بیشتر از آنچه که انجام دادهاید بهحساب خواهد آمد ،این است پیام اول قرنتیان .۱۳
این امر شامل همۀ ایمانداران میشود .عضو سادۀ کلیسا همان امکان را در مقابل
خود دارد که مسئول عالیرتبه کلیسا .هر دو همان روحالقدس را در معبد بدن خود
دارند و او در صدد آن است که ثمرۀ روح را در ایشان بهبار آورد.
 -۲با پر کردن فضاهای خالی ،این عبارات را تکمیل نمایید:
 (aاول قرنتیان  ۱۳میگوید که آنچه که  ..........مهمتر است از آنچه که ..........
 (bکسانی که میخواهند با مسیح حکمرانی کنند باید ...............
 (cعیسی گفت که ما از  ..........شناخته خواهیم شد .این بدین معنی است که
آنچه را که هستیم بهواسطه .................مان نشان میدهیم.

ثمرۀ روح در فداکاریمان
»اگر تمام اموال خود را صدقه دهم ،و حتی اگر بدن خود را به شعلههای آتش
بسپارم ،ولی خصلت مسیحی نداشته باشم ،هیچ سود نمیبرم«.
خدا فقرا را دوست میدارد و بهواسطه نوشتۀ یعقوب رسول هشدار میدهد که
ِ
کارگران فقیر
در روزهای آخر ،دولتمندان ناله و فغان و گریه خواهند کرد زیرا که به
ظلم کرده ،حق ایشان را ندادهاند )یعقوب  .(۴-۱:۵سهیم کردن نیازمندان در ثروت
موجب خشنودی خدا میگردد .دستگیری از فقرا به تجلی شخصیت مسیحی
نزدیکتر است تا شهادت دادن در مورد خدا یا کاربرد دیگر عطایا ،اما همسطح
معیارهای ثمرۀ روح نمیباشد .آنچه که میدهید ً
یقینا به فقرا فایده میرساند ،الاقل

ثمرۀ روح ۲۵۹
برای مدتی ،اما اگر میخواهید که به هنگام حضور در برابر خدا کار نیکتان منظور
شود ،انگیزۀ شما برای دادن باید ناشی از طبیعت مسیحگونۀ درونتان یا همان
خصلت مسیحیتان باشد.
وقتی که پولس در مورد به آتش سپردن بدن خود صحبت میکند )اول قرنتیان
 ،(۳:۱۳نمیدانیم که آیا منظورش اشاره به عذاب مرگ است یا به نوعی قربانی کردن
خویشتن برای هدفی مذهبی که در آن روزگار رایج بوده است .مورد هر چه که باشد،
جوهر گفته او این است» :حتی اگر خود را به عذابآورترین مرگها بسپارم تا تقوای
مذهبی خود را نشان دهم ،اگر ثمرۀ روح یعنی خصلت مسیحی را نداشته باشم ،هیچ
سود نمیبرم«.
 -۳معیار ثمرۀ روح چیست؟.....................................
 -۴چه هنگام بخشش به فقرا ،یا قربانی کردن خویشتن ،مقبول و مورد پسند خدا
واقع میشود؟....................................
ِ
داشتن ثمرۀ روحِ ،
ِ
مثال
اهمیت
 -۵بهنظر شما ،چرا پولس رسول برای تأکید بر
سپردن بدن به شعلههای آتش را میآورد؟ )از دفتر یادداشتتان استفاده کنید(
 -۶دور حرف مربوط به عبارات صحیحی که توضیح میدهند چرا ثمرۀ روح در
زندگی مسیحی ضروری است ،دایرهای بکشید.
 (aپولس رسول تصریح کرده است که آنچه که هستیم مهمتر است از آنچه که
میگوییم یا انجام میدهیم.
 (bتکلم به زبانها در مقایسه با ثمرۀ روحانی ارزش اندکی دارد ،یا اصالً هیچ
ارزشی ندارد.
 (cاگر خصلت مسیح را نداشته باشم ،هر چه که بکنم بیمعنی خواهد بود.
 (dمردم بیشتر بهواسطه آنچه که میگویم جذب مسیح میشوند ،تا آنچه که
هستم.
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 (eممکن است تمامی عطایای روح را داشته باشم ولی همچنان هیچ باشم.
 (fاگر بخواهم که دست خالی در حضور خدا نایستم ،باید ثمرۀ روح را داشته
باشم.
 (gعیسی گفت که شاگردان او را بهواسطه عطایای ایشان خواهیم شناخت.
 (hمقام آتی ما در ملکوت خدا بر پایۀ مسیحگونگی ما خواهد بود.

آشنایی بیشتر با ثمرۀ روح
تعریف
برخورداری از خصلت مسیحی امری حیاتی است .اما خصلت مسیحی چیست و
چگونه میتوانیم بدانیم که آن را داریم یا نه؟ آیههایی که با آنها این درس را آغاز
کردیم ،به سؤال ما پاسخ میدهند .در این آیهها ،جنبههای مختلف خصلت مسیح و
ِ
صفات مسیح را
ثمرۀ روح را مییابیم .به هنگام مطالعۀ آنها ،از خود بپرسید که آیا این
دارید یا نه.
ُ -۷نه ثمرۀ روح را که در غالطیان  ۲۳-۲۲:۵آمده است بنویسید.
خصلت مسیحی واقعی خود را در ثمرۀ روح که در محبت خالصه میشود بروز
میدهد .تمام دیگر صفات خدا که بهواسطه روحالقدس در ایماندار رشد میکنند ،از
محبت نشأت میگیرند .به همین دلیل است که اول قرنتیان  ۸-۴:۱۳را میتوان معیار
خدا برای سنجش یک مسیحی واقعی نامید.
کلمۀ محبت در این آیات ،ترجمه کلمۀ یونانی  agapeمیباشد .این محبتی است
ً
مستقیما از خدا ناشی میشود» :محبت خدا در دلهای ما به روحالقدس که به ما
که
عطا شد ریخته شده است« )رومیان  .(۵:۵محبتی بدین عمق بود که باعث شد خدا
تنها پسر خود را بهعنوان کفارهای برای گناهان ما بدهد )یوحنا  .(۱۶:۳این محبت

ثمرۀ روح ۲۶۱
عیسی نسبت به ماست »از این امر محبت را دانستهایم که او جان خود را در راه ما
نهاد و ما باید جان خود را در راه برادران بنهیم« )اول یوحنا ۱۶:۳؛ همچنین یوحنا
 ۱۳-۱۲:۱۵مشاهده شود(.
در زیر ،آنچه را که

Pierson

 ،A.T.یکی از دانشمندان کتابمقدس ،در مورد

محبت و میوۀ روح میگوید ،نقل کردهایم:
خوشی ،محبت شادمانه است،
سالمتی ،محبت است در آرامش پر از اعتماد،
حلم ،محبت است در بوتۀ آزمایش،
مهربانی ،محبت است در بطن اجتماع،
نیکویی ،محبت است در عمل،
ایمان )وفاداری( ،محبت است در تحمل سختی،
تواضع ،محبت است در حال یادگیری،
پرهیزکاری ،محبت است در انضباط.
اگر این نوع محبت را که خصلت واقعی مسیحی است ،داشته باشید ،حلیم و
بردبار خواهید بود )اول قرنتیان  ۷-۴:۱۳مشاهده شود( .هر سختی که الزم باشد
تحمل کنید ،خونسردی خود را از دست نخواهید داد و چیزی نخواهید گفت یا
بعدا از آن پشیمان شوید.
کاری نخواهید کرد که ً
با کسانی که شما را آزار میدهند ،مهربان خواهید بود.
به موقعیت یا اموال دیگران حسد نخواهید برد ،و به رزق خدا که برای شما مهیا
شده است ،قناعت خواهید کرد.
از کارهایی که انجام دادهاید دچار خودبزرگبینی و کبر نخواهید شد ،بلکه اجازه
خواهید داد که زبان دیگری مدح شما را بگوید و آنگاه ،جالل را به خدا خواهید داد.
مغرور نخواهید شد ،زیرا که میدانید هر چه دارید عطیۀ خداست ،و هر چه که
انجام دهید ،توسط قوت او انجام شده است.
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اطوار و رفتار ناپسندیده نخواهید داشت .یک مسیحی واقعی با همه کس با
احترام رفتار میکند ،بدون در نظر گرفتن موقعیت یا پایگاهش در زندگی.
نفع خود را طالب نخواهید شد ،بلکه اول خدا را در نظر گرفته و دیگران را قبل از
خود به حساب خواهید آورد.
حساس و زود خشم نخواهید بود ،بلکه خود را بهگونهای تربیت خواهید کرد که
زود رنج نباشید.
سوءظن نداشته ،خطاهای دیگران را در بایگانی خاطرۀ خود حفظ نمیکنید ،بلکه
همیشه زود میبخشید.
از هیچ نوع ناراستی خوشوقت نخواهید شد ،بلکه بهیاد خواهید آورد که مسیح
چگونه بهخاطر ناراستی از روی اراده ،متحمل رنج و زحمت گردید.
با راستی شادی خواهید کرد.
همواره از راستی پشتیبانی خواهید کرد.
همواره به همه اعتماد داشته ،آنچه را که راست است باور خواهید کرد.
همواره به وعدۀ خدا امید خواهید داشت.
همواره استوار خواهید بود ،همه چیز را تحمل خواهید کرد تا زمانی که ایمان
رؤیت شود تا زمانی که امیدتان بدل به واقعیت گردد.
 -۸دور حرف مربوط به تعاریف مربوط به ماهیت محبت و کاری که محبت
انجام میدهد دایرهای بکشید.
 (aپرهیزکار است.
 (bطالب نفع خود نیست.
 (cخود را قربانی میکند.
 (dمالیم است.
 (eفروتن است.
 (fخشن است.

ثمرۀ روح ۲۶۳
 (gحلیم است.
 (hدر تمامی مواقع شادمان است.
 (iصلحطلب است.
 (jحسود است.
 (kزود خشم است.
 (lمتحمل سختی میباشد.
 (mمدافع راستی است.
 (nمتکبر است.
 (oامیدوار است.
 (pنیک است.

کاربرد
ممکن است بگویید» :چه کسی میتواند خود را تا سطح چنین معیاری ارتقا
دهد؟« باید گفت که فقط یک شخص میتواند چنین کند ،و نام او عیسی است .نام او
را میتوانید در مقابل هر یک از خصائل فوق قرار دهید و خواهید دید که بهطور تمام
عیار با آن منطبق است! عیسی هیچ چیز از ما انتظار ندارد مگر آنکه خود آن را بهجا
آورده باشد؛ او با قدرت همان روحالقدسی آن کارها را انجام داد که در ما ساکن
است.
ً
صرفا با تکیه بر قوت خودمان از او تقلید
مسیح سرمشق ماست .امکان ندارد که
کرده ،یا از او سرمشق بگیریم .باید اجازه دهیم که بهواسطه روحالقدس به شکل او
در آییم .ما شریک طبیعت او هستیم )دوم پطرس  .(۴:۱هر چقدر بیشتر شریک
طبیعت او باشیم ،بیشتر به شخصیت کاملی که در مسیح است ،شبیه خواهیم شد.
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 -۹در اینجا نمونههایی از ماهیت الهی مسیح را ذکر کردهایم که در زندگی
زمینیاش متجلی گشته است .آیات سمت راست را با ثمرۀ روح که آن را متصور
میسازد از سمت چپ انطباق دهید .هر آیه را بهدقت بخوانید.
 (a ....یوحنا ۲۷:۱۴

 (۱محبت

 (b ....اشعیا ۷:۵۳

 (۲خوشی

 (c ....عبرانیان ۱۵:۴

 (۳سالمتی

 (d ....دوم پطرس ۹:۳

 (۴حلم

 (e ....لوقا ۴۲:۲۲

 (۵مهربانی

 (f ....اول یوحنا ۱۶:۳

 (۶نیکویی

 (g ....متی ۱۱-۱:۴

 (۷ایمان

 (h ....اشعیا ۹-۸:۵۳

 (۸تواضع

 (i ....یوحنا ۱۱-۳:۸

 (۹پرهیزکاری

 (j ....عبرانیان ۲:۱۲
 (k ....اعمال ۳۸:۱۰
 (l ....متی ۲۲-۲۱:۱۸
اکنون اجازه دهید که خود را تفحص کنیم .در کالج الهیات ،دانشجویی داشتیم
ً
ندرتا به تمام
بهنام »رودی« .او از امتحان بیزار بود .او آه میکشید و گله میکرد و
سؤاالت پاسخ میداد .در یکی از امتحانات ،او ورقۀ کامالً سفید را باز گرداند و در
پایین ورقۀ امتحانی نوشت» :پاسخ مسیح است «.معلم هم از پاسخ عاجز نماند و
پایین ورقۀ امتحان او نوشت» :مسیح ۱۰۰؛ رودی صفر!«
ماجرای خندهداری است ،اما برای روز امتحان نهایی ما مطلب مهمی برای گفتن
ً
مطمئنا مایلیم نمرۀ ما کمی بهتر از نمرۀ
دارد .میدانیم که نمرۀ مسیح  ۱۰۰است ،اما
رودی بشود؛ آیا شما میل ندارید که چنین باشد؟

ثمرۀ روح ۲۶۵
پولس رسول میفرماید که ما بهواسطه عیسی مسیح و بر حسب انجیل او داوری
خواهیم شد )رومیان  .(۱۶:۲شاید اول قرنتیان  ۱۳همان متنی باشد که در کرسی
داوری مسیح مورد استفاده قرار میگیرد تا بر اساس آن کسانی که در ملکوت آتی او
مقامات مهمی را اشغال خواهند کرد ،انتخاب شوند .از این تعریف از ثمرۀ روح که
پولس ارائه میدهد ،میتوانیم بهعنوان یک خودآزمایی استفاده کنیم تا خود را برای
امتحان نهایی آماده سازیم.
هر آنچه که خدا در خصلت مسیحی میطلبد ،در این آیات که بهعنوان ثمرۀ روح
مطالعه کردیم آمده است.
ِ
خود خدا میباشند .ما خودمان نمیتوانیم آنها را بهبار آوریم،
آنها همگی صفات
بلکه باید اجازه دهیم که آنها در اثر رابطۀ شخصیمان با روحالقدس رشد کنند .او این
ثمرات را در ما پدید خواهد آورد.
 -۱۰در دفتر یادداشتتان ،جدولی شبیه به جدول زیر تهیه کرده ،تمام ثمرات
روح را بر مبنای غالطیان  ۲۳-۲۲:۵و اول قرنتیان  ۱۳درج کنید .پیشرفت خود را در
پدید آوردن هر یک از این ثمرات عالمت بزنید .از روحالقدس بخواهید که هر ثمره
را آنقدر در شما پدید آورد که شبیه عیسی مسیح گردید .ارزیابیتان از خودتان
چگونه است؟

ثمره
محبت

خوشی
سالمتی ،غیره

هرگز
۰

این ثمره را در زندگی خود به مقدار زیر میبینم:

ً
ندرتا
۲۰

گاهی اوقات
۴۰

بهکرات
۶۰

معموالً
۸۰

همیشه
۱۰۰
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پاداش ثمرۀ روح
زمانی نوجوان بودم ،اما اکنون پدربزرگ هستم .بین این دو مرحله ،تجارب بسیار
آموزندهای فرا گرفتم .برخی خوشایند بود ،و برخی نه؛ اما همگی ضروری بودهاند.
ممکن است بپرسید »ضروری برای چه؟« درست است ،اگر آنها فقط برای زندگی
این دنیا ضروری بودند ،پیش از آنکه بتوانیم این تجارب را فرا بگیریم ،به پایان
زندگی رسیدهایم! اما واقعیت این است که روحالقدس ما را برای چیزی بس بزرگتر
در آینده آماده میکند ،عظیمتر از آنچه که بتوانیم حتی تصورش را بکنیم! ثمرۀ روح،
یعنی خصلت مسیحی من ،بهواسطه روحالقدس ،برای جایگاه من در ابدیت در من
رشد میکند! اجازه بدهید که به شش آیۀ اول قرنتیان  ۱۳نظری افکنده ،به برخی از
این فواید ابدی توجه کنیم.

ثمرۀ روح همیشگی است
خصلت مسیحی تنها بخشی از ابدیت است که میتوانید هم اینک آن را داشته
باشید .همه چیز میگذرد» :اما اگر نبوتها باشد ،نیست خواهد شد و اگر زبانها ،انتها
خواهد پذیرفت و اگر علم ،زایل خواهد گردید« )آیۀ .(۸
وقتی که عیسی را ببینیم ،نبوتها دیگر به کاری نمیآیند ،لذا پایان خواهند یافت.
ً
صرفا بدل به خاطرهای خواهند شد.
وقتی تحقق یافتند،
زبانها ،چه زبانهای شناخته شده و چه زبانهای ناشناخته ،وقتی که ارتباطی از
نوع بسیار برتر بهواسطه روح امکانپذیر گردد ،خاموش خواهند شد .دیگر موانع
زبانی وجود نخواهد داشت.
علم کنونی در حد
علم محدودی که داریم زایل خواهد شد ،زیرا نبوت ،زبانها و ِ
اعالیشان فقط مکاشفهای جزیی خدا برای این زندگی دنیوی میباشند .در پایان این

ثمرۀ روح ۲۶۷
ِ
خصلت رشدیافتۀ ما باقی خواهد ماند .محبت هرگز ساقط نمیشود و
زندگی ،تنها
همیشه باقی خواهد ماند .خصلت مسیحی الیزال است )اول قرنتیان  ۸:۱۳و .(۱۳
) -۱۱بهترین پاسخ را انتخاب کنید (.علت اینکه در ملکوت ابدی مسیح نیازی
علم محدود نخواهیم داشت ،این است که...........
به تکلم به زبانها ،نبوت ،و ِ
 (aهنگامی که در حضور او هستیم ،دیگر نیازی به این مکاشفات جزئی نداریم،
زیرا او را چنان که هست خواهیم دید و خواهیم شناخت.
 (bدر ملکوت او نیازی به ارتباط نخواهیم داشت.
 (cوقتی که با او حکومت کنیم ،نیاز بیشتری به قدرت روحالقدس که در ما کار
میکند ،نخواهیم داشت.

ثمرۀ روح بلوغ را پدید میآورد
چنانکه در دروس پیشین دیدیم ،ما زندگی خود را در روح با تولد تازه آغاز
میکنیم .سپس هنگامی که تحت مراقبت دقیق روحالقدس در کالم پرورش مییابیم،
بهواسطه تعلیم و تجربه رشد میکنیم .یکبار که تولد تازه را تجربه کردیم ،همگی در
مراحل مختلف بلوغ روحانی ،فرزندان خدا میشویم .با اینحال طول مدتی که هر
یک از ما مسیحی بوده است ،ربط اندکی به میزان بلوغ روحانی ما دارد.
روحالقدس تنها هنگامی میتواند ثمرۀ خصلت مسیحی را در ما بهبار آورد که با
ِ
ایمانداران پر از روح پس از سالهای متمادی ،فقط اندکی
او همکاری کنیم .برخی از
درس را فرا میگیرند .زبانها ،نبوت ،و حتی علم سودمندند و عطایای شگفتآور
ً
الزاما نشانۀ بلوغ مسیحی ما
روحالقدس میباشند ،اما وجود آنها در زندگی ما
نمیباشد .چنانکه پیش از این دیدیم ،مقیاس بلوغ ما در خدا بستگی به این دارد که تا
چه حد به روحالقدس اجازه دادهایم تا خصائل عیسی را در زندگی ما بهبار آورد.
ِ
آوردن
 -۱۲یوحنا  ۵-۱:۱۵را بخوانید .اینها سخنان عیسی هستند .او برای میوه
شما چه شرطی قائل شده است؟

 ۲۶۸درس دهم

ماندن در مسیح مستلزم وحدت با او )آیههای  ،(۲-۱پاک شدن یا هرس شدن
)انضباط( توسط پدر )آیۀ  ،(۲و ثمردهی )آیۀ  ،(۵میباشد.

ثمردهی

هرس شدن

اتحاد

 -۱۳در دوم پطرس  ۸-۵:۱فرایند یا جریان پرورش ثمرۀ روح را مییابیم .از این
آیات ،مراحل پیشرفت بهسوی بلوغ روحانی را که پطرس ما را تشویق به طی آنها
میکند ،بیابید؛ بر اساس این مراحل ،جدول زیر را پر کنید .بنویسید که همه آنها در
کجا پایان میپذیرند.

ایمان

پطرس ادامه داده ،میفرماید» :زیرا هر گاه اینها در شما یافت شود و بیفزاید ،شما
را نمیگذارد که در معرفت خداوند ما عیسی مسیح کاهل یا بیثمر بوده باشید .زیرا
هر که اینها را ندارد ،کور و کوتاهنظر است و تطهیر گناهان گذشتۀ خود را فراموش
کرده است« )دوم پطرس .(۹-۸:۱

ثمرۀ روح ۲۶۹

ثمرۀ روح ما را بهکمال میرساند
سرانجام ،هنگامی که در حضور الگوی خود ،عیسی بایستیم ،خواهیم دانست که
یک مسیحی رشدیافته چگونه باید باشد .چنانکه پولس رسول گفته است» :زیرا که
الحال در آینه بهطور معما میبینیم ،لیکن آن وقت روبرو« )اول قرنتیان  .(۱۲:۱۳اکنون
گویی در آینهای کدر نگاه میکنیم ،اما آن هنگام خود را آنگونه خواهیم دید که خدا
میبیند .اکنون ایمانی داریم که به ما کمک میکند و امیدی که ما را به جلو میراند،
اما اینها ابدی نیستند .هر دو به هنگام دیدن عیسی جای خود را به یقین و اطمینان
کامل خواهند داد.
تنها طریق برای دریافت پاداش کامل ،این است که ثمرۀ روح را در زندگیمان
پدید آوریم .چنانکه پطرس به ما یادآور میشود» :اگر چنین کنید هرگز لغزش
نخواهید خورد .و همچنین دخول در ملکوت جاودانی خداوند و نجاتدهندۀ ما
عیسی مسیح به شما به دولتمندی داده خواهد شد« )دوم پطرس .(۱۱-۱۰:۱
 -۱۴سه پاداش ثمرهدهی را بیان کرده ،برای تأیید هر یک ،به یک آیه استناد کنید.
.................................................
.................................................

 ۲۷۰درس دهم

خودآزمایی
سؤاالت چندگزینهای:

 -۱عبارت ثمرۀ روح به کدام مورد اشاره میکند؟
 (aعطایای روحانی.
 (bنبوت و فداکاری.
 (cمسیحگونگی.
 -۲ویژگیهای ثمرۀ روحانی بهواسطه کدام مورد زیر در ایماندار رشد میکند؟
 (aروحالقدس.
 (bتعلیم و تجربه.
 (cتالش شخصی برای شبیه شدن به عیسی.
 -۳سهم ایماندار در رشد دادن خصلت مسیحی چیست؟
 (aسعی در تقلید و الگوبرداری از مسیح.
 (bزندگی بر طبق شریعت.
 (cاجازه دادن به روحالقدس تا ثمره را در وی رشد دهد.
 -۴کدام مورد زیر بهترین توصیف از ثمرۀ روح یا خصلت مسیحی میباشد؟
ِ
محبت agapa
(a
 (bخدمت
 (cایمان
 (dشهادت
 -۵کدام یک از اینها برای یک مسیحی مهمترین است؟
 (aآنچه که میگوییم
 (bآنچه که هستیم

ثمرۀ روح ۲۷۱
 (cآنچه که انجام میدهیم
 (dآنچه که احساس میکنیم
 -۶ممکن است از همۀ عطایای روح برخوردار باشم اما در ضمن هیچ نداشته
باشم ،مگر اینکه یکی از موارد زیر در من بهچشم بخورد .آن مورد کدام است؟
 (aقدرت
 (bزبانها
 (cمکاشفه از خدا
 (dمحبت
 -۷در ملکوت خدا ،مقام کسانی که با مسیح حکومت میکنند ،بر پایه کدام
خصوصیت ایشان خواهد بود؟
 (aکارهای گذشتهشان
 (bامیالشان
 (cمسیحگونگیشان
 (dتجربۀ پرستشی ایشان
 -۸پرهیزکاری عبارتاست از محبت در
 (aعمل.
 (bانضباط.
 (cوسوسه.
 (dجامعه.
 -۹تنها چیزی که در ابدیت باقی خواهد ماند ،کدام است؟
 (aامید
 (bنبوت
 (cایمان

 ۲۷۲درس دهم

 (dخصلت مسیحی
 -۱۰فرایند یا جریان پرورش ثمرۀ روح که در دوم پطرس  ۸-۵:۱آمده است ،با
کدام دو کلمه آغاز و پایان میپذیرد؟
 (aایمان  -پرهیزکاری
 (bنیکویی  -تقوی
 (cایمان  -محبت
 (dمحبت  -تحمل در سختی

این آخرین درس از بخش سوم و نیز آخرین درس این کتاب
است .بعد از اتمام این خودآزمایی ،درسهای  ۸تا  ۱۰را مرور
کرده ،به سؤاالت آزمون میانی شماره  ۳پاسخ دهید .از رهنمودهای
داده شده پیروی کنید.

ثمرۀ روح ۲۷۳

پاسخ صحیح تمرینها
 -۸باید دور تمامی حروف به استثناء  (k ،(j ،(f ،(bو  (nدایرهای کشیده باشید.
 (b -۱معنی آن این است که محبت مسیحی را در تمام مواقع نشان دهیم ،و مردم
نیز بهواسطه آنچه که هستیم و آنچه که میگوییم جذب مسیح خواهند شد.
 -۹پاسخهای پیشنهادی ما چنین است:
 (۳ (aسالمتی
 (۸ (bفروتنی
 (۹ (cپرهیزکاری
 (۴ (dحلم
 (۷ (eایمان
 (۱ (fمحبت
(۹ (gپرهیزکاری
 (۶ (hنیکویی
 (۵ (iمهربانی
 (۲ (jخوشی
 (۶ (kنیکویی
 (۴ (lحلم
 (a -۲بودن ،انجام دادن
 (bشبیه او بودن
 (cثمره ،خصلت مسیحی
 -۱۰پاسخ خودتان
 -۳محبت ،یا خصلت مسیحی

 ۲۷۴درس دهم

 (a -۱۱وقتی که در حضور او هستیم ،دیگر نیازی به این مکاشفههای جزئی
نداریم.
 -۴وقتی که با آن محبتی که مسیح نسبت به ما دارد ،انجام شود.
 -۱۲برای ثمردهی ،باید در او باقی بمانیم.
 -۵پاسخ خودتان .شاید او در نظر داشته است این مطلب را به ما القا کند که
نشان دادن محبت آنگونه که مسیح نشان میدهد ،تنها چیزی است که در ابدیت به
حساب خواهد آمد .او قربانی کردن خود را بهعنوان افراطیترین عملی که یک
شخص میتواند انجام دهد مثال زده است تا نشان دهد که آنچه که هستیم مهمتر
است.
 -۱۳از پایین به باال
ایمان
فضیلت
علم
عفت
صبر
دینداری
محبت برادران
محبت
 (a -۶درست
 (bغلط
 (cدرست
 (dغلط
 (eدرست

ثمرۀ روح ۲۷۵
 (fدرست
 (gغلط
 (hدرست
 -۱۴ثمرۀ روحانی یا محبت همیشگی است )اول قرنتیان  ۸:۱۳و  .(۱۳باعث
بلوغ روحانی یا مسیحگونگی است )دوم پطرس  .(۸:۱باعث رسیدن به کمال است
)دوم پطرس .(۱۱-۱۰:۱
 -۷محبت ،خوشی ،سالمتی ،حلم ،مهربانی ،نیکویی ،ایمان ،تواضع ،پرهیزکاری.

پاسخ خودآزماییها
درس ۱

 -۱غلط

 -۲صحیح

 -۳صحیح
 -۴صحیح
 -۵غلط

 -۶صحیح
 -۷غلط
 -۸غلط

 -۹صحیح

 -۱۰مشکالت
 -۱۱تمایالت
 -۱۲تجربه
 -۱۳رابطه
 -۱۴بلوغ

 -۱۵کامل

 -۱۶قابلیت احساس کردن ،دانستن ،و انتخاب کردن.

 -۱۷از آنجا که او شخص است ،میتواند مرا دوست داشته باشد و من نیز
میتوانم او را دوست داشته باشم .او میتواند دیگران را از طریق من محبت کند.

 ۲۷۸روحالقدس یاور ،معلم و راهنمای ما

 -۱۸هر یک از اینها .میتوان به او دروغ گفت ،میتوان با او مقاومت کرد ،به او
کفر گفت ،و در حق او گناه کرد.

درس ۲

 -۱غلط

 -۲صحیح
 -۳صحیح
 -۴غلط
 -۵غلط

 -۶صحیح
 -۷صحیح
 -۸غلط

 -۹صحیح

 -۱۰صحیح
 -۱۱غلط

 -۱۲صحیح

 -۱۳شما میبایست همه پاسخهای  d ،bو  jرا انتخاب کرده باشید.
 -۱۴بهخاطر اشتراک پدر و پسر و روحالقدس.

 -۱۵زیرا او از صفات خدا برخوردار است ،حیات روحانی ،قدرت ،قدوسیت ،و
همراهی بهارمغان میآورد.

پاسخ خودآزماییها ۲۷۹

درس ۳
c -۱

d -۲
b -۳
a -۴
c -۵

a -۶
d -۷
c -۸

a -۹

 -۱۰دو مورد از این موارد امور مسیح را بهخاطر ما میآورد ،در مورد مسیح

شهادت میدهد ،ما را به جمیع راستی هدایت میکند ،مسیح را جالل میدهد ،در
مورد امور آینده در ارادۀ خدا ما را خبر میدهد.
 -۱۱عیسی ،روحالقدس ،ایماندار.

درس ۴

b -۱.

c -۲

a -۳
b -۴
a -۵
c -۶

 ۲۸۰روحالقدس یاور ،معلم و راهنمای ما
c -۷

a -۸
b -۹

b -۱۰
b -۱۱
b -۱۲

درس ۵
c -۱

b -۲
d -۳
b -۴
a -۵
c -۶

a -۷
c -۸
c -۹

b -۱۰
e -۱۱
a -۱۲

پاسخ خودآزماییها ۲۸۱

درس ۶
a -۱
b -۲
b -۳
b -۴
a -۵
a -۶
b -۷

درس ۷

 -۱غلط

 -۲صحیح
 -۳صحیح
 -۴غلط

 -۵صحیح
 -۶غلط

 -۷صحیح
 -۸غلط

 -۹صحیح

 -۱۰صحیح
 -۱۱غلط

 -۱۲صحیح

 ۲۸۲روحالقدس یاور ،معلم و راهنمای ما

درس ۸
d -۱
a -۲
b -۳
b -۴
c -۵

a -۶
a -۷

 -۸صحیح
 -۹صحیح
 -۱۰غلط

 -۱۱صحیح
 -۱۲غلط

 -۱۳صحیح
 -۱۴صحیح
 -۱۵صحیح
 -۱۶صحیح
 -۱۷غلط
 -۱۸غلط

 -۱۹صحیح
 -۲۰صحیح

پاسخ خودآزماییها ۲۸۳

درس ۹

 -۷ (a -۱تمییز ارواح
 -۴ (bایمان
 -۸ (cکالم علم
 -۱ (dزبانها
 -۶ (eمعجزات
 -۲ (fترجمۀ زبانها
 -۵ (gشفا
 -۳ (hنبوت
 -۹ (iکالم حکمت
 -۲عطایای تکلمی ،عطایای قدرت ،و عطایای مکاشفهای.

 -۳بنا کردن کلیسا ،جالل دادن مسیح.
ِ
ایمانداران پر از روح) .اما روحالقدس آنها را طبق ارادۀ خودش توزیع
 -۴همۀ
میکند .کالم خدا ما را تشویق میکند که مشتاق عطایای روح باشیم .از این نتیجه
میگیریم که آنانی که مشتاق عطایا هستند ،کسانی میباشند که روحالقدس انتخاب
کرده است(.

درس ۱۰
c -۱

a -۲
c -۳

a -۴
b -۵

 ۲۸۴روحالقدس یاور ،معلم و راهنمای ما
d -۶
c -۷

b -۸
d -۹

c -۱۰

روحالقدس
یاور ،معلم ،و راهنمای ما
)مطالعهای در باب روحالقدس(

آزمونهای میانی

دانشجوی گرامی
این آزمونهای میانی بهمنظور یادگیری بهتر تمامی جزئیات این کتاب درسی تهیه
شده است .هر آزمون مربوط به چند درس میباشدً .
لطفا پس از مطالعۀ درسهای
مشخص شده ،آزمون مربوط به آنها را بگذرانید.
پاسخهای صحیح را در ورقۀ پاسخنامه عالمت بزنید .پس از گذراندن هر سه
آزمون میانی ،ورقۀ پاسخنامه را جهت تصحیح برای ما بفرستید.
در صورتیکه مایلید این درس را بهصورت رسمی امتحان دهید و یک واحد
ً
لطفا جهت ثبتنام و انجام تشریفات امتحان با ما تماس
دانشگاهی کسب کنید،
حاصل بفرمایید.

آزمون میانی شمارۀ ۱
)مربوط به درسهای  ۱تا (۳

بخش اول -سؤاالت صحیح و غلط
جمالت صحیح را با حرف  aو جمالت غلط را با حرف  bمشخص نمایید.
 -۱روحالقدس وجودی است ابدی.
 -۲روحالقدس سومین شخص )اقنوم( تثلیث میباشد ،اما قدرتش از خدای پدر
و خدای پسر کمتر است.
 -۳روحالقدس فقط از بعضی از صفات خدا برخوردار است ،نه از همۀ آنها.
 -۴روحالقدس دنیا را به گناه و عدالت و داوری ملزم میسازد.
 -۵کلمۀ »پاراکلت« بهمعنی »داور عادل« میباشد.
 -۶اگر روحالقدس را بهعنوان یک شخص بشناسیم ،تجربیات روحانی مهمتر از
رابطۀ ما با او خواهد شد.
 -۷خصائل و کارها و عناوین روحالقدس همگی داللت بر این دارند که او یک
شخص است.

بخش دوم  -سؤاالت چندگزینهای
صحیحترین پاسخ را انتخاب نمایید و عالمت بزنید.
 -۸فرمول تعمید و دعای برکت رسوالن گواه بر این است که روحالقدس.........
 (aیک شخص است.
 (bاز پدر و پسر در درجه پایینتری قرار دارد.
 (cالوهی است.

 ۲۸۸روحالقدس یاور ،معلم و راهنمای ما

 -۹کدام یک از موارد زیر ،جزو صفات الهی »نیست«؟
 (aابدی
 (bقادر مطلق
 (cتغییرپذیر
 (dحاضر مطلق
 -۱۰عالم مطلق به چه معنی است؟
 (aصاحب قدرت کامل
 (bمقدس
 (cکسی که همه چیز را میبیند
 (dکسی که همه چیز را میداند
 -۱۱کدام یک از موارد زیر ،جزو کارهای الهی روحالقدس »نیست«؟
 (aاو تقدس میبخشد.
 (bاو بهجای ما تصمیم میگیرد.
 (cاو قدرت میبخشد.
 (dاو حیات روحانی عطا میکند.
 -۱۲اگر توجه شما معموال ً معطوف به تجربه است ،تعمید به روحالقدس را
بهعنوان چه چیزی تلقی خواهید کرد؟
 (aبهعنوان یک هدف
 (bبهعنوان آغازی برای یک رابطۀ پرشکوه
 (cبهعنوان کار یک شخصیت الهی
 (dبهعنوان دری بهسوی بلوغ روحانی

آزمونهای میانی ۲۸۹
ِ
ضمیر »او« در کتابمقدس برای اشاره به روحالقدس ،داللت بر
 -۱۳استفاده از
کدام مورد زیر دارد؟
 (aبر شخص بودن او
 (bبر الوهیت او
 (cبر حاکمیت او
 -۱۴روحالقدس بهعنوان شخصی صاحب احساس ،دارای..............
 (aعلم نیز میباشد.
 (bاراده نیز میباشد.
 (cخواستهها نیز میباشد.
 -۱۵روحالقدس در مقام تسلیدهنده ،فرستاده میشود تا...........
 (aتعلیم دهد.
 (bیاور باشد.
 (cمدیر باشد.
 (dداوری کند.
 -۱۶دلیل اینکه روحالقدس باید جهان را به عدالت ملزم کند ،این است که
عیسی.............
 (aبر صلیب جان سپرد.
 (bقیام کرد.
 (cنزد پدر به آسمان باز گشت.
 (dمعجزات انجام داد.
 -۱۷روحالقدس جهان را به داوری ملزم میکند .او این کار را چگونه انجام
میدهد؟
 (aداوری بر انسان سقوطکرده را به یاد ایشان میآورد.
 (bداوری بر قوم برگزیدۀ خدا را به یاد ایشان میآورد.

 ۲۹۰روحالقدس یاور ،معلم و راهنمای ما

 (cداوری بر ارواح را به یاد ایشان میآورد.
 (dداوری بر شیطان را به یاد ایشان میآورد.
 -۱۸روحالقدس بهعنوان مشاور و یاور ما................،
 (aما را در زندگی تعلیم میدهد ،تنویر عطا میکند ،و هدایت میفرماید.
 (bنزد خدا برای ما شفاعت میکند.
 (cدربارۀ خدا با ما سخن میگوید.
 (dما را در مشکالت جسمانی و روحانی یاری میدهد.
 -۱۹روحالقدس بهعنوان شفاعتکننده..................،
 (aما را در تصمیمگیریهایمان راهنمایی میکند.
 (bبه ما کمک میکند تا نیازهایمان را به حضور خدا ببریم.
 (cما را در غمهایمان تسلی میبخشد.

آزمون میانی شمارۀ ۲
)مربوط به درسهای  ۴تا (۷

بخش اول  -سؤاالت صحیح و غلط
جمالت صحیح را با حرف  aو جمالت غلط را با حرف  bمشخص نمایید.
 -۱روحالقدس کلمهای بر زبان آورد و آبها در آغاز آفرینش جدا شدند.
 -۲خدا وقتی انسان را آفرید ،انتظار داشت که انسان از او اطاعت کند.
 -۳پیام نوشتهشده بهتر است از پیام شفاهی.
 -۴کتابمقدس گرچه بهدست حدود  ۴۰نفر نوشته شده است ،اما کامالً یکپارچه
و منسجم میباشد.
 -۵الزام روحالقدس همواره باعث توبه میگردد.
 -۶حیات روحانی را روحالقدس به انسان میبخشد.

آزمونهای میانی ۲۹۱
 -۷هدف اصلی افاضۀ روحالقدس این است که در کلیسا تجلیات مافوقطبیعی
صورت بگیرد.

بخش دوم  -سؤاالت چند جوابی
صحیحترین پاسخ را انتخاب نمایید.
 -۸آموزۀ تثلیث در زمان موسی هنوز شناخته شده نبود ،زیر مکاشفهای که خدا از
خود عطا میکند............،
 (aتدریجی و پیشرونده است.
ِ
ایماندار پر از روح قابل درک است.
 (bفقط برای
 (cدر روز پنطیکاست تحقق یافت.
 -۹آفرینش در اثر ِ
کار...................
 (aخدای پدر تحقق یافت.
 (bخدای پدر و روحالقدس تحقق یافت.
 (cهر سه اقنوم تثلیث تحقق یافت.
 (dخدای پدر و پسرش تحقق یافت.
 -۱۰در آفرینش ،انسان زمانی واجد حیات شد که خدا..................
 (aاو را از خاک سرشت.
 (bدر او دمید.
 (cکلمهای بیان کرد.
 (dبرای او معاونی ساخت.

 ۲۹۲روحالقدس یاور ،معلم و راهنمای ما

 -۱۱وقتی قدرت روحالقدس بر فکر کسی قرار میگیرد تا امور الهی را برای او
باز کند ،این عمل را چه مینامیم؟
 (aمکاشفه
 (bتنویر
 (cآموزه
 (dالهام
 -۱۲الهام جامع به چه معنی است؟
 (aکتابمقدس در گسترۀ کاملش توسط روحالقدس الهام شده است.
 (bبعضی از قسمتهای کتابمقدس الهامی است.
 (cروحالقدس کسانی را که کتابمقدس را میخوانند ،الهام میبخشد.
 (dآموزههای کتابمقدس الهامی است ،اما نه روایات تاریخی آن.
 -۱۳نقش روحالقدس در زندگی و خدمت عیسی شامل آماده شدن ،مسح شدن،
و.............
 (aوسوسه او توسط شیطان میشد.
 (bرنج کشیدن بهخاطر او میشد.
ِ
کردن »کلمۀ زنده« تا به کمال میشد.
 (cهمراهی
 (dتأدیب توسط کالم خدا میشد.
 -۱۴جدا شدن برای خدا و حرکت تدریجی بهسوی شباهت مسیح ،کار
روحالقدس است .این کار را چه مینامند؟
 (aتولد تازه
 (bتقدیس
 (cفرزندخواندگی
 (dتوبه

آزمونهای میانی ۲۹۳
 -۱۵روحالقدس بهعنوان روح فرزندخواندگی ،به ما تولد تازه میبخشد و..........
 (aما را بیگناه میسازد.
 (bما را در مقام افرادی بالغ در خانوادۀ خدا قرار میدهد.
 (cثمرۀ روح را در ما پدید میآورد.
 (dروش زندگی ما را تغییر میدهد.
 -۱۶وقتی پولس رسول فرمود که ما معبد خدا هستیم ،منظورش این بود که اگر
ما ایماندار هستیم................،
 (aاکثر وقتمان باید در پرستش صرف شود.
 (bاز شریعت گناه و مرگ آزادیم.
 (cباید در امور کلیسایی دخیل شویم.
 (dروحالقدس در ما سکونت میگزیند.
 -۱۷در عهدعتیق ،روحالقدس معموال ً بر افراد برگزیده میآمد تا ایشان
بتوانند...........
 (aاز خدا مکاشفه دریافت کنند.
 (bبر دشمنان پیروز شوند.
 (cخدمت خاصی را انجام دهند.
 (dحضور خدا را تجربه کنند.
 -۱۸تجربیات افراد خداترس در عهدعتیق و عهدجدید ،تأئید میکند که
روحالقدس.............
 (aسعی نمیکند رفتار کسی را تغییر دهد.
 (bضعف را به قوت تبدیل میکند.
 (cافراد نیرومند را بر میگزیند تا کار او را بهانجام برسانند.
 (dبهواسطۀ افرادی که قابلیت زیاد رهبری دارند ،بهتر عمل میکند.

 ۲۹۴روحالقدس یاور ،معلم و راهنمای ما

 -۱۹کدام جملۀ زیر ،ماجراهایی را که بهدنبال ریزش روحالقدس در روز
پنطیکاست رخ داد ،بهتر توصیف میکند؟
 (aاز آن زمان به بعد ،کار روحالقدس در کلیسا مشهود بوده است.
 (bآن ریزش خاص روحالقدس فقط مربوط به کلیسای اولیه بود.
 (cهمۀ مسیحیان ریزش روحالقدس را تجربه کردهاند.

آزمون میانی شمارۀ ۳
)مربوط به درسهای  ۸تا (۱۰

بخش اول  -سؤاالت صحیح و غلط
جمالت صحیح را با حرف  aو جمالت غلط را با حرف  bمشخص نمایید.
 -۱کتابمقدس میگوید که خداترسی امری است غیر ضروری.
 -۲هدف از پرستش ،جالل ِ
دادن خداست.
 -۳هدف از عطایای روحانی این است که ایمانداران بدانند چه کسی در میان
ایشان روحانیتر است.
 -۴عطایای روحانی محدود به ُنه عطایی است که در اول قرنتیان فصل  ۱۲ذکر
شده است.
 -۵آنچه که هستیم مهمتر است از آنچه که میگوییم یا انجام میدهیم.
 -۶برخورداری از عطایای روح مهمتر است از برخورداری از ثمرۀ روح.
 -۷معیار ثمرۀ روح ،محبت است.

آزمونهای میانی ۲۹۵

بخش دوم  -سؤاالت چند جوابی
صحیحترین پاسخ را انتخاب نمایید.
 -۸کدام یک از کلمات زیر ،اصطالح »خداترسی« را بهتر توصیف میکند؟
 (aدغدغه
 (bشکوه و عظمت
 (cتقدس
 (dاحترام عمیق
 -۹کدام یک از موارد زیر از ترس خدا بهوجود »نمیآید«؟ ترس خدا..............
 (aما را از گناه دور نگه میدارد.
 (bنجات بههمراه میآورد.
 (cشفا میبخشد.
 (dبه مرگ منتهی میشود.
 -۱۰دعا کردن و سرود خواندن در روح به ما کمک میکند تا............
 (aکلیسا را بنا کنیم.
 (bعمیقترین احساسات خود را به خدا ابراز کنیم.
 (cمسیح را به جهان آشکار سازیم.
 -۱۱در بخشهای مختلف کتابمقدس ،کدام یک از این کلمات را میتوان
»پرستش« نیز ترجمه کرد؟
 (aفروتنی
 (bنجات
 (cخدمت
 (dوفاداری

 ۲۹۶روحالقدس یاور ،معلم و راهنمای ما

 -۱۲زبانها ،ترجمۀ زبانها ،و نبوت را چه مینامند؟
 (aعطایای تکلمی
 (bعطایای معجزات
 (cعطایای خدمت
 (dعطایای قدرت
 -۱۳هدف عطایای روحالقدس ،جالل ِ
دادن مسیح است و..............
 (aبنای کلیسا.
 (bبرطرف ساخت ِن نیازهای ایمانداران.
 (cآمادهسازی رهبران روحانی در کلیسا.
 (dپیکار علیه شرارت و شیطان.
 -۱۴تکلم به زبانها در جمع و بهطور عمومی...............،
 (aدر کتابمقدس منع شده است.
 (bمهمترین عطای روحالقدس است.
 (cباید با ترجمه همراه شود.
 (dگاه از سوی تکلمکننده درک میشود.
 -۱۵اساسیترین عطای قدرت کدام است؟
 (aشفا
 (bایمان
 (cنبوت
 (dقوت معجزات
 -۱۶اصطالح دیگری که برای »ثمرۀ روح« میتوان بهکار برد ،کدام است؟
 (aخصلت مسیحی
 (bصید جانها
 (cشبانان ،معلمین ،و مبشرین

آزمونهای میانی ۲۹۷
 (dخصائل شخصیتی
 -۱۷کدام یک از موارد زیر بهترین گواه است بر »ماهیت و طبیعت واقعی ما« )بر
اینکه ما چه هستیم(؟
 (aنبوت کردن
 (bبرخورداری از ثمرۀ روح
 (cبرخورداری از عطایای قدرت
 (dخدمت مسیحی
 -۱۸وقتی در مقابل مسیح میایستم ،تنها چیزی که برایم سودمند خواهد
بود..............،
 (aخصلت مسیحی )محبت( من است.
 (bتعداد افرادی است که بهسوی مسیح هدایت کردهام.
 (cتعداد سالهایی است که خدا را خدمت کردهام.
 (dکاربرد عطایای روحانی است که به من عطا شده است.
 -۱۹کدام یک از موارد زیر ،پاداشی برای ثمردهی »نیست«؟
 (aهمیشگی است.
 (bباعث بلوغ مسیحی میگردد.
 (cباعث اجتناب از آزمایشها در زندگی روزمره است.
 (dباعث میشود به کمال برسیم.

