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   توجه

 

کس را خادم  تنهایی هیچ  و الهیات بهمقدس کتابمطالعه و کسب دانش در زمینه 
دارند که حاضر باشند  فقط کسانی افتخار خدمت به خداوند را دریافت می. سازد نمی

؛ حاضر باشند افتخار را  ؛ حاضر باشند، آخر باشند، نه اول» ریاست«کنند، نه »  متخد«
 !به دیگران بدهند و از حق خود بگذرند

سازد، روحیۀ خدمتکاری  آنچه که یک مسیحی را شایسته خدمت به خداوند می
، و فقط آنگاه  ای در وجود مسیحی شکل گرفته باشد، آنگاه اگر چنین روحیه.  است
توانند او را برای خدمت مؤثرتر مجهز   میمقدس کتاب که دانش الهیات و است
 .سازند

 ! آمین. ای در همۀ ما شکل بگیرد دعای ما این است که چنین روحیه

 



 

  دمهقم

 

، به شاگردانش فرمود که زمان آن فرا  عیسی در خاتمۀ خدمت خود بر روی زمین
کنم و  و من از پدر سؤال می« : سپس گفت. برودایشان از پیش رسیده است که 

ای دیگر به شما عطا خواهد کرد تا همیشه با شما بماند، یعنی روح راستی  دهنده تسلی
شناسد؛ و اما شما او را  بیند و نمی تواند او را قبول کند زیرا که او را نمی که جهان نمی

 ).۱۷ـ۱۶ : ۱۴یوحنا (» ماند و در شما خواهد بود شناسید زیرا که با شما می می

.  گفت القدس یعنی شخص سوم تثلیث سخن می در اینجا، عیسی در مورد روح
چون . خدای پدر، پسرش عیسی را به جهان فرستاد تا خود را بر ما آشکار سازد

القدس را فرستاد تا در دل ایمانداران ساکن  ، روح عیسی به آسمان نزد پدر بازگشت
توانیم  با وجود اینکه نمی. سازد می، مسیح را بر ما آشکار  القدس روح. گردد
توانیم حضور و  ، می کنیم ، اما هنگامی که خود را به او تسلیم می القدس را ببینیم روح

 . هدایت او را احساس نماییم

؛ )۲ :۲اعمال (باد :  وجود داردمقدس کتابالقدس در  نمادهای متعددی برای روح
این ). ۳۹ـ۳۷  : ۷یوحنا (؛ و آب )۱۱ : ۳متی (؛ آتش )۱۷ـ۱۶ : ۳متی (کبوتر مهربان 

او یک کبوتر، . باشد القدس و خدمتش به ما می های مختلف روح نمادها معرف جلوه
او آب زنده است . کند دوست و یاور رئوفی است که پا به پای ما، ما را همراهی می

،  او آتش مقدسی است که زندگی روحانی ما را صیقل داده. جوشد که در درون ما می
او . سازد ما را به هر آنچه که با زندگی نوین ما در مسیح همخوانی ندارد ملزم می

آسا و  ِ                                                                 بادی نیرومند است که از طریق ایمانداران پر از روح در تجلیات معجزه
 .کند طبیعی عمل می مافوق

القدس آشنا  ، یعنی روح ، ما شما را با این دوست و یاور مهربان در این کتاب
، به این سؤال پاسخ خواهیم داد  ، طی سه درس در بخش نخست کتاب. خواهیم کرد
،  خواهیم دید که او یک شخص است و دارای قابلیت تعقل.  القدس کیست که روح
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او یار و یاور ماست .  او تمام صفات خدا را داراست. باشد گیری می احساس و تصمیم
 .ها در کنار ما باقی خواهد ماند و در همۀ موقعیت

. القدس را بررسی خواهیم کرد ، قدرت روح۷ تا ۴های  ، یعنی درس  بخش دومدر
، در انتقال پیام خدا به  القدس دوستی نیرومند است که در آفرینش عالم هستی روح
 .باشد های گمشده فعال می ، و در بازگشت جان انسان

 القدس را به مؤمنین مورد مطالعه قرار های عملی روح ، کمک در بخش سوم
، تصویر مسیح  او به ما در عبادت و در خدمت به یکدیگر یاری رسانده. خواهیم داد

 .بخشد را در ما شکل می

ً                                                                کنیم که این کتاب درسی شما را برانگیزد تا شخصا با دوست الهی خود  دعا می
،  ، بتوانید روز به روز در بلوغ روحانی رشد کرده القدس ارتباط برقرار کرده یعنی روح
 !های نامحدود زندگی پر از روح را تجربه نمایید پاداش

 

  اهداف این کتاب درسی

 :، باید بتوانید پس از مطالعۀ این کتاب

 .القدس را بیان کنید ـ صفات الهی روح۱

، و  ، و در برقراری ارتباط با انسان القدس را در آفرینش عالم هستی ـ عمل روح۲
 .سوی خدا توصیف نمایید در بازگشت او به

، و ثمرۀ روح را درک  ، عطایای روح القدس ، تعمید روح ـ معنی پرستش روحانی۳
  .کنید
 ،القدس ـ ارزش زندگی پر از روح را تشخیص دهید، و طالب این باشید که روح۴

 .عیسی مسیح را در زندگی شما متجلی سازد

 



  ۷ مقدمه

  نویسندۀ این کتاب

عنوان  سیار غنی خود بهبر مبنای تجربۀ ب) William F. Farrand(ویلیام فاراند 
وی در .  ، و مدیر، این کتاب را نوشته است مقدس کتاب، مبشر، معلم مدرسۀ  شبان
عنوان مبشر در سیالن   سال به۲۶مدت  او به.  برای خدمت دستگذاری شد۱۹۵۱سال 

 مقدس کتابمدت سه سال استاد کالج  همچنین به.  و فیلیپین خدمت کرده است
در .   در مانیل بوده استBethel مقدس کتابستاد دانشگاه سیالن و مدت ده سال ا

 در جمهوری فیلیپین Cebu در Immanuel مقدس کتابحال حاضر، وی در کالج 
 .باشد دار می های مختلف اداری و علمی را عهده  مسئولیتول خدمت است و غمش

وانیا و  در پنسیلEastern Bible Institute را از مقدس کتابآقای فاراند لیسانس 
   و الهیات از دانشگاه مقدس کتابلیسانس خود را در   مدرک فوق

Assemblies of God Graduate School در Springfield, Missouri اخذ کرده 
  .  است
 

  نحوۀ مطالعه این کتاب

ای ویژه نگارش یافته است که خواننده بتواند از آن  کتاب حاضر به شیوه
 .دصورت خودآموز استفاده کن به

های  سپس قسمت.  ، کلیات و اهداف درس ارائه شده است در مقدمه درس
این . مختلف درس را یک به یک مطالعه نمایید و به سؤاالت مطرح شده پاسخ دهید

ی صحیح سؤاالت را در آخر هر ها پاسخ. اند سؤاالت در البالی دروس گنجانده شده
،  برای کمک به خودتان. سه کنیدی خود را با آنها مقایها جواب.  درس خواهید یافت

 . نگاه نکنیدها اید، به پاسخ بهتر است تا زمانی که خودتان به سؤاالت پاسخ نداده

این خودآزمایی شما را در . در پایان هر درس نیز یک خودآزمایی وجود دارد
اید، یاری  ً                                                          خاطر سپردن مطالب درس و یادگیری نکاتی که احیانا توجه نکرده به
 . اسخ صحیح به سؤاالت خودآزمایی در پایان کتاب آمده استپ. دهد می
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  ارزش دانشگاهی این دوره

معادل یک واحد دانشگاهی ارزش دارد »  خدمت مسیحی«هر کتاب از دورۀ 
ی دوره ها توانند کتاب دانشجویان می). باشد  واحد می۱۲۸لیسانس الهیات معادل (
  :را به سه شیوه مطالعه کنند»  خدمت مسیحی«

توانند فقط برای اطالعات عمومی و مطالعه شخصی   را میها ، این کتاب نخست
 بخوانند؛

شرح زیر  ی میانی را بهها ، و در پایان فقط آزمون توانند آن را مطالعه کرده ، می دوم
 بگذرانند؛

، آزمون رسمی و نهایی را طبق  ی میانیها توانند پس از گذراندن آزمون ، می سوم
  . بگذرانند و یک واحد دانشگاهی اخذ کنندتوضیحات زیر

 

  ی میانیها آزمون

در بخش .  ی میانی را خواهید یافتها ، سؤاالت مربوط به آزمون در پایان کتاب
پاسخنامه را از کتاب جدا کنید؛ نام و . ای وجود دارد ، پاسخنامه انتهایی این آزمون

، پاسخنامه  پس از آن. خ دهیدنشانی خود را روی آن بنویسید، و سپس به سؤاالت پاس
 . ، به شما عودت دهیم را برای ما ارسال دارید تا آن را اصالح کرده

یک گواهینامه تقدیم دانشجو »  خدمت مسیحی«ِ                            پس از اتمام هجده کتاب دورۀ 
 .خواهد شد

 

 ) نهایی(آزمون رسمی 

، برای  ی میانیها توانند پس از گذراندن آزمون دانشجویانی که مایل باشند، می
 تکمیل نمایند و با ICIنام رسمی  ، یک فرم ثبت دریافت آزمون رسمی هر کتاب

این . ، آزمون رسمی را بگذرانند)  دالر برای هر امتحان۱۵(پرداخت هزینه مربوطه 
آزمون از آنجا که ارزش دانشگاهی دارد، باید نزد یک شبان یا خادم رسمی کلیسا 
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، دانشجو یک )و باالتر ٪۸۰امتیاز ( این آزمون در صورت موفقیت در. گذرانده شود
 ICIالمللی  واحد کسب خواهد کرد و گواهی مربوط به آن درس را از دفتر بین

 . دریافت خواهد داشت

دانشجو هجده واحد »  خدمت مسیحی«در صورت تکمیل هجده کتاب دوره 
،  این صورتدر . کند  واحد الزم برای اخذ لیسانس الهیات را کسب می۱۲۸رسمی از 
، تحصیل الهیات را تا حد  تر دانشگاهی های پیشرفته تواند با ورود به دوره دانشجو می

قابل ذکر است که . ادامه دهد)  واحد۱۲۸(یا لیسانس )  واحد۶۴(فوق دیپلم 
 .واحدهای این دوره برای سطح لیسانس دوم قابل استفاده نخواهد بود

 

 کنیم تان آرزوی موفقیت می برای
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 القدس و شخصیت او روح

 



 



 

  اولدرس 

  القدس شخصی است کامل روح

 

بایست  ، یعنی به جایی که می ام به فیلیپین رسیدیم هنگامی که من و خانواده
، کارکنان و دانشجویان  گرفتم  را بر عهده میImmanuel مقدس کتابمدیریت کالج 

 همه نوع غذاهای محلی تدارک دیده شده بود، و .ه بودندبرای ما ضیافتی ترتیب داد
شنیدم که یکی از دانشجویان . بخش بود کنندۀ میهمانی بسیار شادی فضای سرگرم

یاد ماندنی  آن روز، روزی به» . را دوست دارمهایی   جشنً              من واقعا چنین«:  گفت می
 .بود

 به من کردند، چه احساسی دانم اگر ایشان هدف میهمانی را فراموش می نمی
،  ما از خوراک و تفریح لذت بردیم«:  کسی ایستاد و گفت. اما چنین نبود. داد دست می

گویی به رئیس  ما برای خیرمقدم.  اما این دلیل اصلی حضور ما در اینجا نیست
 ». ایم جدیدمان جمع شده

های مربوط به ضیافت بسیار  ، شهادت ً                                  بعدا وقتی که در این مورد اندیشیدم
.  القدس یعنی میهمانی دریافت برکات و عطایای روح خاطر آوردم را بهتری  مهم

کنند،  اند صحبت می القدس دریافت کرده بسیاری از افراد در مورد برکاتی که از روح
 .کنند که در مورد شخصیت الهی او نیز سخن بگویند اما فراموش می

 و اراده و القدس یک نیروی فاقد شخصیت بعضی ممکن است فکر کنند که روح
توانیم با او  ، می همین جهت به.  القدس شخصی است کامل اما روح.  تفکر است

ترین  تواند عمیق ای شخصی داشته باشیم که تمام وجودمان را ارضا کند؛ او می رابطه
در . مان در ملکوت خدا آماده نماید مان را برآورده سازد و ما را برای جایگاه نیازهای
القدس   در مورد شخصیت روحمقدس کتابسی دالیل مندرج در ، به برر این درس
 .، نتایج آن را مطالعه خواهیم کرد پرداخته



  درس اول ۱۴

  
  
  
  

  رئوس مطالب

  عنوان شخص القدس به خصائل روح

  القدس برای ایمانداران کارهای روح

  القدس ِ                           اشارات دال بر شخص بودن روح

  رابطۀ شخصی ما
 

  اهداف درس

 :، باید بتوانید پس از مطالعه این درس

القدس و اشارات مربوط به او را مورد بحث قرار  خصائل و کارهای روح ●
 .»  است القدس شخصی کامل روح « دهید، و از این راه از این گفته دفاع کنید که

شخص را که   به  ، نوع رابطۀ شخص القدس یک شخص است از آنجا که روح ●
 . نمایید، توصیف توانیم با او داشته باشیم می

 

  های یادگیری فعالیت

این امر به شما کمک خواهد کرد تا هدف کتاب و .  مقدمۀ کتاب را بخوانید- ۱
 .هر درس را درک کنیدی ها تمرین دورۀ درسی و چگونگی انجام

اینها به شما کمک خواهند کرد تا .  رئوس مطالب و اهداف آن را مطالعه کنید- ۲
  .یرید، مشخص نماییدمطالب مهم درس را که باید فرا گ



  ۱۵ القدس شخصی است کامل روح

های  پاسخ سؤاالت را در محل. آن را انجام دهیدی ها تمرین ،  درس را خوانده- ۳
 .تر، از دفتر یادداشت استفاده کنید طوالنیهای   پاسخدر مورد. شده بنویسید تعیین
 .درست در انتهای درس مقایسه کنیدهای   پاسخخود را باهای  پاسخ

. خود را به دقت کنترل کنیدهای   پاسخ، انجام داده خودآزمایی انتهای درس را - ۴
در انتهای کتاب ها   پاسخ.اید مرور کنید هر یک از اقالمی که به آنها پاسخ صحیح نداده

 . آمده است

  
  متن درس

  عنوان شخص القدس به خصائل روح

 

  مقدمه

شود که  ً                                  ، احتماال انسانی در نظرمان مجسم می بریم کار می وقتی کلمۀ شخص را به
های  قابلیت. گیری باشد مانند خودمان قادر به اندیشیدن و احساس کردن و تصمیم
صورت خود  ؛ او ما را به ادراک و احساس و انتخاب را خدا به ما عطا کرده است

ای مخدوش از او  ً               ؛ ما صرفا نسخه ِ                 ترین شکل شخص است او عالی.  آفریده است
، منظورمان این  القدس یک شخص است ه روحگوییم ک ، وقتی می بنابراین.  هستیم

، بلکه منظور این است که شخصیت ما از روی مدل الهی  نیست که او شبیه ماست
را »  شخصیت«، ما نیز همان خصوصیات اساسی  همین دلیل به.  الگوبرداری شده است

 . ، احساس کردن و تصمیم گرفتن ، یعنی قابلیت اندیشیدن باشیم دارا می

او . شود القدس یافت می باشند در روح ئلی که شاخص شخصیت میتمام خصا
، چنانکه خواهیم دید، او منبع و بخشندۀ حیات است و  در واقع.  موجودی زنده است

 ). ۲   :۸ رومیان (باشد  می»  روح حیات«کسی است که 

کنیم که دارای بدن جسمانی و  ً                                       از آنجا که ما معموال شخص را کسی مجسم می
، مفهومی که به  گیریم ، مفهوم واقعی کلمۀ شخص را نادیده می یت استقابل رؤ
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.  ، و انتخاب ، احساس شود، یعنی قابلیت ادراک خصائل واقعی شخصیت مربوط می
تان  القدس فقط یک نیروی غیر بشری بود، آیا شخصیتش در زندگی روزمره اگر روح

تواند فکر  ملی است که میکرد؟ از آنجا که او یک شخص کا اهمیت بیشتری پیدا می
 ، احساس داشته باشد، و انتخاب کند، کانال تمام و کمالی است برای انتقال کرده

 !شما به خدا و ارادۀ خدا به شماهای  خواست

 

از عبارات زیر، این جمله را کدام یک ،   بر پایۀ بحث مطرح شده در این بخش-۱
، منظورمان  القدس یک شخص است یم که روحیگو کنند؟ وقتی که می بهتر تکمیل می
 :این است که او

a(شبیه من است . 

b(باشد  دارای خصائل اساسی شخصیت می. 

c(باشد ، روحانی نیز می  در عین حال که موجودی جسمانی است. 

d(موجودی است روحانی  . 

 

القدس را مورد مشاهده قرار  اجازه دهید که هر یک از خصائل شخصیت روح
 . شان برای خود بیندیشیم اهمیت، در مورد  داده

 

  قابلیت ادارک و شناخت

این توانایی به . باشد ، قابلیت ادراک و شناخت می یکی از خصائل اولیۀ شخصیت
القدس با درایت و حکمت عمل  دارد که روح کالم خدا بیان می. شود فکر مربوط می

یرا که او برای داند، ز ، فکر روح را می ستها دلو او که تفحص کنندۀ  «کند می
 ).۲۷  :۸رومیان  (»کند مقدسین بر حسب ارادۀ خدا شفاعت می

زیرا کیست از مردمان . کند های خدا را نیز تفحص می روح همه چیز حتی عمق«
همچنین نیز امور خدا را . باشد که امور انسان را بداند، جز روح انسان که در وی می

 ).۱۱- ۱۰  :۲رنتیان اول ق (»، جز روح خدا کس ندانسته است هیچ

 



  ۱۷ القدس شخصی است کامل روح

، پولس رسول قابلیت ادراک و شناخت در انسان را با همان  در این متن دوم
توجه داشته باشید که این خصلت مربوط به . کند القدس مقایسه می قابلیت در روح
 .ماند، نه جسم او شود، و این روح است که از انسان باقی می روح انسان می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

القدس از ارادۀ خدا و نیازهای افراد  ، شناختی که روح  و کاربردیلحاظ عملی به
این واقعیت . ای مؤثر ما را هدایت کند گونه دهد که به دارد، این امکان را به او می

هنگامی که کلیسای اولیه در اورشلیم تشکیل شد تا برای برخی مشکالت 
مشایخ در برابر بحرانی که رسوالن و .  خوبی متصور شده است هایی بیابد، به حل راه
القدس منبع تسلی و هدایت را  توانست وحدت کلیسا را نابود سازد، در روح می

القدس مصالحۀ  حضور روح).  کتاب اعمال رسوالن مشاهده شود۱۵فصل (یافتند 
»  القدس و ما صواب دیدیم روح«مورد نیاز را به بار آورد و رسوالن توانستند بنویسند 

ِ                                         القدس و معرفت الهی او، راه حلی را مقابل  در اینجا حکمت روح). ۲۸  :۱۵اعمال (
کلیسا نهاد که یهودیان را راضی کرد و غیریهودیان را تشویق نمود و باعث شد که 

 .طرزی مؤثرتر انتشار یابد انجیل به

تواند بشناسد و هم قابل شناخته شدن  بنابراین شخص کسی است که هم می
او من و .  ِ                                القدس دارای هر دو این خصائل است ، روح ه کردیمچنانکه مشاهد. باشد می

میزان .  شناسد، و خود او قابل شناسایی است شما را بهتر از هر کس دیگری می
تعداد کمی از افراد او را . تان با او دارد شناخت شما از او، بستگی به مشارکت روزانه

خواهید او را بهتر بشناسید؟ هر  آیا می. شناسند عنوان یک دوست بسیار نزدیک می به
 . چه وقت بیشتری را با او سپری کنید، بهتر او را خواهید شناخت

 

 القدس روح انسان کامل

 ادراک
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.........  قابلیت ادراک و شناخت ویژگی : این جمله را تکمیل نمایید-۲
  . القدس است روح

  

، بهترین جملۀ تکمیلی برای این ۱۱-۱۰  :۲ و اول قرنتیان ۲۷  :۸ بر پایۀ رومیان -۳
القدس قادر است بر طبق ارادۀ خدا به نیازهای ما پاسخ   روح:ار را انتخاب کنیداظه

 ...................دهد زیرا که او

a(داند  نیازهای قوم خدا را می. 

b(داند  ارادۀ خدا را برای قومش می. 

c(داند خواهند می  چیزهایی را که مردم می. 

d( تمام موارد a( ،b( و c( 

e(ه در  موارد قید شدa( و b(. 
 

ِ                       چگونه خصلت شخصی روحمقدس کتاب این آیۀ -۴ : سازد القدس را آشکار می ِ
 ؟» القدس و ما صالح دیدیم روح«
 

  قابلیت احساس کردن

، خصلت عاطفی یا قابلیت احساس کردن  دومین خصلت مربوط به شخصیت
 و احساسات مشتمل است بر قابلیت دوست داشتن و تحمل درد و رنج. باشد می

القدس هنگامی که در بین   خواهیم دید که روحمقدس کتاببر مبنای .  اندوه و خشم
 .کند، قابلیت احساس تمامی این امور را دارد ما کار می

یعنی شخص به (، در چارچوب روابط شخصی  ، همانند شناخت و ادراک محبت
برای ابراز تواند محبت کند؛  ً                         اوال فقط یک موجود زنده می. یابد بروز می)  شخص

اگر این شرایط فراهم . محبت نیز باید موجودی بیرون از خودمان وجود داشته باشد
 .تواند ابراز شود و نه دریافت شود نباشد، محبت نه می



  ۱۹ القدس شخصی است کامل روح

القدس که به ما عطا  ی ما به روحها دلمحبت خدا در «: گوید پولس رسول می
»  محبت روح«مورد و در جای دیگر در ). ۵ :۵رومیان (»  شد، ریخته شده است

 ).۳۰ :۱۵رومیان (کند  صحبت می

تواند ما را  تواند مورد محبت واقع شود، می القدس شخصی است که می روح
 .تواند دیگران را از طریق ما محبت نماید محبت کند، و می

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

، گرایش داشتم که بیش از حد بر روی کلمۀ محبت و دوست  در دوران تحصیلم
، و دوست  ِ            ، خوراک خوب خوبهای   کتابدر مورد دوست داشتن.  د کنمداشتن تأکی

هر . کرد معلم انگلیسی من با این کار مخالفت می.  کردم داشتن موسیقی صحبت می
هنوز صدایش در . کرد ، حرف مرا تصحیح می گفتم چیزی را دوست دارم بار که می

 این چیزها را دوست داشته توانید ، شما نمی برادر عزیزم«:  گفت گوشم هست که می
محبت باید به یک . توانید یک شخص را دوست داشته باشید شما فقط می. باشید

ً                          منظور او صرفا این بود که » .شخص ابراز شود، به شخصی که بتواند به آن پاسخ دهد
دار  ً                                       این انتقال احساس برای اینکه واقعا معنی.  محبت انتقال احساسات شخص است

ز سوی کسی دریافت شود که بتواند آن را تعبیر کند، منظور پیام را درک باشد، باید ا
 .ً                               نماید، و متقابال به آن پاسخ دهد

. تواند محبت خدا را ابراز کند ، می القدس از آنجا که شخصی کامل است روح
در .  های نخستین بشر مشهود است القدس در نحوۀ ارتباطش با نسل محبت روح
. و آزرده گردید»  محزون«القدس  آنقدر منتشر شده بود که روح، شرارت  روزگار نوح

روح ). ۳ :۶پیدایش (» ً                                       روح من در انسان دائما داوری نخواهد کرد«: ً                 نتیجتا خدا فرمود
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آزرده شود زیرا که قادر به احساس کردن  ها انسان ِ                   واسطه گناه و عصیان تواند به می
 .کند ان محبت او را رد میتوان گفت که انس ، می در این صورت. باشد می

اند و چنانکه خواهیم دید،  القدس پاسخ نداده بسیاری از افراد به محبت روح
دهندۀ این است که او یک شخص است و  ، نشان واکنش او نسبت به رفتار ایشان

پولس . انسان ممکن است نسبت به او رفتاری ناشایست داشته باشد. احساس دارد
دهد که به شناخت مسیح نائل   مقابل اعمال کسانی قرار میایمانان را در اعمال بی

آلود  باشند، ایشان تحت سلطۀ طبیعت گناه ایمانان تحت کنترل روح نمی بی. اند آمده
، ایمانداران در روند دگرگونی قرار دارند و روح حیات  در مقابل. خود قرار دارند

کنندۀ میزان رشد او  ، تعیین القدس میزان تسلیم ایماندار به روح. کند ایشان را کنترل می
 را با ۱۵-۵ :۸رومیان (باشد  ِ               گونه شدن او می در پوشیدن طبیعت جدید و مسیح

، نوایمان به کنترل روح  حال اگر بعد از مدتی با این).  مقایسه کنید۳۲-۱۷ :۴افسسیان 
پاسخ ندهد و همچنان ویژگی رفتاری زندگی کهنۀ خود را نشان دهد، روح ممکن 

 ).۳۰ :۴افسسیان (راستی آزرده شود  ست بها

اید شما را آزرده و دردمند  آورید وقتی که کسی را که دوست داشته خاطر می آیا به
هنگام  کرده است چه احساسی به شما دست داده بود؟ این همان احساسی است که به

 .دهد القدس به او دست می آزرده کردن روح

 

القدس را که در هر یک از آیات زیر ذکر  د روحرفتار ناشایست افراد در مور -۵
 : القدس ممکن است که روح. ، در مقابل محل آیات بنویسید شده یافته

a( ۳ :۵ اعمال..................................  

b( ۵۱ :۷ اعمال..................................  

c( ۲۹ :۱۰ عبرانیان..............................  

d( ۱۰ :۱۲ لوقا...................................  

e( ۳۲- ۳۱ :۱۲ متی.................................  

 



  ۲۱ القدس شخصی است کامل روح

  آیا با انجام این«:  را بخوانید و از خود سؤال کنید۷-۱ :۵ و ۳۲- ۲۵ :۴ افسسیان -۶
یر ، در آزرده ساختن او تقص القدس کارهای خطا، یا با واکنش نامناسب به کنترل روح

کنید الزم است  هایی را فراهم آورید که احساس می فهرستی از زمینه» ؟ کار هستم
تان  این فهرست را در دفتر یادداشت. طرز برخورد یا رفتار خود را تغییر دهید

 .بنویسید

 

  قابلیت انتخاب کردن

صورت  انسان که به.  گیری است ، قابلیت تصمیم خصلت مهم دیگر شخصیت
، تنها مخلوقی است که دارای توانایی اتخاذ تصمیمات  ه شده استخالق خود آفرید

یک شخص . گذارد باشد، یعنی تصمیماتی که بر سرنوشت ابدی او اثر می اخالقی می
 خواهیم دید، یکی از خصائل ۲چنانکه در درس . کار برد تواند ارادۀ آزاد را به می
،  کتاب اعمال. باشد رادۀ اعال میِ                                       ، حاکمیت او یا توانایی اعمال قدرت یا ا القدس روح

 .دهد القدس را در عمل نشان می ارادۀ روح

القدس چگونه با قابلیت  مأموریت برنابا و سولس مثال خوبی است از اینکه روح
برنابا و پولس .  را بخوانید۴- ۱ :۱۳اعمال . کند ، در مقام یک شخص کار می گزینش

، سپس به  ایشان را فرا خواندهاو  القدس یک شخص است شکی نداشتند که روح
ِ                     پیام کامال شخصی او . بایست انجام دهند برگزید طور علنی آنان را برای کاری که می ً ِ

، بلکه یک شخص است  ً                                                  برای آنان آشکار ساخت که او صرفا یک قدرت الهی نیست
خواست انجام دهند، مسح  که بر آنان نازل شد تا ایشان را برای کاری که خدا می

اش هر که را بخواهد،  او شخصی الهی بود و هست که بر طبق ارادۀ مقتدرانه. نماید
 .گزیند برمی
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، با تکمیل هر جمله نشان دهید که روح   خوانده۸ آیات ذیل را از رومیان -۷
 .کند ِ                                 چگونه ارادۀ واالی خود را اعمال می

a( القدس دارای  آموزد که روح  به ما می۵ :۸ رومیان................. 

b( کند ِ         اعمال می............ دهد که روح بر زندگی ما   نشان می۹ :۸ رومیان. 

c( دهد که روح برای ما   نشان می۲۶ :۸ رومیان.................. 

 

تان تازگی نخواهد  اگر با عطایای روح آشنایی داشته باشید، این حقیقت برای
ه میل خود، عطایای خود را در القدس ب دهد که روح پولس چنین تعلیم می.  داشت

القدس  عبارت دیگر، روح به). ۱۱- ۷ :۱۲اول قرنتیان (کند  بین اعضا کلیسا توزیع می
این گزینش آزاد، . واسطۀ آنان ظاهر سازد گزیند تا عطایای خود را به افرادی را برمی

شود،  هر بار که عطیۀ روح متجلی می.  القدس در مقام یک شخص است عمل روح
 . القدس ای است از شخصیت روح هجلو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  گزیند او برمی  

 عطایای روحانی

 کنیم ما اطاعت می



  ۲۳ القدس شخصی است کامل روح

.  القدس یک شخص است  عبارات ذیل دالیلی است مربوط به اینکه روح-۸
 .عبارات درست را مشخص کنید

a(باشد القدس وجودی زنده است که دارای خصائل شخصیتی می  روح. 

b(توانایی شناخت و ادراک ، طبق این درس  خصائل اساسی شخصیت ،  ،
 .باشد گیری می ، و تصمیم اساحس

c(مانع از این است که  القدس دارای بدنی جسمانی نیست  این واقعیت که روح ،
 .او شخصی کامل باشد

d(باشد های عاطفی شخصیت می القدس دارای ویژگی  روح. 

e(هم در احساساتش نسبت به ما متجلی  القدس در احساس کردن  توانایی روح ،
 .شش به احساسات ما نسبت به اوشود، و هم در واکن می

f(باشد ای شخص به شخص می ، رابطه القدس  رابطۀ ما با روح. 

g(های اعضا توزیع  القدس عطایای خود را در کلیسا بر اساس انتخاب  روح
 .کند می

h( کنیم که خصلت ادراک و شناخت  مشاهده می۱۱-۱۰ :۲ در اول قرنتیان  ،
 . ینطور خصلت روح انسانباشد، و هم خصلت شخصی روح خدا می

  

  القدس برای ایمانداران کارهای روح

 

توانید تصور کنید که کاری انجام شود، بدون اینکه یک شخص آن را انجام  آیا می
القدس نیز یک  از آنجا که روح. شود وسیله اشخاص انجام می دهد؟ هر کاری به

 .نقش ایفا کنددهنده  ، مدیر، و تسلی عنوان معلم تواند به ، می شخص است

 



  درس اول ۲۴

  کار تعلیم

چیزهای بسیاری بود که عیسی میل داشت به شاگردانش تعلیم دهد، اما ایشان 
بنابراین وعده داد که معلم دیگری را نزد ایشان . هنوز برای درک آن آمادگی نداشتند

 .بفرستد

، بدون خدمت تعلیم  مقدس کتابگیرند که   فرا میمقدس کتابدانشجویان 
،  او حقایق آن را روشن کرده. باشد ً                                 قیقتا از لحاظ روحانی اثر بخش نمیالقدس ح روح

 .دهد کاربرد آن را در زندگی روزمره نشان می

،  دهنده تسلی«: القدس فرمود عیسی در تعلیم خود در ارتباط با خدمت آیندۀ روح
» د آورد، به یاد شما خواه همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه به شما گفتم... 

او بر من شهادت خواهد «:  القدس گفت عالوه عیسی در مورد روح به). ۲۶ :۱۴یوحنا (
 پیام خود را با توصیف ۱۵- ۱۳ :۱۶سرانجام عیسی در یوحنا ). ۲۶ :۱۵یوحنا (» داد

او شما را به جمیع راستی هدایت خواهد  «:های روح خاتمه بخشید دیگری از فعالیت
او مرا جالل خواهد داد زیرا که از آنچه .  به شما خبر خواهد دادو از امور آینده... کرد 
 .»ست خواهد گرفت و به شما خبر خواهد داد اآن من

، کاربرد  القدس انتظار داشته باشیم که کالم خدا را تنویر کرده توانیم از روح ما می
ور ذهن ، حض او در ایام بحرانی. مان تصریح نماید سخنان عیسی را در زندگی روزمره

عالوه او  به). ۱۱ :۱۳مرقس (بخشد تا سخنان عیسی را به خاطر آوریم  به حافظۀ ما می
، ما را به سمت بلوغ روحانی سوق خواهد  سوی تمامی راستی از طریق هدایت ما به

  .داد

 ، به ما کمک خواهد کرد تا با زندگی سرانجام او امور آینده را بر ما آشکار کرده

طرز مناسبی در خصوص امور روزهای آخر واکنش نشان دهیم  هخداپسندانۀ خود، ب
شود که  گاهی اوقات رابطۀ میان معلم و شاگرد طوری نزدیک می).۱۴-۱۱ :۲تیطس (

شان  گاه شاگردانم مرا به والدین یا دوستان. گردد همانند رابطۀ اعضا خانواده می
شان نوع  ، حالت» این معلم من است«گفتند  وقتی که ایشان می. کردند معرفی می



  ۲۵ القدس شخصی است کامل روح

فرد با  این امر چقدر بیشتر در رابطۀ تعلیمی فردبه. داد خاصی از نزدیکی را نشان می
، شخص کاملی است که با من  القدس معلم من یعنی روح.  القدس صادق است روح

 .رابطۀ شخصی دارد

 

القدس همه چیز را به ما تعلیم  گوید که روح  میمقدس کتاب هنگامی که -۹
 : توان چنین تعبیر کرد که داد، میخواهد 

a(داریم القدس دریافت می  ما نیازی به آموزش نداریم مگر آموزشی که از روح . 

b(کنیم ، همه چیز را درک می یابیم القدس را می  وقتی که روح . 

c(حقیقت آن  القدس ما را هدایت کرده ، روح آموزیم  هنگامی که کالم خدا را می ،
 .سازد یرا بر ما روشن م

 

  کار مدیریت

،  با وجود آنکه پنجمین کتاب عهدجدید، کتاب اعمال رسوالن نامیده شده است
القدس در روز  وقتی که روح. باشد القدس می ِ                تر آن اعمال روح عنوان دقیق

القدس را  ، روح کتاب اعمال. پنطیکاست نازل شد، او رئیس یا مدیر کلیسا گردید
برخی از . کند های کلیسای اولیه معرفی می  فعالیت تمامیمسئولعنوان مدیر  به

 های او در مقام مدیر، از چه قرار بودند؟ فعالیت

سرای حبشی در صحرا، سودمند واقع  القدس در خدمت فیلیپس به خواجه روح
اعمال (، به او شهادت دهد  سرا پیوسته او به فیلیپس دستور داد که به ارابۀ خواجه. شد
۸: ۲۶-۴۰.( 

 

 سرای حبشی چه بود؟ تیجۀ بالفصل شهادت فیلیپس به خواجه ن-۱۰

  

، برای خدمت نزد یک یوزباشی  اش القدس پطرس را برخالف میل باطنی روح
 ).۴۸- ۱۹ :۱۰اعمال (غیریهودی فرستاد 

 



  درس اول ۲۶

 نتیجۀ اولیه یا بالفصل خدمت پطرس به یوزباشی و تمام کسانی که پیام را -۱۱
 در خانۀ او شنیدند چه بود؟

 

شان در انطاکیه جدا ساخت و ایشان را  القدس برنابا و سولس را از خدمت روح
 ).۳- ۱ :۱۳اعمال (مأمور خدمت بشارتی نمود 

طرز  او همچنین وحدت را برای شورای اورشلیم به ارمغان آورد تا انجیل به
ُ                      ، پیام آن بردی جهانی  موعظه شده) ۱۵اعمال (مؤثری برای یهودیان و غیریهودیان 

 .یابد

القدس  ، انجیل را موعظه کند، روح وقتی که پولس سعی کرد وارد ایالت آسیا شده
اگر مطالب بعدی را ). ۷-۶ :۱۶اعمال (مانع او شد و اجازه نداد که او روانۀ آنجا شود 

، نقشۀ دیگری برای  خصوص بهِ                  القدس در آن زمان  بخوانید، خواهید دید که روح
 . پولس داشت

القدس بود که  ایخ کلیسای افسس یادآور شد که این روحپولس هنگامی که به مش
،  طور علنی ، به ایشان را مقرر نموده و کلیسا را تحت مراقبت آنان قرار داده است

تمام این ). ۲۸ :۲۰اعمال (القدس را تصدیق کرد  رهبری و مدیریت روح
مل است القدس تأییدکنندۀ این امر است که او شخصی کا ِ              های اداری روح  مسئولیت

 . که از سوی مسیح برای ادارۀ امور کلیسایش ارسال شده است

 

چه . ، بهترین پاسخ به سؤال ذیل را انتخاب کنید  بر پایۀ بحث مطرح شده-۱۲
القدس  ، پولس و پطرس در موارد باال از راهنمایی روح چیزی باعث شد که فیلیپس

 اطاعت کنند؟

a(به او اعتماد کردند اشتهشخص با او د  به  ای شخص  ایشان رابطه ،. 

b(ایشان مجبور شدند که از او اطاعت کنند . 

c(دانستند که عواقبش چه خواهد بود  ایشان می. 

  



  ۲۷ القدس شخصی است کامل روح

  دهنده کار او در مقام تسلی

زمانی که عیسی شاگردان را آگاهانید که باید جهان را ترک کند تا به آسمان باز 
کردند؛  دفاع احساس می خود را بیایشان بدون او . گردد، شاگردانش مضطرب شدند

ای  دهنده کنم و تسلی من از پدر سؤال می«: همین جهت عیسی به ایشان فرمود به
این عنوان از ). ۱۶ :۱۴یوحنا (» دیگر به شما عطا خواهد کرد تا همیشه با شما بماند

 شده دهنده، یا یاور، یا مشاور ترجمه ً                  آید که معموال تسلی  میParacleteواژۀ یونانی 
، به  اند که کلمۀ دیگر در این آیه متخصصین زبان یونانی باستان متذکر شده.  است

القدس شخصی متمایز از مسیح است اما  روح. باشد می»  دیگری از همان نوع«معنی 
 .مسیح خواهد بود، یعنی شخصی کامل و تمام عیار» ِ            از همان نوع«

و کمک و مشورت را وعده او فقط تسلی ! ِ                             مسیح وعدۀ آمدن یک شخص را داد
 !، یک یاور و یک مشاور را وعده داد دهنده ، بلکه یک تسلی نداده

 

، عبارات ذیل را   را خوانده۱۵-۱۲ :۱۶؛ ۲۶ :۱۵؛ ۲۶ و ۱۸-۱۵ :۱۴ یوحنا -۱۳
 .تکمیل نمایید

a( یعنی  نخواهد گذاشت.......  عیسی به شاگردانش وعده داده که ایشان را ،
 .درمانده و تنها

b( دیگری را خواهد فرستاد تا جای او را بگیرد..........  عیسی وعده داد که پدر. 

c(یاد  را به.......... دهد و ........ القدس این خواهد بود که ایشان را   خدمت روح
 .ایشان بیاورد

d(دهندۀ دیگر بیاید، خاصان خود را به   عیسی فرمود زمانی که تسلی .........
 .را جالل خواهد داد........ ..،  هدایت کرده

 



  درس اول ۲۸

 .نطباق دهیداالقدس  ا با کار یا نقش روحزیر ر جمالت -۱۴

 ...a(ما را در راستی هدایت کرده و کالم را   سخنان عیسی را به خاطر ما آورده ،
  .سازد برایمان روشن می

 ...b(گیرد عنوان یاور، مشاور و دوست معتمد ما می  جای شخص دیگری را به. 

 ...c(کند های کلیسا مهیا می  رهبری و هدایت را برای فعالیت. 

  معلم) ۱         

 مدیر) ۲         

  دهنده تسلی) ۳         

 

  القدس ِ                           اشارات دال بر شخص بودن روح

 

دهد،  القدس را نشان می هایی که شخصیت روح  مسئولیتعالوه بر خصائل و 
ر شخصی برای اشاره به نماید و از ضمای  به او اسامی شخصی اطالق میمقدس کتاب

 .کند او استفاده می

این نام شخصی اوست و .  کار رفته است  بهمقدس کتاب بار در ۹۰القدس  نام روح
 .کند خصلت اساسی او را مشخص می

القدس را آشکارتر ساخته  اکنون مشاهده خواهیم کرد که عیسی شخصیت روح
،  عنوان یک شخص  بهالقدس خود را همچنین یادآور خواهیم شد که روح.  است

 .کند مشخص می

 

  اشارات مسیح

القدس  اجازه دهید که از نزدیک به وعدۀ عیسی هنگامی که در مورد آمدن روح
روشنی و  عیسی به). ۱۶ و ۱۵، ۱۴های  یوحنا، فصل(، نظری بیفکنیم  سخن گفت

القدس  ، برای روح طرزی خطاناپذیر با کاربرد نامی شخصی و ضمایر شخصی به
 .شود ت قائل میشخصی



  ۲۹ القدس شخصی است کامل روح

ای دیگر به شما عطا خواهد کرد تا همیشه  دهنده کنم و تسلی من از پدر سؤال می«
» او بر من شهادت خواهد داد... دهنده آید  چون تسلی«). ۱۶ :۱۴یوحنا (» با شما بماند

چون او یعنی روح راستی آید، شما را به جمیع راستی هدایت «). ۲۶ :۱۵یوحنا (
کند بلکه به آنچه شنیده است سخن خواهد  که او از خود تکلم نمیزیرا . خواهد کرد

  ).۱۳ :۱۶یوحنا (» گفت و او از امور آینده به شما خبر خواهد داد

خواست شاگردانش بدانند که او یک  شود که عیسی می ، آشکار می از این آیات
دهنده را  ِ                          او سه بار عنوان شخصی تسلی. شخص را خواهد فرستاد تا جای او را بگیرد

برای اشاره به » او«ِ                        ، هفت بار از ضمیر شخصی  سپس در یک آیۀ کوتاه. کار برد به
راحتی ممکن بود برخی از این ضمایر را از قلم بیندازد  او به. القدس استفاده کرد روح

به کار )  نه مذکر و نه مؤنث(یا عنوان روح را که در دستور زبان یونانی خنثی است 
خواست  کنم که عیسی می فکر می. رها عناوین شخصی را تکرار کردببرد؛ اما او با

 .کند عنوان یک شخص عمل می القدس یک شخص است و به تأکید کند که روح

 

  القدس ِ               اشارات خود روح

القدس الهام بخشیده   را روحمقدس کتابهای  دانستید که تمامی نوشته آیا می
القدس که عامل  ست که روح؟ این بدین معنی ا)۲۱-۲۰ :۱دوم پطرس (است 

کند که یک   به مردان خدا، ثابت میمقدس کتابِ                   ، با الهام بخشیدن  مکاشفه است
کند،  عالوه هنگامی که با عباراتی شخصی به اقداماتش اشاره می به.  شخص است

 .دهد شواهد بیشتری را در مورد شخصیتش ارائه می

ً                      روشنی و مستقیما بیان  ، این را به ً                                          یکی از آیاتی که قبال مورد اشاره قرار دادیم
:  القدس گفت روح«: فرماید القدس است که می این آیه حاوی گفتۀ خود روح. دارد می

برنابا و سولس را برای من جدا سازید از بهر آن عمل که ایشان را برای آن "
 ).۲ :۱۳اعمال (» " ام خوانده



  درس اول ۳۰

  اشارات پولس رسول

،  القدس در رومیان واسطۀ روح ورد حیات بهپولس در نوشتۀ چشمگیر خود در م
برای اشاره به ) ۲۶، ۱۶های  آیه(ِ                     ، از ضمیر شخصی مذکر ۲۷-۱های  ، آیه۸فصل 
، بلکه از ضمیری استفاده  کار نبرده او ضمیر خنثی را به. کند القدس استفاده می روح

و کند  کند که کسی که فرزندخواندگی ما را تصدیق می کرده است که مشخص می
پولس خواسته است که ما درک کنیم .  نماید، یک شخص است برای ما شفاعت می

کند و رابطۀ ما را با  ، حیات را در ما ایجاد می که کسی که افکار ما را کنترل کرده
های شخصیتی دارد که  نماید، ویژگی گرداند و به ما در دعا کمک می مسیح واقعی می

 .سازد ان ممکن میم داشتن رابطۀ شخصی با او را برای

 

 . منطبق سازیدداده شده را با اسامی زیرجمالت  -۱۵

 ....a(بایست بیاید صحبت کرده و با ضمیر ای که می دهنده  در مورد تسلی 
 .نماید هفت بار به وی اشاره می» او«ِ      شخصی 

 ....b( را  برنابا و سولس را برای من جدا سازید از بهر آن عمل که ایشان«:  گفت 
 ». ام  آن خواندهبرای

 ....c(در مورد من شهادت خواهد داد... دهنده آید وقتی که تسلی«:   گفت.« 

  عیسی) ۱         

  القدس روح) ۲         

 

القدس را که در اینجا مورد بحث قرار گرفت و تنها  ِ                  اشارات شخصی روح-۱۶
 .وار بیان کنید تواند به یک شخص اطالق شود، فهرست می

 

  القدس ا روحرابطۀ شخصی ما ب

 

عنوان شخصی کامل وجود  القدس به دالیل متعددی برای مهم بودن شناختن روح
 .گرداند ، رابطۀ ما را با او عمیق می یکی از این دالیل این است که چنین شناختی. دارد



  ۳۱ القدس شخصی است کامل روح

کردیم که  ، سعی می القدس اگر ما پیش از میل به دریافت و کاربرد عطایای روح
، بسیاری از مشکالتی که کلیسا طی کاربرد عطایای  اسیمالقدس را بشن شخص روح

، باید  القدس شناخت شخص روح. بودند کند، قابل اجتناب می روحانی تجربه می
.  کار گرفته شدن همراه باشد با میلی عمیق برای مطبوع او واقع شدن و توسط او به

ازد؛ در واقع این شناخت به هیچ طریق نباید عملکرد عطایای روحانی را محدود س
 . نیازی به این کار نیست

  

  ای درست رابطه

القدس شخصی است با  دهند که روح تا اینجا، دالیلی را مرور کردیم که نشان می
ای محکم باشد برای اینکه  این فهم و آگاهی باید پایه.  قابلیت ادراک و شناخت

گونگی حل آنها را به ، به او اجازه دهیم که چ مشکالت خود را با او در میان گذاشته
 .ما نشان دهد

همچنین دالیلی را از نظر گذراندید دال بر اینکه او موجودی مملو از احساسات 
دست   بهاین شواهد به شما بصیرتی را نسبت به امور مورد نظر او.  و عاطفه است

بر . تان استفاده نمایید دیگر نباید به این فکر کنید که از او برای تحقق امیال. دهد می
. عکس باید به او اجازه دهید که از شما برای تحقق میل و اراده خودش استفاده کند

عنوان موجودی پرمحبت و حساس ببینید که ممکن است با  شما اکنون باید او را به
لذا خشنود کردن خویشتن به اندازۀ خشنود کردن او . رفتار ناشایست شما آزرده شود

 .اهمیت ندارد

دهد که او قادر به  لی را مورد ارزیابی قرار دادید که نشان می، دالی سرانجام
معرفت او نامحدود است و آنچه را که برای ما بهترین .  گیری است انتخاب و تصمیم

اطمینان . ، او شما را برگزیده و قوت بخشیده تا شاهد او باشید عالوه به. داند است می
د؛ اما باشد که بیش از عطایا، همیشه بر گذاری دارم که برای عطایای او ارج بسیار می

 .عطاکننده بیشتر ارج بگذارید و او را مکرم دارید

 



  درس اول ۳۲

 شخص

 شخص

 بــه

  ای غنی رابطه

عنوان یک شخص این است که  القدس به ارزش بسیار مهم دیگر تشخیص روح
القدس  شناخت قدرت روح.  تر است از تجربیات روحانی رابطه برای ایماندار مهم
ای غنی با او  گیز در بردارد، اما شخص هنگامی وارد رابطهان نوعی تجارب هیجان

، امری رشدیابنده است  ای چنین رابطه. عنوان یک شخص بشناسد شود که او را به می
آورد، بلکه همچنین معرفت بر  همراه می فقط شناخت مزایای روحانی را به  که نه

 ماهیت ۱۸ :۳تیان پولس در دوم قرن. های خویشتن را نیز در بردارد   مسئولیت
نقاب  لیکن همۀ ما چون با چهرۀ بی«: سازد پیشروندۀ این رابطه را خاطرنشان می

، از جالل تا جالل به همان صورت متبدل  نگریم جالل خداوند را در آینه می
 ». شویم می

 
 

 

 
 

 

.  ، مثال خوبی برای این امر است القدس نحوۀ نگرش فرد به موضوع عطایای روح
رد معطوف به تجربه باشد، دریافت عطا را به خودی خود یک غایت و اگر نظر ف

کند که به هدف  دارد، احساس می هدف خواهد دید و هنگامی که آن را دریافت می
القدس را نوعی پیوستگی با  از سوی دیگر اگر او عطایای روح.  خود رسیده است

 قوتی است برای القدس بداند، تصدیق خواهد کرد که هر روز مملو از شخص روح
کند و  القدس زندگی می تواند مادامی که فرد با روح این رابطه می.  رشد در این رابطه



  ۳۳ القدس شخصی است کامل روح

یاد داشته باشید که  به). ۱۸ :۵افسسیان (تر گردد  مایل است که از او پر شود، عمیق
 ).۱۶ :۱۴یوحنا (القدس خواهد آمد تا همیشه با ما باشد  عیسی وعده داد که روح

، اکنون وقت آن رسیده است   توجه شما معطوف به تجربه بوده استاگر تاکنون
خواهد که شما  او می. القدس آغاز کنید شخص خود را با روح  به  که رابطۀ شخص

اش  آنقدر از حضورش پر شوید که اشتیاق اصلی شما، خشنودی او و انجام اراده
 .باشد

 

القدس مورد بررسی  وح، رابطۀ شخصی خود را با رها مثال با بررسی این -۱۷
 را ۱، عدد )گرا به افراد رابطه(در مقابل عباراتی که بر رابطه تأکید دارند . قرار دهید

 . را۲، عدد )گرا به افراد تجربه(بنویسید، و در مقابل عباراتی که بر تجربه تأکید دارند 

....a (»ر ، حس کردم که به س القدس را یافتم هنگامی که بعضی از عطایای روح
 ». ام ام رسیده حد رشد روحانی

 ....b( »هر روز .  ، از لحاظ روحانی رشد کردم القدس را یافتم از زمانی که روح
  ».آورد همراه می تری با خداوند را به تر و غنی مشارکت شیرین

 ....c( »صبرانه منتظر جلسۀ بیداری روحانی هفتۀ آینده هستم زیرا که برکتی  بی
، گرایش به مأیوس شدن و فرصت  که در فواصل جلسات خاص در حالی.  خواهم می

کند، همه چیز مرا  ، اما هنگامی که روح حرکت می کنم دادن به طبیعت کهنه را پیدا می
 ». کنم به جز برکاتم فراموش می

 ....d( »طور خاص  از موقعی که به.  ام منبع قوت من است حضور روح در زندگی
اکنون هدف من .  روحانی رشد کردمهای   ارزشوارد زندگی من شد، از لحاظ

 ». خشنود ساختن اوست

 



  درس اول ۳۴

، کدام عبارات زیر به بهترین   بر پایۀ بحث مطرح شده در این بخش از درس-۱۸
شناسیم  عنوان یک شخص می القدس هنگامی که او را به وجه رابطۀ ما را با روح

 باید زندگی ما را کنترل عنوان شخصی بشناسیم که دهد؟ اگر ما او را به توضیح می
 : کند، متمایل خواهیم شد به اینکه

a(انگیزد بیشتر   به تجارب روحانی که داریم و احساساتی که در ما بر می
 . مند شویم هعالق

b( نسبت به خشنود ساختن او و سپردن کنترل زندگی خود به او، و دوری از 
 . ، توجه نشان دهیم سلطۀ طبیعت کهنه

c(عنوان منبع کمک و قوت بیشتر آگاه شویم مان به ور او در زندگی نسبت به حض . 
 d(انتخاب کنیم خواهیم داشته باشیم  بهتر بتوانیم عطایای روحانی که می ، . 



  ۳۵ القدس شخصی است کامل روح

  خودآزمایی

 

 خود را باهای   پاسخسپس. ، به این خودآزمایی بپردازید بعد از مرور این درس
هر یک از اقالمی را که پاسخ غلط . ه کنیدآمده در انتهای این کتاب مقایسهای  پاسخ

 .اید، مرور نمایید به آنها داده

 

 و عبارات نادرست را با T عبارات درست را با حرف  .غلط جمالت درست
 . مشخص کنیدFحرف 

 

القدس دارای شخصیت است زیرا که نفوذ و   گفته شده است که روح-۱.... 
 .قدرت دارد

 

،  ، عبارتند از قابلیت شناخت عنوان شخص هالقدس ب  سه خصلت روح-۲.... 
 . ، و انتخاب احساس

 

 .کند تواند محبت خدا را ابراز کند و همواره نیز چنین می القدس می  روح-۳.... 
 

 .شود توانایی انتخاب تجلی آن بخش از شخصیت که اراده نامیده می -۴.... 
 

 . وری است، انجام دا القدس ترین کارهای روح یکی از مهم -۵.... 
 

، و  ، مدیریت از تعلیماست    عبارتالقدس مهم روحمسئولیت سه  -۶.... 
 . دهندگی تسلی

 

 .شود  اگر چیزی اسم داشته باشد، شخصیت تلقی می-۷.... 
 

 .کند القدس اشاره می  با عناوین غیرشخصی به روحمقدس کتاب -۸.... 
 

هنگام  کرد، و به  میالقدس اشاره عنوان یک شخص به روح  عیسی به-۹.... 
 .برد صحبت از او، نامی شخصی و ضمایر شخصی را به کار می

 



  درس اول ۳۶

عنوان یک شخص نام  القدس به های خود، از روح  پولس رسول در رساله-۱۰.... 
َ     برد کار می برد و ضمایر شخصی مذکر را در مورد او به می َ. 

  
 .، تکمیل کنید اده شدهعبارات زیر را با استفاده از کلماتی که د:  سؤاالت تکمیلی

   بلوغ      کامل    

   تجربه     تمایالت    

   مشکالت      رابطه    
 

خود را با او در ........... توانید  القدس را یک شخص تلقی کنید، می  اگر روح-۱۰
 .میان بگذارید و به او اجازه دهید که چگونگی حل آنها را به شما نشان دهد

  

کنید، باید  موجودی دارای احساسات تلقی میالقدس را   هنگامی که روح-۱۱
ِ                                      است و باید درصدد خشنودی او باشید، نه ..... همچنین درک کنید که او دارای 

 . خشنودی خودتان
 

القدس را به خودی  ً                              تأکید دارند، معموال عطایای روح........  افرادی که بر -۱۲
 .پندارند خود یک غایت می

 

القدس را مشارکت با یک شخص تلقی  روح کسانی که دریافت عطایای -۱۳
 .گرا هستند.........ً             کنند، معموال  می

 

القدس ارج گذارد، باید شروع به برقراری  ً                            اگر شخص واقعا بر قدرت روح-۱۴
 .آورد تدریجی روحانی را پدید می............ رابطه کند که 

 

ظورمان این است ، من است......... القدس شخصی  گوییم روح  هنگامی که می-۱۵
مان  ای شخصی با او را برای باشد که داشتن رابطه که او دارای تمام خصائلی می

 .سازد ممکن می

 



  ۳۷ القدس شخصی است کامل روح

 .به هر سؤال پاسخی مختصر بدهید:  کوتاههای  پاسخ

عنوان شخص را که در این درس مطالعه کردیم  القدس به  سه خصلت روح-۱۶
 .بیان کنید

 

  .کند القدس چگونه عمل می بت با روح توضیح دهید که رابطۀ پرمح-۱۷
  

القدس شمرد نام  توان آنها را رفتاری ناشایست با روح  سه طریقی که می-۱۸
 . ببرید، که این امر خود بیانگر آن است که او از احساس برخوردار است



  درس اول ۳۸

 ها پاسخ صحیح تمرین

 

، پاسخ  ، بدین منظور که پیش از موقع به ترتیب داده نشده است ها تمرین پاسخ
های  به شمارۀ مورد نظرتان توجه کنید و سعی نکنید که شماره. سؤال بعدی را نبینید
 .دیگر را نگاه کنید

 

 .، تعمید یافت و شادمان روانه شد سرا پیام را دریافت کرده خواجه -۱۰
 

۱- b( او خصائل اساسی شخصیت را داراست . 
 

 .دند و تعمید یافتندالقدس ش ، پر از روح  ایشان پیام را پذیرفته-۱۱
 

   شخصی-۲
 

۱۲- a(ای شخص به شخص با او داشتند و به او اعتماد نمودند  ایشان رابطه. 
 

۳-e (  موارد قید شده درa( و b( 
 

۱۳- a( یتیمان )فاقد تسلی ( 

   b( یا یاور مشاور، تسلی دهنده ،  

   c( تعلیم و یادآوری آنچه که عیسی گفت   

   d( ی، عیس تمام راستی  
 

، و قادر بود که آن شناخت را به  حل را داشت او شناخت الزم برای ارائه راه -۴
 .رسوالن انتقال دهد

 

۱۴- a( ۱ (معلم  

   b( ۳ (دهنده تسلی  

   c( ۲ (مدیر 
 



  ۳۹ القدس شخصی است کامل روح

 :القدس بشود  این برخوردها ممکن است با روح-۵

a(دروغ گفتن به او   

b(مقاومت در برابر او  

c(توهین به او  

d(رگویی  کف)این عمل خطرناکترین همۀ آنهاست ( 

e(بر علیه او صحبت کردن و گناه کردن   
 

۱۵-a (۱ (عیسی  

  b( ۲ (القدس روح  

  c( ۱ (عیسی  
 

   پاسخ خودتان-۶
 

  ، او، من دهنده ، تسلی) نامی شخصی(القدس   روح-۱۶
 

۷-a (خواهد یا مایل است می  

b(کند  کنترل می 

c(کند  شفاعت می 
 

۱۷- a( ۲ (گرا تجربه 

   b( ۱ (گرا رابطه 

   c( ۲ (گرا تجربه 

   d( ۱ (گرا رابطه 
 

۹- c( حقیقت آن را  القدس ما را به هنگام مطالعۀ کالم خدا ارشاد کرده روح ،
 .سازد برای ما روشن می

  

۱۸- b( مراقب خشنودی او بودن  

   c( هشیاری بیشتر نسبت به حضور او 
 



  درس اول ۴۰

۸- a(صحیح   

b( صحیح  

c( غلط   

d(صحیح   

e(صحیح   

f(صحیح   

g(غلط   

h(صحیح   



 

 دومدرس 

  ی است الهیالقدس شخص روح

 

القدس یکی از سه شخصیت الوهیت است و از نظر ذات برابر با خدای پدر  روح
، تا باب آخر مکاشفه   که با آفرینش آغاز شدهمقدس کتابدر سراسر . و خدای پسر

همراه دیگر اعضای تثلیث در روند  القدس به م که روحکنی یابد، مشاهده می ادامه می
، و قرار گرفتنش به دست  اما بعد از صعود مسیح به آسمان. کند تاریخ بشر عمل می

 .وارد مرحلۀ جدیدی گردید ها انسان ، کار روح در زندگی)۹-۱:۱اعمال (راست پدر 

، یعنی   درک نماییمً                            توانیم مفهوم تثلیث را تماما ، نمی ما که معرفت محدودی داریم
در . کنند ِ                                                       یک خدا در سه شخص متمایز که در وحدت و تعاون کامل عمل می

.  ، خدای پدر توسط روحش از طریق چندین فرد برگزیده سخن گفت عهدعتیق
اش پدر را بر  ، خدایی که جسم شد، در خدمت زمینی ، پسر خدا، خدای مجسم عیسی

سوی پدر و پسر فرستاده شد تا در بدن القدس از  خدای روح.  ما آشکار ساخت
 .مسیح یعنی کلیسا کار کند

القدس شخصی الهی است یعنی عضو  در این درس مشاهده خواهیم کرد که روح
او شخصی الهی است که مشتاق .  سوم تثلیث که شایستۀ تکریم و اطاعت ماست

ت به او هدایت ، و در خدم ، ما را شبیه پسر گردانده خدمت در زندگی روزمرۀ ما بوده
کند؛ او همواره توجه ما  القدس هرگز توجه را به سوی خود جلب نمی روح. کند می

آیا به این شخص الهی اجازه . گرداند مان عیسی مسیح می دهنده را معطوف نجات
دهندۀ شما، یار و یاور شما، و  اید که در درون شما ساکن شود؟ آیا او تسلی داده

، او با دل شما سخن  ازه دهید که در حین مطالعه این درسباشد؟ اج راهنمای شما می
 .بگوید



  درس دوم ۴۲

 
 
 
 

  
  
  

  رئوس مطالب

  القدس با ذات الوهیت پیوند روح

  القدس صفات الهی روح

 های مردان خدا القدس در گفته الوهیت روح

  القدس کفایت الهی روح

 

  اهداف درس

 :، باید بتوانید پس از مطالعۀ این درس

، دالیل  ، صفات الهی او، و تأئید الهی القدس با ذات الوهیت ند روحبر پایۀ پیو ●
 .القدس را ارائه دهید مربوط به الوهیت روح

القدس را که در کفایتش در پاسخگویی به همۀ نیازهای  مفهوم الوهیت روح ●
 .کار برید شود، در زندگی خود به انسان مشاهده می

 

  های یادگیری فعالیت

محتوای . ور که در درس اول توضیح داده شد، مطالعه کنید درس را همانط- ۱
 .پاسخ دهید ها تمرین شده را بیابید و بخوانید و به ، تمام آیات تعیین درس را خوانده

داده شده در انتهای این های   پاسخخود را باهای   پاسخ،  به خودآزمایی پرداخته- ۲
 .کتاب مقایسه نمایید



  ۴۳ القدس شخصی است الهی روح

  متن درس

  با ذات الهیالقدس  پیوند روح

 

همان میزان در  تواند به هر دلیلی برای اعتقاد داشتن به الوهیت پدر یا پسر می
دارد که گناه به  پطرس رسول با قاطعیت بیان می. القدس نیز معتبر باشد مورد روح

در اینجا الوهیت ). ۴-۵:۳اعمال (شود  ، گناه به خدا محسوب می القدس روح
القدس شخص متمایزی  با وجود آنکه روح. شود د میالقدس بدون تردید تأیی روح
روح « تثلیث آنقدر نزدیک است که در مواقع مختلف  ، پیوند او با دیگر اقنوم است
 . نامیده شده است) ۸:۹رومیان (»  روح مسیح«و ) ۱۰:۲۰متی (» پدر

سازد که   وجود دارد که بر ما آشکار میمقدس کتابشواهد بسیاری در 
، با دو اقنوم دیگر تثلیث یعنی پدر و پسر،  عنوان اقنومی متمایز و الهی القدس به روح

در اینجا چند بخش از . برد پیوستگی دارد و در وحدت کامل با ایشان بسر می
 . دهیم  را مورد بررسی قرار میمقدس کتاب

 

  
  

 
 فرمول تعمید

؛ این القدس اهمیتی برابر با خدای پدر و خودش قائل شد خود مسیح برای روح
پس رفته  «:کنیم که او این حکم بزرگ را به شاگردان خود داد را هنگامی مشاهده می

القدس تعمید دهید و  را شاگرد سازید و ایشان را به اسم اب و ابن و روحها   امتهمۀ
متی  (»ام حفظ کنند ایشان را تعلیم دهید که همۀ اموری را که به شما حکم کرده

، به  ه بعد، بسیاری از ایمانداران از این فرمول پیروی کردهاز آن زمان ب ).۲۸:۱۹-۲۰

 سه در یک خدا
 پدر

 القدس روح     پسر
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توجه داشته باشید که . تعمید یافتند یعنی خدای تثلیث القدس اسم پدر و پسر و روح
ایشان را به «:  کار نبرد و نگفت صورت جمع به را به»  اسم«عیسی در این حکم کلمۀ 

 . ِ        ت تثلیثاین گواهی است دیگر بر وحدانی» ...های اب و  اسم

 . دست یحیی تعمیددهنده مشهود است روشنی در تعمید عیسی به این شراکت به

 

، به این سؤاالت پاسخ   را خوانده۲۲- ۲۱؛ ۱۶- ۱۵ :۳ و لوقا ۳۴-۲۵ :۱ یوحنا -۱
 :دهید

a(؟ القدس به تعمید عیسی مرتبط است  به کدام دو طریق روح 
b(تعمید عیسی مرتبط استکند که خدای پدر نیز به   کدام آیه مشخص می . 

 

  دعای برکت رسوالن

ترین دعاهای کلیسا، شهادت دیگری است در  ترین و رایج یکی از محبوب
پولس رسول رسالۀ دوم خود را به قرنتیان با این .  القدس  بر الوهیت روحمقدس کتاب

القدس با  فیض عیسی خداوند و محبت خدا و شرکت روح «:دهد کلمات خاتمه می
 ).۱۴  :۱۳دوم قرنتیان  (»ما بادجمیع ش

دهد، بلکه آنان را در  القدس را با پدر و پسر پیوند می این آیه نه فقط نام روح
سه صفت اطالق شده به سه شخص تثلیث در . شمارد خدمت نیز مرتبط به هم می

اند،  ترین طریقی را که هر یک زندگی ما را لمس کرده تواند به خوبی مهم این آیه می
محبت الیزال پدر که ما را آنقدر دوست داشت که پسر محبوب خود را : ری کندیادآو

مان عیسی مسیح که برای ما وقتی گناهکار بودیم  دهنده ناپذیر نجات داد؛ فیض زوال
، فیض و  هنگامی که محبت.  القدس مان روح مرد؛ و رفاقت دائمی دوست الهی

 که برای تقویت زندگی روحانی و ، هر چیزی را پذیریم مشارکت خدای تثلیث را می
 . آوریم دست می ، به ای مقبول با خدا نیاز داریم حفظ رابطه
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  مقدس کتابهای   بخشسایر

القدس به چه طریقی با  ها، روح در این آیه.  را بخوانید۲۶ و ۲- ۱ :۱ پیدایش -۲
 کنند؟  به چه چیزی اشاره می۲۶آفرینش پیوند دارد؟ ضمایر جمع ما در آیۀ 

 

 شود؟  می القدس چگونه به تولد مسیح مربوط روح.  را بخوانید۱۹- ۱۸ :۱متی  -۳
 

القدس چه پیوندی با خدمت   را بخوانید؛ روح۲۱-۱۴ :۴ و لوقا ۲-۱ :۶۱ اشعیا -۴
 زمینی مسیح دارد؟

 

 را داشته باشید، در صورتی که دیگر سایر آیات مقدس کتابیاب  اگر کتاب آیه
القدس را با خدای پدر و خدای پسر  روشنی روح  که به را تفحص کنیدمقدس کتاب

فهرستی از آیاتی را که از این راه .  ً                                   دهد، قطعا غنایی روحانی خواهید یافت پیوند می
 .، اهمیت هر یک را قید نمایید یابید تهیه کرده می

 

، بهترین جملۀ  ی که مورد مالحظه قرار دادیممقدس کتاب بر پایه شواهد -۵
، ماجرای  ، دعای برکت رسوالن فرمول تعمیدی: ی این عبارت را برگزینیدتکمیلی برا

باشند که بر ما آشکار   میمقدس کتابترین مطالب  آفرینش و تولد عیسی جزو مهم
 : القدس سازد که روح می

a(تر از پدر یا پسر  خدایی است با قدرتی رفیع. 

b(در وحدت کامل با ایشان، همطراز پدر و پسر و   یکی از سه اقنوم تثلیث است . 

c(خدایی است با قدرتی کمتر از پدر یا پسر . 

d(اش  ، بلکه نیروی روحانی است که از سوی خدا برای انجام اراده  خدا نیست
  .شود کار برده می به
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  القدس صفات الهی روح

 

القدس این است که او دارای صفاتی است که تنها خدا  گواه دیگر الوهیت روح
القدس  ، برخی از صفات الهی را که در مورد روح در درس اول. باشد  دارا میآنها را

 عالوه بر قید صفات شخصی خدا، به ما مقدس کتاب.  کند مطرح ساختیم صدق می
جالب است ). ۲۵-۲۴ :۱۷اعمال (آموزد که تنها خدا منبع و بخشندۀ حیات است  می

القدس نیز نسبت  خش را به روحب های حیات ، این ویژگی مقدس کتابکه برخی آیات 
پولس رسول .  است»  روح حیات«القدس  های روح در واقع یکی از عنوان. دهند می
رومیان (، عیسی را از مردگان برخیزانید  القدس طرز مبسوطی گفته است که روح به
، مشخص نمود که این روح است که حیات  عیسی نیز این نکته را تأیید کرده). ۱۱ :۸
پولس رسول در دومین رسالۀ خود خطاب به کلیسای ). ۶۳ :۶یوحنا  (بخشد می

پطرس رسول اظهار ). ۶ :۳دوم قرنتیان (» بخشد روح حیات می«، اعالم کرد که  قرنتس
اول پطرس (»  به حسب روح زنده گشت  لیکنبه حسب جسم مرد،«داشت که عیسی 

۳: ۱۸.( 

 

موعه را با صفات خدا که به ، هر یک یا هر مج های سمت چپ را خوانده  آیه-۶
 .انطباق دهید)  از سمت راست(کند  آن اشاره می

 ....a( ۲۴ :۴یوحنا ) ۱     شخصیت 

 ....b( ۶ :۸اول قرنتیان ) ۲      ابدی 
 ....c( ۸ :۵۵؛ ۱۴ :۱؛ اشعیا ۱۸ :۲پیدایش ) ۳       تثلیث 
 ....d( ۲۶-۲۳ :۱۴یوحنا ) ۴       روح 

 ....e( ۲-۱ :۹۰مزمور ) ۵      بالتغییر 
 ....f( ۶ :۳؛ مالکی ۲۷- ۲۵ :۱۰۲؛ ۱۱ :۳۳مزمور ) ۶      یک خدا 

 

 آشکار شده و مقدس کتاباکنون اجازه دهید که به برخی از صفات خدا که در 
 . ، نظری بیفکنیم القدس نیز در آنها با پدر و پسر سهیم است روح
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  او قدوس است

شود،  هر می ظامقدس کتابً                                        نام شخصی سومین اقنوم تثلیث که مکررا در 
،  از آنجا که تنها خدا خصلت قدوسیت یا پاکی مطلق را داراست.  القدس است روح

روح «پولس رسول هنگامی که او را . کند القدس الوهیت وی را تأیید می لذا نام روح
رومیان (دهد  خواند، خصلت قدوسیت مطلق او را مورد تأکید قرار می می»  قدوسیت

که در »  ، قدوس ، قدوس قدوس«کنند که   اشاره میمقدس کتاببرخی فضالی ). ۴ :۱
 .باشد  خدا میی، تصدیق ماهیت تثلیث  آمده است۸ :۴ و مکاشفه ۳ :۶اشعیا 

 

  او ابدی است

کلمۀ ابدی در این آیه .  ، روح ابدی نامیده شده است القدس  روح۱۴ :۹در عبرانیان 
یت ابدی خدای پدر و خدای ای است که در دیگر آیات برای توصیف ماه همان کلمه
دارد که تمام دیگر چیزهای مرئی و  پولس اذعان می.  کار برده شده است پسر به
در مقایسه با روح ابدی در ) شود دیگر میهای   روحً                   که ظاهرا شامل تمام(نامرئی 
اما گفته شده است که ). ۱۶-۱۵ :۱کولسیان (اند  ای از زمان آفریده شده نقطه
او آغازی نداشته و .  الوجود است ر ابدی قائم به ذات یا واجبطو القدس به روح

ماهیت ابدی او . ، هست و خواهد بود او همواره بوده.  پایانی نیز نخواهد داشت
 .گواهی است بر الوهیت او

 

 او اقتدار و اختیار دارد

، ارادۀ  عنوان شخص القدس به  مشاهده کردیم که یکی از خصائل روح۱در درس 
مسیح روح را به باد تشبیه  . ای است از الوهیتش ، جلوه ارادۀ او که کامل است.  اوست

تواند  از آنجا که فقط خدا می). ۸ :۳یوحنا (» وزد که هر جا بخواهد می«: کرد و فرمود
پولس در . باشد خواهد بکند، این امر نیز گواه مضاعفی بر الوهیت روح می هر چه می

. کند القدس اشاره می ، به ماهیت مقتدر روح ای روحانی در مورد عطای۱۲اول قرنتیان 
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به یکی : کند ، عطایای روحانی را به تشخیص خود عطا می شود که روح او متذکر می
او بدینسان حق ویژۀ الهی اقتدار را . بخشد و به دیگری آن عطیه را این عطیه را می

ً                      هر کس را فردا به حسب «: نماید کند و پولس آن را بدین طریق توصیف می ِ         اعمال می
 ).۱۱  :۱۲اول قرنتیان (» کند ارادۀ خود تقسیم می

قدرتی باالتر . باشد می» برخورداری از قدرت اعال«کلمۀ اقتدار و اختیار به معنی 
، قدرت اعالیی است که تنها  القدس قدرت متعالی روح. از قدرت خدا وجود ندارد

ما را دارای اراده و قدرت آفرید تا حق این واقعیت که او . باشد خدا دارای آن می
خواهد که ما ارادۀ  او می.  ، چیزی است که ارادۀ او بوده است انتخاب داشته باشیم

ما را وادار سازد » او«، و نه اینکه  کار گیریم خود را داوطلبانه در جهت خدمت به او به
تواند عملکرد  ا میخاطر ارادۀ مقتدرانۀ اوست که ارادۀ م تنها به.  که خدمتش کنیم

 .داشته باشد

 

 را بخوانید؛ سپس این عبارات را تکمیل ۴ :۲ و اول قرنتیان ۲ :۱۳ اعمال -۷
 :نمایید

a( او به انبیا و ....................... القدس در  ، ارادۀ مقتدرانۀ روح۲ :۱۳ در اعمال
 .دشو برنابا و سولس مشاهده می............... معلمین انطاکیه و در 

b( تر است از  ، قدرت روح در زندگی پولس عظیم۴ :۲ در اول قرنتیان
.................... 

 

  او در همه جا حاضر است

از «: پرسد داود در مزامیر خود از خدا این سؤال را می. او در همه جا حضور دارد
یه بستر و اگر در هاو!  اگر به آسمان صعود کنم تو آنجا هستی... ؟  روح تو کجا بروم

جایی نیست که بتوان خود را از ). ۸-۷ :۱۳۹مزمور (»  بگسترانم اینک تو آنجا هستی
هیچ روح دیگری  . او در همه وقت و در همه جا هست. القدس پنهان کرد روح
حتی شیطان هم مخلوقی است محدود به . تواند ادعای چنین توانایی را بکند نمی
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 که به او در انجام کار ستای ا تگان هبوط کردهاو وابسته به دیگر فرش. مکان و زمان
  .پلیدش کمک کنند

تری باشد تا نقشۀ  روح خدا نیازی ندارد که وابسته به سازمان ارواح مادون
، و )۱۱-۷ :۱۶یوحنا (او برای ملزم کردن هر گناهکاری . بخش خدا را اداره کند نجات

او از سوی پدر .  ر استً           ، شخصا حاض)۱۷-۱۶ :۱۴؛ ۱۳ :۱۶یوحنا (تسلی هر مقدسی 
، هر یک را با قدرت  و پسر فرستاده شده است تا در دل هر ایمانداری ساکن شده

کنیم که یوئیل  زندگی می»  روزهای آخری«امروز ما در ). ۸ :۱اعمال (اش پر کند  الهی
القدس بر هر ایمانداری که او را بپذیرد،  نبی از آن سخن گفته است و عطایای روح

القدس را در  آیا حضور الهی روح).  مشاهده شود۱۸-۱۶ :۲اعمال (شود  اعطا می
 اید؟ تان تجربه کرده زندگی

 

  او عالم مطلق است

همه چیز را (ِ                        ماند؛ او عالم مطلق است  القدس پنهان نمی هیچ چیز از روح
القدس  ، از روح هر آنچه که از آغاز ایام و پیش از آن اتفاق افتاده است). داند می
افتد و تمام آنچه که  هر آنچه که در هر کجا در حال حاضر اتفاق می.  یده نیستپوش

پولس رسول در رسالۀ خود به . داند در آینده اتفاق خواهد افتاد، با تمام جزئیاتش می
بلکه چنانکه مکتوب  «. القدس را به همه چیز آشکار کرده است ، وقوف روح قرنتیان
د و گوشی نشنید و به خاطر انسانی خطور نکرد، چیزهایی را که چشمی ندی":  است

 اما خدا آنها را به روح خود ". یعنی آنچه خدا برای دوستداران خود مهیا کرده است
های خدا را نیز تفحص  به ما کشف نموده است زیرا که روح همه چیز حتی عمق

ر وی زیرا کیست از مردمان که امور انسان را بداند جز روح انسان که د. کند می
اول  (»، جز روح خدا کس ندانسته است باشد؟ همچنین نیز امور خدا را هیچ می

 ).۱۱-۹ :۲قرنتیان 
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 واسطه قوت روح بلکه به نه با قدرت و قوت انسانی

  او قادر متعال است

لوقا (نامیده شده است »  قوت حضرت اعلی«او .  است»  قادر مطلق«القدس  روح
 قدرت او نامحدود است.  ، قدرت خداست القدس عبارت دیگر قدرت روح به). ۳۵ :۱
  ).۲۷ :۱۰مرقس (»  همه چیز نزد خدا ممکن است«

  به برگزیدگان خدا افاضه شده استمقدس کتابالقدس در سراسر  قدرت روح
یوحنا (؛ شاگردان )۸ :۳میکا (و میکا ) ۱۳ :۱۶اول سموئیل (عنوان مثال بر داود  به
 ).۸ :۱اعمال (؛ و بر تمام کسانی که او را دریافت خواهند کرد )۲۳- ۱۹ :۲۰

،  نه به قدرت و نه به قوت«:   کالم خداوند بر زروبابل نازل گشت۶ :۴ر زکریا د
نه با «: تواند چنین باشد تفسیر آن می» . ، قول یهوه صبایوت این است بلکه به روح من

، یهوه صبایوت چنین  واسطه قدرت روح من ، بلکه به قدرت و نه با قوت انسانی
، " واسطه روح من به"«: نویسد  می)Stanley M. Horton(استانلی هورتون » .گوید می

این آیه . »آن اصل اساسی است که تمام همکاران با خداوند باید در ذهن داشته باشند
 . القدس تأئیدی است بر قادر مطلق بودن روح
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در هر . خصوصیات سمت چپ را با توصیف آن از سمت راست انطباق دهید -۸
 . را بنویسیدفضای خالی شمارۀ انتخابی خود

 ....a( صاحب اقتدار ) ۱  پاکی مطلق 

 ....b( عالم مطلق) ۲   ؛ وجودی ابدی نه دارای آغاز و نه دارای پایان          ِ   

 ....c( قدوس) ۳  دارای اعالترین قدرت بر تمام چیزهایی   
  قادر مطلق) ۴  خواهد که وجود دارد؛ قادر به انجام هر آنچه که می

 ....d( ابدی)۵  واقف بر همه چیز   

 ....e( در همه جاحاضر) ۶  حاضر در همه جا   
 ....f( قادر مطلق  

  

. های زیر را که گواهی هستند بر الوهیت خدای پدر و خدای پسر بخوانید  آیه-۹
القدس بر حسب صفات  های مربوط به الوهیت روح سپس جدول را با نوشتن آیه

 .اش تکمیل نمایید الهی

 
   القدس روح  پسر  پدر  صفات خدا

a( ۱۴ :۳اعمال      ۳ :۲۲مزمور    قدوسیت  
      ۲۵ -۱۲ :۱۹خروج   
b( ۲ :۵میکا    ۲ :۹۰مزمور   ابدیت    
    ۱ :۱یوحنا   ۲۷ :۱۰۲مزمور   
c( ۱۸ :۲۸متی   ۲ :۴۲ایوب   اقتدار و اختیار    
    ۲۲ :۳اول پطرس     
d( ۲۰ :۱۸متی   ۱۲ -۷ :۱۳۹مزمور   حضور در همه جا    
    ۲۳ -۲۲ :۱افسسیان     
e( ۲۵ -۲۴ :۲یوحنا   ۶ -۱ :۱۳۹مزمور   علم مطلق    
    ۳ -۲ :۲کولسیان     
f( ۱۷ -۱۱ :۷لوقا   ۱۹ -۱۳ :۱۳۹مزمور   قدرت مطلق    

      ۲۶ :۱۹متی   
  



  درس دوم ۵۲

 های مردان خدا القدس در گفته الوهیت روح

 

 که او مقدس کتابالقدس همچنین توسط اظهارات مستقیم افراد در  الوهیت روح
هایی از  ، و پولس رسول نمونه ِ                شمعون پیر، پطرس.  تأیید شده استنامند،  را خدا می

 .اند مردانی هستند که چنین بیاناتی را ابراز داشته

 

 گفتار شمعون پیر

ِ                                                                         در انجیل لوقا آمده است که شمعون پیر، مردی عادل و متقی بود که در اورشلیم 
 مقدس کتاب. حا بودراه ظهور مسی به  او یکی از یهودیانی بود که چشم.  زیست می
و اینک  «:القدس را در مورد این واقعه دریافت کرد فرماید که او تأیید روح می

شخصی شمعون نام در اورشلیم بود که مرد صالح و متقی و منتظر تسلی اسرائیل بود 
القدس بدو وحی رسیده بود که تا مسیح خداوند  و از روح. القدس بر وی بود و روح

، به هیکل درآمد و چون  پس به راهنمایی روح. خواهی دیدرا نبینی موت را ن
او را در آغوش خود کشیده و خدا را ... والدینش آن طفل یعنی عیسی را آوردند

دهی به سالمتی بر  الحال ای خداوند بندۀ خود را رخصت می":  ، گفت متبارک خوانده
 ).۳۰-۲۵ :۲قا لو(»  "حسب کالم خود، زیرا که چشمان من نجات تو را دیده است

های خدا  کنیم که روح بر همه امور مربوط به عمق ، مشاهده می در این آیات
. توانست این امور را بر شمعون مکشوف نماید ، نمی وقوف دارد، در غیر این صورت

شود، توسط روح قادر متعال  ، این نبوت که از خدا ناشی می گفته پطرس رسول به
، وحدت وجود دارد،  از آنجا که در الوهیت). ۲۱- ۲۰ :۱دوم پطرس (گردد  منتقل می

لذا . کند ، در مورد دو اقنوم دیگر نیز صدق می آنچه که در مورد یک اقنوم صادق است
 .گیرد القدس یک بار دیگر مورد تأکید قرار می الوهیت روح

 



  ۵۳ القدس شخصی است الهی روح

  گفتار پطرس

را برای صدقه به ، پول  ، اموال خود را فروخته برخی از ایمانداران در کلیسای اولیه
، زن و شوهری  در بین این ایمانداران). ۳۶-۳۲ :۴اعمال (نیازمندان به رسوالن دادند 

ایشان نیز اموال خود را فروختند، اما بخشی از پول .  حنانیا و سفیرههای   نامبودند به
دریافتی را برای خود نگاه داشتند، اما چنین ادعا کردند که تمام پول را به کلیسا 

 .گویند القدس دریافت که ایشان دروغ می پطرس رسول توسط روح. دهند می

 

 :، این اظهارات پطرس را به حنانیا تکمیل نمایید  را خوانده۴-۱ :۵ اعمال -۱۰

a(»  ؟ را فریب دهی............. ای حنانیا چرا شیطان دل تو را پر ساخته است تا« 

b(»  به انسان دروغ نگفتی بلکه به..................« 

 

القدس به مثابه دروغ  کند که دروغ گفتن به روح ها، پطرس مشخص می در این آیه
 . گفتن به خداست

  

  گفتار پولس

، مطالبی را بیان کرد که گواه  پولس رسول در هر دو رسالۀ خود به کلیسای قرنتس
:   آمده است۵-۴ :۲، در اول قرنتیان  اولین گفته.  القدس بیشتری هستند بر الوهیت روح

ِ                                                                 کالم و وعظ من به سخنان مقنع حکمت نبود، بلکه به برهان روح و قوت« ِ ْ ، تا ایمان  ُ
القدس  در اینجا پولس الوهیت روح» .شما در حکمت انسان نباشد بلکه در قوت خدا

او در . انگارد روشنی قوت روح را با قوت خدا برابر می کند، زیرا که او به را تأیید می
دانید که هیکل  آیا نمی«: دهد  در این مورد شواهد بیشتری را ارائه می۱۶ :۳ن اول قرنتیا

در اینجا اشاره به این است که » ؟ خدا هستید و روح خدا در شما ساکن است
 . القدس در ایشان ساکن است باشند چون روح ایمانداران هیکل خدا می

شود یهودیان  ه مانع می که حجابی ک نوشتۀ خود به قرنتیاننامپولس بار دیگر در 
بازگشت ایشان نزد خداوند تواند برداشته شود اگر  می را درک کنند، مقدس کتاب
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، آنجا  اما خداوند روح است و جایی که روح خداوند است «: سپس چنین گفت. کنند
،  نگریم نقاب جالل خداوند را در آینه می لیکن همۀ ما چون با چهرۀ بی.  آزادی است
 »، چنانکه از خداوند که روح است شویم جالل به همان صورت متبدل میاز جالل تا 

 ).۱۸- ۱۷ :۳دوم قرنتیان (

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

، توضیح دهید چرا اظهارات  ، بر پایۀ آن متن  را خوانده۲۱- ۲۰ :۱ دوم پطرس -۱۱
 .القدس تلقی کرد توان گواهی بیشتر بر الوهیت روح ، پطرس و پولس را می شمعون

 

  القدس الهی روحکفایت 

 

، مهم است که شواهد  کنیم تدریج که در روند ادراک روحانی رشد می به
را ، صفات الهی او، و جایگاه او در الوهیت  القدس  در مورد الوهیت روحمقدس کتاب

ای  ً                              توانیم تماما از خدمت او فایده ، نه می بدون چنین معرفتی.  مورد بررسی قرار دهیم
، برای او قائل  نیم جایگاه جالل و عزت را که به حق از آن اوستتوا ببریم و نه می

، برخی امور مهم در زندگی را مورد  ما اغلب هنگامی که اطالعات کافی نداریم.  شویم
قوم من از عدم معرفت هالک «: خدا از طریق هوشع نبی فرمود.  دهیم غفلت قرار می

 و نه معرفت خدا در زمین چونکه نه راستی و نه رأفت«). ۶ :۴هوشع (» شدند

 کند او در من زندگی می

 کنم من جالل او را منعکس می
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تواند برای  القدس کیست و چه می تا زمانی که ندانیم که روح). ۱ :۴هوشع (» باشد می
 . اش برخوردار شویم ً                          توانیم کامال از کفایت الهی ما و برای تمام نوع بشر بکند، نمی

، کاربردی عملی در  ایم القدس فرا گرفته بسیاری از چیزهایی که در مورد روح
در اراده یا قدرت او برای برآورده ساختن نیازهای ما نقص . گی روزمرۀ ما دارندزند

، برای تمام نیازهای ما  القدس الوهی است از آنجا که روح. و قصوری وجود ندارد
خواهد در  اجازه دهید که به برخی از طرقی که وی توسط آنها می. کفایت دارد

 ا را در اینجا خالصه خواهیم کرد تا درما آنه.  زندگی ما کار کند نظری بیفکنیم
ً                                      هدف ما در این درس صرفا نشان دادن این .  طور کامل بسط دهیم بعدی بههای  درس

ً             ، کامال قادر  القدس یکی از سه شخص الوهیت است امر است که از آنجا که روح
 .است که هر نیاز ما را برآورده سازد

 

 کند او زندگی روحانی افاضه می

عنوان معلمی که   نیقودیموس نزد عیسی آمد، انتظار داشت که از او بههنگامی که
اما وقتی که عیسی به او گفت که باید از . ، تعلیم بیابد از سوی خدا فرستاده شده است
اگر کسی از آب و روح مولود نگردد «: عیسی فرمود. نو مولود شود، بسیار تعجب کرد

 از جسم مولود شد، جسم است و آنچه. ممکن نیست که داخل ملکوت خدا شود
 ». آنچه از روح مولود گشت روح است

انسان بدون حیات روحانی هرگز . مولود شدن از روح یعنی پذیرفتن حیات خدا
روح «پولس به کلیسای روم نوشت که اگر به  .تواند مورد پسند خدا واقع شود نمی
زد، دچار چه کشمکش اجازه ندهد که او را از شریعت گناه و موت آزاد سا»  حیات

، تجربۀ ما نیز  اقرار او برای ما آشناست زیرا که تجربۀ وی. شود ای می مذبوحانه
زیرا آن نیکویی .  زیرا که اراده در من حاضر است اما صورت نیکو کردن نی «:باشد می

 ).۱۹-۱۸ :۷رومیان  (»کنم خواهم می ، بلکه بدی را که نمی کنم خواهم نمی را که می
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این آیات را بخوانید و . شود  یافت می۹-۵ :۸اه حل این مشکل در رومیان  ر-۱۲
. کار برید ای برای ارزیابی درست یا غلط بودن عبارات ذیل به عنوان پایه آن را به

 .عبارات صحیح را مشخص کنید

a(القدس اجازه دهیم که به ما حیات روحانی ببخشد، چیزهایی را   اگر به روح
 .خواهد او میخواهیم خواست که 

b(القدس زندگی  بخش روح  اگر بر حسب طبیعت خودمان بدون کمک حیات
 . ، قادر خواهیم شد که اکثر مواقع امیال پلید خود را کنترل نماییم کنیم

c(ذهن ما را کنترل  القدس حیات روحانی به ما افاضه کرده  هنگامی که روح ،
  .بخشد کند، آرامش فکری نیز به ما می می

d(غیر ممکن است که مقبول خدا واقع شویم القدس ون کمک روح بد ، . 

e(کند، در واقع در ما  القدس حیات روحانی به ما افاضه می  هنگامی که روح
ی در مورد مسئولیتگیرد و ما را از هر گونه  ، زندگی ما را تحت کنترل می ساکن شده

 .سازد زندگی روحانی آزاد می
 

:  ً                                            ات وجود دارد که قبال در این درس مطالعه کردیم در اینجا فهرستی از آی-۱۳
. ۱۸ :۳؛ اول پطرس ۶ :۳؛ دوم قرنتیان ۶۳ :۶؛ یوحنا ۱۱ :۸؛ رومیان ۲۵-۲۴ :۱۷اعمال 

 کنند؟ برید، چه مفهومی پیدا می کار می وقتی آنها را در مورد نیازهای خودتان به

 

 کند او قدوسیت را ایجاد می

کس خداوند را نخواهد دید   تقدس هیچفرماید که بدون  میمقدس کتاب
 مشاهده کردیم که هر گاه ۹-۵  :۸ رومیان در تمرین باال، طبق). ۱۴ :۱۲عبرانیان (

شویم که از لحاظ روحانی  ، قادر می القدس نماییم زندگی خود را تسلیم کنترل روح
شده در  ِ                    واسطه قدرت روح ساکن به.  ، در حضور خدا با راستی زندگی کنیم زنده مانده
کنیم  در هر چه می« اطاعت نماییم تا مقدس کتابشویم که از حکم  ما، قادر می
نوایمانان را مسئولیت  ۲۲ :۶پولس در رومیان ). ۱۵- ۱۴ :۱اول پطرس (»  مقدس باشیم
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یکی . شود ، غالم خدا می از آنجا که شخص از گناه آزاد شده است. کند مشخص می
سازد که سهم ما در این  رسول مسیح خاطرنشان می.  از فواید این انقیاد، تقدس است

روند، همکاری با روح و پاک کردن خود از هر چیزی است که زندگی روحانی ما را 
 مقایسه ۲۴- ۲۲ :۴ و افسسیان ۱ :۷ را با دوم قرنتیان ۱۱-۵ :۸رومیان (سازد  آلوده می
ً       ، مثال )۱۴-۱۲ :۸ رومیان(خوریم  مان لغزش می هنگامی که در تعهد روحانی). نمایید

تا در قدوسیت .... «:  شویم ، تأدیب می)۲۵ :۵غالطیان (نماییم  وقتی به روح رفتار نمی
، در قدوسیت  مان با کنترل روح در زندگی). ۱۰ :۱۲عبرانیان (»  شریک گردیم) خدا(او 

  .رشد خواهیم کرد
 

 مفید مسیحی را ها کلید زندگی این آیه.  را بخوانید۱۷-۵ :۸ بار دیگر رومیان -۱۴
 ؟ کلید آن چیست. دهد به ما ارائه می

 

 بخشد او قوت می

القدس که در شما ساکن است تسلیم کنید،  هر گاه کنترل زندگی خود را به روح
  :برای امور زیر به شما قوت خواهد بخشید

 ).۸ :۱اعمال ( برای شهادت دادن - ۱

 ).۵-۴ :۵اول یوحنا ( برای غالب آمدن - ۲

 ).۱۱-۴ :۱۲اول قرنتیان (مت  برای خد- ۳

 ).۴-۱ :۴اول یوحنا ( برای آزمایش ارواح و غالب آمدن بر آنها - ۴

-۴ :۶؛ دوم قرنتیان ۷ :۱دوم تیموتاوس (، اضطراب و تجربه   برای غلبه بر ترس- ۵
۱۰.( 

تان را در هراس سپری  ، لزومی ندارد که کل زندگی القدس به برکت قوت روح
دهد تا با پیکارهای زندگی مواجه شوید؛ او به شما   مقدسی میاو به شما تهور. سازید

قوت حضرت «،  این معرفت که کسی که با شماست. بخشد در مقابل شریر تفوق می
، ارادۀ مقاومت در برابر شریر، و ایمان الزم برای اطمینان از )۳۵ :۱لوقا (است »  اعلی
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شما ). ۴ :۴؛ اول یوحنا ۷ :۴یعقوب (پیروزی بر حمالت شریر را به شما خواهد داد 
شوید، آرامش و امنیت داشته باشید زیرا  توانید در هر موقعیتی که با آن روبرو می می

القدس از سوی عیسی فرستاده شده است تا حامی و مددرسان  دانید که روح که می
  ).۲۷-۲۵ :۱۴یوحنا (شما باشد 

  

، نتیجه  ً            قبال قید شدهبر طبق آیاتی که ). بهترین پاسخ را انتخاب کنید (-۱۵
گیریم که امکان برخورداری از یک زندگی مسیحی ظفرمند و بدون ترس وجود  می

  : دارد زیرا که

a(به تمام مسیحیان وعده داده شده که از حملۀ ارواح پلید آزاد باشند . 

b(کنند که ارواح پلید نهایتا هیچ قدرتی ندارند  ایمانداران تصدیق می                                           ً. 

c(واسطه ایمان به قدرت او  پایان است و ایماندار به قدس بیال  قدرت روح
 .، ظفرمندانه زندگی کند تواند بر ترس فائق آمده می

 

 باشد او یار و همراه ما می

هنگامی که عیسی به شکل انسان بر روی زمین آمد، شاگردانش از امتیاز رفاقت 
این رابطه . ی باشدای موقت مقرر بود که این رابطه. نزدیک با او برخوردار شدند

، آمادۀ ادامۀ  شاگردان دروس شاگردی را فرا گرفته) ۱بایست زمانی قطع شود که  می
زمانی که عیسی . بخش او به انجام رسد مأموریت رستگاری) ۲خدمت او شوند، و 
اند  ً                                                          انتها رساند، دانست که شاگردانش شدیدا به حضور او اتکا کرده  رسالت خود را به
لذا برای اینکه آنان را آمادۀ . دون او خود را یتیم احساس خواهند کردو دانست که ب

، از پدر خواست تا  مفارقت خود نماید و برای پر کردن جای خالی این مفارقت
کنم و  و من از پدر سؤال می « :القدس را بفرستد تا جای او را بگیرد روح
). ۱۶ :۱۴یوحنا  (»شما بماندای دیگر به شما عطا خواهد کرد تا همیشه با  دهنده تسلی

، زیرا اگر نروم  گویم که رفتن من برای شما مفید است و من به شما راست می«
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یوحنا  (»فرستم اما اگر بروم او را نزد شما می. دهنده نزد شما نخواهد آمد تسلی
۱۶: ۷.( 

دهنده و  ، تسلی القدس خود را فرستاد تا در دل ما ساکن شده از آنجا که خدا روح
.  مشاور و راهنمای ما باشد، هرگز لزومی ندارد که خود را تنها احساس کنیم

تواند برای هر ایمانداری در جهان و در  القدسی که در همه جا حضور دارد، می روح
اینک که من این  سازد تا هم این خصلت الهی او را قادر می. آن واحد، یک رفیق باشد

او همواره . کنید باشد ه این درس را مطالعه مینویسم با من و با شما ک مطالب را می
 در حالی. ، تشویق نماید و در هر موقعیتی یار ما باشد حاضر است تا ما را تعلیم داده

القدس در  توانست در آن واحد فقط در یک جا باشد، روح که عیسی در جسم می
یروانش آیا تعجبی دارد که عیسی گفته باشد که برای خیر پ. همه جا حضور دارد

کند تا  دهنده در هر یک از ما زندگی می رود؟ در غیاب او، تسلی است که می
 ).۱۶ :۳اول قرنتیان (نزدیکترین یاری و رفاقت را تأمین سازد 

 

  : هر یک از این عبارات را با یکی از این کلمات تکمیل نمایید-۱۶

  واقف بر همه چیز      قادر مطلق    

   عدالت     حاضر در همه جا    

   حیات    

a(است..... تواند حیات روحانی به من دهد، زیرا که روح  القدس می  روح . 

b(خدا را افاضه کند، ........ ، به من  القدس زندگی مرا کنترل کرده  مادامی که روح
 . توانم مقدس باشم می

c(قوت روحانی دریافت کنم زیرا  توانم برای زندگی روحانی و شهادت دادن  می ،
 . است.......... القدس  که روح

d(همیشه یار و یاور من است است.......... القدس   از آنجا که روح ، . 

 

، و دریافتیم که مشتاق است  القدس را مورد بحث قرار داده اکنون که الوهیت روح
آیا به روح خدا اجازه « :تا رفیق و راهنمای ما باشد، از خود این سؤاالت را بپرسید
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، حیات روحانی را به من افاضه  واسطه ایمان به فداکاری مسیح برای من هام تا ب داده
صورت  ، مرا به کند تا تقدس را در من تکامل بخشیده کند؟ آیا در زندگی من کار می

، حکمت و قوت  مسیح در آورد؟ آیا همیشه در زندگی من حضور دارد تا تسلی الهی
ورود او را . االت پاسخ مثبت داده باشیدامیدوارم که به همه این سؤ» را به من بخشد؟

کار  اش به واسطه قوت الهی ، به او اجازه دهید تا شما را به تان خوشامد گفته به زندگی
 !گیرد
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  خودآزمایی

 

، حرف   و در صورت غلط بودن عبارتبگذارید T در کنار جمالت درست حرف
Fرا بنویسید . 

 

ای  خوانیم زیرا که او در رده لیث میالقدس را اقنوم یا شخص سوم تث  ما روح-۱
 .تر از پدر و پسر قرار دارد پایین

 

کند که یک خدا هستند با وحدتی کامل  کلمۀ تثلیث به سه شخصی اشاره می -۲
 .و برابر

 

القدس این است که او صفات الوهیت را  یکی از طرق شناخت الوهیت روح -۳
 . داراست

 

 .کند لقدس در انجام هر کاری اشاره میا  وقوف بر همه چیز، به قدرت روح-۴
 

القدس بر تعدادی افراد منتخب و برای مدت  در روزگار کنونی قدرت روح -۵
 .شود کوتاهی نازل می

 

 . یافت القدس قوت می اش از روح خود عیسی نیز در خدمت زمینی -۶
 

القدس را با خدای پدر و   وجود دارد که روحمقدس کتابآیات بسیاری در  -۷
 .گرداند ای پسر برابر میخد

 

 . بعد از رستاخیز مسیح آغاز گشت ها انسان القدس در زندگی  دخالت روح-۸
 

 . ای است از وحدت کامل در تثلیت  تعمید عیسی نمونه-۹
 

کند، گواهی است  ، حیات روحانی را افاضه می القدس  این واقعیت که روح-۱۰
 .بر الوهیت او
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  . فقط محدود به یک مکان استالقدس در آن واحد   روح-۱۱
  

 .سازد ، یکی از صفات الهی او را آشکار می القدس  نام روح-۱۲
 

،  القدس است  به دور حرف پیشین هر عبارتی که قابل اطالق به روح-۱۳
 .ای بکشید دایره

a(ابدی   

b(تجسم   

c(صاحب اقتدار و اختیار  

d(محدود  

e( الیتغیر )بالتغییر( 

f(قدوس   

g(مطلق قادر   

h(حاضر در همه جا  

i(عالم مطلق   

j(گونه  فرشته  

k(بخش  حیات  

 

 .به سؤاالت زیر به اختصار پاسخ دهید

 فرمول تعمید و دعای برکت رسوالن به چه طریقی گواهی است بر الوهیت -۱۴
 ؟ القدس روح

.................................... 

.................................... 
 

 القدس فایده ببرید؟ توانید از آگاهی از الوهیت روح چگونه می -۱۵

................................... 

................................... 
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 ها پاسخ صحیح تمرین

 

  :توانید بنویسید هر یک از اینها را می.   پاسخ خودتان-۹

a( ۴ :۱ رومیان 
b( ۱۴ :۹ عبرانیان 

c( ۳۸ :۱۰؛ اعمال ۴ :۲؛ اول قرنتیان ۸ :۳ یوحنا 

d( ۱۷-۱۶ :۱۴؛ یوحنا ۱۳- ۷ :۱۶؛ یوحنا ۸- ۷ :۱۳۹ مزمور 

e( ۱۱-۹ :۲ اول قرنتیان 

f( ۶ :۴؛ زکریا ۸ :۱؛ اعمال ۳۵ :۱ لوقا 
 

۱- a( اما گفت »  دهم من با آب تعمید می« : یحیی تعمیددهنده به جمعیت گفت
کند   قید می۲۲ً            ثانیا، آیۀ . تعمید خواهد داد»  القدس و آتش با روح«که عیسی ایشان را 

 .القدس به شکل کبوتری بر عیسی نازل شد که روح

b( تو پسر حبیب من هستی « :  آواز پدر از آسمان در رسید که گفت۲۲ :۳ لوقا
 ». که به تو خشنودم

 

۱۰- a(القدس  روح  

   b(خدا  
 

 تکثر را در ۲۶آیۀ .  تشود که او در آغاز آفرینش آمادۀ عمل اس  مشاهده می-۲
طرزی  القدس به داللت ضمنی این امر این است که روح. کند الوهیت مشخص می

 . فعال در آفرینش دخالت داشت
 

،  کند که این عبارات از خدا الهام یافته  آشکار می۲۱-۲۰ :۱ دوم پطرس -۱۱
 و کند که میان خدا همچنین این آیه مشخص می. اند حاصل ادراک انسانی نبوده

القدس  ، الوهیت روح بدینسان. ، در القا و تحقق نبوت تساوی وجود دارد القدس روح
 .شود استنباط می
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  .القدس بود که مریم به عیسی حامله شد واسطه قدرت روح به -۳
  

۱۲- a(صحیح   

   b(غلط   

   c(صحیح   

   d(صحیح   

   e(غلط   
 

کننده بر  قدرت مسحصورت   به، القدس ، روح  چنانکه اشعیا نبوت کرده است-۴
 .عیسی نازل شد تا بتواند خدمت را که پدر او را برای آن ارسال داشت متحقق سازد

 

واسطه قدرت روح خداست که  به :بود پاسخ من چنین می.   پاسخ خودتان-۱۳
 . توانم حیات ابدی داشته باشم و از اسارت گناه آزاد شوم می

 

۵- b 
 

، باید اعمال خطای جسم را از  واسطه روح به :شود فت می یا۱۳ کلید در آیۀ -۱۴
 .روحانی زیست خواهیم کردطور   به، آنگاه.  بین ببریم

 

۶- a( ۳ ( ۸ :۵۵؛ ۱۴ :۱؛ اشعیا ۱۸ :۲پیدایش)  آیا عناصر شخصیت را که در درس
 )دارید؟خاطر   به آمده بوداول

b( ۵ ( ۲-۱ :۹۰مزمور 
c( ۴ ( ۲۶-۲۳ :۱۴یوحنا 

d( ۱ (۲۴ :۴نا یوح 

e( ۶ ( ۶ :۳؛ مالکی ۲۷-۲۵ :۱۰۲؛ ۱۱ :۳۳مزمور. 

f( ۲ ( ۶ :۸اول قرنتیان 
 

۱۵- c(پایان است القدس بی  قدرت روح . 
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۷- a(دعوت   هدایت ،)یا مأموریت الهی ( 

b(حکمت انسان    
  

۱۶- a(حیات   

   b(عدالت   

   c(قادر مطلق   

   d(حاضر در همه جا  
 

۸- a( ۳ (قدوس  

b( ۵ (ابدی  

c( ۱ (صاحت اقتدار و اختیار 

d( ۲ (واقف بر همه چیز 

e( ۶ (حاضر در همه جا 

f( ۴ (قادر مطلق  



 



 

 سومدرس 

  ، یاور انسان القدس روح

 

لذا وقتی که از دبیرستان .  ، مرکز ساخت اتومبیل است شهر محل تولد من
ُ                کار من هل دادن .  سازی رفتم ، برای کار به یک کارخانۀ اتومبیل التحصیل شدم فارغ
،  این کار به دو کارگر نیاز داشت. های اتومبیل از یک خط تولید به خط دیگر بود بدنه

 . ها به من گفت که باید تنها کار کنم جویی در هزینه اما کارفرما برای صرفه

. ً                                                های بزرگ اتومبیل برای یک نفر تقریبا غیرممکن بود حرکت دادن برخی از بدنه
در پایان روز تصمیم گرفتم که کار را ترک کنم و به خود گفتم که روز ،  همین دلیل به

همراه یک مرد قوی  اما صبح روز بعد، کارفرما به. بعد، آخرین روز کار من خواهد بود
همۀ مشکالت من حل » .با همکار جدید خود آشنا شو« : هیکل نزد من آمد و گفت

 .شد

رسید، شاگردان اندک و مردد او، هنگامی که عیسی به انتهای خدمت زمینی خود 
ً       ظاهرا . بایست بدون کمک او انجامش دهند ای قرار گرفتند که می در مقابل وظیفه

، به  آنان مأیوس. وقتی عیسی مصلوب شد، تمام امیدهای ایشان نقش بر آب شده بود
، بار دیگر بر ایشان ظاهر  عیسی پس از رستاخیزش. کار ماهیگیری خود باز گشتند

 .دهنده و مددرسان دیگری تکرار کرد وعدۀ خود را مبنی بر فرستادن تسلیشد و 

. ، مددرسان ایشان از آسمان افاضه شد القدس سرانجام روزی فرا رسید که روح
القدس همان  روح!  در آن روز، یأس و نومیدی از وجود ایشان رخت بربست
 . ق مأموریت مسیحشخصی بود که ایشان به او نیاز داشتند، یعنی کمکی برای تحق

در این درس فرا .  القدس شخصی کامل و الهی است پیش از این دیدیم که روح
، و مشورت به ما  ، تعلیم ، تولد تازه دادن خواهیم گرفت که او از طریق ملزم کردن

ها نیاز به کمک بیشتری دارید؟ دل خود را  آیا در هر یک از این زمینه. کند کمک می
 .القدس مددرسان شما نیز باشد گشایید و اجازه دهید که روحهنگام مطالعه ب به
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  رئوس مطالب

 کند او ملزم می

 بخشد او تولد تازه می

 دهد او تعلیم می

 کند او کمک می

 

  اهداف درس

  :، باید بتوانید پس از اتمام این درس

در القدس   توضیح دهید که منظور از کار روح۱۱-۷ :۱۶بر پایۀ یوحنا  ●
 . کردن انسان چیست ملزم

 .القدس را در تولد تازه مورد بحث قرار دهید کار روح ●

 .نمایید القدس را توصیف های مختلف خدمت تعلیمی و مددرسانی روح جنبه ●

 .ِ                        القدس مددرسان قرار دهید خود را در خدمت روح ●

 

  های یادگیری فعالیت

 مطالعه اولادگیری درس های ی  درس را به شیوۀ توصیف شده در فعالیت- ۱
 .را حل کنید ها تمرین ِ                                ، تمام آیات قیدشده را بخوانید و متن درس را خوانده. کنید

 .خود را کنترل کنیدهای   پاسخ،  به خودآزمایی پرداخته- ۲

  . را بگذرانید۱، سپس آزمون میانی شماره   را مرور نموده۳ تا ۱ دروس - ۳
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  متن درس

 کند او ملزم می

 

دهد، برای  القدس در زندگی شخص انجام می لین کاری را که روحعیسی او
، زیرا اگر نروم  رفتن من برای شما مفید است«  :شاگردانش چنین تشریح کرد و فرمود

و چون او آید .  فرستم اما اگر بروم او را نزد شما می. دهنده نزد شما نخواهد آمد تسلی
اما بر گناه زیرا که به من ایمان . هد نمودجهان را بر گناه و عدالت و داوری ملزم خوا

روم و دیگر مرا نخواهید  ، از آن سبب که نزد پدر خود می آورند؛ و اما بر عدالت نمی
-۷ :۱۶یوحنا (»  ، از آن رو که بر رئیس این جهان حکم شده است دید؛ و اما بر داوری

۱۱.( 

، و بسیار  ستجهان معیارهای خاص خود را برای گناه و عدالت وضع کرده ا
خاطر محبت عظیم  تنها به. مایل است که هشدار خدا را در مورد داوری نادیده انگارد

القدس را فرستاد تا گناهکاران را به خطای  خدا نسبت به بشریت است که او روح
کند تا او را بسوی خداوند باز  القدس در دل ایماندار کار می روح. خود ملزم کند

ایمانان در مورد عیسی شهادت دهند  گیرد تا به بی کار می نداران را بهگرداند، اما او ایما
توانیم بگوییم که او از طریق ایماندار است که  بدینسان می. و با قدوسیت زندگی کنند

او مددرسان ما در هدایت مردم . سازد جهان را به گناه و عدالت و داوری ملزم می
 .باشد بسوی مسیح می

 

  الزام به گناه

،  ، از پشت منبر حضار را به جلو فراخواندم تی که طی یکی از جلسات تبشیریوق
او در پایین منبر زانو زد و در حالی که . یک دختر بچۀ هشت سالۀ زیبایی جلو آمد

 »!  گناهکار وحشتناکی هستمهآه خدایا، چ« :اش را پوشانده بود فریاد زد اشک چهره
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»  وحشتناک«شده باشد که جهان آن را شک دارم که او مرتکب یکی از گناهانی 
القدس زیبایی عیسی را طوری به او نشان داده بود که او نیاز خود را  نامد، اما روح می

اعتنایی به عطیۀ نجات در  ایمانی و بی ، بی بزرگترین گناه. به نجات احساس کرد
د که القدس بو این روح. ؛ اما جهان به این موضوع توجهی ندارد عیسی مسیح است

تواند  القدس می تنها روح. این حالت دوری از خدا را به آن دختربچه نشان داد
اش رو در رو سازد و به او نشان دهد که هدیۀ مسیح را  شخص را با وضعیت واقعی

ایمان را از نیازش آگاه سازد و او را  تواند یک بی القدس می تنها روح.  رد کرده است
،  بسیاری از مواقع. ه و درخواست آمرزش گناه سازدملزم به آمدن نزد مسیح و توب

شدۀ انجیل گوش  سازد که به موعظۀ مسح القدس گناهکاران را زمانی ملزم می روح
دهد که  در موارد دیگر، ملزم شدن هنگامی رخ می). ۴۱- ۱۴ :۲اعمال (دهند  فرا می

 .شنود شدۀ یک ایماندار را می شخص گناهکار شهادت مسح

 

 سازد؟  به کدام طرق جهان را به گناه ملزم میالقدس روح -۱

a(ایمانان در امور روحانی  هدایت کردن بی . 

b(دهد  می ایمانان نشان عنوان نمونۀ زندگی خداپسندانه به بی  زندگی عیسی را به. 

c(باشند  آگاه کردن گناهکاران از اینکه الیق دریافت رحمت خدا نمی. 

 

  الزام به عدالت

القدس جهان را بر عدالت ملزم خواهد ساخت زیرا که او  وحعیسی گفت که ر
 .رود نزد پدر می

بازگشت عیسی نزد پدر، گواه بر این بود که هر آنچه که در مورد خود گفته بود 
در . مرد، نه برای گناهان ما بود، برای گناهان خود می اگر او عادل نمی.  صحت داشت

اما او عادل بود و . پوسید  سایرین میماند و جسدش همانند این صورت در قبر می
به همین دلیل !  بهای گناهان ما را پرداخت و از مردگان برخاست و به نزد پدر رفت
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 القدسالزام روح
به گناه

به عدالت
 به داوری

است که پطرس این حقایق را در نهایت استواری در روز پنطیکاست برای شنوندگان 
 ).۴۱- ۱۴ :۲اعمال (خود مطرح ساخت 

به حسب روح قدوسیت پسر «یسی فرماید که ع  می۴ :۱پولس رسول در رومیان 
، روح قدوسیت است  القدس این روح» . خدا به قوت معروف گردید از قیامت مردگان

،  او با آشکار کردن امور مسیح بر جهان. دهد که بر عدالت عیسی مسیح شهادت می
 ).۱۴ :۱۶یوحنا (دهد  مسیح را جالل می

 
  
  
  

  
  
واه بر عدالت عیسی مسیح ، گ ، کدام دو پاسخ  بر طبق اعمال رسوالن-۲
 باشند؟ می

a(تعلیم او  

b(مرگ او بر روی صلیب   

c(قیام او از مردگان   

d(بازگشت او نزد پدر  

e( ها انسان خدمت او در بین 

 

  الزام به داوری

یت ّ          را بر حتم ها انسان کار خواهد برد تا عنوان نمونه به القدس به داوری که روح
دست عیسی و پیروزی  شکست کامل او به. باشد طان میداوری ملزم سازد، داوری شی

 .عیسی بر دوزخ و قبر، کافی است تا ثابت شود که داوری نهایی در کار خواهد بود

و تأکید بر  ها انسان القدس برای همراه محبت و نگرانی روح اگر موعظۀ داوری به
یسی هنگامی ع. شود از خدا می ها انسان پیروزی مسیح نباشد، فقط باعث دور شدن
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داد، اندوهگین بود و راضی نبود که  که به اورشلیم در مورد داوری آینده هشدار می
 ).۳۸- ۳۷ :۲۳متی (کردند تنبیه شوند  حتی کسانی که او را رد می

القدس  دهد که روح ی بسیاری وجود دارد که نشان میها مثالدر کتاب اعمال 
. ، عدالت و داوری ملزم سازد به گناهگرفت تا مردم را  کار می چگونه رسوالن را به

آنچه که اتفاق .  ، مطالبی عنوان کرد که حالت نبوتی داشت پطرس در روز پنطیکاست
   : افتاد، به این شرح است

شان بر عیسی آورده بود، ملزم به گناه شدند  ایمانی خاطر آنچه که بی  مردم به- ۱
  ).۲۳- ۲۲ :۲اعمال (

د که خدا اجازه نداد که قدوسش فساد موت را  هنگامی که مردم تشخیص دادن- ۲
اعمال (ببیند، و او را برخیزانید تا بر دست راستش نشیند، به عدالت ملزم شدند 

۲: ۲۷ ،۳۰-۳۳ ،۳۶.( 

و به سخنان بسیار دیگر، بدیشان شهادت داد و موعظه « : به داوری ملزم شدند- ۳
 ).۴۰ :۲اعمال (» ید، گفت که خود را از این فرقۀ کج رو رستگار ساز نموده

، پیام پطرس را  سپس توبه کرده.  نتیجه این شد که مردم ابتدا نومید شدند- ۴
 . نفر آن روز به شمار ایمانداران افزوده شد۳۰۰۰در حدود . پذیرفتند

 یافت ۴۱-۲۷ :۱۳؛ و ۴۲-۳۹ :۱۰؛ ۱۲-۱۰ :۴؛ ۲۱-۱۴ :۳ در اعمال ها مثالدیگر 
 .شود می

. باشد ان مددرسان ما در بردن پیام نجات به جهان میالقدس امروز نیز همچن روح
 .، عدالت و داوری ملزم سازد را به گناه ها انسان گیرد تا کار می او ما را به
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دور حرف مربوط به عبارات صحیحی  ، به  بر پایۀ بحثی که پیش از این کردیم-۳
وری توصیف ، عدالت و دا القدس را در ملزم ساختن جهان به گناه که خدمت روح

 .ای بکشید کند دایره می

a(ایمانی است ، گناه بی  گناهی که داوری ابدی را نازل خواهد ساخت . 

b(ی گناهکار ها انسانسازد داوری  القدس ما را بدان ملزم می  داوری که روح
 . است

c(رستاخیز مسیح گواهی است بر عدالت او . 

d(و  دارانی که از طریق زندگیً                               القدس به جهان عمدتا توسط ایمان  خدمت روح 
 .رسد انجام می دهند به شان گواهی می های شهادت

e(تأکید عیسی بر داوری این بود که داوری همان چیزی است که گناهکاران   
  .باشند مستحقش می

 

 بخشد او تولد تازه می

 

القدس را در بازگشت و تولد تازۀ  تری کار روح طور کامل ، به در درس بعدی
، نشان دادن کار  کنیم آنچه که در این درس قید می. ورد بحث قرار خواهیم دادانسان م

القدس از زمان ملزم کردن ما به گناه و عدالت و داوری است تا  تدریجی روح
پیش از آنکه بتوانیم کمک . ای که دوست و معلم و راهنمای ما گردد مرحله
اید بازگشت و تولد تازه را تجربه ، ب مان تجربه کنیم دهنده را در زندگی روزمره تسلی

 . کرده باشیم

، عیسی  مان روی گردانده بازگشت و تولد تازه آن چیزی است که وقتی از گناهان
این . افتد ، اتفاق می پذیریم مان می دهنده عنوان خداوند و نجات مسیح را به

کند تا حیات روحانی را بر  القدس است که از جانب پدر و پسر عمل می روح
 ).۵-۴ :۳؛ تیطس ۶۳ :۶؛ ۸-۳ :۳یوحنا (گناهکار افاضه کند 
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شود یعنی در درون ما جای  ، در ما ساکن می القدس در لحظۀ بازگشت روح
 ).۱۷- ۱۶ :۱۴یوحنا (گیرد و همواره برای کمک به ما حاضر است  می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  
ین آیات را با ، حقایق ا  را خوانده۱۹ :۶؛ ۱۶ :۳؛ اول قرنتیان ۱۱، ۹ :۸ رومیان -۴

مان  دهنده عنوان نجات ای که مسیح را به لحظه :تکمیل این جمله توضیح دهید
 .........................القدس  ، روح کنیم دریافت می

 

، در هر  القدس که ما را به سوی زندگی روحانی هدایت کرده است روح
ای است   یعنی بیعانهُ         شود، مهر وقتی او در ما ساکن می. گزیند ایمانداری سکنی می

،  شما نیز چون کالم راستی)  مسیح(و در وی   «برای تضمین میراث روحانی آتی ما
یعنی بشارت نجات خود را شنیدید، در وی چون ایمان آورید، از روح قدوس وعده 

که بیعانۀ میراث ماست برای فدای آن ملک خاص او تا جالل او ستوده . مختوم شدید
 ).۱۴-۱۳ :۱افسسیان  (»شود

 

القدس  ، روح۲۲ :۱، و دوم قرنتیان ۱۳-۱۲ :۱، افسسیان ۳-۱ :۱۴ بر پایۀ یوحنا -۵
  ...................................................................... بیعانۀ ما خوانده شده است زیرا که

  

ت که القدس معرف امنیتی اس ُ                                     القدس زندگی ما را کنترل کند، مهر روح اگر روح
مان  ، یعنی از میراث پدر آسمانی همچنین گواهی پسر خواندگی ماست.  در او داریم
 ).۶ :۴؛ غالطیان ۱۷-۱۵ :۸رومیان (بریم  سهم می
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القدس در تجربۀ تولد نوین ما، حیات روحانی را در ما پدید  ، روح بدینسان
حضور او . گیرد شود و روال زندگی ما را تحت کنترل می او در ما ساکن می. آورد می

ً                  بخشد زیرا اوال به  او به پسرخواندگی ما معنا و مفهوم می. بخشد به ما اعتماد می
، به  ً                                 ؛ ثانیا برکات آن را یادآوری کرده)۱۶ :۸رومیان (دهد  واقعیت آن گواهی می

کند طوری که بتوانیم بر  بخشد؛ سوم برای ما دعا و شفاعت می مان امید می یها دل
شود که فعالیت  یادآور می ؛ و چهارم به ما)۲۷-۲۶ :۸رومیان (دعا کنیم طبق ارادۀ خدا 

کند تا زندگی  ُ                                                               او در زندگی ما بیعانه یا مهر حضور خداست که هر روز به ما کمک می
 . روحانی مقبولی را حفظ نماییم

 

القدس در  شش امری را که در این بخش مورد بحث قرار دادیم که روح -۶
 . دهد نام ببرید ی ما انجام میلحظۀ تولد تازه برا

 

 دهد او تعلیم می

 

به همین دلیل .  القدس است انتقال حقیقت به ایمانداران یکی از کارهای مهم روح
خواند، او را روح راستی  دهنده می ای که او را تسلی است که عیسی در همان جمله

، تعلیم و هدایت  انالقدس به ایماندار در خدمت روح). ۱۷-۱۶ :۱۴یوحنا (نامد  نیز می
القدس را مورد  ما سه جنبه از خدمت تعلیمی روح. طرز تنگاتنگی به هم مربوطند به

 . خاطر داشته باشید که خدمت او برای ایماندار است به. بحث قرار خواهیم داد

  

  دهنده تعلیم

القدس نیز  درست همانگونه که عیسی آمد تا ماهیت و ارادۀ پدر را بشناساند، روح
یکی از ). ۲۶- ۲۳، ۲۱-۲۰ :۱۴یوحنا (آید تا ماهیت و ارادۀ عیسی را آشکار سازد  می

طرق انجام این کار در ایام گذشته این بود که به پیروان عیسی الهام بخشد تا زندگی و 
  . ، لوقا و یوحنا ثبت شده است ، مرقس خدمت استاد را ثبت نمایند؛ این در اناجیل متی
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او تعلیم . دهد دهد؟ نخست او مسیح را جالل می میالقدس چگونه تعلیم  روح
گیرد و مفهوم آنها را روشن  آورد، بلکه اموری را که مسیح تعلیم داد، می جدیدی نمی

ایمانداران . سازد تا حقیقت مطلوب را درک نمایند کند و شنوندگان را قادر می می
خوراک . قبل نمایندبیشتری را تمسئولیت شوند که  ، قادر می هنگام رشد روحانی به

-۱۱ :۵ و عبرانیان ۲ :۳اول قرنتیان (کند  روحانی ایشان از شیر به غذای جامد تغییر می
کند، اما موضوع اصلی یعنی عیسی مسیح  گرچه خوراک روحانی تغییر می). ۱۴

 .ماند همانی که بود باقی می

تعلیم دهنده هر چیزی را که باید در مورد عیسی مسیح بدانید، به شما  تسلی
او همه چیز را «عیسی وعده داد که .  خواهد داد و چیزی را از قلم نخواهد انداخت

آیا در مورد کار، «ممکن است بپرسید که ). ۲۶ :۱۴یوحنا (» به شما تعلیم خواهد داد
، خدا به این مسائل  بله» ام نیز مرا راهنمایی خواهد کرد؟ خانواده و موقعیت اجتماعی

اول « : ها را در نظر گیریم این حال عیسی به ما آموخت که اولویتبا ! نیز توجه دارد
رای  ب]تان عنی نیازهای مادی و اجتماعیی[ملکوت و عدالت او را بطلبید که این همه 

مان  آموزد که چگونه زندگی القدس به ما می روح). ۳۳ :۶متی (» شما مزید خواهد شد
، و وقتی او زندگی ما را در کنترل  مطرزی مناسب نظم ببخشی را در قلمرو روحانی به

این . های زندگی نیز هدایت خواهد نمود خود گیرد، ما را به درستی در دیگر زمینه
کند تا امور  ، به ما کمک می های خدا را بر ما آشکار کرده القدس است که عمق روح

 دادن در همۀ اینها، هدف او جالل). ۱۵- ۱۰ :۲اول قرنتیان (روحانی را درک نماییم 
 . مسیح است

.  القدس خواهد آموخت ً                                                ثانیا آگاهی از وقایع آینده جزو اموری است که روح
وقتی که ). ۱۳ :۱۶یوحنا (» از امور آینده به شما خبر خواهد داد« :عیسی فرمود

یوحنای رسول در روز خداوند در روح شد و مکاشفۀ عیسی مسیح به او داده شد 
به یوحنا گفته شد که اینها اموری هستند .  تر گشت ن، این وعده روش)۱۰ :۱مکاشفه (

کتاب مکاشفه شامل وقایعی است که از قرن اول . زودی واقع خواهند شد که به
تحت همان الهام ). ۲۱مکاشفه (میالدی تا دوران آسمان و زمین نوین رخ خواهد داد 
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، شرایط )۱۸- ۱۳ :۴اول تسالونیکیان (بود که پولس رسول در مورد بازگشت خداوند 
دوم (ایمانان  ، داوری خدا بر بی)۱۱- ۱ :۵اول تسالونیکیان (مربوط به ظهورش 

.  سخن گفت) ۱۲-۱ :۲دوم تسالونیکیان (دین  و ظهور مرد بی) ۱۲- ۵ :۱تسالونیکیان 
عنصر ). ۱۳-۱ :۳دوم پطرس (پطرس نیز تحت قوت روح در روز خداوند تکلم کرد 

، مکاشفۀ آتی جالل عیسی مسیح  کنیم هده میمشترکی که در تمام این وقایع مشا
 . است

 

 ؟ موضوعی که در سراسر کتاب مکاشفه مورد بحث است چیست -۷
a(داوری گناهکاران   

b(جالل عیسی مسیح   

c(های نهایی شیطان  پیروزی   
 

همه «القدس  ، وقتی که عیسی گفت که روح  بر پایۀ بحثی که ذکر آن رفت-۸
های   پاسخدور حرف مربوط به ، منظورش چه بود؟ به موخترا به ما خواهد آ» چیز

 .ای بکشید انتخابی خود دایره

a(خواهد که در مورد او بدانیم  تمام آنچه که خدا می . 

b(مان بدانیم  تمام آنچه که الزم است در مورد مشغله . 
 c(مان بر روی زمین  وقایع خاص در مورد زندگی آتی . 

d(خواهد که ما در مورد عیسی بدانیم  تمام آنچه که خدا می . 

e(امور روح که به ما کمک خواهد کرد تا مسیح را جالل دهیم  . 

f(شود  وقایع آتی که مربوط به زندگی روحانی ما در مسیح می. 

g(توان از لحاظ مالی موفق بود  چگونه می.  

h(سازد ، عدالت و داوری ملزم می  چگونه جهان را به گناه. 
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  هتعبیر کنند

القدس خدمت تعبیر و تفسیر آنها را آغاز  شدند، روح وقتی که اناجیل نگاشته می
بایست پیام انجیل را در جزئیاتش برای  پولس رسول شخص منتخبی بود که می. کرد

های او به کلیسا به دنبال چهار انجیل و کتاب اعمال  رساله. کلیسا توضیح دهد
دیگر رسوالن و ایمانداران . دهد یل می، بزرگترین بخش عهدجدید را تشک رسوالن

). ۱۴ :۱۶یوحنا (القدس الهام یافتند تا امور مسیح را بشناسانند  عهدجدید نیز از روح
 این امر چگونه اتفاق افتاد؟

ی را مقدس کتاب نحوۀ مکاشفۀ ۱۶ :۳ و دوم تیموتاوس ۲۱- ۲۰ :۱دوم پطرس 
 ها انسان القدس به سازند که روح این آیات این واقعیت را آشکار می. سازند آشکار می

نویسندگان . ، ثبت نمایند الهام بخشید تا کالم خدا را آنگونه که به ایشان داده شده
القدس به ایشان توانایی  انسانی این روند را ابداع نکردند، بلکه آنگونه که روح

  .بخشید، با امانت پیام خدا را نوشتند

 با وجود اینکه مقدس کتابرد که پیام دانشجوی کوشای کالم خدا توجه خواهد ک
، اما با سبکی شخصی و با فرهنگ لغات مختص هر نویسنده ثبت شده  از خداست

روشنی در آنها مشهود  ، و در برخی موارد، تجربیات قبلی و مربوط به نویسنده به است
 مانند ماشین تایپ نبودند، بلکه نسبت به روح خدا مقدس کتابنویسندگان .  است
، استعدادهای خود را  ً                                                       س بودند و دقیقا پیامی را که منظور نظر خدا بود ثبت کردهحسا

 .در خدمت این فرآیند قرار دادند

 تکمیل شده و تمام آنچه که خدا در نظر مقدس کتاببا وجود آنکه مجموعه کتب 
القدس همچنان  ، روح  ثبت شده استمقدس کتابداشت آشکار سازد اکنون در 

،  او اموری را که نوشته شده است. دهد تفسیر خود را ادامه میخدمت تعبیر و 
 .نماید گیرد و آنها را در دل و ذهن ایمانداران تنویر و روشن می می

، این است که از نویسندۀ آن بپرسیم که منظور  بهترین طریق برای درک هر کتاب
 در مقدس کتابمشکل این است که نویسندگان .  او به هنگام نوشتن چه بوده است
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تمام نویسندگان !  القدس در دسترس است باشند، اما روح دسترس ما نمی
اما چه تسلی باالتر از اینکه . اند ها قبل وفات یافته اند، سده  که انسان بودهمقدس کتاب

کنید،   را باز میمقدس کتابهر بار که !  بدانیم که نویسندۀ الهی تا ابد با ماست
 .باشد تا شما را در درک آن کمک کند ما میِ                       مددرسان الهی در کنار ش

 

از مطالب ذیل کدام یک ،   بر طبق آیاتی که در این بخش به آنها اشاره کردیم-۹
 باشد؟  میمقدس کتابالقدس در نگارش  بهترین توصیف از نقش روح

a(ساخت در  را بر آن داشت که آنچه را که مکشوف می ها انسان القدس  روح
 مقدس کتاب  های  بخش شکل ادبی یکسانی بنویسند تا همۀ، فرهنگ لغت و سبک
 . دست باشد یک

b(شد، ایشان به حالت القدس بر مردان مقدس خدا نازل می  هنگامی که روح  
 ایشان  ً                           خود بودند، صرفا آنچه که به که از خود بی آمدند و در حالی خلسه در می
 نگارش و فرهنگ لغات  دس سبکالق ، روح این ترتیب به. کردند شد ثبت می دیکته می

 .برد کار نمی نویسنده یا شکل ادبی معینی را به

c(هنگامی که روح بر .  داشت القدس مردان منتخب خدا را به نبوت وامی  روح
 در روند  روح. کردند ، پیام خدا را ثبت می گشت آنان در نهایت امانت ایشان نازل می

  . گرفت کار می تجربۀ قبلی هر نویسنده را به، سبک و  انتقال پیام خدا، فرهنگ لغات
  

 سخنگو

. دهنده سخنگوی خدا شد ، تسلی بعد از بازگشت عیسی نزد پدر به آسمان
، شاهد  عیسی. کند عنوان نمایندۀ شخصی دیگر صحبت می سخنگو کسی است که به

بود و سخنگویی تمام عیار برای خدا بود، اما او کاری را که پدر بر عهدۀ او گذاشته 
عیسی به شاگردانش گفت که وقتی روح راستی آمد، از جانب او . به اتمام رساند

  ).۱۳ :۱۶یوحنا (سخن خواهد گفت 
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 عیسی سخنگوی
 پدر بود

القدس از طریقروح
 گویدسخن میایمانداران

، بلکه از  تعلیم من از من نیست« : عنوان سخنگوی پدر گفته است عیسی به
به « :دهنده نیز صادق خواهد بود همان امر در مورد تسلی). ۱۶ :۷یوحنا (»  فرستندۀ من

 ).۱۳ :۱۶یوحنا (»   شنیده است سخن خواهد گفتآنچه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تفاوت این است که عیسی در جسم بود و از طریق بدن جسمانی خود سخن 
هنگامی که از . گوید دهنده از طریق ایمانداران سخن می ، حال آنکه تسلی گفت می

القدس  روحکنیم که  ً                         ، معموال پیامی را اعالم می گوییم القدس سخن می جانب روح
،  ، او ما را تنویر کرده در این هنگام.  هنگام مطالعۀ کالم خدا به ما عطا کرده است به

تواند در آن  بدین طریق خدا می.  شویم دهد و ما بدل به سخنگویان خدا می قوت می
واحد، در سراسر زمین سخنگویانی داشته باشد، زیرا که مددرسان ما در همه جا 

تواند از طریق ما سخن بگوید که به او گوش فرا دهیم و  امی میاو هنگ. حضور دارد
  .به او اجازه دهیم که از طریق ما تکلم نماید

ً               القدس مستقیما  ً                                                   چنانکه بعدا خواهیم دید، مواقعی هم خواهد بود که روح
، اما  دهیم کار تکلم را ما انجام می. کند واسطۀ عطایای روح از طریق ما صحبت می به

تواند برای  هر ایمانداری می. بخشد القدس از طریق این عطایا به ما می روحکلمات را 
اول (دارد  القدس دریافت می خدا صحبت کند، اما فقط هنگامی که پیام را از روح

 ).۱۰-۱ :۱۲قرنتیان 
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  :، به این سؤاالت پاسخ دهید  را خوانده۲۶ و ۷ :۱۴ یوحنا -۱۰

a( ؟  خدا چگونه است کدام سخنگو بر ما آشکار کرد که......  

b(؟   کدام سخنگو بر ما آشکار کرد که عیسی چگونه است......... 

c(کند، چه چیزی را به ما یادآور  القدس از طریق ما صحبت می  هنگامی که روح
 .........................................شود؟ می

d( سخنگو بودن بدین معنی است که ............................ 

 

 کند او کمک می

 

ِ         پاراکلت«، فرا گرفتیم که کلمۀ یونانی  در درس اول ْ  «)Paraclete( در یوحنا 
دهنده، مددرسان، یا  صورت تسلی  بهمقدس کتابهای مختلف   در ترجمه۱۶ :۱۴

شخصی که «از است   عبارتاللفظی این کلمه معنی تحت.  مشاور ترجمه شده است
عنوان مشاور ما، معنی آن  القدس به با اندیشیدن به روح» .شود برای کمک خوانده می

دهنده ظاهر  ، راهنما یا تسلی صورت یک شفیع ً                            ظاهرا دوستی خواهد بود که به
، با مفهوم شخصی که برای  القدس های خدمت شخصی روح تمام این جنبه. شود می

دمات را در توانیم این خ چگونه می. شود تناسب دارد کمک به کنار ما خوانده می
 ؟ مان پیاده کنیم زندگی شخصی

 

  کننده شفاعت

که طوری   بهکند، زیرا که آنچه دعا کنیم و همچنین روح نیز ضعف ما را مدد می«
شود  هایی که نمی کند به ناله ، لکن خود روح برای ما شفاعت می دانیم باید، نمی می

داند زیرا که او برای  ، فکر روح را می ستها دلکنندۀ  و او که تفحص. بیان کرد
پولس رسول در  ).۲۷-۲۶ :۸رومیان  (»کند مقدسین بر حسب ارادۀ خدا شفاعت می

شفیع کسی است که به نفع شخصی دیگر .  القدس شفیع ماست گوید که روح اینجا می
دانیم برای چه یا  ، نمی وقتی ضعیف و درمانده هستیم. کند خواهی می دعا یا تظلم
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ً                                  کنیم که واقعا به چه نیاز داریم و  ، اغلب درک نمی مان در آشفتگی.  چگونه دعا کنیم
ممکن است بخواهیم که مورد پسند خدا واقع .  های مناسب را بجوییم حل چگونه راه

دانیم که چگونه  ، اما نمی مان به جا آوریم ، بیش از هر چیز ارادۀ او را در زندگی شده
سوی بلوغ روحانی آشتی  نی هدایت ما بهمان را با هدف جامع خدا یع مشکالت فعلی

شود بیان کرد  هایی که نمی ، با ناله در چنین مواقعی روح به کمک ما شتافته.  دهیم
گذرد و چه چیزی  داند که در فکر ما چه می خدای پدر می. کند برای ما شفاعت می
رد، القدس وجود دا از آنجا که ارتباط کاملی میان پدر و روح.  در فکر روح است

توانیم  داند، می از آنجا که روح افکار و ارادۀ پدر را می.  نیازی به کلمات نیست
این معرفت باید به ما . کند اطمینان داشته باشیم که او بر حسب ارادۀ خدا شفاعت می

کمک کند تا اعتقاد داشته باشیم که دعاهای ما آنگونه و در آن زمان که خواست 
 . ، پاسخ خواهند یافت خداست

دانستم چگونه  ام که بارم آنقدر سنگین بود که نمی مواقعی را در دعا تجربه کرده
کردم  ، حضور روح را در خود احساس می در چنین مواقعی.  آن را به خدا بازگو کنم
چقدر . داد ، به خدا انتقال می توانستم با کلمات بیان کنم که حاالت مرا که نمی

،  دانیم چگونه دعا کنیم ی داریم که هنگامی که نمیارزشمند است بدانیم که مددرسان
 !کند خواست ما را به حضور خدا عرضه می

یک دوست مبشر در آفریقا که حامله بود به سختی بیمار شد و او را به فوریت به 
در . دنیا آوردند بیمارستان رساندند و پیش از موعد پسرش را با عمل سزارین به

بود، پدر یکی از دوستان عزیزم در آمریکا از خواب بیدار لحظاتی که بحران آغاز شده 
او تمام . دعا کند»  ماری«بایست برای  شد و بار گرانی را بر خود احساس کرد که می

تا . آن شب و تمام روز بعد را در دعا سپری کرد و از خوراک و استراحت پرهیز نمود
خدا به دعای من « :  گفت، صبح روز دوم از حالت سجده برخاسته. شب دوم دعا کرد
هنگام غروب دخترش از دوست مبشرشان در آفریقا  همان روز به» ! پاسخ داده است

ماری و نوزاد هر . دنیا آمد پسر ما دیروز به« :خبری را دریافت کرد که از این قرار بود
  ». شان خوب است دو حال
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ی دوستی که هزاران ، شفیع ما بود که نیاز به دعا و شفاعت را برا القدس این روح
 .ِ                                 کرد، به این مرد خداترس القا نمود کیلومتر دورتر زندگی می

القدس همچنین از طریق یادآور شدن اموری که در مسیح از آن ماست و  روح
خواهد برای ما انجام دهد، به شفاعت ما  مطمئن ساختن ما از چیزهایی که خدا می

ای خالی خواهند  او، دعاهای ما پوستهبدون کمک ). ۱۲ :۲اول قرنتیان (کند  کمک می
 .بود

  

  القدس به ، مشاهده کردیم که روح کننده  در این بخش مربوط به شفاعت-۱۱
 )پاسخ آن را در دفترتان بنویسید(کند؟  کدام دو طریق در دعا به ما کمک می

 

سازد؟  عنوان شفیع را متصور می القدس به از اینها خدمت روحکدام یک  -۱۲
 .ای بکشید کنید، دایره که انتخاب میهایی   پاسخرف مربوط بهدور ح به

a(» آن را در دعا به خدا عرضه کردم فهرستی از تمام نیازهایم تهیه کرده ، .« 

b(» دانستم که ، اما نمی دانستم که برادرم نیاز روحانی عمیقی داشته است می  
 کردن آن به  ، محول نجام دهمتوانستم ا تنها کاری که می.  چگونه در این مورد دعا کنم

 ».القدس بود تا به نفع برادرم نزد خدا مداخله کند روح

c(» در  ، کسی کردیم در حینی که دعا می. ام چیزی برای خوردن نداشتند خانواده      ِ
خدا پیش از . مان با سبدی پر از اغذیه آنجا ایستاده بود دوستی از کلیسای. خانه را زد

 ». داده بود، پاسخ آنکه دعا کنیم

d(» ندارد  ً              ، واقعا لزومی از آنجا که خدا پیش از خود من به نیازهایم واقف است 
 ». که وقت زیادی را صرف دعا کنم

 

 راهنما

؟ در کجا باید زندگی  ؟ با چه کسی باید ازدواج کنم چه شغلی را باید انتخاب کنم
 به یک راهنمای قابل هستید ومواجه های مهمی  گیری ؟ شما هر روزه با تصمیم کنم



  درس سوم ۸۴

موفقیت شما بستگی به نوع هدایتی خواهد داشت که از آن پیروی . اطمینان نیاز دارید
  .کنید می

تنها . نمایاند کنند و هر یک خود را بهترین می هایی می صداهای بسیاری توصیه
او مشاوری .  بخش است ً                                                     یک مشاور وجود دارد که پیروی از او کامال امن و اطمینان

هنگامی که باید درست و خطا را از هم .  اش را داده است  که عیسی وعدهاست
.  کند، زیرا که روح راستی است تشخیص دهید، او شما را در مسیر درست هدایت می

  ).۶-۱ :۴اول یوحنا (گردد  ارشاد او همواره منتهی به موفقیت حقیقی می

واسطه روح  نید و به، یعنی به روح رفتار ک»به روح زیست کنید« :پولس فرمود
، به روح هم رفتار  اگر به روح زیست کنیم«). ۱۸ ،۱۶ :۵غالطیان (هدایت شوید 

های ما را  برای سلوک با او، باید به او اجازه دهیم تا گام). ۲۵ :۵غالطیان (»  بکنیم
خواهیم که او  کنیم و آن چیزی را می هنگامی که او را متابعت می. هدایت کند

هنگامی که رهبری ). ۵ :۸رومیان (ما را هدایت خواهد کرد خواهد، او  می
ً                                             ، او تدریجا ما را به تمام راستی هدایت خواهد  کنیم خداوندگارانۀ او را تصدیق می

او همانگونه که اعضای کلیسای اولیه را هدایت کرد، ما را نیز ). ۱۳ :۱۶یوحنا (کرد 
،  ی ایشان را بر آورده ساختاو بدون شک همانطور که نیازها. هدایت خواهد فرمود

مان را  ، شغلی و روحانی سازد یعنی نیازهای مالی نیازهای ما را نیز بر آورده می
 ).۴۷  - ۴۲ :۲اعمال (

، و نیز هدایت  عنوان راهنمای ما به سوی راستی القدس به عالوه بر نقش روح
را آشکار های ما  ، او همچنین ماهیت جدی بدکرداری مان عملی در زندگی روزمره

 ۳۲- ۲۰ :۴افسسیان (نشدۀ ما   یعنی رفتارهای منطبق با طبیعت کهنه و احیا- سازد می
، روح خطراتی را که در اثر پیروی از  عالوه به.)  مقایسه کنید۱۴- ۱۲ :۸را با رومیان 

کند تا هر نوع  دهد، و کمک می گیرد به ما نشان می طبیعت کهنه در مسیر ما قرار می
گاه نیز روح مانع از این .  جانسی با طبیعت جدید ندارد از میان ببریمرفتاری را که ت

.  شود که مسیری را در پیش گیریم که در آن زمان خاص مطابق ارادۀ خدا نیست می
شد که بخواهند در آسیا تبشیر کنند،  ً                                       مثال گناهی بر پولس و همراهانش شمرده نمی
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ً                     بعدا این مانع برطرف ). ۱۰- ۶ :۱۶عمال ا(فقط این امر مطابق برنامۀ زمانی خدا نبود 
های  این نقش). ۱۰ :۱۹اعمال (شد و پولس خدمت عظیمی در این ایالت انجام داد 

 .مان مهم هستند عنوان راهنمای ما برای رشد روحانی القدس به روح

  

، هر یک را با نوع هدایتی که در آنها مشخص   آیات سمت چپ را خوانده-۱۳
 .  منطبق سازید) از سمت راست(شده 

a(۲۹ :۸اعمال ) ۱      گیری  تصمیم 

b(۲ :۱۳اعمال ) ۲         پیشگیری 
c(۲۸ :۱۵اعمال ) ۳         انتصاب 

d(۶ :۱۶اعمال ) ۴         هدایت  
  

القدس نه تنها ما را در مسیر آنچه که باید انجام دهیم  مشاهده کردیم که روح
لکه همچنین ما را در مورد آنچه ، ب) ، و هدایت ، انتصاب گیری تصمیم(کند  هدایت می

کند که جلوتر از او  نماید و ما را قدغن می که نباید انجام دهیم نیز راهنمایی می
عنوان فرزندان خدا سازگاری  حرکت کرده یا کارهایی را بکنیم که با جایگاه ما به

ریافت ما باید برای د).  مقایسه کنید۳-۲ :۳ را با اول یوحنا ۱۶-۱۲ :۸رومیان (ندارد 
 . هدایت به او بنگریم و از صدای او اطاعت کنیم

 

  دهنده تسلی

دهنده ترجمه شده  صورت تسلی  گاهی اوقات بهParaclete، کلمۀ  چنانکه گفتیم
دهنده  تسلی» شود کسی که برای کمک خوانده می«القدس در مفهوم  روح.  است
شناسد و دلش  گی را میهای زند او غم.  ، ترحم الهی نیست القدس تسلی روح.  ماست
 . سوزد؛ اما تسلی او چیزی بیش از همدردی است بر ما می

بخشد، آرامش را نیز در ما  هایی که به زندگی ما می القدس در بین سایر فیض روح
ای است که به هنگام تسلیم زندگی  آرامش او نتیجه). ۲۲ :۵غالطیان (کند  ایجاد می
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هر چه بیشتر بر کنترل او بر ).  ۶ :۸ان رومی(شود  خود به کنترل او حاصل می
مان به خدا  مان یعنی تعلق ، بیشتر نسبت به فرزندخواندگی مان آگاه شویم زندگی

آورد که روح آن را تقویت  این امر احساس تعلقی را پدید می.  کنیم وقوف پیدا می
  .این معرفت باید به ما حس عظیمی از امنیت و آرامش بدهد. نماید می

مهم نیست که شب چقدر تاریک باشد؛ .  و شامل امید نیز هستتسلی ا
فهماند که صبحی در پیش است و  داند، به شما می ً                          دهنده که آینده را کامال می تسلی

 ).۲۸ :۱۴یوحنا (متحقق خواهد گشت » نزد شما خواهم آمد«وعدۀ عیسی مبنی بر 

 

 یک منطبق القدس را  با تعریف هر های مختلف خدمت کمکی روح  جنبه-۱۴
 .شمارۀ انتخابی خود را در هر فضای خالی بنویسید. کنید

 ....a( گیری ، رهنمود، تصمیم ، انتصاب ، پیشگیری ، ما را از طریق تنبیه روح 
 .کند هدایت می

 ....b( دهد آرامش و امید می به ماها،  القدس حتی در دشوارترین موقعیت روح. 

 ....c( ما  القدس با یادآوری نیازها و با دعا برای وح، ر کنیم هنگامی که دعا می
 .کند ، به ماکمک می مان را ابراز کنیم ترین نیازهای توانیم عمیق هنگامی که نمی

  کننده شفاعت) ۱     

 راهنما) ۲     

  دهنده تسلی) ۳     
 

  اید؟ در این ها تجربه کرده القدس را در هر یک از این زمینه  آیا کمک روح-۱۵
دهنده را بنویسید و در  ، راهنما و تسلی تان کلمات شفیع فتر یادداشت، در د صورت

اید توصیف  تان داشته ، تجربۀ مشخصی که از خدمت دوست مددرسان کنار هر یک
تان  از او تشکر کنید که با شما بوده و به تمام نیازهای روحانی و روزانه. نمایید

 . رسیدگی کرده است
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فرا گرفتید که . اید پایان رسانده  درسی را بهاکنون شما بخش اول این کتاب
خواهد برای تعلیم و هدایت  او می.  ، الهی و مددرسان است القدس شخصی کامل روح

 .تان ساکن شود شما، در درون

.  القدس همچنین دوستی نیرومند است ، در خواهید یافت که روح در بخش بعدی
 !را برکت دهدتان شما  باشد که خدا به هنگام ادامۀ مطالعه
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  خودآزمایی

 

بدور حرف مربوط . بهترین پاسخ به هر سؤال را برگزینید.  ای سؤاالت چند گزینه
 .ای بکشید به پاسخ انتخابی خود دایره

 

 باشد؟  نمیParacleteای از کلمۀ یونانی  از اینها ترجمهکدام یک  -۱

a(دهنده  تسلی  

b(مشاور  

c(خالق   

d(مددرسان   
 

 باشد؟  میParacleteاللفظی  از اینها ترجمۀ تحت کدام یک -۲

a(کند  کسی که ملزم می 

b(شود  کسی که برای داوری خوانده می 

c(کند  کسی که همدردی می 

d(شود  کسی که برای کمک خوانده می 
 

باشد؟ او جهان  القدس نمی کنندۀ روح از اینها جزوی از خدمت ملزمکدام یک  -۳
 ..............کند به استثناء را به همۀ اینها ملزم می

a(داوری  

b(بازگشت و تولد تازه   

c(عدالت   

d(گناه   
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، کدام مورد زیر را  القدس  کلمۀ بازگشت یا تولد تازه در ارتباط با خدمت روح-۴
 کند؟ توصیف می

a(تولد روحانی   

b(تولد جسمانی    

c(مرگ و رستاخیز مسیح   

d( تر خداپسندانه سعی در برخورداری از زندگی 
 

  .... ست از داوری ا سازد عبارت القدس جهان را به آن ملزم می داوری که روح -۵

a(ایمانداران   

b(ایمانان  بی  

c(شیطان    
  

مان  القدس در لحظۀ نجات از اینها، کار روحکدام یک ،  مان  بر طبق مطالعه-۶
 باشد؟ نمی

a(کند  او ما را تنبیه می 

b(کند یُ                 او ما را مهر م 

c(بخشد  او ما را تولد تازه می 

d(شود  او در ما ساکن می 
 

نهد پیوستگی  ُ                                    القدس هنگامی که مهر خود را بر ما می  کدام کلمه با کار روح-۷
 ندارد؟
a(حق مالکیت   

b(امنیت   

c(ضمانت   

d(تکامل   
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بعد از. باشد این آخرین درس از بخش اول این کتاب درسی می
، به سؤاالت   را مرور کرده۳ تا ۱، دروس  اتمام این خودآزمایی

  .از رهنمودهای داده شده پیروی کنید.  پاسخ دهید۱ میانی آزمون

ا شود و ب القدس نیازهایی را که باید برای آنها دعا کنیم یادآور می روح -۸
این خدمت اوست . دارد هایی که قابل بیان نیست نیازهای ما را نزد خدا عرضه می ناله
  ............عنوان به

a(معلم ما  

b(دهنده ما  تسلی 

c(شفیع ما  

d(تعبیرکننده کالم خدا   
  

، انتصاب و هدایت به نزدیکترین وجهی مربوط به  ، پیشگیری گیری  تصمیم-۹
  .............عنوان شود به القدس می نقش روح

a(راهنمای ما  

b(دهنده ما  تسلی 

c(میانجی ما  

d(کنندۀ ما  ملزم 
 

  :ترین شکل پاسخ دهید المقدور به خالصه به هر سؤال حتی : پاسخ کوتاه
  اش القدس در خدمت تعلیمی  دو کاری را نام ببرید که عیسی گفت که روح- ۱۰

 .دهد برای ما انجام می

 ، سخنگویانی که مکاشفۀ خدا را به نوع بشر انتقال سب به ترتیب منا- ۱۱
 .دهند، برشمارید می
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 ها پاسخ صحیح تمرین

 

 )b( ،c( ،gهای   پاسخ.  را مشخص کنیم)h و )a( ،d( ،e( ،f بهتر است حروف -۸
القدس به ما تعلیم دهد، با وجود آنکه به ما حکمت برای  امور خاصی نیست که روح

 .دهد ملی و نیز امور روحانی میدقت در امور ع
 

۱- b( عنوان سرمشق زندگی که مورد پسند خداست مطرح ساختن عیسی به  
 ).نماید چیزی که او اقتضا می(
 

۹- c( القدس مردان منتخب خدا را برانگیخت روح . 
 

۲- c( قیام او از مردگان  

d( بازگشت او نزد پدر. 
 

۱۰- a( عیسی  

   b(القدس  روح  

   c( ر آنچه که عیسی تعلیم داده 

   d( کند به نفع شخصی دیگر صحبت می. 
 

۳- a( صحیح  

b(غلط   

c(صحیح   

d(صحیح   

e(غلط   
 

 در . آورد تا بتوانیم برای آنها دعا کنیم گاهی اوقات نیازهایی را به ذهن ما می -۱۱
 کلمات مناسب را  توانیم دارد زیرا نمی ً                                             مواقع دیگر او آنها را مستقیما به خدا عرضه می

  . برای بیان آنها بیابیم



  درس سوم ۹۲

 .آید تا در ما زندگی کند ؛ می در درون ما ساکن است). با کلمات خاص خود( -۴
 

 .سازند القدس را متصور می کنندۀ روح  خدمت شفاعت)c و )bهای  پاسخ -۱۲
 

 ،ُ                                                                او مهر یا ضامن این است که عیسی برای خاصان خود رجعت خواهد نمود-۵
 میراث آتی  القدس ضامن یا بیعانه ما برای روح.   وعده داده است۱۴در یوحنا چنانکه 

 .باشد می
 

۱۳- a( ۳ ( ۲۸ :۱۵اعمال 

   b( ۴ ( ۶ :۱۶اعمال 
   c( ۲ ( ۲ :۱۳اعمال 
   d( ۱ ( ۲۹ :۸اعمال 

 

 .کند ُ                   شود و ما را مهر می ، در ما ساکن می  او ما را تولد تازه داده-۶
 

۱۴- a( ۲ (راهنما 

   b( ۳ (دهنده تسلی  

   c( ۱ (کننده شفاعت  
 

۷- b( جالل عیسی مسیح  
 

 .  پاسخ خودتان-۱۵



 

  
  
  
  

  بخش دوم
 

 القدس و قدرت او روح

 



 



 

 چهارمدرس 

  القدس در آفرینش کار روح

 

، مسیرهای  ، با قطار عازم سفر شده شناس مسیحی برای ایراد سخنرانی یک ستاره
ی منظومۀ شمسی ها دلدر چمدان او، یکی از اولین م.  گذاشت ییالقی را پشت سر می

یک ملحد در کنار او . اش ساخته بود قرار داشت که آن را برای استفاده در سخنرانی
طی بحثی که با یکدیگر داشتند، ملحد شروع به استهزا اندیشۀ . در کوپه نشسته بود
 .دست خدا نمود خلقت عالم هستی به

سپس او را دعوت .  به سخنان آن مرد گوش فرا دادشناس مدتی به آرامی ستاره
در آنجا او پوشش را از روی مدل منظومۀ . کرد که همراه او به قسمت بار بیاید

های کوچک در  مادامی که سیاره.  کار انداخت ای آن را به ، با دکمه شمسی برداشته
او .  گرفتگشتند، ملحد بسیار تحت تأثیر قرار  کمال هماهنگی به گرد خورشید می

 : ، گفت شناس لبخند زده ستاره» ؟ با شکوه است چه کسی آن را ساخته است« : گفت
 ».اند ً                                          اینها صرفا بر حسب یک تصادف طبیعی گرد آمده!  کس هیچ«

همین کلمات بود که او برای توضیح اندیشۀ مربوط به آغاز . ملحد ساکت ماند
. ریزی کرده بود آن مدل خود را طرحای که بر طبق  کار برد، اندیشه منظومۀ شمسی به

 ! اگر مدل احتیاج به یک خالق داشته باشد، چقدر بیشتر نمونۀ اصلی

واسطه  به.  ، و تمام چیزهای موجود در آنها کار یک خالق الهی است ، آسمان زمین
القدس را  ، کار روح در این درس. القدس بود که کالم خدا به اجرا در آمد قدرت روح
گرفت آنجا بود؛ امروز  او زمانی که جهان شکل می.  مطالعه خواهیم کرددر آفرینش

  . اش در زندگی ما همچنان فعال است نیز با قدرت خالقه
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  رئوس مطالب

  همکاری در آفرینش

  آفرینش جهان

  آفرینش انسان

  حفظ بقای عالم هستی

 

  اهداف درس

  :، باید بتوانید پس از مطالعه این درس

 القدس در آفرینش  در مورد کار پدر، پسر، و روحمقدس کتابآنچه را که  ●
 .کند، مورد بحث قرار دهید آشکار می

ها  طرقی را توضیح دهید که به تبع آنها خلقت انسان با خلقت سایر آفریده ●
 .تفاوت دارد

هستی  القدس را در آفرینش و در نگهداری و حفظ عالم  قدرت روحهای نمونه ●
 .ص دهیدتشخی
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  های یادگیری فعالیت

 مطالعه ۱های یادگیری درس   درس را بر طبق روال توصیف شده در فعالیت- ۱
را  ها تمرین ، بخوانید و ، تمام آیات تعیین شده را یافته محتوای درس را خوانده. کنید

 .حل کنید

 را ۱  و یوحنا فصل۲ و ۱های  ، پیدایش فصل ای برای این درس عنوان زمینه  به- ۲
 .بخوانید

 .خود را کنترل کنیدهای   پاسخ،  به خودآزمایی پرداخته- ۳

  

  متن درس

  همکاری در آفرینش

 

  ِ              طراحان آفرینش

 به زبان عبرانی مقدس کتاباین کلمات آغازین ). ۱ :۱پیدایش (» .... در ابتدا خدا «
طور   بهدسالق با وجود آنکه پسر و روح. برد کار می یک نام جمع را برای خدا به

 . اند، اما داللت ضمنی آن به خدایی تثلیثی است مخصوص قید نشده

عقیدۀ تثلیث جزوی از مکاشفۀ تدریجی خدا از خود است که تا نگارش 
)  پنج کتاب اول عهدعتیق(در زمانی که موسی تورات . عهدجدید بسط داده نشده بود

.  متعددی اعتقاد داشتند، بسیاری از مردم مشرک بودند، یعنی به خدایان را نوشت
دانست که  خدا می. شد آشکار ساختن خدایی تثلیثی در آن زمان باعث گیجی می

خدا خود را .  مردم برای پذیرفتن این حقیقت آماده نیستند، لذا آن را آشکار نساخت
دانست که هر  ً                      ، زیرا که او دقیقا می ای تدریجی و پیشرونده مکشوف ساخت گونه به

، گزارش آفرینش در کتاب  بدینسان.  از این حقیقت را آشکار کندبار چه مقدار
سایر آیات . دهد ، تمام جزئیات را در مورد کار خالقۀ خدا ارائه نمی پیدایش
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کنند تا نقش هر اقنوم یا شخص تثلیث را در نقشۀ   به ما کمک میمقدس کتاب
 . آفرینش خدا و نیز در نقشۀ رستگاری بخشش درک نماییم

،  ، انسان شروع آفرینش :کند دایش در مورد بسیاری از آغازها صحبت میکتاب پی
روایت . گوید فقط دو فصل اول در مورد خلقت سخن می.  ، داوری و رستگاری گناه

،  ای برای سایر وقایع اولیۀ تاریخ بشر به اختصار ثبت شده است عنوان زمینه خلقت به
 .گردد وقایعی که منتهی به نیاز او به رستگاری می

او از . دانست که بر سر خلقتش چه خواهد آمد ً                             خدا قبال حتی پیش از آفرینش می
، راهی برای نجات او  همین جهت دانست که انسان لغزش خواهد خورد؛ به پیش می

  .تدارک دید

  :کنند  این را بر ما آشکار میمقدس کتابمختلف های  بخش

که از )  عیسی(وید که به بره گ  در مورد کتاب حیات سخن می۸ :۱۳ مکاشفه - ۱
 .ابتدای آفرینش جهان ذبح شده بود، تعلق دارد

گوید که خدا پیش از آفرینش جهان ما را در مسیح انتخاب   می۴ :۱ افسسیان - ۲
 .کرد

کند که از ابتدای جهان برای ایمانداران آماده   به ملکوتی اشاره می۳۴ :۲۵ متی - ۳
 .شده بود

. کند ، وجود ابدی خدای سه گانه را تأیید می دسمق کتابهای   بخشبرخی از
القدس که همواره در وحدت کامل عمل  دانیم که پدر، پسر، و روح بدینسان می

اجازه دهید که به . انجام رساندند ، به ریزی کرده کنند، آفرینش همه چیز را برنامه می
 . ها نظری بیفکنیم برخی از این بخش

ها به وجود آید  قبل از آنکه کوه« : دارد که  اعالم می۲ :۹۰ مزمورنگار در مزمور - ۱
ای  ، اشاره این گفته» . ، از ازل تا به ابد تو خدا هستی و زمین و ربع مسکون را بیافرینی

 .است به ازلیت پدر

در ابتدا کلمه بود و « :دارد  ازلیت پسر را اعالم می۱ :۱ یوحنای رسول در یوحنا - ۲
سپس چنین ادامه » .همان در ابتدا نزد خدا بود.  خدا بودکلمه نزد خدا بود و کلمه
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کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد، پر از فیض و راستی و جالل او را « :دهد می
هنگام  پسر، در کنار پدر به). ۱۴ :۱یوحنا (» ، جالل شایستۀ پسر یگانۀ پدر دیدیم

 . آفرینش حضور داشت

؛ او در   قید شده است۱۴ :۹ عبرانیان القدس به هنگام خلقت در  حضور روح- ۳
او آغاز و پایانی ندارد و در لحظۀ خلقت در کنار .  آنجا روح ازلی خوانده شده است

 . القدس در این آیه تأیید شده است ازلیت روح.  پدر و پسر حضور داشت

وجود  خدای تثلیث که باعث به. القدس در آغاز حاضر بودند پدر، پسر و روح
یعنی همواره بوده و همواره نیز »  وجودش بالسبب است«هستی شد، ِ          آمدن همۀ 
تواند این حقیقت را درک کند زیرا که ما محدود در  ذهن محدود ما نمی. خواهد بود
  .برای خدا زمانی وجود ندارد.  زمان هستیم

القدس در  کند، پدر، پسر و روح  از آن صحبت می۱ :۱پیش از آغازی که پیدایش 
 .ریزی کردند  نقشۀ خلقت و نیز نقشۀ نجات و رستگاری را طرح، وحدت کامل

 

 ، علت عدم اشاره به تثلیث را در ماجرای خلقت در کتاب  بر پایۀ متن درس-۱
 .پیدایش بیان دارید

 

  :، به این سؤاالت پاسخ دهید  فصل اول پیدایش را خوانده-۲

a( ؟  چند بار قید شده است» خدا« در این فصل.......................... 

 ..................پسر چند بار ؟ ............. القدس چند بار؟  روح

b(خدا   داللت بر تثلیث دارد زیرا که اسم جمع برای۱ایم که آیۀ   ما بر این عقیده
 کدام آیۀ دیگر داللت بر تثلیث دارد؟.  کار برده شده است به
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  پدراز جانب
  پسر از طریق

  القدس روحواسطه به

  همکاران خلقت

های  ، عمل خلقت را به تمام اقنوم بسیار روشنطور   همچنین بهمقدس کتاب
 .دهد تثلیث نسبت می

خداوندا « : هنگامی که اعضای کلیسای اولیه خطاب به خدا دعا کردند، گفتند- ۱
اعمال (»  تو آن خدا هستی که آسمان و زمین و دریا و آنچه در آنهاست آفریدی

 .بدیهی است که مخاطب ایشان پدر بود). ۲۴ :۴

کار  دیگر در آغاز انجیل یوحنا او این کلمات را در مورد پسر به یک بار - ۲
واسطه او آفریده شد و به غیر از او چیزی از موجودات وجود  همه چیز به« :برد می

 .روشن است که عیسی در خلقت دخیل بود). ۳ :۱یوحنا (»  نیافت

شده القدس توصیف  عنوان کار روح ، خلقت به  در یک مزمور زیبای تسبیحی- ۳
،  فرستی چون روح خود را می« :دارد  اعالم می۳۰ :۱۰۴مزمورنگار در مزمور .  است

این امر نه فقط در مورد دخالت » . گردانی شوند و روی زمین را تازه می آفریده می
  .کنندۀ او کند، بلکه همچنین در مورد عمل حفاظت روح در آفرینش زمین صحبت می

 

 
 
 

 
 

 
  

 
استانلی هورتون .  القدس است عالی پدر، پسر و روح، حاصل همکاری  خلقت

القدس خلق  واسطه روح او از طریق پسر و به.  پدر خالق و آفریننده است« :گوید می
 توضیح داده نشده مقدس کتابراز چگونگی انجام این کار با جزئیات آن در . کرد
ت او توجه معطوف به این واقعیت است که او خالق است و ما مخلوقا.  است
 ». باشیم می
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طرز  به.  القدس سهم فعالی در تمام خلقت داشت مشاهده خواهیم کرد که روح
اش در حرکت است، و این جلوۀ بارز  خاصی اشاره شده که او با قدرت خالقه

؛ و ۶۳ :۶؛ یوحنا ۳۰ :۱۰۴؛ مزمور ۴ :۳۳ایوب (باشد  های او می بسیاری از فعالیت
بخش روح مشاهده  ان آیاتی برای قدرت حیاتعنو  را به۱۱ :۸همچنین رومیان 

 ).نمایید

 

، دخالت هر سه شخص تثلیث را   با وجود اینکه گزارش خلقت در پیدایش-۳
طور   بهالقدس توانیم بدانیم که پدر، پسر و روح دهد، چگونه می مورد تأکید قرار نمی
 .)استفاده کنید تان توانید از دفتر یادداشت برای پاسخ می(اند؟  یکسانی دخیل بوده

 

  آفرینش جهان

 

های بسیاری برای   نظریهمقدس کتاب، از جمله دانشمندان  بسیاری از دانشمندان
را که زمین را پیش از آغاز سایر مراحل »  تهی و بائر بودن«توضیح ظلمت و مسأله 

از آنجا که کالم خدا علت را برای ما آشکار . اند خلقت پوشانده بود، ارائه داده
لذا سعی نخواهیم کرد .  طوری فرضی آن را متصور شویم توانیم به کند، فقط می نمی

دانیم که یک حالت   میمقدس کتاببر پایۀ .  که در اینجا آن را مورد بحث قرار دهیم
توانست آن را به پری و  خالء و ویرانی حاکم بود که فقط عملکرد روح خدا می

  .یدزیبایی که متعاقب آن حادث شد، تبدیل نما
  

 ها حرکت بر روی آب

ها را فرو  و روح خدا سطح آب.  و زمین تهی و بایر بود و تاریکی بر روی لجه«
 ).۲ :۱پیدایش  (»گرفت

ِ                          کند که بر روی جهان ماقبل  القدس را تصویر می ، روح ای که ذکر آن رفت آیه
یک کند برای توصیف   از همین فعل استفاده می۱۱ :۳۲تثنیه . خلقت در حرکت بود
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گرانه و سراسیمه بال و پر  های خود با حالتی حمایت پرندۀ مادر که بر باالی جوجه
صورت آماده برای  نیروی روحانی و پویای شخص سوم تثلیث در اینجا به. زند می

انجام مجموعۀ احکام خالقۀ متعاقب آن .  تحقق احکام خالقۀ خدا آشکار شده است
 .شود ال خلقت مکشوف میصورت عامل فع او به. بر عهدۀ او بود

بالفاصله روشنایی شد و ). ۳ :۱پیدایش (» روشنایی بشود« :اولین حکم چنین بود
 .آن نیکو بود

» ها جدا کند ها را از آب ها و آب فلکی باشد در میان آب« :دومین حکم چنین بود
ر ها قرا القدس بر باالی آب واسطه عمل روح مه غلیظ باال آمد و به). ۶ :۱پیدایش (

 به روح او« :کند ، این واقعه را چنین توصیف می۱۳ :۲۶یک تفسیر از ایوب .  گرفت
 ».زینت داده شدها  آسمان

جا جمع شود و خشکی ظاهر  های زیر آسمان در یک آب« :حکم سوم داده شد
ها با نیروی روح خدا که در درون آنها و بر آنها عمل  اقیانوس). ۹ :۱پیدایش (» گردد

 .، بدل به خشکی شدند ها سر بیرون آورده ها از آب تمام قاره. تندکرد، عقب نشس

 

القدس را در جدا کردن  از این کلمات به بهترین وجه دخالت روحکدام یک  -۴
 کند؟ ها توصیف می آب

a(آرام   

b(منتظر  

c(کننده  تحکم  

d(نیرومند  

  

  حرکت بر زمین

القدس را  ، روح ط با زمیندر ارتبا). ۲۵-۲۰، ۱۳-۱۱ :۱پیدایش (احکام بعدی 
های  پیش از این دیدیم که این یکی از عنوان. کشد عنوان روح حیات به تصویر می به

 .باشد اطالق شده به او می
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های زمین حرکت کرد و همه نوع نبات متناسب با  های وسیع قاره او بر سرزمین
ها و  ر اقیانوساو ب). ۱۲ :۱پیدایش (شرایط اقلیمی آنها شروع به روییدن نمودند 

پرندگان زیبا . شمار شدند ها حرکت کرد و پر از مخلوقات بی ها و رودخانه دریاچه
او بار دیگر بر روی زمین حرکت کرد و دم ). ۲۲- ۲۰های  آیه(هوا را مملو ساختند 

 .حیات را به هر نوع جانوری داد

چون « :گوید ً                                              خدا را مخصوصا برای این بخش از خلقت تسبیح می۱۰۴مزمور 
آید  از محتوا چنین بر می). ۳۰ :۱۰۴مزمور (» شوند ، آفریده می فرستی روح خود را می

 ۲۵-۲۴ :۱۰۴مزمور (شود  های زمین اشاره می ها و خشکی که به موجودات آب
 ).مشاهده شود

ِ                      خاطر قدرت خالق آنها،  ها و ماکیان ما را به ، ماهی ، جانوران تنوع و زیبایی گیاهان
در بخش مربوط به آفریقا تنوع )  بلژیک(در موزه بروکسل . دارد یبه حیرت وا م

ها  ترین غرفه یکی از جالب. عظیمی از حیات نباتی و جانوری آفریقا وجود دارد
برخی از آنها شبیه به جواهرات . شود مربوط به صدها حشرۀ ظریف و رنگی می

از تنوع عظیم در این فقط جزء کوچکی . درخشند ریزی هستند که در نور آفتاب می
، نقشۀ خدا را متحقق  القدس بود که در قدرت خالقه این روح. باشد خلقت خدا می

 . ساخت

 

سازند که خدا  این آیات آشکار می.  را بخوانید۲۵-۲۰ و ۱۲- ۱۱ :۱ پیدایش -۵
  :این چیزها را آفرید

a(پرندگان و جانوران ، جانداران دریایی  همه نوع نباتات ، . 

b(پرندگان و حیواناتی که از آنها  ، جانداران دریایی  انواع نباتات برخی از ،
 .تری رشد و نمو کردند های وسیع نمونه

c(ای که دیگر انواع را پدید آوردند  تعداد اندکی از هر نوع موجود زنده. 
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  حرکت در آسمان

ر مزمو (»ساخته شد و کل جنود آنها به نفخۀ دهان اوها   آسمانبه کالم خداوند«
۳۳: ۶.( 

ْ      نفخه(واسطه روح  را بهها   آسمان، خلقت مزمورنگار در این آیه خدا ثبت )  ، دم َ
، توجه معطوف است به زمین و قرارگیری اجرام سماوی  در کتاب پیدایش. کند می

 ).۱۸-۱۴ :۱پیدایش (

قدرت مهیب )  علم اجرام سماوی مثل ستارگان(هیچ علمی به اندازۀ علم نجوم 
عالم ما دارای چنان ابعاد وسیعی است که درک آن فراتر . گذارد مایش نمیخدا را به ن

عنوان موجودات انسانی همانند غباری بر روی زمین  ما به. باشد از قوۀ مخیلۀ ما می
 .آید نظر نمی ، غباری بیش به هستیم و زمین نیز در مقایسه با عالم

ً               گیری ما تماما  اندازهفواصل در عالم آنقدر عظیم هستند که ابزارهای زمینی 
گیری در فضا باید بر پایۀ سرعت نور باشد  ، اندازه عنوان مثال به. نمایند نامتناسب می

. کند در ثانیه حرکت می)  کیلومتر۲۹۹ر۲۷۰( مایل ۱۸۶ر۰۰۰که با سرعتی معادل 
ی گیر اندازه. گیرند فواصل را در فضا با ثانیه یا دقیقه یا حتی ساعت یا روز اندازه نمی

 ! بر حسب سال نوری است

، در فاصلۀ چهار و نیم سال  نزدیکترین ستاره به ما در بیرون از منظومۀ شمسی
عبارت دیگر، چهار و نیم سال وقت الزم است تا نور آن که  به.  نوری واقع شده است

در حال حاضر . کند، به ما برسد  کیلومتر در ثانیه حرکت می۲۹۹ر۲۷۰با سرعت 
توانند ستارگانی را مشاهده کنند که در فاصلۀ سه میلیارد سال نوری  اخترشناسان می
 .اند از زمین واقع شده

خدا آفریده )  ، روح َ   دم(واسطه نفخۀ  برای اینکه درکی از تعداد ستارگانی که به
یک ( میلیارد ستاره در کهکشان ما وجود دارد ۱۰۰شدند داشته باشید، باید بگوییم که 

اخترشناسان بیش از ).  ای های ستاره ر تعداد زیادی منظومهکهکشان مشتمل است ب
 .اند یک میلیارد کهکشان را رصد کرده
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لشکر آسمان را نتوان شمرد و ریگ دریا را قیاس نتوان «ارمیا هنگامی که اصطالح 
  .گفت کار برد، گویی از سوی بشریت سخن می را به )۲۲ :۳۳ارمیا (» کرد

آسمان جالل خدا « :  اعالم کرده است۱ :۱۹زمور داود عجایب خلقت خدا را در م
چه خدای متعالی را خدمت » !دهد هایش خبر می کند و فلک از عمل دست را بیان می

،  ، احکام خدا را متحقق ساخت القدس که در مقام عامل خلقت همین روح!  کنیم می
 را در قدرت او در دسترس ماست تا ارادۀ پدر. کند امروزه در زندگی ما کار می
 . جا آوریم انگیزی شکل داد، به جهانی که آن را به این حیرت

 

 .ای بکشید دور حرف مقابل عبارات صحیح مربوط به وقایع خلقت دایره  به-۶

a( یک بخش خلقت بودمسئول هر شخص الوهیت . 

b(ها، این مفهوم را  ها پیش از آفرینش سایر پدیده  حرکت روح بر باالی آب
 .باشد ه نیروی پویای او آمادۀ انجام احکام خالقۀ خدا میسازد ک مجسم می

c(باشد، هر بخش آن در تر از قوۀ مخیلۀ ما می  با وجود اینکه عالم عظیم 
 . دیگر استهای   بخشهماهنگی کامل با

d(پرندگان و مخلوقات دریا را از هیچ آفرید ، جانوران ، نباتات  خدا زمین ،. 

e(گیری و چگونگی شکلها   آسمانمتمرکز بر روی،   گزارش پیدایش از خلقت 
 .باشد آنها می

f(اند شده ها اجرام سماوی هستند که توسط خدا آفریده  خورشید، ماه و ستاره. 

g(یکی از کارهایی که روح در لحظۀ آفرینش انجام داد بخشیدن دم حیات به  
 .موجودات زنده بود
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  آفرینش انسان

 

  طرح الهی

در ). ۲۶ :۱پیدایش (»   را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیمآدم : و خدا گفت«
.  کار برده شده است صورت جمع آمده و ضمایر جمع به اینجا بار دیگر نام خدا به
توصیف کردیم .باشد ریزی جلوۀ خاصی از محبت خود می ذات الوهیت در حال طرح

بسیار » ذره غبار«خدا او برای .  که انسان در مقایسه با عظمت عالم همچون غبار است
 . او تاج آفرینش خدا و موضوع عجیبی برای محبت الهی است.  ای است ویژه

ریزی شده  سازد که نجات انسان پیش از آفرینش طرح  آشکار می۸ :۱۳مکاشفه 
. ها گرفته شده باشد باید پیش از آغاز زمان) ۲۶ :۱پیدایش (این تصمیم الهی . بود

بگذار « : گفت.  ه آنچه در الوهیت اتفاق افتاد مجسم نماییماجازه دهید سعی کنیم ک
، موجودی که بتواند بیندیشد، حس کند و  ریزی کنیم موجودی شبیه خودمان طرح

موجودی که  - موجودی روحانی که بتوانیم با او ارتباط برقرار نماییم-تصمیم بگیرد 
 ». بتوانیم با او مشارکت نزدیکی داشته باشیم

 این نقشه تصمیم گرفت که به انسان آزادی کامل در قبول یا رد خدا با طرح
دانست که انسان در گناه  او با توجه به وقوفش بر همه چیز می. محبت خود را بدهد

خواهد افتاد و ضروری خواهد بود که راهی برای احیای مشارکتش با خدا در نظر 
رفت  او داوطلبانه می. ا آوردج پسر خدا خوانده شد تا فداکاری اعال را به. گرفته شود

. بایست کسی باشد که نقشه را عملی سازد القدس نیز می روح. تا خود را قربانی کند
دانست که گروهی خواهند بود که آگاهانه و داوطلبانه از او پیروی خواهند  خدا می
خدا حتی پیش از عمل . ِ                                            این گروه ایمانداران شریک طبیعت او خواهند شد. کرد

 .نقشۀ نجات را طرح کرد،  خلقت

ایشان را نر و . او را به صورت خدا آفرید. پس خدا آدم را به صورت خود آفرید«
 ).۲۷ :۱پیدایش ( »ماده آفرید
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 پاسخ(ریزی کرد؟   چرا خدا نقشۀ نجات را حتی پیش از خلقت انسان طرح-۷
 .)آن را در دفترتان بنویسید

 

 سرشته شده توسط خدا

خدا کالم را ). ۷ :۲پیدایش (»  را از خاک زمین بسرشتخداوند خدا پس آدم «
آمد، و سایر موجودات به  حرکت در می القدس بر روی زمین به کرد، و روح صادر می

 .رسیدند منصۀ ظهور می

آفرینش او از . ً                                       خدا شخصا بدن او را از خاک زمین شکل داد. انسان متفاوت بود
  .سایر اعمال خالقه او متمایز بود

ِ                                         تری در مورد برخی از وقایع خلقت را که در   پیدایش جزئیات کاملفصل دوم
کنیم که خلقت   مشاهده می۲۲-۲۱ :۲در پیدایش . دهد ، ارائه می فصل اول قید شده

های آدم را گرفت و زن را از دندۀ او  انسان هنگامی کامل شد که خدا یکی از دنده
 . بسرشت

 

 دمد خدا روح حیات را می

ْ                                            در بینی وی روح حیات دمید و آدم نفس زنده شد.. ..خداوند خدا « پیدایش  (»َ
 )۴  :۳۳ایوب  (»، و نفخۀ قادر مطلق مرا زنده ساخته است روح خدا مرا آفریده«). ۷ :۲

ابتدا خدا بدن را شکل داد و سپس روح خدا به .  روح دمیدن یعنی حیات بخشیدن
ً                          د آمد، ظاهرا بیشتر افاضۀ وجو ای که از نفخه خدا به موجود زنده. آن دمیده شد

در انسان برخی عوامل خلقت حاضر هستند، اما .  القدس بود تا یک خلقت روح
 . خاطر نفخۀ قادر مطلق است موجودیت واقعی او به

دهیم که فراتر از قوۀ ادراک ما  ما در اینجا اموری را مورد مالحظه قرار می
نسان به او منزلت و قربتی را با پس محتاطانه این است که بگوییم خلقت ا. باشد می

 .یک از دیگر مخلوقات خدا دارا نیستند دهد که هیچ خدا می
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  در کدام مرحلۀ خلقت انسان بود که وی حیات را دریافت کرد؟-۸
 

 ؟  به چه طریقی خلقت انسان با بقیۀ مراحل خلقت تفاوت داشت-۹
 

  .......... خدا، انساناین تفاوت حاکی از آن است که از بین تمام مخلوقات -۱۰

a(موجودی جسمانی است  . 

b(موجودی روحانی است  . 

c(در 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 مقدس کتابهای   بخشازبسیاری . باشند در حفظ و بقای خلقت نیز فعال می

؛ ۸ :۲؛ امثال ۲۳ :۳۱؛ مزمور ۲۴ :۶تثنیه (کنند  مورد محافظت خدا از قومش صحبت می
  ).  را مشاهده کنید۱۸ :۴دوم تیموتاؤس 

اعانت من .  افرازم ها بر می چشمان خود را بسوی کوه «:گوید  چنین می۱۲۱مزمور 
او . ه آسمان و زمین را آفریدآید؟ اعانت من از جانب خداوند است ک از کجا می

اینک . او که حافظ توست نخواهد خوابید. نخواهد گذاشت که پای تو لغزش خورد
خداوند حافظ تو  .رود خوابد و به خواب نمی ، نمی او که حافظ اسرائیل است

آفتاب در روز به تو اذیت نخواهد .  خداوند به دست راستت سایۀ توست. باشد می
او جان تو را . دارد خداوند تو را از هر بدی نگاه می . ب در شبرسانید و نه ماهتا
، از االن و تا  خداوند خروج و دخولت را نگاه خواهد داشت. حفظ خواهد کرد

 ».ابداالباد

دهنده را  خاطر دارید که عیسی گفت که از پدر خواهد خواست تا تسلی به
ست که روز و شب مراقب ماست این او). ۱۶ :۱۴یوحنا (بفرستد تا یار دایمی ما باشد 
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شود، بلکه  مراقبت دقیق او نه تنها شامل ما می.  و ما تحت مراقبت او ایمن هستیم
 .گردد شامل تمام نظام آفرینش نیز می

 

 دریا به ما چه ان، پرندگان و ماهی جانوران.  را بخوانید۱۰- ۷ :۱۲ ایوب -۱۱
 آموزند؟ می

 

ها   کلمات خاص خود بیان کنید که این آیهبا.  را بخوانید۱۳ و ۷ :۴۰ اشعیا -۱۲
 .برای شما چه معنی دارند

  

کند  ، هر یک را با عملی که توصیف می  هر یک از آیات قید شده را خوانده-۱۳
 .انطباق دهید

a(کند  عیسی با کالم خود همه چیز را حفظ می. 

b(نمود واهد، حمایت خ ، زیرا که خدا ما را تقویت کرده  لزومی ندارد که بترسیم. 

c(گرداند  روحی که همه چیز را آفرید، همه چیز را تازه نیز می. 

 ۳۰ :۱۰۴مزمور ) ۱       

 ۳-۱ :۱عبرانیان ) ۲       
 ۱۰ :۴۱اشعیا ) ۳       

 

 .......، کنند که هم آفرینش و هم محافظت از عالم هستی  این آیات آشکار می-۱۴

a(القدس است ً                عمدتا کار روح . 

b(ای پدر استً               عمدتا کار خد . 

c(شود القدس انجام می  توسط پدر، پسر و روح. 

 

، باید در هیبت و حیرت مقابل  کنیم هنگامی که عظمت خلقت خدا را مشاهده می
ً                        مطمئنا او سزاوار تسبیح .  هایی که او پدید آورده است سر تعظیم فرود آوریم شگفتی
اند و تمام آنچه که انجام وقتی که او کار خود را در روز ششم به اتمام رس.  ماست

 . داده بود مالحظه کرد، گفت که آن بسیار نیکوست
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کند و فلک  آسمان جالل خدا را بیان می«. خدا همه چیز را برای جالل خود آفرید
آفرینش او، جاللش را آشکار ). ۱ :۱۹مزمور (» دهد هایش خبر می از عمل دست

 ما را مقدس کتابهای   بخشبسیاری از.  او ما را آفرید تا او را جالل دهیم. سازد می
؛ رومیان ۱ :۲۹؛ مزمور ۲۹ :۱۶اول تواریخ (کنند تا خدا را جالل دهیم  ترغیب می

، پسر و  دهید؟ آیا عیسی آیا خدای خالق خود را جالل می).  مشاهده شود۶،۹ :۱۵
 دارید؟ القدس را که در درون شما ساکن شده است مکرم می روح

ختامی بهتر از کلمات بیست و چهار پیر که در حضور برای این درس حسن 
ای خداوند، «یابیم  اند نمی های خود را پیش تخت او انداخته ، تاج خالق به زمین افتاده

ای و  مستحقی که جالل و اکرام و قوت را بیابی زیرا که تو همۀ موجودات را آفریده
 .)۱۱ :۴مکاشفه ( »محض ارادۀ تو بودند و آفریده شدند
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  خودآزمایی

 

 .  ای سؤاالت چند گزینه

ای که پیدایش در مورد  از این جمالت در مورد میزان مکاشفهکدام یک  -۱
  ..........؟ پیدایش دهد صحیح است شراکت الوهیت در خلقت ارائه می

a(طرز روشنی ارائه داند و جزئیات به ً                                   هر سه شخص تثلیث را تماما دخیل می 
 .اند داده شده

b(دارد، اما تکثر یک خدای  کمی در مورد کار هر اقنوم مکشوف می مطالب                         ُ َ ابدی  َ
 .دهد و اینکه او خالق همه چیز است را مورد تأکید قرار می

c(القدس بیشترین دخالت را در خلقت داشته است دارد که روح  مکشوف می . 
 

 ؟ از اینها در پیدایش بیشتر مورد تأکید واقع شده استکدام یک  -۲
a(قت عالم خل  

b(شروع گناه و داوری   

c(نیاز انسان به رستگاری   

d(خلقت آدم   
 

 ریزی شد؟  نقشۀ خدا برای نجات در چه هنگام طرح-۳

a(ها  پیش از آغاز زمان 

b(بعد از گناه آدم   

c(دنیا آمد ه وقتی عیسی ب 

d(در زمان خلقت   
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، ماهیت  ره به کدام موارد ذیل با اشا۱۴ :۹، و عبرانیان ۲ :۱، یوحنا ۲ :۹۰ مزمور -۴
 دهد؟ ابدی خدا را مورد تأیید قرار می

a(هنگام خلقت  حضور و دخالت خدای تثلیث به  

b(تقدم و ازلیت تثلیث در ارتباط با زمان خلقت    

c(القدس  تقدم و ازلیت پدر، و ظهور بعدی پسر و روح 

d(حالت ظلمت و تهی و بائر بودن در زمان خلقت   
 

 ...............از عملکرداست  عبارت  خلقت-۵

a(القدس  پدر، پسر و روح 

b(القدس  پدر، و روح  

c(خدا و انسان   
 

 ................ اقدام روح در خلقت جهان عبارت بود از-۶

a(صدور حکم از طریق بیان کلمات   

b(تصمیم در مورد آنچه که باید انجام شود  

c(م الهی حرکت نیرومندانه برای انجام حک  
 

 القدس در خلقت انسان چه بود؟  دخالت روح-۷

a(سرشتن آدم از خاک زمین   

b(سرشتن زن از دندۀ آدم   

c(دمیدن روح حیات که انسان را موجودی روحانی گرداند  

d(حرکت بر فراز انسان با قدرتی خالقه   
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 صورت توان به کدام القدس در نظام آفرینش را می ، کار روح  بعد از خلقت-۸
 ترین وجه توصیف کرد؟ زیر به دقیق

a(حفظ بقای عالم هستی   

b(کردند  رسیدگی به مردمی که از خدا اطاعت می 

c(پر کردن تدریجی زمین با اشکال جدیدی از حیات   
 

 .................. خواست  خدا انسان و جهان را آفرید زیرا که می- ۹

a(کامل باشد . 

b(جالل دریافت کند ه جالل خود را آشکار کرد ،. 

c(بر چیزی کنترل داشته باشد .  
  

خاطر تمام آنچه که انجام  توانیم به بهترین وجه خدا را به  به چه طریقی می-۱۰
 ؟ داده است جالل دهیم

a(های طبیعت  لذت بردن از زیبایی  

b(پرستش و اطاعت از او  

c(نشان دادن شفقت نسبت به تمام مخلوقاتش   

d(ن کنترل هر چه بیشتر تمام موجودات زندهاالمکا  حتی  
 

 ؟ به چه طریقی خلقت انسان با بقیۀ خلقت تفاوت داشت -۱۱
a(صورت فردی بالغ موجودیت یافت  انسان تنها مخلوقی است که به.  

b(انسان با خاک زمین سرشته شد و آنگاه خدا نفخۀ حیات را در او دمید؛ بقیۀ  
 . آمدوجود خلقت فقط توسط کلمۀ خدا به

c(به انسان قدرت داده شد تا تمام دیگر چیزها را محافظت نماید . 
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، مکاشفۀ خدا از خود تدریجی   چرا در زمانی که موسی تورات را نوشت-۱۲
 ؟ بود تا کامل

a(اش در آن زمان کامال رشد نیافته بود  زیرا که ماهیت الهی                                  ً. 

b(د مکاشفۀ خدای تثلیث را نداشتنشپذیرگی  مردم آماد. 

c(روشنی درک نکرده بود تا بتواند آن را طوری  موسی مکاشفۀ تثلیث را به 
 .توضیح دهد که درک شود
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 ها پاسخ صحیح تمرین

 

 . وقتی که خدا در بینی او روح حیات را دمید-۸
 

این امر آنها را   مردم در آن هنگام برای درک مکاشفۀ کامل تثلیث آماده نبودند-۱
 .کرد گیج می

 

کرد،  می دیگر مخلوقات هنگامی که روح خدا بر روی زمین حرکت می تما-۹
خود به  خدا انسان را از خاک سرشت و با نفخۀ. واسطه کلمۀ خدا موجودیت یافتند به

 .او حیات داد
 

۲- a( ؛ یکبار؛ هیچ۳۰ حداقل  

b(  ۲۶آیۀ) ضمیر جمع ما( 
 

۱۰- b( موجود روحانی . 
 

 را عامل)  تثلیث(روشنی الوهیت   بهدسمق کتابدر سراسر ها   بخشسایر -۳
 .کنند خلقت معرفی می

 

 .حیات و روح در دست خداوند هستند -۱۱
 

۴- d( نیرومند 
 

 کنند که روح خدا به ما حیات به عقیدۀ من آنها مشخص می.   پاسخ خودتان-۱۲
 .مان تسلط دارد ، بر آغاز و پایان زندگی داده

 

۵- a(پرندگان و جانوران یی، موجودات دریا  هر نوع نبات ، . 
 

۱۳- a( ۲ ( ۳-۱ :۱عبرانیان 
   b( ۳ ( ۱۰ :۴۱اشعیا 

   c( ۱ ( ۳۰ :۱۰۴مزمور 
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۶- a( غلط  

b( صحیح  

c( صحیح  

d( صحیح  

e( غلط  

f( صحیح  

g( صحیح  
 

۱۴- c( القدس به انجام رسیده است توسط پدر، پسر و روح . 
 

 ا او حفظ نخواهد کرد، لذا برایدانست که انسان مشارکت خود را ب  او می-۷
 .، تدارکی دید اعادۀ آن مشارکت



 

 پنجمدرس 

 القدس در انتقال پیام خدا به بشر کار روح
 

در . ، خدا به طرق گوناگون با قومش ارتباط برقرار کرد از همان ابتدای خلقت
ه قوم ، و ایشان نیز پیام خدا را ب القدس با انبیا سخن گفت واسطه روح عهدعتیق او به
برخی از انبیا و سایر مردان برگزیدۀ خدا پیام او را ثبت کردند تا از نسلی . انتقال دادند

 .به نسل دیگر منتقل شود

ترین  کامل او آمد تا خدا را به. القدس بود عیسی کلمۀ زندۀ خدا و مسح شدۀ روح
ها  تعلیم و جزئیات خدمت او بر روی زمین در انجیل. وجه ممکن به ما بشناساند

ها را اشخاصی نوشتند که با او راه رفته و سخن گفته  این انجیل.  ثبت شده است
 .القدس به نگارش در آوردند بودند؛ ایشان مطالب خود را تحت الهام روح

برخی از . ، رسوالن انتقال پیام خدا را ادامه دادند بعد از صعود عیسی به آسمان
ند و مجموعه کتب مقدس را به ما ارائه القدس پیام را نوشت ایشان تحت الهام روح

ما . های زندۀ او بودند تا پیامش را به جهانیان اعالم دارند رسوالن مسیح رساله. دادند
 .های زندۀ مسیح هستیم تا مردم در وجود ما خدا را ببینند نیز امروز رساله

لۀ وسی به :گوید بینیم که خدا به سه طریق با بشر سخن می ، می به این ترتیب
های زندۀ  وسیله ما که رساله ، و به یعنی عیسی مسیح»  کلمه«وسیلۀ  ، به مقدس کتاب

این . کند القدس کار کرده و می واسطه روح ، خدا به در این هر سه طریق.  مسیح هستیم
القدس بود که عیسی را   را الهام بخشید؛ این روحمقدس کتابالقدس بود که  روح

القدس بود که رسوالن عیسی را مسح کرد تا   روحبرای خدمت مسح کرد؛ و این
های زنده  کند تا رساله او امروز نیز ما را مسح می. های زنده برای خدا باشند رساله

 . برای خدا باشیم

القدس کالم نوشته شدۀ خدا یعنی  ، خواهیم دید که چطور روح در این درس
را مسح کرد، و چگونه » اکلمۀ خد«، و چگونه   را به ما ارزانی داشتهمقدس کتاب
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القدس پیام خدا را  امروز روح. سازد های زندۀ الهی می وجود ما را تبدیل به رساله
کند؛ پس ما موظفیم پیام خدا را به مردم اعالم  واسطه من و شما به دیگران منتقل می به

  . کنیم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  رئوس مطالب

 شدۀ خدا القدس در الهام کالم نوشته کار روح

 » کلمۀ زنده«ِ                   القدس در مسح کردن  ار روحک

  های زنده القدس در تبدیل ما به رساله کار روح

 

  اهداف درس

  :، باید بتوانید پس از مطالعۀ این درس

شوند،  القدس می عبارات مکاشفه، الهام و تنویر را که مربوط به کار روح ●
 .تعریف کنید

 کالم الهام یافته مقدس کتابیم که توانیم بدان توضیح دهید که از چه طرقی می ●
 .باشد خدا می

 .القدس را در زندگی و خدمت عیسی توصیف نمایید نقش روح ●

، نشان  القدس اجازه دهید که از طریق شما کار کند، تا به این وسیله به روح ●
 .اید دهید که اهمیت رسالۀ زنده بودن را درک کرده
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  های یادگیری فعالیت

.  مطالعه کنید۱های یادگیری درس  وۀ توصیف شده در فعالیت درس را به شی- ۱
را حل  ها تمرین ، بخوانید و ، تمام آیات تعیین شده را یافته محتوای درس را خوانده

 .کنید

  .خود را کنترل کنیدهای   پاسخ،  خودآزمایی را انجام داده- ۲
  

  متن درس

 شدۀ خدا ِ                         القدس در الهام کالم نوشته کار روح

 

  شده ه پیامی نوشتهنیاز ب

 : داود نوشت. ای است که به مرگ و زندگی بستگی دارد ، مسأله پیام خدا به انسان
 ).۱۱ :۱۱۹مزمور (»  کالم تو را در دل خود مخفی داشتم که مبادا به تو گناه ورزم«

، توسط نویسندگان عهدعتیق بسیار روشن شده  میل خدا به انتقال پیامش به انسان
کار رفته   بار به۳۸۰۰یا کلماتی نظیر این بیش از »  پس خداوند گفت «عبارات.  است
با شنیدن کالم خدا و عمل کردن به آن است که ما از موت ابدی نجات .  است
 . یابیم می

آنگاه موسی  « : اولین بار که خدا ده فرمان را به موسی داد، او خود آنها را نوشت
به هر دو ها   لوح شهادت به دست وی بود، و، از کوه به زیر آمد و دو لوح برگشته

صنعت خدا بود، و ها   لوحو. طرف نوشته بود، بدین طرف و بدان طرف مرقوم بود
 ).۱۶-۱۵ :۳۲خروج ( »ها  لوح، نوشتۀ خدا بود، منقوش بر نوشته

بار دوم که خدا ده فرمان را .  را شکستها   لوحموسی وقتی که گناه قوم را دید، آن
، زیرا که به حسب این سخنان  این سخنان را تو بنویس« :ا کرد، فرمودبه موسی عط

موسی سخنان «گوید که   می۲۸آیۀ ). ۲۷ :۳۴خروج (»  ام عهد با تو و با اسرائیل بسته
 ». نوشتها   لوحعهد، یعنی ده کالم را بر
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؟ زیرا که پیام شفاهی که از  شده بهتر از ارتباط شفاهی است چرا ارتباط نوشته
 .کند ً                           شود، معموال هر بار تغییر می صی به شخص دیگری منتقل میشخ

نشینند و  وار می بازیکنان دایره.  نمونۀ خوبی است برای این گفته»  پچ پچ«بازی 
. سپارد خاطر می نویسد، و نفر اول آن را به کسی پیامی را بر روی یک تکه کاغذ می
یابد تا یک دور کامل  ر ادامه میکند؛ این کا سپس آن را در گوش نفر بعدی نجوا می

سختی قابل  کند، پیام به وقتی نفر آخر پیام را برای شخص اول تکرار می. تمام شود
  .تشخیص است و با آنچه که نوشته شده بود، بسیار تفاوت دارد

ِ                    اگر خود پیام نوشته شد، هر بازیکن آن را  شده از فردی به فرد دیگر نشان داده می ِ
و آخرین نفر همان پیامی را دریافت . کرد ل خود دریافت میترین شک در خالص

 .کرد که اولین نفر دریافت کرده بود می

، دریافت  ً                                                                    پیام خدا به انسان باید دقیقا به همان شکلی که خدا آن را عطا کرده است
ِ                                   ، کالم کامل و قصورناپذیر خدا را به  القدس به همین دلیل ضروری بود که روح. شود

پیام خدا .  است»  عیب بی«قصورناپذیر به معنی . شده به ما بدهد شکل نوشته
شود، تغییر  شد تا وقتی که از شخصی به شخص دیگر منتقل می بایست نوشته می می
بایست کامل باشد طوری که نیاز نباشد کسی به میل خود، چیزی به آن  می. نکند

طور جامع  رچه پیام خدا بهگ. اضافه یا از آن کم کند؛ همچنین باید قصورناپذیر باشد
خواست که  پردازد، اما خدا آنچه را که می های زندگی فعلی و آتی ما نمی به همۀ جنبه

مان در قبال او و  های  مسئولیت،  ، حفظ زندگی روحانی ما در مورد نجات
.  ، بر ما آشکار کرده است ، و آیندۀ گناهکاران و مقدسین بدانیم مان همنوعان
ِ                                توانیم قاعدۀ اکمل ایمان و عمل  می رامقدس کتاب َ  مقدس کتاب؛  مان تلقی کنیم َ

ً         تماما مقدس کتاب. مکاشفۀ کاملی است از آنچه که خدا قصد داشت به ما منتقل کند
 . ای به آن اطمینان کنیم توانیم بدون هر گونه شک و شبهه قابل اعتماد است زیرا که می

 برقرار نماید، آن را از طریق معاونت خواهد با قومش ارتباط هنگامی که خدا می
از  :کند القدس به سه طریق با مردم ارتباط برقرار می روح. دهد القدس انجام می روح

 .مکاشفه، الهام و تنویرطریق 
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ً                                                   ست از آشکار کردن یا شناساندن چیزی که قبال ناشناخته  ا   عبارتمکاشفه - ۱
ً                              س با کسی مستقیما سخن بگوید و القد پذیرد که روح مکاشفه زمانی صورت می. بود

 .توانست آن را بداند به او چیزی را آشکار کند که وی به هیچ طریق دیگری نمی

القدس در ذهن و عواطف یک فرد برای بیان  ست از کار روح ا عبارت الهام- ۲
برد تا حقیقت را  کار می  را بهمقدس کتابالقدس نویسندگان  وقتی که روح. ارادۀ خدا
تواند چیزهایی  این حقیقت می. کرد باه ثبت کنند، در واقع به آنان الهام میبدون اشت

القدس باشد  ای از جانب روح تواند مکاشفه دانستند؛ یا می ً                     باشد که ایشان قبال می
ِ                                                    رهبران مسیحی و علمای الهی اغلب از اصطالح الهام جامع  ).۱۶ :۳دوم تیموتاؤس (

بنابراین الهام .  اوی مفهوم تمام و کمال استجامع ح. کنند  استفاده میمقدس کتاب
القدس  ترین گسترۀ خود، توسط روح  در کاملمقدس کتابجامع بدین معنی است که 

 . الهام یافته است

 به مقدس کتاب. شود  نیز استفاده میمقدس کتابِ                            همچنین از اصطالح الهام لغوی 
اول (ن شده است صورت کلمات روحانی بیا آموزد که حقایق روحانی به ما می

، بلکه خود کلمات  الهام لغوی بدین معنی است که نه فقط مفاهیم). ۱۳ :۲قرنتیان 
 .اند القدس الهام یافته  نیز توسط روحمقدس کتاب

تنویر هنگامی رخ .  ، پرتو افکندن بر چیزی  یعنی روشن کردن چیزیتنویر - ۳
، آنچه را که   خوانندگانکند که هم نویسندگان و هم القدس کمک می دهد که روح می

 .نوشته شده است درک کنند

کار برده است تا پیام خدا را به ما  َ                                   القدس تمام این اشکال ارتباطی را به روح
 مقدس کتابشده خدا یعنی  کالم نوشته. ی ما زنده کندها دلبرساند و آن را در 

صورت   این کالم به، زیرا الزم بود که القدس به ما داده شده است واسطه الهام روح به
 .نوشته به دست ما برسد
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، اشعیا تولد عیسی را پیشگویی کرده  در این متن.  را بخوانید۹-۶ :۹ اشعیا -۱
  :ای است از این نمونه.  است

a(تنویر  

b(مکاشفه  

c(الهام   
 

، حکایت شفای مرد جذامی و بسیاری از شفاهای دیگر را ۸ اگر در متی فصل -۲
یابید که عیسی قادر است شما را نیز شفا  نجام شد بخوانید، در میکه توسط عیسی ا

 ؟ عمل آورده است القدس کدام مورد زیر را در شما به ، روح در این صورت. دهد
a(مکاشفه   

b(الهام لغوی   

c(تنویر   
  

 . فضاهای خالی را با کلمات صحیح پر کنید-۳

a( دهد؛ یعنی  را مورد تأکید قرار می مقدس کتاب...... ، الهام ۱۶ :۳ دوم تیموتاؤس
 . القدس الهام یافته است ترین گسترۀ آن از سوی روح  در کاملمقدس کتاباینکه 

b( مقدس کتاب......  بر آن چیزی تأکید دارد که ما آن را الهام ۱۳ :۲ اول قرنتیان 
 .اند القدس الهام یافته ؛ یعنی خود کلمات از سوی روح نامیم می

c(منظورمان این است خطایی در آن  است...... گوییم که کالم خدا   وقتی که می ،
 . موجود نیست

 

صورت   با کلمات خاص خود بیان کنید که چرا الزم بود مکاشفه خدا به-۴
 .)تان استفاده کنید از دفتر یادداشت(نوشته در دسترس انسان قرار گیرد 
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  ای که محفوظ مانده است نوشته

دوم (» ... تمامی کتب از الهام خداست« : نین نوشتپولس به تیموتاؤس چ
، این جمله بدین معنی است که نگارش تمام کتب  عبارتی ساده به). ۱۶ :۳تیموتاؤس 

چنین  ً                            سخنان پولس را پطرس بعدا این.  القدس بوده است مقدسه تحت کنترل روح
وت کتاب از و این را نخست بدانید که هیچ نب«  :)۲۱-۲۰ :۱دوم پطرس (توضیح داد 

زیرا که نبوت به ارادۀ انسان هرگز آورده نشد، بلکه مردمان به .  تفسیر خود نبی نیست
 ».، از جانب خدا سخن گفتند القدس مجذوب شده روح

 را نوشتند تحت نظارت و الهام مقدس کتابعبارت دیگر، انبیا و رسوالنی که  به
 چیزی است که خدا القدس بودند، طوری که کلماتی که ایشان نوشتند روح
توان آن را کتب مقدس  ای بدون اشتباه که می خواست که ایشان بنویسند، نوشته می
 مقدس کتابآسایی که آن را   نویسنده در نوشتن کتاب معجزه۴۰در حدود  .نامید
آنان به نقاط متفاوتی تعلق داشته و در طی دورۀ زمانی حدود . اند نامیم سهیم بوده می
  .اند هزیست  قرن می۱۶

طبیعی در  در حالی که بیان و سبک ایشان با یکدیگر تفاوت دارد، اما وحدتی فوق
کرد،  ، زیرا نیروی هوشمندی که ایشان را هدایت می پیام ایشان مشهود است

  .القدس بود روح

 با توجه به تعداد افرادی که خدا برای نوشتن آن انتخاب مقدس کتابوحدت 
یکی از علمای .  ی آن آن را نوشتند، چشمگیر استکرد، و نیز دوره زمانی که ط

، یک  ، فقط یک دیدگاه عقیدتی سازد که در این کتاب  خاطرنشان میمقدس کتاب
نگری وجود دارد  ، و یک جهان ، یک برنامه برای زمان ، یک نقشۀ نجات معیار اخالقی

)Thiessen ،۱۹۷۹ بر کسانی که القدس  خاطر الهام روح این امر تنها به). ۶۷، صفحۀ
 .آن را نوشتند میسر شد

در دوم .   توسط خود نویسندگان آن تأیید شده استمقدس کتابتألیف الهی 
وسیلۀ  روح خداوند به« : اش به اسرائیل گفت ، داود در آخرین سروده۲ :۲۳سموئیل 
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عیسی واقعیت الهام یافتن داود را » .من متکلم شد و کالم او بر زبانم جاری گردید
حال آنکه خود داود در « :فرماید ، اینگونه تأیید می ه که در سموئیل آمده استآنگون
، نویسنده مزمور ۷ :۳همچنین در عبرانیان ). ۳۶ :۱۲مرقس (» ...گوید القدس می روح
پس چنانکه « :برد کار می عنوان مقدمه به کند و این کلمات را به  را نقل قول می۹۵
 تألیف مقدس کتابدهند که نویسندگان   نشان میها مثالاین » ...گوید القدس می روح

 .نماید گواهی عیسی نیز این واقعیت را تقویت می. کنند ها را تصدیق می الهی نوشته

های مکرر و انتقالش از یک  برداری هنگام نسخه شدۀ خدا به ، کالم نوشته درضمن
.  قدس استال این هم کار روح.  دقت محفوظ مانده است ، به نسل به نسل بعدی

های اصلی نظارت  القدس بر نگارش دقیق نوشته منطقی نیست تصور کنیم که روح
شان به نسل ما، تبدیل  برداری و انتقال هنگام نسخه نمود، اما بعد اجازه داد که آنها به

 .شوند به اسنادی غیرمعتبر

حافظت دقت م القدس این پیام الهی را به پس در این مورد نیز ایمان داریم که روح
. شود  کنونی ما، در کمال اطمینان کالم خدا نامیده میمقدس کتاب، طوری که  کرده

 درست نبوده یا حاوی اشتباهاتی مقدس کتاباند ثابت کنند که  بسیاری کوشیده
کالم خدا امروز همانقدر قابل اطمینان .  ثمر مانده است های ایشان بی ، اما تالش است

 ! رششاست که به هنگام اولین نگا

  

شدۀ خدا با   با کلمات خاص خود عاملی را که باعث شد تا کالم نوشته-۵
 .گذشت ایام مصون از خطا باقی بماند توضیح دهید

 

  ای تصدیق شده نوشته

، از جانب مسیح و رسوالن او تصدیق  دست ما رسیده است عهدعتیق آنگونه که به
. اند الیم خود به آن اشاره کردهً                    ؛ ایشان مکررا در تع شده و معتبر خوانده شده است
 . القدس بوده است اند که این کتاب اثر روح ایشان همچنین تصدیق کرده
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 آیات عهدجدید را از سمت راست با آیات عهدعتیق مربوط به آن از سمت -۶
 . انطباق دهیدچپ

a( ۲۲-۲۱ :۲۵امثال ) ۱      ۴۴- ۴۳ :۲۲ متی 

b( ۳۳ :۳۱ارمیا ) ۲      ۱۹-۱۸ :۴ لوقا 

c(۲- ۱ :۶۱اشعیا ) ۳      ۲۱-۱۷ :۲عمال  ا 
d( ۱ :۱۱۰مزمور ) ۴      ۲۰ :۱۲ رومیان 
e( ۴ :۲حبقوق ) ۵      ۱۱ :۳ غالطیان 
f( ۳۲-۲۸ :۲یوئیل ) ۶      ۱۶- ۱۵ :۱۰ عبرانیان 

  

های عهدجدید و  توان همچنین در گردآوری نوشته القدس را می تأثیر روح
 .شاهده کردتصدیق و پذیرش آنها از سوی رهبران کلیسای اولیه م

شرقی و غربی تقسیم شد؛ در بخش های   بخش، کلیسا به در قرن چهارم میالدی
کلیسا در ).  رومی(شرقی فرهنگ یونانی حاکم بود و در بخش غربی فرهنگ التینی 

دهد   کتابی را که اکنون عهدجدید را تشکیل می۲۷، همین  هر یک از این دو بخش
ً                                           هر بخش از کلیسا مستقال به این نتیجه رسید .عنوان کتب مقدس مسیحی پذیرفتند به

 .ً                                                  و هر دو تصمیم در دورۀ زمانی صرفا سی ساله گرفته شد

برداری شده و  ها هزاران بار نسخه ِ                ، این کتاب کتاب  قرن پس از آن دوره۱۶طی 
هر جا که موعظه شد، .  شناخته شده ترجمه گردیده استی ها  زبانً               تقریبا به تمام
القدس حقایق آن را برای مردم  را کالم خدا تلقی کردند، و وقتی روحایمانداران آن 

 .، زندگی آنان تغییر کرد تمامی ملل مفهوم ساخت

بینی کرد که ظرف  ، پیش متفکر بزرگ فرانسوی) Voltaire(، ولتر ۱۷۷۸در سال 
جای آن آثار   دیگر از دور خارج خواهد شد، و بهمقدس کتابیکصد سال پس از او، 

ترین کتاب   همچنان پرفروشمقدس کتابامروزه .  ً                        وسیعا انتشار خواهد یافتخودش 
ترجمه شده است و  ی گوناگونها زباندر جهان است و بیش از هر کتاب دیگری به 
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آثار ولتر در مقایسه با آن فقط توسط تعداد بسیار . شود پیام آن در همه جا موعظه می
 .شود محدودی از افراد شناخته و خوانده می

القدس در تنویر کالم و زنده کردن آن  شود، روح هر جا که کالم خدا موعظه می
عنوان  سوی توبه و پذیرش عیسی مسیح به ، و هدایت آنان به در دل مردمان

 کالم خدا و مقدس کتابکنیم که  ما تصدیق می.  شان فعال است دهندۀ شخصی نجات
پذیرند، بر  ، می انی را که آن را شنیده، زیرا که زندگی کس القدس است یافتۀ روح الهام
 .دهد  تغییر میمقدس کتابطبق 

  

، با نوشتن متن آنها در کنار توصیفی که   یافتهمقدس کتاب این آیات را از -۷
 .، جدول را پر کنید دست داده  از خودش بهمقدس کتاب

 ۱۰۳ :۱۱۹مزمور     ۱۷ :۱۷یوحنا      ۳ :۸تثنیه 

 ۲۰- ۱۴ :۴مرقس     ۲۵ :۱اول پطرس     ۳ :۱۵یوحنا 

 ۵۶ :۸اول پادشاهان      ۶ :۱۲۶مزمور     ۸ :۴۰اشعیا 

  ۲۶-۲۵ :۵افسسیان   ۱۸ :۵متی   ۲۲ :۱اول پطرس 

  ۲ :۲اول پطرس   ۹ :۱۱۹مزمور    ۸۹ :۱۱۹مزمور 

 ۱۳ :۵اول یوحنا     ۲۰-۱۵ :۱۶مرقس     ۴ :۱۵رومیان 

 
   : گوید که آن کالم الهام یافته از روح خدا به ما می

a( تداوم خواهد داشت     
b( خوراک جان ماست     
c( گرداند ما را طاهر می    
d( دهد به ما امید می    
e( آورد بار می ثمر به    
f( قابل اعتماد است     
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 » کلمۀ زنده«ِ                   القدس در مسح کردن  کار روح

 

 » کلمه«آماده کردن راه برای 

رمعناترین اظهارات ؛ این یکی از پ)۱۴ :۱یوحنا (» ....کلمه جسم گردید «
کند که خدای پسر بدل به انسان شد تا الوهیت   است و توصیف میمقدس کتاب

پیش از آنکه کلمه جسم شود، . بتواند در سطح بشری با بشریت ارتباط برقرار کند
خواست که  واسطه انبیا سخن گفته بود، اما اکنون او می طرق گوناگون به خدا بارها به

  .با انسان ارتباط برقرار کندً                   توسط پسرش مستقیما 

القدس درست همانگونه که عامل خدا در آفرینش بود، در کاری که در مریم  روح
کند  لوقا مالقات جبرائیل با مریم را بیان می. عمل آورد نیز با قدرت خالقه فعال بود به

ر تو القدس ب روح«  : فرشته به او گفت. دارد که طی آن والدت عیسی را به او اعالم می
خواهد آمد و قوت حضرت اعلی بر تو سایه خواهد افکند، از آن جهت آن مولود 

 ).۳۵ :۱لوقا  (»، پسر خدا خوانده خواهد شد مقدس

؛ وقتی  کند که مریم به دیدار خویشاوندش الیصابات رفت کمی بعد، لوقا بازگو می
تو  : د صدا زده گفت، به آواز بلن القدس پر شده الیصابات به روح« :که به او سالم کرد

 »!در میان زنان مبارک هستی و مبارک است ثمرۀ رحم تو

القدس در جسم پوشیدن مسیح  انجیل متی پرتو بیشتری بر روی نقش روح
در «، او که  بدینسان). ۱۸ :۱متی (» القدس حامله یافتند را از روح)  مریم(او « :افکند می

پیان یفیل(» ر شباهت مردمان شدصورت غالم را پذیرفت و د... صورت خدا بود 
القدس جسم شد و مدتی در  واسطه عمل روح ، به ، آن خدا و انسان عیسی). ۶-۷ :۲

در جای دیگر سخنان عیسی را در مورد این آمادگی ). ۱۴ :۱یوحنا (میان ما زیست 
»  ن جسدی برای من مهیا ساختیلیک،  قربانی و هدیه را نخواستی« : خوانیم می

 ).۵ :۱۰عبرانیان (
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با . اش فعال بود القدس همواره در آماده کردن عیسی برای خدمت زمینی روح
، اما  خوانیم وجود اینکه چیزی در مورد دخالت فعال روح در رشد بشری عیسی نمی

یابیم که روح که تولد عیسی را باعث شد،  طور ضمنی از آنچه که فرا گرفتیم در می به
و عیسی در حکمت و قامت و رضامندی « :گوید میلوقا . کرد از او نیز حفاظت می

 ).۵۲ :۲لوقا (» کرد نزد خدا و مردم ترقی می

القدس را در زندگی عیسی  فرد روح ، حضور منحصربه یحیای تعمیددهنده
،  روح را دیدم که مثل کبوتری از آسمان نازل شده« :سازد هنگام تعمید او آشکار می به

کمی جلوتر یحیی گواهی داد که خدا به او این ). ۳۲ :۱یوحنا (»  بر او قرار گرفت
گیرد، همان پسر  ، قرار می نشانه را داده بود که هر که را ببیند که روح بر او نازل شده

رسد که حضور روح در زندگی عیسی  نظر می به). ۳۴-۳۳های  آیه(خداست 
ِ                                                        کند که او، چنانکه بعدا خواهیم دید، برای مسح نمودن عیسی مشخص می  برای ً

  . خدمت نیز حضور فعال داشت

بر عیسی تجلی قابل رؤیتی بود که هر کسی )  القدس روح(نزول کبوتر 
 :این تجلی بالفاصله با آواز خدا از آسمان همراه شد که فرمود. توانست آن را ببیند می

  ).۲۲ :۳لوقا (»  تو پسر حبیب من هستی که به تو خشنودم«

کبوتر برای یهودیان فقط نماد « :سازد  میاستانلی هورتون چنین خاطرنشان
مالیمت و صلح نبود، بلکه قربانی گناه نیز بود، قربانی که فقرا به جای بره تقدیم 

یی ا عیسی برۀ خداست که جایگزین آن قربانی). ۷ :۵الویان رجوع شود به (کردند  می
کردیم  باید تقدیم می، از جمله همۀ ما،  ِ                       ، و گناهکاران این جهان است که فقرا، بینوایان

 ).۹۰، صفحۀ ۱۹۷۶،  هورتون(» )۲۳ :۳رومیان رجوع شود به (

اش  القدس را در آماده کردن عیسی برای خدمت زمینی  لوقا حضور روح۴فصل 
 .دهد مورد تأکید قرار می

 

 گوید؟ القدس به ما می  چه چیزی را در مورد فعالیت روح۱ آیۀ -۸
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گوید که  روشنی می کالم خدا به.  تجربه شد روز از سوی شیطان۴۰عیسی مدت 
هر مرحله از پرورش . شد تجربۀ عیسی هنگامی رخ داد که او توسط روح هدایت می

 لوقا همچنین به ما ۴فصل ! القدس بود و رشد عیسی تحت مراقبت دقیق روح
که در تالشش ناموفق (اش را به اتمام رساند  گوید که بعد از آنکه شریر وسوسه می
 . قوت روح به جلیل رفت ، عیسی به)بود

 

 سه مورد را که در درس دربارۀ آماده شدن عیسی برای خدمتش به کمک -۹
 .، بنویسید القدس متذکر شدیم روح

  

 » کلمه«مسح کردن 

، به شهر خود ناصره رفت و به کنیسه  عیسی کوتاه زمانی پس از بازگشت به جلیل
 کتاب اشعیا را انتخاب ۶۱او فصل .  دادندآنجا صحیفۀ اشعیای نبی را به او. درآمد

روح «  :کند، خواند کرد و این کلمات نبوتی را که خدمت خودش را توصیف می
، زیرا که مرا مسح کرد تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاد تا  خداوند بر من است

ه کنم و دالن را شفا بخشم و اسیران را به رستگاری و کوران را به بینایی موعظ شکسته
 ).۱۹-۱۸ :۴لوقا (»  ، و از سال پسندیدۀ خداوند موعظه کنم تا کوبیدگان را آزاد سازم

 

 ).۲۱آیۀ (؟  عیسی بالفاصله پس از اتمام قرائت آیات چه گفت -۱۰

 

، تأیید  القدس برخوردار است خدمت او ادعایش را در مورد اینکه از مسح روح
بنابه گفتۀ پطرس ). ۲۸ :۱۲متی (رون راند واسطه روح خدا بی او دیوها را به. کرد

اعمال (القدس بود  بخش عیسی ناشی از قوت روح ، خدمت شفابخش و رهایی رسول
القدس در طی  هر چه را که عیسی از متن اشعیا خواند، با قوت روح). ۳۸ :۱۰

 !خدمتش انجام داد

 از ، فهرستی جالب توجه و سودمند خواهد بود اگر چهار انجیل را خوانده
آسا به  بینا شدن کور، خوراک دادن معجزه :شفاهایی که عیسی به ثمر رساند تهیه کنید
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. ، دیو زدۀ آزاد شده از بند شریر ، مردۀ زنده شده ِ                ، گنگ شفا یافته انبوه کثیری از مردم
 .باشد القدس در خدمت عیسی می هایی از کار روح همۀ اینها جلوه

 

هی بیندازید و فهرستی از کارهای عیسی را که  لوقا نگا۹ و ۸های   به فصل-۱۱
توانید مشاهده کنید که آنها تحقق  آیا می. ، تهیه کنید در این دو فصل توصیف شده

 باشند؟  نبوت اشعیا می

 

آنچه که در دل » .گوید زبان از زیادتی دل سخن می« : عیسی فرمود۳۴ :۱۲در متی 
خواهید بدانید که چه چیزی  ا میآی .شود گر می صورت کلمات شما جلوه شماست به

. کند عنوان سخن یا کلمۀ خدا معرفی می القدس عیسی را به ؟ روح در دل خداست
 . او بیان کامل دل خداست. سخنان و اعمال او را مطالعه کنید

 

  تا به کمال»  کلمه«همراهی 

راندن ، و بیرون  ، شفای بیماران ، تعلیم پیام محبت خدا فقط در بر گیرندۀ موعظه
  . از مرگ برۀ خدا برای گناهان جهاناست    عبارت، بلکه همچنین دیوها نیست

ای دهشتناک بود، اما عیسی از روی میل و اراده با کمک  صلیب تجربه
او که گناهی نکرده بود، گناهان جهان را بر دوش خود . القدس آن را تحمل کرد روح

نویسندۀ .  نقص برای گناه بشر دادعیب و عنوان قربانی بی اش را به گرفت و زندگی
مسیح که ... « :گوید که او چگونه توانست این کار را بکند رساله به عبرانیان به ما می
پطرس در ارتباط ). ۱۴ :۹عبرانیان (» عیب به خدا گذراند به روح ازلی خویشتن را بی
دان او بر ما هستیم شاه« : دهد که ، به یهودیان شهادت می با مرگ و رستاخیز مسیح
 ).۳۲ :۵اعمال (» ... القدس نیز است این امور، چنانکه روح

او در سراسر . وقتی که عیسی جسم گردید، روح با قوتی خالق حاضر بود
؛ و نیز با  کننده حضور داشت کننده و با قدرت تقویت ، با قوت مسح خدمت مسیح
ر بود؛ و کننده در لحظات نیاز عظیم مسیح بر روی صلیب حاض قدرت تقویت
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. ، با قوت رستاخیزبخش خود حضور داشت تا عیسی را بر مرگ چیره سازد سرانجام
 ).۱۱ :۸رومیان (القدس است که عیسی را از مردگان برخیزانید  این همان روح

عیسی درست پیش از صعود به نزد پدر، نشان داد که کسانی که به او ایمان 
 :او بر شاگردانش دمید و گفت. گردندتوانند به مشارکت با خدا باز  آوردند، می

 ).۲۲ :۲۰یوحنا (» القدس را بیابید روح«

ْ                                                 در ابتدا، نفخۀ خدا انسان را بدل به نفس زنده کرد اکنون خدای پسر در مالقاتی . َ
، درست پیش از بازگشتش نزد پدر، بار دیگر بر انسان دمید، به  نمادین با ایمانداران

،  القدس به کسانی که به عیسی ایمان آورده درت روحنشانۀ اینکه حیات روحانی با ق
این امر نقطۀ اوج خدمت عیسی . گردد طور کامل باز می کنند، به از کالم او اطاعت می

کند، انسان  ، که پیروزی مسیح را بر گناه و موت مشخص می به برکت قیام. باشد می
اوند عیسی مسیح موت روحانی اکنون با ایمان به خد. توانست با خدا آشتی کند

 .گردد مغلوب می

 

، جانش را   چه چیزی به عیسی این امکان را داد که صلیب را تحمل کرده-۱۲
 برای ما بدهد؟ 

  

، این  از طرق زیر، خدمت عیسی را کامل گرداندهکدام یک القدس به   روح-۱۳
 طور کامل اعاده گردد؟ امکان را برای انسان فراهم آورد تا مشارکتش با خدا به

  .............. واسطه به

a(قدرت خالق او  

b(کنندۀ او  قوت مسح 

c(کنندۀ او  قدرت تقویت 

d(قدرت رستاخیزبخش او  
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  های زنده القدس در تبدیل ما به رساله کار روح
 

 دهد القدس ما را تعلیم می روح

بارها او ایشان را .  دانست خوبی می عیسی نقاط ضعف و قوت شاگردانش را به
اش همواره  شان سرزنش کرده بود، اما نقشه ایمانی و رفتارهای نادرست خاطر بی به

تمام آتیۀ کار او بستگی به . ، ایشان پیام انجیل را موعظه کنند این بود که بعد از رفتنش
اگر قرار بود که او دیگر با . بایست او را به مردمان بشناسانند ایشان می.  ایشان داشت

 ی را بر عهدۀ ایشان بگذارد؟مسئولیتتوانست چنین   میایشان نباشد، چگونه

بایست انجام دهد که  این کار را آن شخصیت الوهی می.  پاسخ آن ساده است
عبارت دیگر، همان  به. عنوان مددرسان ایشان بگیرد رفت که جای عیسی را به می

که عیسی پس از آن. بایست بر ایشان نیز قرار گیرد ، می روحی که بر او قرار گرفت
القدس را دریافت کردند و او  ، شاگردانش روح کارش را به پایان رساند و جالل یافت

  .ایشان را تعلیم داد و قوت بخشید تا شاهدان امینی برای او باشند

، پیروانش را تعلیم )مشاور(دهنده  عنوان تسلی القدس به عیسی فرمود که روح
خاطر  رد تا بتوانند تعالیم استاد را بهک دهنده به ایشان کمک می تسلی. خواهد داد

همتای او را نیز که  آورند؛ اما نه فقط سخنان عیسی را، بلکه همچنین سرمشق بی
). ۲۶ :۱۵؛ ۲۶ :۱۴یوحنا (شمار و گوناگون مردم باشد  تواند پاسخگوی نیازهای بی می
. خواهد کرددهنده ایشان را به تمام راستی راهنمایی  ، عیسی فرمود که تسلی عالوه به

این امر متضمن این واقعیت است که روح راستی به ایشان این توانایی را خواهد 
 را با اول ۱۳ :۱۶یوحنا (بخشید که راستی او را از روح دروغ تمیز و تشخیص دهند 

همچنین به ایشان معرفت خواهد بخشید که میان ).  مقایسه کنید۶-۱ :۴یوحنا 
، بصیرت  ش آینده تعادلی برقرار کنند و به این ترتیبهای زمان حاضر و پادا  مسئولیت

 .درستی نسبت به آینده داشته باشند
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بایست به دیگران منتقل نمایند، بر  تعلیمی که پیروان مسیح دریافت کردند و می
هایی که موسی بر روی کوه سینا دریافت کرد،  های سنگی همانند لوحه روی لوحه

نبود که رابطۀ اندکی با زندگی عملی »  دانش ذهنی«ً   ا این تعلیم صرف. نوشته نشده بود
تعلیمی که . ، با قلم و مرکب نوشته نشده بود های پولس حتی مانند رساله. داشته باشد

، یعنی جزوی از ایشان گردیده بود، زیرا  ایشان دریافت کردند، حالتی درونی داشت
 نوشته شده بود، القدس ی ایشان توسط روحها دلهای گوشتی  که بر روی لوحه

باشید،  اید که رسالۀ مسیح می چونکه ظاهر شده « : همانطور که پولس به قرنتیان نوشت
، نه بر  ، بلکه به روح خدای حی ، نه به مرکب خدمت کرده شده از ما و نوشته شده

 ).۳ :۳دوم قرنتیان  (»، بلکه بر الواح گوشتی دل الواح سنگ

القدس در دل او حک  شود که توسط روح پیام زمانی جزئی از وجود شخص می
 .ای زنده خواهد شد ً                او حقیقتا رساله. شود

القدس در دل شما نوشته  ای زنده هستید؟ آیا پیام خدا توسط روح آیا شما رساله
 ؟ آیا در انتقال پیام او به دیگران امین هستید؟ شده است

  

طور  ه یا بهالقدس ک ِ                                  را با توصیف درست نقش تعلیمی روحزیر آیات -۱۴
 . انطباق دهید،طور تلویحی بیان شده مستقیم یا به

 ....a( کند  می یابد، بصیرتی روحانی دریافت القدس تعلیم می انسانی که از روح. 

 ....b( زیرا که از روح تعلیم  گوید، در سطحی روحانی است آنچه که ایماندار می ،
 .ن کندیافته تا حقایق روحانی را با عبارات روحانی بیا

 ....c( تعلیم شخص و یادآوری تمام آن چیزهایی است که از  القدس نقش روح ،
 .باشد آن مسیح می

 ....d( دهد که ذخیرۀ معرفت و تجربۀ روحانی  توانایی دانستن این حقیقت را می
 .باشد القدس می ، ناشی از روح که میراث روحانی شخص است

 ....e( کند  ، به ما کمک می مان تعلیم داده طایها و اعمال خ روح در مورد ضعف
 . که بر آنها فائق آییم
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 ....f( مان  مان را در قبال انتقال تجربه مسئولیتکند که  القدس ما را هدایت می روح
 . به دیگران انجام دهیم

 ۱۳ :۲ قرنتیان ۱ -۱       

 ۸ :۱ اعمال -۲       
 ۲۶ :۱۴ یوحنا -۳      

 ۱۲ :۲ قرنتیان ۱ -۴       

 ۱۴ :۲ قرنتیان ۱ -۵       

 ۱۳ :۸ رومیان -۶       

 

 بخشد القدس ما را قوت می روح

. القدس در او ساکن شود ای زنده باشد، باید قوت روح برای اینکه شخص رساله
بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا اعمال « :دانست وقتی که فرمود عیسی این را می

). ۱۶ :۵متی (»  تمجید نمایند، پدر شما را که در آسمان است نیکوی شما را دیده
موعظه کنند، ها   امتهمچنین وقتی که او پیروانش را دعوت کرد تا توبه را بر همۀ

در «بدینسان بود که به آنان حکم کرد که .  دانست القدس را می اهمیت قدرت روح
 ، یعنی از)۴۹ :۲۴لوقا (» شهر اورشلیم بمانید تا وقتی که به قوت از اعلی آراسته شوید

پولس از رابطۀ میان ). ۵-۴ :۱اعمال (بایست با آن تعمید یابند  القدس که می عطیۀ روح
لذا در رومیان فصل . القدس آگاه بود زندگی مسیحی نمونه و دریافت قدرت از روح

شان را  دهندۀ قدرتمند اجازه دهند تا زندگی ، ایمانداران روم را تعلیم داد تا به تسلی۸
و بر رفتاری که برای یک ایماندار نامناسب است غلبه کنند ) ۶ آیه(در اختیار گیرد 

مان اطمینان داریم  با کمک روح به فرزندخواندگی خود و میراث آتی). ۱۳آیۀ (
سازد تا با خلوص و آرامش با نامالیمات  این معرفت ما را قادر می). ۱۷-۱۵های  آیه(

ما به برکت ). ۱۵آیۀ (ست ، زیرا که امنیت جانشین ترس شده ا زندگی مواجه شویم
توانیم  ؛ و می کنیم های زندگی آرامش خود را حفظ می ، در طوفان دهنده کمک تسلی

 .های زنده باید اینگونه باشند رساله.  سالمتی و محبت او را منعکس سازیم
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، بنا به گفتۀ پطرس  اگر رسالۀ زنده باشیم.  را بخوانید۱۶-۸ :۳ اول پطرس -۱۵
از (؟  گویند، خواهیم داشت  بر کسانی که از رفتار مسیحی شما بد می، چه اثری رسول

 )دفتر یادداشتتان استفاده کنید

 

 کند القدس ما را هدایت و کنترل می روح

»  معروف و خوانده شدۀ جمیع آدمیان«عنوان رسالۀ زنده  پولس گفت که شما به
 پیام را در دل شما القدسی که مهم است که همان روح). ۲ :۳دوم قرنتیان (هستید 
شما باید خدا را به جهان . های زندگی شما را نیز کنترل کند ها و دیدگاه ، انگیزه نوشت

مطمئن باشید که مردم نه فقط به پیام شما، بلکه به رفتار شما نیز توجه . بشناسانید
 .گویند در واقع اعمال شما رساتر از سخنان شما سخن می. کنند می

دهد که زندگی ما در روح  طرزی بسیار روشن به ما نشان می به ۲۶-۱۳ :۵غالطیان 
توانیم هر طور که  ، نمی شویم هنگامی که توسط روح هدایت می. چگونه باید باشد

آلود  ، نباید صرف لذات گناه آزادی که در مسیح داریم.  خواهد رفتار کنیم مان می دل
  .سیح به جهانی گناهکارِ                           ای باشد برای رساندن محبت م شود، بلکه باید وسیله

، شامل دو فهرستی است که در تضاد کامل با یکدیگر قرار  آیاتی که ذکر کردیم
پردازد و دیگری اعمال کسی را  آلود می ِ                              یکی به توصیف اعمال طبیعت گناه. دارند

آلود، اعمال  اعمال طبیعت گناه.  سازد که تحت هدایت روح است آشکار می
دهد؛ اما اعمال شخصی که تحت  به دیگران اهمیت نمیای هستند که  خودخواهانه

توانیم به تبع آن  تنها طریقی که می.  ، مبتنی است بر محبت به دیگران کنترل روح است
، قرار گرفتن تحت کنترل و هدایت  طرز مؤثری به دیگران منتقل کنیم پیام خدا را به

 . القدس است روح
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آلود و اعمال کسی که تحت هدایت روح   با تهیۀ فهرست اعمال طبیعت گناه-۱۶
 .، جدول زیر را پر کنید است

 

 ۲۳ -۱۹ :۵غالطیان 
  ستون الف

 آلود اعمال طبیعت گناه

  ستون ب

  اعمال شخصی که تحت هدایت روح است

  

 

 .، در دفترچۀ خودتان به این سؤاالت پاسخ دهید  را خوانده۸- ۱ :۸ رومیان -۱۷

a(توصیف کنید آلود است لطۀ طبیعت گناه حالت شخصی را که تحت س ،. 

b(یابد؟ ، این حالت چگونه تغییر می گیریم  وقتی تحت کنترل روح قرار می 

 

، عیسی  در این آیات.  را بار دیگر بخوانید۱۹- ۱۸ :۴، لوقا  در خاتمۀ این درس
القدس او را برای انجام کارهای خاصی مسح  ، اعالم کرد که روح یعنی کلمۀ زنده

یوحنا به ما . واسطه زندگی و اعمالش نشان داد او اطاعت خود را به.  ه استکرد
ً                                                                  شود که اگر واقعا خدا را دوست داشته باشیم و خداوندی عیسی را تصدیق  یادآور می

این امر حاکی از .  ، ایمان ما، ما را قادر خواهد ساخت تا جهان را مغلوب سازیم کنیم
، مقبول  رفتار ما تحت کنترل روح. واهیم بوداین است که در حضور خدا چگونه خ

، از احکام او  یوحنا نیز گفته است که اگر خدا را دوست بداریم. خدا واقع خواهد شد
باشد که هر . طرق عملی نشان خواهیم داد اطاعت خواهیم کرد و محبت خود را به

که او »  نجام دهیما«خواهد؛ و کارهایی را  که خدا از ما می»  باشیم«یک از ما، آن چیزی 
 .در این صورت است که نام او را جالل خواهیم داد. خواهد می
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  خودآزمایی

 

، بهترین پاسخ را برای هر سؤال  بر مبنای بحثی که داشتیم.  ای سؤاالت چند گزینه
 .ای بکشید دور حرف مربوط به پاسخ انتخابی خود، دایره. انتخاب کنید

 

، از موت ابدی نجات   و یکی از موارد ذیل ما از طریق شنیدن کالم خدا-۱
 ؟ آن مورد کدام است.  یابیم می

a(ایم به دیگران  بازگو کردن آنچه که شنیده  

b(ایم خاطر داشتن آنچه که شنیده  به  

c(ایم  عمل به آنچه که شنیده  
 

دانست که پیام  شده باشد زیرا که می  خدا خواست که کالمش نوشته-۲
  ........شفاهی

a(تواند به گوش تعداد بیشتری از افراد برسد  می. 

b(یابد ، تغییر می  به هنگام نقل قول. 

c(همواره همان خواهد بود . 

d(تر است  قابل اطمینان . 
 

، منظورمان این است  عیب است شدۀ خدا بی گوییم که کالم نوشته  وقتی می-۳
  ........... که

a(استالقدس الهام یافته   به قسمی از روح . 

b(توسط مردان خداترس نوشته شده است  . 

c(مرکب از کتب بسیاری است که طی دورۀ زمانی طوالنی نوشته شده است  . 

d(بدون خطاست  . 
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 شود؟ ً                                                     شناساندن چیزی که قبال شناخته نشده بود، چه نامیده می- ۴

a(الهام   

b(مکاشفه   

c(تنویر  

d(ارتباط   
  

  .......، بدین معنی است که عقیده داریم که د داشته باشیم اگر به الهام کامل اعتقا-۵

a( القدس است ترین گسترۀ آن ملهم از روح  در کاملمقدس کتاب . 

b( نویسند کردند که چه می ً                          را نوشتند واقعا درک نمیمقدس کتاب مردانی که. 

c(القدس پیام خدا را به مردمانی انتقال داد که آن را بر طبق درک خود  روح 
 .نوشتند می

d( القدس است  از الهام روحمقدس کتاب بخش اعظم . 
 

  :شوند القدس است که ایمانداران قادر می واسطه تنویر روح  به-۶

a( الهامی استمقدس کتاب درک کنند که کدام بخش از  . 

b(احساسات خود را برای خدا توضیح دهند . 

c( را درک کنندمقدس کتاب معنی . 
 

 را نوشتند و دورۀ زمانی که طی آن مقدس کتابتعداد افرادی که  با توجه به - ۷
 ؟  از موارد ذیل چشمگیرترین استکدام یک،  نوشته شده است

a( مقدس کتاب وحدت  

b(شباهت در سبک نگارش سراسری آن   

c(کند  رسوم متغیری که توصیف می 

d(ها القدس در تمام نوشته  تأثیر روح 
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شدۀ خدا را مصون از خطا نگاه  ، کالم نوشته ت زمان عاملی که با وجود گذش- ۸
 داشت چه بود؟

a(کنترل کلیسا  

b(تأیید عیسی مبنی بر اینکه آن کالم خداست   

c(القدس  هدایت روح  
 

القدس است این   کار روحمقدس کتاب یک دلیل مهم در این خصوص که -۹
  ...........است که

a(بسیاری ترجمه شده استی ها  زبان به .  

b(عنوان کالم خدا تصدیق شده است ایمانان نیز به  حتی از سوی بی .  

c(دهد انجام می ها انسان ، در زندگی  امروز نیز همچنان آنچه را که ادعا کرده. 
 

، در چه هنگام رخ  القدس بر عیسی  اولین ظهور و تجلی قابل رؤیت روح-۱۰
 داد؟

a(تولد او  

b(تعمید او  

c(تجربۀ او  

d(خیز او رستا 
 

، توسط  القدس مسح شده است  ادعای عیسی مبنی بر اینکه از سوی روح-۱۱
 شود؟ کدام مورد زیر تأیید می

a(خدمت او  

b(مرگ او  

c(رستاخیز او  

d(همۀ موارد فوق  

e(های   پاسخa( و c(. 
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  ..........، این است که ای باشیم های زنده  تنها راه برای اینکه رساله- ۱۲

a( روح کنترل و هدایت شویم توسط . 

b(واسطه روح خودمان کنترل شویم  به . 

c(واعظ و مبشر شویم  . 
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 ها پاسخ صحیح تمرین

 

  در تولد، در تعمید و در تجربۀ او-۹
 

۱- b( مکاشفه ) .وقایع مربوط .  ، این نیز پاسخی صحیح است اگر گفته باشید الهام
شد  ، نبی از طریق الهام نیز قادر می ا این حالب. اند واسطه مکاشفه داده شده به آینده به

 .)طرزی دقیق پیامی را که از خدا دریافت کرده است ثبت نماید که به
 

 .»های شما تمام شد امروز این نوشته در گوش «-۱۰
 

۲- c( تنویر 
 

َ                                     زنان از ارواح پلید آزاد شدند؛ مثل-۱۱ ؛ شفای مرد  ؛ آرام کردن طوفان ها و تعلیم َ
؛ شفای زن بیمار؛ زنده کردن یک دختر؛ فرستادن دوازده شاگرد برای موعظه  دیو زده

 . ؛ شفای پسر دیوزده ؛ خوراک دادن به پنج هزار نفر؛ تغییر هیأت و شفای بیماران
 

۳- a( کامل  

b( لغوی  

c( قصورناپذیر 
 

  القدس کنندۀ روح  قدرت تقویت-۱۲
 

شده  الزم بود زیرا که پیام نوشته : پاسخ پیشنهادی ما این است.   پاسخ خودتان-۴
یعنی دست نخورده باقی (گردد  قابل اعتمادتر از پیامی است که دهان به دهان می

شده کل کالم خدا را برای همگان قابل دسترس  ، یک پیام نوشته همچنین). ماند می
 . کامل و تغییر نیافته است. سازد می

 

۱۳- d( قدرت رستاخیز 
 



  درس پنجم ۱۴۲

  هنگام کرد، آن را به  را کنترل میمقدس کتابنوشتن القدس که   روح-۵
  .نمود برداری و انتقال از نسلی به نسل دیگر، محافظت می نسخه

  

۱۴- a( ۵ ( ۱۴ :۲اول قرنتیان 

   b( ۱ ( ۱۳ :۲اول قرنتیان 

   c( ۳ ( ۲۶ :۱۴یوحنا 

   d( ۴ ( ۱۲ :۲اول قرنتیان 

   e( ۶ ( ۱۳ :۸رومیان 

   f( ۲ ( ۸ :۱اعمال 
 

۶- a( ۴ ( ۱ :۱۱۰مزمور 
b( ۳ ( ۲- ۱ :۶۱اشعیا 
c( ۶ ( ۳۲- ۲۸ :۲یوئیل 

d( ۱ ( ۲۲- ۲۱ :۲۵امثال 

e( ۵ ( ۴ :۲حبقوق 
f( ۲ ( ۳۳ :۳۱ارمیا 

 

. زدن خود شرمسار خواهند شد گوید که بدگویان از تهمت پطرس می -۱۵
 .رساندً                                                                         اینگونه رفتار مسیحی ادعاهای انجیل را در تغییر زندگی قویا به اثبات خواهد 

 

۷- a(  ۲۵ :۱؛ اول پطرس ۱۸ :۵؛ متی ۸ :۴۰؛ اشعیا ۸۹ :۱۱۹مزمور 

b(  ۲ :۲؛ اول پطرس ۱۰۳ :۱۱۹؛ مزمور ۳ :۸تثنیه 
c(  ؛ افسسیان۲۲ :۱؛ اول پطرس ۱۷ :۱۷؛ یوحنا ۱۳ :۱۵؛ یوحنا ۹ :۱۱۹مزمور 

 ۵: ۲۵-۲۶ 

d(  ۱۳ :۵؛ اول یوحنا ۴ :۱۵رومیان 

e(  ۲۰-۱۵ :۱۶ مرقس ؛۲۰-۱۴ :۴؛ مرقس ۶ :۱۲۶مزمور 

f(  ۵۶ :۸اول پادشاهان)  ۱۸ :۵همچنین متی.( 
 



  ۱۴۳ یام خدا به بشرالقدس در انتقال پ کار روح

  :  ستون الف-۱۶

پرستی و جادوگری و دشمنی و نزاع و کینه و  زنا و فسق و ناپاکی و فجور، و بت
 .ها و حسد و قتل و مستی و لهو و لعب و امثال اینها خشم و تعصب و شقاق و بدعت

  : ستون ب

 لم و مهربانی و نیکویی و ایمان و تواضع ومحبت و خوشی و سالمتی و ح
 . پرهیزکاری

 

 .القدس بود و توسط روح به بیابان هدایت شد  عیسی پر از روح-۸
 

۱۷- a( افکار ما برای ارضای طبیعت گناهکارمان در کار است . 

   b( افکار ما برای خشنودی خدا در کار است . 



 



 

  ششمدرس 

 بخشد القدس حیات تازه می روح

 

حال اتفاق افتاده که به نوزادی نگاه کنید و از معجزۀ تولد دچار شگفتی   تا بهآیا
شوید؟ همین مخلوق ظریف که از دو سلول تشکیل شده که با چشم غیر مسلح قابل 

، اکنون دارای تمام آن چیزهایی است که برای رشد و بدل شدن به یک  دیدن نیست
، همان دو سلول ریزی  آور اینکه تحیر.   ضروری استمسئولفرد بالغ و باهوش و 

وجود آورند، حاوی تمام آن ترکیباتی  که با هم ترکیب شدند تا حیات نوینی را به
صورت عامل وراثت ظاهر خواهند شد، نظیر رنگ موی مادر،  هستند که در کودک به

گویی  های مادر بزرگ یا بذله ، دندان بندی پدر، خلق و خوی پدر بزرگ استخوان
های خاص خود، متمایز از هر  ، کودک فردی خواهد شد با ویژگی  این حالبا! عمو

هایی که   در برابر خدا برای راهمسئولکس دیگری که تاکنون زندگی کرده است و 
 . انتخاب کرده است

. ، زندگی روحانی نیز به ما ببخشد خواهد که عالوه بر زندگی جسمانی خدا می
؛ او به ما حیات نوین  کنیم القدس دریافت می حاین زندگی روحانی را توسط عمل رو

کند، و در  سوی توبه هدایت می ، به کند؛ او ما را به گناه ملزم کرده و روحانی عطا می
القدس همکاری  اگر با روح. پذیرد ، ما را در خانوادۀ خدا می درون ما ساکن شده

مان برای ما در نظر  آسمانییابیم و در میراثی که پدر  ای در مسیح می ، زندگی تازه کنیم
بخشد که  تولد روحانی این قابلیت را به ما می.  شویم ارث می ، با او هم گرفته است
 . های او را در خود رشد دهیم و شبیه او شویم خصلت

القدس است که به ما تولد تازه  در این درس مشاهده خواهیم کرد که این روح
 تبدیل به آن شخصیتی شویم که خدا یابیم تا به کمک او قدرت می. بخشد می
کند و ما را با  او روح حیات است و به ما حیات ابدی عطا می. خواهد می

 .گرداند ارث می مان عیسی مسیح هم دهنده نجات
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  رئوس مطالب درس

 کند القدس ملزم می روح

 بخشد القدس حیات می روح

 سازد القدس ما را فرزند خدا می روح

 

   اهداف درس

  :، باید بتوانید پس از مطالعۀ این درس

  ، توصیف سوی توبه القدس را در ملزم کردن به گناه و هدایت به کار روح ●
 .نمایید

بخشد و  می  کرده حیات تازه ِ                      القدس به گناهکار توبه توضیح دهید که وقتی روح ●
 .شود شود، چه نتایجی حاصل می در درون او ساکن می

 .واسطۀ روح را تعریف کنید وح و فرزندخواندگی بهاصطالحات تقدیس ر ●

 بخش واسطۀ قدرت حیات های کسانی را که به  مسئولیتامتیازات و  ●
 .اند، تشخیص دهید القدس به خانوادۀ خدا پذیرفته شده روح

 

  های یادگیری فعالیت

» کند او ملزم می« یعنی ۳، دو بخش اول درس   برای آماده شدن برای این درس- ۱
 .را دوباره بخوانید» بخشد او تولد تازه می«و 



  ۱۴۷ بخشد القدس حیات تازه می روح

، مطالعه   توصیه شده است۱های یادگیری درس   درس را آنگونه که در فعالیت- ۲
 .را انجام دهید ها تمرین ، تمام تمام آیات معین شده را خوانده. کنید

 .مقایسه کنیدخود را های   پاسخ خودآزمایی را انجام دهید و- ۳

  

  متن درس

 کند  ملزم میالقدس روح

 

  ملزم کردن

القدس به جهان فرستاده شد تا انسان را به  ، مشاهده کردیم که روح۳در درس 
، دو بخش اول آن یعنی   باز گشته۳اکنون به درس . گناه و عدالت و داوری ملزم نماید

ً                       ای برای این درس مجددا  عنوان زمینه را به» بخشد او تولد تازه می«و » کند او ملزم می«
 .بخوانید

. تواند یک گناهکار را به نیازش به خدا ملزم و متقاعد کند القدس می تنها روح
زیرا که من به معصیت خود « :القدس چنین دعا کرد کنندۀ روح داود تحت قدرت ملزم

به تو و به تو تنها گناه ورزیده و در .  کنم و گناهم همیشه در نظر من است اعتراف می
 ).۴-۳ :۵۱مزمور (»  ام دهنظر تو این بدی را کر

کند تا با گناهکاران سخن  عنوان شاهد استفاده می به ها انسان ً               القدس غالبا از روح
  : کنیم  اشاره میمقدس کتابدر اینجا به چند نمونه از . بگوید

ای پرشکوه بر رسوالن و  گونه القدس به ، روح در روز پنطیکاست : پطرس-۱
پطرس که پر از . ای بود که عیسی داده بود ان وعدهپیروان عیسی نازل شد؛ این هم

القدس بود، ایستاد و انجیل عیسی مسیح را برای جمعیتی که گرد آمده بودند،  روح
 .شود  یافت می۳۶- ۱۴ :۲موعظۀ او در اعمال . موعظه کرد
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پطرس ). ۳۷آیۀ (» دلریش گشتند«هنگامی که جمعیت سخنان پطرس را شنیدند، 
القدس بود که  کنندۀ روح کرد؛ این قدرت ملزم القدس صحبت می واسطۀ قوت روح به
 »؟ ، چه کنیم ای برادران« :شد که بپرسند گفت و باعث می ی مردم سخن میها دلبا 

دهد که وقتی  ، توضیح می پولس رسول در رسالۀ اول خود به قرنتیان : پولس-۲
کنند، و در   میالقدس نبوت کنندۀ روح در یک جلسۀ عبادتی همه تحت قدرت مسح

از همه « :گوید افتد؛ او می ایمان وارد جلسه شود، چه اتفاقی می ، یک بی همان حال
شود و همچنین به  گردد، و خطایای قلب او ظاهر می یابد و از همه ملزم می توبیخ می

الحقیقت خدا در  روی در افتاده خدا را عبادت خواهد کرد و ندا خواهد داد که فی
 ).۲۵-۲۴ :۱۴اول قرنتیان (» ! میان شما است

یکی از اولین خادمینی که توسط رسوالن انتخاب شد، استیفان بود؛  : استیفان-۳
استیفان کارهای بزرگ و ). ۵ :۶اعمال (بود »  القدس مردی پر از ایمان و روح«او 

آسای بسیاری بین مردم انجام داد؛ پس رهبران یهود شروع به مخالفت با او  معجزه
 .نمودند

از گفتار .  حاوی موعظۀ استیفان است در حضور شورای یهود۷اعمال باب 
القدس در آنجا  کنندۀ روح ، آشکار است که قدرت ملزم اش استیفان در پایان موعظه

ای گردنکشان که به دل و گوش نامختونید، شما پیوسته با « :کرد شدت عمل می به
 ).۵۱آیۀ (» !کنید القدس مقاومت می روح

 

توانید از دفتر  می(؟ )۴۱ :۲اعمال (دنبال موعظۀ پطرس چه اتفاقی روی داد   به-۱
 )تان استفاده کنید یادداشت

 

القدس  روح کنندۀ  آیا همه کسانی که موعظۀ پطرس را شنیدند، به قدرت ملزم-۲
 برای توبه واکنش مثبت نشان دادند؟

 

 ؟)۶۰-۵۴ :۷اعمال (دنبال موعظۀ استیفان چه اتفاقی افتاد   به-۳
 



  ۱۴۹ بخشد القدس حیات تازه می روح

 سقدال الزام روح

 پذیرش مقاومت

 مرگ ابدی حیات ابدی

و کالم و « : با وجود اینکه پولس رسول تحصیل کرده بود، به قرنتیان چنین گفت
ِ                         وعظ من به سخنان مقنع  ْ ُ ،  حکمت نبود، بلکه به برهان روح و قوت)  کننده یعنی قانع(ِ

پولس ). ۵- ۴ :۲اول قرنتیان (» تا ایمان شما در حکمت انسان نباشد بلکه در قوت خدا
ً                      ، باید تماما بر قدرت  به نزد مسیح ها انسان د که برای هدایتبه تجربه دریافته بو

 .القدس تکیه کند کنندۀ روح ملزم

 
 
 
 
 

 
  

  
  

  سوی توبه هدایت به

تواند گناهکار را متوجه نیازش به خدا نماید؛ اما او  القدس است که می فقط روح
گناهکار بر توبه مستلزم عملی است که شخص . سازد گناهکار را مجبور به توبه نمی

  : پولس به قرنتیان چنین نوشت. دهد القدس انجام می دنبال الزام روح اساس ایمان و به
 »باشد به جهت نجات که از آن پشیمانی نیست غمی که برای خداست منشأ توبه می«
 ).۱۰ :۷دوم قرنتیان (

غمی که .  ، نوشتۀ داود، مشهود است۴-۳ :۵۱همین نوع غم است که در مزمور 
شود که گناهکار خود را آنگونه ببیند که  ی خداست یا غم خداپسندانه باعث میبرا

بیند  سازد که خدا او را چگونه می این روح خداست که بر او آشکار می. بیند خدا می
 ).۱۱ :۲اول قرنتیان (
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 ؟ توبه چیست
، از آن روی بر  ، گناه را تشخیص داده توبه عملی است که طی آن شخص

توبه بر تمام موجودیت ما . نماید کلی ترک می ، به و آن را به خدا اقرار کردهگرداند  می
که در رفتار جلوه (و اراده )  یا احساسات(، عواطف ) یا ذهن(بر فکر  :گذارد اثر می
؛ توبه شامل  بینی و رفتار ما در قبال گناه بدینسان توبه یعنی تغییر فکر و جهان). کند می

خاطر اهانتی که  ایم و غم و اندوه الهی است به مرتکب شدهِ                    شناخت خطایی است که 
خاطر گناه یا قول دادن به عدم تکرار آن  ً                        توبه صرفا تأسفی عمیق به.  ایم به خدا کرده

این امر هرگز .  ، بلکه داوری بر خویشتن است در حضور خدایی عادل نیست
ه ترک آن که از گیری ب تواند بدون بیداری وجدان نسبت به گناه و تصمیم نمی
 .شود اتفاق افتد القدس ناشی می روح

شود که رابطۀ  این تغییر فکر از پذیرش این واقعیت ناشی می.  تغییر فکر-۱
همچنین نتیجۀ آگاهی فرد از این امر است که در مسیر .  شخص با خدا درست نیست

 با مشاهدۀ پسر گمشده. همراه دارد نادرستی قرار دارد، مسیری که عاقبتی مرگبار به
 : ؛ پس چنین تصمیم گرفت موقعیت وخیم خود، متوجه شد که چه کرده است

توبه همچنین شامل پذیرش ). ۱۹-۱۷ :۱۵لوقا (»  روم برخاسته نزد پدر خود می«
واسطۀ ایمان به  تنها به. باشد لۀ گناه شخص میأعنوان تنها راه حل مس عیسی مسیح به

 . اه آزاد شویمتوانیم از قدرت گن مسیح است که می

آلود، نوعی احساس غم و اندوه را در   درک موقعیت گناه. تغییر احساسات-۲
 :نویسد پولس در رسالۀ دومش به قرنتیان در این مورد می. آورد گناهکار پدید می

زیرا که غم شما . ، نه از آنکه غم خوردید بلکه غم شما به توبه انجامید الحال شادمانم«
داود ). ۹ :۷دوم قرنتیان (» ه هیچ وجه زیانی از ما به شما نرسدبرای خدا بود تا ب

نمایم  ِ                     گناه خود را اخبار می« :نویسد ، می  ابراز کرده۱۸ :۳۸احساس خود را در مزمور 
نظر از میزان رنج و اندوهی که شخص  اما صرف» . و از خطای خود غمگین هستم

، تصمیم  ن خود را اقرار کردهکند، مهم این است که شخص گناها احساس یا بیان می



  ۱۵۱ بخشد القدس حیات تازه می روح

احساسات هر چقدر زیاد باشد، جای اعتراف و ترک گناه . بگیرد که آنها را ترک نماید
 .گیرد را نمی

گردانی از آن و ترک  ، روی گرچه تشخیص و اقرار گناه مهم است.  تغییر رفتار-۳
ه گرفتاری برای پسر گمشده کافی نبود ک. همان اندازه اهمیت دارد کامل آن نیز به

توبۀ واقعی او هنگامی فرا . ، بدی آن را احساس کند وحشتناک خود را تشخیص داده
 توبه شامل همۀ). ۲۰ :۱۵لوقا (»  ، نزد پدر خود رفت برخاسته«رسید که از روی اراده 

معنی آن فقط تشخیص گناهان و غصه خوردن . شود مان می زندگیهای  بخش
تغییر . شود و نیت ما برای آینده را نیز شامل می، بلکه قصد  خاطر گذشته نیست به

ِ                                        خود و در پیش گرفتن طریق خدا در اطاعت و های   راهاز ترکاست    عبارترفتار
 .مشارکت با او

 

 چه کسی باید توبه کند؟

ٓ       ، االن  جهالت چشم پوشیدههای   زمانخدا از«.  دعوت به توبه جهانشمول است
همه در این ). ۳۰ :۱۷اعمال (فرماید که توبه کنند  تمام خلق را در هر جا حکم می

،  اند تا توبه کرده تمام کسانی که به مسیح ایمان ندارند دعوت شده. دعوت شریکند
؛ تیطس ۱۷- ۱۵ :۳یوحنا (آمرزش خدا را دریافت نمایند و عضو خانوادۀ او شوند 

همچنین پیام توبه برای کسانی است که به مسیح ایمان  ).۱۷ :۲۲شفه ؛ مکا۱۱ :۲
اند و دیگر تحت  با وجود اینکه ایمانداران تبدیل یافته. اند ، از پیروان او شده آورده

های روحانی خود را نادیده   مسئولیتباشند، در مواردی ممکن است  سلطۀ گناه نمی
شان پاسخ ندهند،  القدس در رشد روحانی وح، یا آن طور که باید به هدایت ر انگاشته

 مقایسه ۳۲- ۱۷ :۴ را با افسسیان ۱۱- ۵ :۸رومیان (آلودی از ایشان سر زند  یا عمل گناه
در اول یوحنا . باشد مسأله هر چه باشد، توبه تنها راه حل برای لغزش و گناه می). کنید
تواند در مورد  ا میشود؛ ام ، وعدۀ آمرزش خدا در وهلۀ اول شامل مسیحیان می۹ :۱

،  ِ                          های دوم و سوم کتاب مکاشفه در فصل. هر کسی که آمادۀ توبه است نیز صدق کند
القدس به  روح.  دعوت به توبه خطاب به پنج کلیسا از هفت کلیسا تکرار شده است
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گرنه شهادت خود را از دست وتوبه کنند،  : این پنج کلیسا این حقایق را بیان داشت
گرنه وگرنه مورد داوری واقع خواهند شد؛ توبه کنند، وبه کنند، خواهند داد؛ تو

گرنه وگرنه زیان خواهند دید؛ و توبه کنند، ومتحمل مصائب خواهند شد؛ توبه کنند، 
آنکه گوش دارد بشنود که روح به کلیساها « این حکم که. بیرون رانده خواهند شد

ِ               این امر اهمیت .  ار شده است تکر۳ و ۲های  ، هفت بار در فصل)۷ :۲(» گوید چه می
 .دهد القدس و پیام او را مورد تأکید قرار می گوش دادن به سخنان روح

 

القدس را با دلیل ضروری بودن توبه  ، کلیسا و پیام توبۀ روح  در این تمرین-۴
 ). مراجعه شود۳ و ۲به مکاشفه (انطباق دهید 

 ....a( عفتی   بی الیمش خادمین مرا بهشما آن زن یعنی ایزابل را پذیرفتید که تع
 .کشاند

 ....b( اعمال شما را در حضور خدا کامل نیافتم... اید  شما مرده . 

 ....c( اید محبت نخستین خود را ترک کرده. 

 ....d( شما ولرم هستید، نه گرم و نه سرد. 

 ....e( اید از معلمین دروغین پیروی کرده. 

 ».عمل آور ه نخست را بتوبه کن و اعمال« : کلیسای افسس) ۱

آیم و  زودی نزد تو می هپس توبه کن واال ب« : کلیسای پرغامس) ۲
 ».به شمشیر زبان خود با ایشان جنگ خواهم کرد

کنند، به مصیبتی سخت  آنانی را که گناه می« :کلیسای طیاتیرا) ۳
  ».گردانم اگر از اعمال خود توبه نکنند مبتال می

، مانند دزد  هرگاه بیدار نباشی! .... شوبیدار « : کلیسای ساردس) ۴
 »...بر تو خواهم آمد

پس .  نمایم ، توبیخ و تأدیب می دارم هر که را من دوست می« : کلیسای الئودکیه) ۵
 ».غیور شو و توبه نما
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متی (شود، چه یک گناه باشد چه گناهان متعدد  توبه باعث آمرزش گناه می
میزان آمرزش الهی را نوع یا تعداد گناه . کند یخدا گناه را تحمل نم). ۲۱-۲۲ :۱۸

ای که باعث تغییر فکر، احساس  کند، توبه کند، بلکه توبۀ صادقانه تعیین می تعیین نمی
 . زمان توبه نیز همین االن است. شود و رفتار می

شان  ً                                                        القدس گناهکاران را دائما به توبه از عصیان و تسلیم زندگی دریافتیم که روح
طلبد که  ، از ایشان می اما روح در زندگی ایمانداران نیز کار کرده. سازد زم میبه او مل

شان را در اختیار گیرد و با او سلوک نمایند  به او اجازه دهند تا کنترل کامل زندگی
 ).۲۵، ۱۸-۱۶ :۵غالطیان (

پیام استیفان به .  القدس است ، مقاومت در برابر کار و دعوت روح نقطۀ مقابل توبه
، مخالفت و خشم سران مذهبی  ً                                             هودیان که قبال در این درس مورد بحث قرار دادیمی

دهد که این امکان وجود دارد که افرادی که کل  این امر نشان می.  یهود را برانگیخت
اعمال (القدس مقاومت کنند  اند، در مقابل روح شان را در مذهب سپری کرده زندگی

 مشخص ۱ :۲۹، و امثال ۱۹ و ۱۶ :۳، مکاشفه ۳۱- ۲۶ :۱۰مروری بر عبرانیان ). ۵۱ :۷
کند تا خطاهایش اصالح  ً                      ، عمدا او را تأدیب می کند که خدا انسان را دوست داشته می

اگر او در برابر رحمت و صبر خدا مقاومت کند و در . شود و به شباهت مسیح در آید
 . هولناک و نهایی، داوری  گناه کردن اصرار ورزد، تنها راه باقیمانده داوری است

گیرد؛ اگر به صدای زنگ  ، فرض کنید کسی شمارۀ تلفن شما را می عنوان مثال به
، دیگر سعی نکند با شما  توجه نکنید، ممکن است که او سرانجام گوشی را گذاشته

القدس مقاومت ورزید، زمانی فرا خواهد  اگر شما هر بار در مقابل روح. تماس بگیرد
ی نخواهد کرد با دل شما سخن گوید و شما را به توبه دعوت رسید که او دیگر سع

اید، همین االن  تان هست که هنوز به آنها اعتراف نکرده اگر گناهانی در زندگی. نماید
 . زمان توبه و پذیرش آمرزش است
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القدس در   دور حرف مربوط به عبارات صحیح در مورد توبه و سهم روح-۵
 .ای بکشید ، دایره سوی توبه هدایت به

a(اید خاطر کاری که انجام داده از احساس گناه و تقصیر بهاست    عبارت توبه. 

b(ست که باعث شود تاا  سوی توبه این القدس در هدایت گناهکار به  نقش روح 
پدید  بیند ببیند، امری که اندوهی الهی را شخص خود را آنگونه که خدا او را می

 .آورد می

c(،است   احساسات و رفتارش را تغییر دهد معنی توبه همین گناهکار باید فکر . 

d(بعد از نجات دیگر نیازی به توبه نیست  . 

e(در وهلۀ اول خطاب به القدس به هفت کلیسا در کتاب مکاشفه  پیام روح ، 
 .ایمانان بود بی 

f(آمرزش خدا بر پایۀ توبۀ صادقانه قرار دارد . 

g(کند   القدس مقاومت کنندۀ روح درت ملزم ممکن است شخص آنقدر در برابر ق
 .نظر کند که سرانجام وی از این کار صرف

 

 بخشد القدس حیات می روح

 

 دهد القدس تولد تازه می روح

هنگام نزد او رفته بود، گفت که الزم است از نو  عیسی به نیقودیموس که شب
 خود اندیشید و نیقودیموس بالفاصله به تولد جسمانی). ۱۲- ۱ :۳یوحنا (مولود شود 

آنگاه ). ۴آیۀ (» چگونه ممکن است انسانی که پیر شده باشد، مولود گردد؟« :پرسید
آنچه از جسم مولود شد، « :؛ فرمود عیسی توضیح داد که منظورش تولد روحانی است

عبارت دیگر، اگر  به). ۶آیۀ (»  جسم است و آنچه از روح مولود گشت روح است
،  به آدم. دا شود، باید چنین تولد روحانی را داشته باشدکسی بخواهد وارد ملکوت خ

، از ابتدا حیات روحانی عطا شد؛ اما او لغزش خورد و آن را از  یعنی اولین انسان
مستولی شد، نه  ها انسان ، موت بر تمام واسطۀ گناه آدم گوید که به پولس می. دست داد
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رومیان (شوند  همان گناه می، بلکه بدین جهت که همه مرتکب  خاطر گناه آدم به
۵: ۱۲.(  

در خطایا و گناهان مرده ... شما« :فرماید پولس در رسالۀ خود به افسسیان می
اید،  زیرا که محض فیض نجات یافته« :کند اما بعد اضافه می). ۱ :۲افسسیان (» بودید
وارد ملکوت لذا، دلیل اینکه همگان باید از نو مولود شوند تا ). ۸آیۀ (»  وسیلۀ ایمان به

 .اند خدا گردند، اینست که تمام گناهکاران از لحاظ روحانی مرده

دهد و  القدس فیض آمرزندۀ خدا را به گناهکار نشان می ً                 قبال دیدیم که روح
، گناهان  وقتی که گناهکار پاسخ مثبت داده. کند سوی توبه هدایت می بدینسان او را به
، حیات  ِ                    القدس یعنی روح حیات پذیرد، روح کند و نجات خدا را می خود را اقرار می

گوییم که گناهکار از نو مولود  وقتی می. آورد ِ                                    نوین روحانی را برای او به ارمغان می
چه دگرگونی .  ، منظورمان این است که تولد روحانی را تجربه کرده است شده است
جرم و گناه قدس خدا را در درون خود دارد و از بار  ماکنون او روح!  آوری شگفت

 . رهایی یافته است

جز کار روح خدا،  هر چیزی به. راه دیگری برای مسیحی شدن وجود ندارد
بدون .  کوشش جسم است و عیسی گفت که آنچه از جسم مولود شود، جسم است

وقوع  ، غیر ممکن است که دگرگونی روحانی در زندگی شخص به القدس کمک روح
 .پیوندد

 

، بیان کنید که هر یک از آنها در مورد عمل  را خوانده هر یک از آیات ذیل -۶
 .گوید کرده چه می ِ                                           القدس در اعطای حیات روحانی به گناهکار توبه روح

a( ۶۳ :۶ یوحنا.....................  

b( ۲ :۸ رومیان.......................  

c( ۶-۴ :۴ غالطیان.....................  

d( ۲۵ ،۱۸- ۱۶ :۵ غالطیان ................ 
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  من معبد 
  خدا هستم

روح 
 خدا

تنها . کند القدس افاضه می از این آیات آشکار است که حیات روحانی را روح
، این عطیۀ حیات را  ست که با او همکاری کرده ا، این کاری که باید انجام دهیم

 . بپذیریم

  

 .، فضاهای خالی زیر را پر کنید  را خوانده۱۱-۱ :۸ رومیان -۷

a(القدس از شریعت گناه و موت آزاد شدید، دیگر بر  واسطۀ روح  هنگامی که به
  . خواهید کرد زندگی................. ، بلکه بر طبق  طبق طبیعت گناهکار زندگی نکرده

b(کنید، فکر شما مطابق آنچه که روح  هنگامی که موافق روح زندگی می  
 .شود تنظیم می............. 

c(در آمدن است.......... حت کنترل ِ                                    تنها طریق برای خشنود ساختن خدا، ت . 

d( تعلق ندارد.................  اگر کسی روح مسیح را نداشته باشد، به. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

  
 همان روح بر«. دارد هر کس که از خدا مولود شود، روح خدا را دریافت می

ان این هم). ۱۶ :۸رومیان (»  دهد که فرزندان خدا هستیم ما شهادت میهای  روح
خواهد که انسان معبد او باشد،  او می.  چیزی است که خدا از ابتدا در نظر داشت

 :پولس این مطلب را به قرنتیان یادآور شد و فرمود. محلی که او در آن سکنی گزیند
خدا هستید و روح خدا در شما ) ِ                      یعنی معبد و محل سکونت(دانید که هیکل  آیا نمی«

 ).۱۶ :۳اول قرنتیان (» ؟ ساکن است
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راستی نیز چنین  ، و به القدس روح مسیح خوانده شده است ، روح۹ :۸در رومیان 
القدس از سوی پدر اعطا شده  روح. سازد است زیرا که او مسیح را در ما آشکار می

نامد  القدس را روح پسر خدا می پولس نیز روح. است تا بجای مسیح در ما باشد
مسیح در من زندگی « :ه او توانست بگویدبه همین دلیل است ک). ۶ :۴غالطیان (
 ).۲۰ :۲غالطیان (» کند می

  

 گزیند القدس در ما سکونت می روح

» ماند و در شما خواهد بود او با شما می« :القدس فرمود عیسی در مورد روح
پولس رسول در . ً                                                 ، اما ظاهرا شاگردانش معنی این گفته را درک نکردند)۱۷ :۱۴یوحنا (

ست که هر ایماندار زندگی  ادارد که چنین امتیازی مستلزم این یاین مورد بیان م
؛ ۲۰- ۱۹ :۶؛ ۱۷-۱۶ :۳؛ اول قرنتیان ۱۷- ۱۶ :۱۴یوحنا (ای را در پیش گیرد  نهمسئوال

،  ، مورد تأکید قرار داده۱۷-۱۲ :۸او این امر را در رومیان ). ۱۷- ۱۶ :۶دوم قرنتیان 
آیۀ (آلود را در خود بکشیم  بیعت گناههای ط گوید که ما ملزم هستیم که خواسته می
، پی خواهیم برد که فرزند خدا هستیم  اگر کنترل روح را بر زندگی خود بپذیریم). ۱۳

القدس  زندگی کردن و سکونت روح). ۱۷آیۀ (و میراثی در آینده داریم ) ۱۶-۱۵آیۀ (
او ثبات این امر به رابطۀ ما با .  در ما بدین معنی است که او تمام مدت آنجاست

طور تمام وقت در ما سکونت  ، بلکه به ً                            او صرفا یک میهمان الهی نیست. بخشد می
شود،  مان می القدس نصیب در اینجا برکاتی را که در اثر سکونت روح. خواهد گزید

 .اختصار بیان خواهیم کرد به

 

 دهد ما را تعلیم می

ست که مشاور و شود، یکی از کارهایش این ا القدس وقتی در ما ساکن می روح
سازد که حقیقت را درک کنیم و تعالیم عیسی را به ما  او ما را قادر می. معلم ما باشد

القدس با  روح). ۱۵-۱۳ :۱۶؛ ۲۶ :۱۴یوحنا (آورد  خاطر ما می آموزد و آنها را به می
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، بر طبق ارادۀ خدا برای ما شفاعت  هنگام ضعف یاری داده ساکن شدن در ما، ما را به
 ).۲۷-۲۶ :۸رومیان  (کند می

 

 سازد ما را با قوت خود پر می

شود که  ای می های کار روح در ایماندار مربوط به تجربه ترین جنبه یکی از مهم
القدس یاد  عنوان تعمید در روح از این تجربه به. پیوندد وقوع می بعد از تجربۀ تولد به

 عیسی اندکی قبل از ).ً                                  در این مورد مفصال بحث خواهیم کرد۷در درس (شود  می
، به دوازده شاگرد گفت که باید در شهر بمانند تا از قوت حضرت  صعودش به آسمان

از اورشلیم جدا مشوید، بلکه « : ً                  بعدا تصریح کرد که). ۴۹ :۲۴لوقا (اعلی پر شوند 
»  القدس تعمید خواهید یافت بعد از اندک ایامی به روح... منتظر آن وعدۀ پدر باشید 

، قدرت خواهند  عیسی به پیروانش گفت که بعد از تعمید در روح). ۵-۴ :۱اعمال (
یافت تا نه فقط در موطن خود بلکه همچنین در سراسر جهان شاهدان او باشند 

دهد؛ ایمانداران پر  کتاب اعمال نحوۀ تحقق فرمایش عیسی را شرح می). ۸ :۱اعمال (
 .ن بشارت دهند، قوت یافتند تا در سراسر جها القدس شده از روح

 

 دهد عطایای روحانی را به ما می

 ۸- ۴ :۱۲پولس رسول در رومیان . آیند دنبال تعمید روح می عطایای روحانی نیز به
این . کند  به عطایای روحانی اشاره می۱۶-۱۱ :۴ و افسسیان ۱۴و۱۲و اول قرنتیان 

ور مبسوط مطالعه ط  به۹، در درس  در این زمینه(باشند  عطایا برای بنای بدن مسیح می
 .)خواهیم کرد

 

 آورد ثمرۀ روحانی را در ما پدید می

شود، ثمرۀ روحانی را پدید  القدس در ایماندار ساکن می ، وقتی روح و باالخره
دانند  گیری خصلت مسیحی می ، این را همان شکل نظران برخی از صاحب. آورد می

آلود قرار دارد و  بیعت گناهثمرۀ روحانی در مقابل کارهای ط). ۲۵-۱۶ :۵غالطیان (
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 ۱۰، در درس  در این زمینه(باشد  القدس و سلوک با او می ناشی از زندگی با روح
 .)طور کامل بحث خواهیم کرد به

 

از جمالت کدام یک ،   بر پایۀ آیاتی که در این بخش مورد بحث قرار دادیم-۸
 ذیل صحیح هستند؟

a(وی  القدس در او ساکن است زیرا که  حتی اگر گناهکار آن را درک نکند، روح 
 . معبد خداست

b(ملزم هستید که القدس شروع به سکونت در شما کرده است  اکنون که روح ، 
  .شیوۀ زندگی خود را مطابق خواست او تغییر دهید 

c(شفیع به  عنوان مشاور و معلم و شود، به القدس وقتی در ایماندار ساکن می  روح
  .رساند او مدد می

d(ایشان  باشد تا القدس در وهلۀ اول برای قوت دادن به ایمانداران می عمید روح ت
 .شان شهادت دهند طرزی مؤثر بر خداوند قیام کرده به

e(عطایای روح برای بنای بدن مسیح است  . 

f(مقبولی از   های  ثمرۀ روح ناشی از نیات نیکوی ایمانداران است تا خود را نمونه
 .ایمان مسیحی گردانند

 

 کند القدس ما را تقدیس می روح

، بدین معنی  طور خیلی ساده تقدیس به.  ، تقدیس ماست القدس کار دیگر روح
سازد و او را به خدا اختصاص  القدس ایماندار را از گناه جدا می است که روح

القدس  ً                                            افتد که ایماندار خود را تماما در اختیار روح این امر وقتی اتفاق می. دهد می
 ).۹ و ۲ :۸رومیان (اش تسلط نداشته باشد  ر دهد طوری که گناه دیگر بر زندگیقرا

اند، مقدس  پولس نوشته است که ایمانداران غیریهودی هدیۀ مقبول خدا شده
گوید که در نام  او به مسیحیان قرنتس می). ۱۶ :۱۵رومیان (القدس  شده به روح

 مقدس گردیده و عادل کرده خداوند عیسی مسیح و به روح خدای ما غسل یافته و
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اما ای «  :نویسد او خطاب به کلیسای تسالونیکی چنین می). ۱۱ :۶اول قرنتیان (اند  شده
باید ما همیشه برای شما خدا را شکر نماییم که از  برادران و ای عزیزان خداوند، می

 آن و برای.  ابتدا خدا شما را برگزید برای نجات به تقدیس روح و ایمان به راستی
»  وسیلۀ بشارت ما برای تحصیل جالل خداوند ما عیسی مسیح شما را دعوت کرد به

 ).۱۴-۱۳ :۲دوم تسالونیکیان (

گرداند، و ما  القدس ما را مقبول خدا می ، روح کنیم وقتی که تولد تازه را تجربه می
 خدا ما را.  ایستیم بخش مسیح در حضور او می شده و رستگاری بر پایۀ کار تکمیل

؛ موقعیت ما در حضور خدا درست مثل این است که هرگز  عادل اعالم نموده است
ما .  ، در عمل پیاده کنیم اما ما موظفیم آنچه را که خدا اعالم نموده.  ایم گناه نکرده

دوم پطرس (، به بلوغ برسند  همچون نوزادان روحانی هستیم که باید رشد کرده
القدس  ، کار روح هنگام تولد تازه به). ۳-۲ :۲طرس ؛ اول پ۱۵ :۲س ؤ؛ دوم تیموتا۱۸ :۳

، قادریم که به خدا  از آنجا که از لحاظ روحانی زنده هستیم. شود در ما تازه آغاز می
، باید در  ایم و در راه رسیدن به آن هدف ما برای حیات ابدی مقرر شده.  لبیک بگوییم

د نسخۀ دیگر آن کسی باشیم که ما بای.  ، بالغ شویم مسیر شباهت به مسیح رشد کرده
چنانکه در ). ۹ :۳اول یوحنا (ما را نجات داد، کسی که بذر او در ما ماندگار است 

 مشاهده ۳۲-۲۰ :۴ و افسسیان ۲۵- ۱۶ :۵، غالطیان ۱۶- ۵ :۸بررسی خود از رومیان 
، از تن بر آوردن لباس طبیعت کهنه و پوشیدن طبیعت جدید، کاری است  کردیم

باشد  ِ                                        ، شکل گرفتن صورت مسیح در هر یک از ما می هدف نهایی آن، و  تدریجی
، باید بیاموزیم که خود را هر روز از  القدس اکنون با کمک روح). ۲۹ :۸رومیان (

ً             تدریجا باید .  چیزهایی که بر طبق هدایت او مورد پسند خدا نیستند دور نگاه داریم
م زیرا که او را درست آنگونه که یک روز باید شبیه او شوی.  صورت او در آییم به

، باید بکوشیم تا هر چه بیشتر نسبت  تا آن زمان). ۲ :۳اول یوحنا (هست خواهیم دید 
 . ؛ ما در روند کامل شدن قرار داریم به کنترل روح حساس باشیم
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  جدایی=          تقدس          

  گناه
 خدا

تقدیس توسط روح بدین معنی است که  : جمالت صحیح را انتخاب کنید-۹
 .......ما

a(توانیم لغزش بخوریم شویم و دیگر نمی مل می بالفاصله کا . 

b(ایم ایم و به خدا تخصیص یافته  از گناه جدا شده . 

c(کنیم هدایت القدس ما را در هر آنچه که می  هر روز با اجازه دادن اینکه روح  
 . شویم کند، موافق تصویر او می

d(موجب  ام دهیم کهدهیم که به ما کمک کند تا کارهایی را انج  به روح اجازه می
 .شود خوشنودی خدا می

 
 
 
 
 
 

 سازد القدس ما را فرزند خدا می روح

 
  ارث با مسیح هم

زیرا .  ، مدیون جسم نیستیم تا بر حسب جسم زیست نماییم بنابراین ای برادران«
وسیلۀ  لکن اگر افعال بدن را به. اگر بر حسب جسم زیست کنید، هر آینه خواهید مرد

زیرا همۀ کسانی که از روح خدا هدایت .  انا خواهید زیستروح بکشید، هم
اید تا باز ترسان  از آن رو که روح بندگی را نیافته. شوند، ایشان پسران خدایند می

ّ                                     اید که به آن ابا یعنی ای پدر ندا می شوید بلکه روح پسر خواندگی را یافته همان .  کنیم َ
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،  و هر گاه فرزندانیم.  ن خدا هستیمدهد که فرزندا ما شهادت میهای   روحروح بر
های او  ، اگر شریک مصیبت ارث با مسیح وارثان هم هستیم یعنی ورثۀ خدا و هم
 ).۱۷ - ۱۲  :۸رومیان (»  هستیم تا در جالل وی نیز شریک باشیم

القدس را روح پسرخواندگی  ها، منظور پولس رسول از اینکه روح در این آیه
ی به موقعیت شخص در خانوادۀ خدا و به امتیازات او ؟ پسرخواندگ نامد چیست می
ها، کودکی را فرزندخوانده  در میان رومی. کند عنوان یکی از فرزندان خدا اشاره می به
توانستند  ، والدین فقیر که نمی اغلب. شد ای پذیرفته می ً                           گفتند که قانونا در خانواده می
ازند، او را به فرزندخواندگی طرزی شایسته نیازهای فرزندشان را برآورده س به

والدین جدید بر فرزندخواندۀ خود حق و حقوقی کامل . دادند ای ثروتمند می خانواده
با . شد داشتند؛ فرزندخوانده نیز از همان امتیازات سایر فرزندان خانواده برخوردار می

 به ها، پیش از رسیدن ، چه فرزندان خونی و چه فرزندخوانده این حال همۀ فرزندان
امتیازات کامل ). ۲-۱ :۴غالطیان (، تفاوت زیادی با خدمتکاران نداشتند  سن قانونی

القدس که  روح .شد که به سن قانونی برسند فرزندی فقط زمانی نصیب ایشان می
  . گرداند واسطۀ تولد تازه شریک طبیعت خدا می ، ما را به روح حیات است

، بالفاصله ما را عضو خانواده خود » روح فرزندخواندگی«واسطۀ  ، خدا به آنگاه
گیرد،  طور بدیهی به اعضا خانواده تعلق می ، تمام امتیازاتی که به این ترتیب به. سازد می

افتد تا به  تأخیر نمی به» فواید معوقۀ ما«،  اما بر خالف نظام رومی. شود از آن ما نیز می
اش قرار  ایگاهی در خانوادهبلکه خدا ما را در همان ردیف یا ج.  سن قانونی برسیم

بدینسان ما تمام مزایای ). ۷- ۱ :۴غالطیان (دهد که فرزندان بالغ از آن برخوردارند  می
 . آییم حساب می فرزندی را داریم و پسران حقیقی به

کند  ، به این جنبه از فرزندخواندگی اشاره می پولس در نامۀ خود به غالطیان
گوید که فرزندان با غالمان هیچ  او می). هده شود مشا۷-۱ :۴ و ۲۹-۲۶ :۳غالطیان (

ایشان زیر دست ناظران و وکال هستند تا . فرق ندارند، هر چند وارث همه چیز باشند
. ، ایشان پسران بالغ تلقی خواهند شد در آن هنگام. روزی که پدر تعیین کرده باشد

دی قرار وی به غالطیان که همچون کودکان تحت قید و بند اصول قدیمی یهو
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او چنین ادامه . اند گوید که حقوق کامل پسرخواندگی را دریافت کرده داشتند، می
ی شما فرستاد که ندا ها دلچونکه پسر هستید، خدا روح پسر خود را در « :دهد می
،  لهذا دیگر غالم نیستی بلکه پسر؛ و چون پسر هستی". ای پدر"یعنی " یا ابا"کند  می

 ).۷-۶ :۴غالطیان (»  مسیحوسیلۀ  وارث خدا نیز به

 

  نتایج فرزندخواندگی

، اطمینان باطنی است  ِ                         عنوان فرزندخواندگان بالغ ِ                              یکی از مواهب آنی جایگاه ما به
، او بر این امر  القدس را دریافت کردیم وقتی که روح.  از اینکه فرزندان خدا هستیم

خاطر همین  ، و به)۱۴-۱۳ :۴؛ ۲۴ :۳؛ اول یوحنا ۱۷-۱۲ :۸رومیان (شهادت داد 
یوحنا این تعلیم را مورد تأکید قرار .  توانیم او را پدر بخوانیم شهادت است که می

 هیچ). ۲ :۳یوحنا (اکنون ما فرزندان خدا هستیم  سازد که هم دهد و خاطرنشان می می
. ، منتظر بازگشت مسیح یا داوری آینده شود اش کس نباید برای تعیین جایگاه روحانی

، هم شهادت باطنی  ایم دهنده خود پذیرفته عنوان نجات  که مسیح را بهاز آنجا
گویند ما فرزند خدا  القدس را داریم و هم شهادت بیرونی کالم خدا را که می روح
  . هستیم

، اما  اکنون فرزند خدا هستیم با تمام حقوق و امتیازات وارثین بالغ گرچه هم
های جالل یافتۀ خود  ر خدا بایستیم و بدنمنتظریم که این فرزندی زمانی که در حضو

 :گوید ، می  تأیید کرده۲۳ :۸پولس این امر را در رومیان . کمال برسد ، به را دریافت کنیم
کشیم در انتظار پسرخواندگی  ، در خود آه می ایم بلکه ما نیز که نوبر روح را یافته«

 ».یعنی خالصی جسم خود

 :  بیشتر توضیح داده شده است۲ :۳یوحنا این امر توسط یوحنای رسول در اول 
 ٓ                                                              ، االن فرزندان خدا هستیم و هنوز ظاهر نشده است آنچه خواهیم بود؛ ای حبیبان«

دانیم که چون او ظاهر شود، مانند او خواهیم بود زیرا او را چنانکه هست  می لیکن
 ».خواهیم دید
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آورد از خدا   نمیهر که عدالت را به جا« :فرماید ، می یوحنا سپس اضافه کرده
؛ ۲۴- ۲۱ ،۱۰ :۳اول یوحنا (» نماید نیست و همچنین هر که برادر خود را محبت نمی

این . هایی را نیز در بردارد  مسئولیت،  تعلق به خانوادۀ خدا عالوه بر امتیازات). ۱-۳ :۵
ها را تحقق   مسئولیتکند تا بتوانید این  روح خداست که در درون شما کمک می

کند که  نهد و این میل را در شما ایجاد می  محبت الهی را در دل شما میاو. بخشید
 .جا آورید کارهای مورد پسند پدر آسمانی را به

 

 کند؟  بر پایۀ مطالب فوق، روح پسرخواندگی به کدام مورد زیر اشاره می-۱۰

a(بدل به فرزند خدا هنگام تولد تازه واسطۀ آن به القدس که به  به عمل روح ، 
 . شویم می

b(در جایگاهی القدس در اینکه مرا در ارتباط با سایر ایمانداران  به حق روح ،  
 . قرار دهد که خودش اراده کرده است

c(کند می  القدس بر ایماندار هنگامی که تولد دوباره را تجربه  به کنترل کامل روح. 
 

 دد؟پیون وقوع می  فرزندخواندگی در خانوادۀ خدا در چه هنگام به-۱۱

a(کنیم که بدن جالل یافتۀ خود را دریافت می  هنگامی . 

b(ابا، پدر« : گوییم که می  هنگامی«. 

c(که تولد تازه را تجربه کنم  هنگامی .  
  

: توانید ، سه طریقی را نام ببرید که بر مبنای آنها می  بر مبنای آیات ذیل-۱۲
؛ ۱۶ :۸:  رومیان(اید  ود گشتهبفهمید که فرزند خدا هستید، و اینکه از نو از روح مول

 ).۳-۱؛ ۱۴-۱۳ :۴؛ ۲۴ :۲۱، ۱۰ :۳اول یوحنا 

.......................................................... 

..........................................................  
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 . با نوشتن آری یا خیر در فضاهای خالی زیر، خود را تفتیش کنید-۱۳

a( ام از گناهانم توبه کرده .................................... 

b(ام دهندۀ شخصی عنوان نجات ، عیسی مسیح را به واسطۀ ایمان  به  
 ........................... ام پذیرفته

c(های خاطر لغزش ، نیاز دارم که به دانم با وجود اینکه یک مسیحی هستم  می 
 . .............. لب آمرزش کنم، ط ام توبه کرده تفاقیا

d(خدا گردانی از گناه و روی آوردن به معنی روی دانم که توبه به  می 
 ....................... ستا

e(را  خواهم کاری ، می ام دانم که از شریعت گناه و موت آزاد شده  از آنجا که می 
 . ........................خواهد انجام دهم که روح می

f(هر روز بیش از پیش مرا شبیه القدس مرا تقدیس کرده خواهم که روح ی م ،  
 . ....................عیسی گرداند

g(خدا   دانم که یک مسیحی هستم زیرا که شهادت کالم خدا و شهادت روح  می
 ................... را در درون خود دارم

h(هایی   مسئولیت ،  بر امتیازاتدانم که فرزندخواندگی در خانوادۀ خدا، عالوه  می
 ..................گذارد  ام می را نیز بر عهده

، مشخص کنید  موقع مناسبی است که بر روی هر یک از عبارات فوق تعمق کرده
از .  اید یا نه ، تجربه کرده پذیر است که آیا همۀ این چیزهایی را که در مسیح امکان

ایگاه شما را در خانوادۀ خدا، با تمام القدس بخواهید که ارزش واقعی ج روح
  .، به شما نشان دهد عنوان فرزند خدا از آن شماست امتیازات و وظایفی که به
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  خودآزمایی

 

عبارتی را که .  ، دو عبارت آمده است در زیر، برای هر موضوع.  سؤاالت انتخابی
دور حرف . ینیدرسد، برگز نظر می تر به تر و دقیق ، کامل بر اساس مطالب این درس

 .ای بکشید مربوط به جملۀ انتخابی خود دایره

 

  :  تولد تازه-۱

a(القدس است که طی آن حیات روحانی جدیدی را برای  تولد تازه کار روح  
  عنوان ای که گناهش را اعتراف کرده و عیسی مسیح را به کرده ِ             گناهکار توبه

 .آورد ، به ارمغان می دهنده پذیرفته است نجات

b(از تغییر فکر و احساسات در قبال موقعیت است    عبارت تولد تازه
 . خود، و میل به برخورداری از یک زندگی رها از گناه روحانی

 

  :  الزام-۲

a(ای جز القدس آنقدر قوی است که گناهکار چاره کنندۀ روح  قدرت ملزم 
این امر اغلب . ردگردانی از گناه و اطاعت از خدا ندا پاسخگویی به آن از طریق روی

 . پذیر نیست  امکان همراه است با احساس گناه و تصدیق اینکه زیستن بدون گناه

b(کند و او  ً                                          القدس اغلب شخص گناهکار را مستقیما ملزم می  با وجود اینکه روح
شده یا یک  مسح ً                                                     سازد که به خدا نیاز دارد، اما اکثرا از طریق یک موعظۀ را متقاعد می

 .کند تا با دل گناهکار صحبت کند ار میشهادت شخصی ک
 

  :  توبه-۳

a(شود گناهکار خود را آنگونه که واقعا   توبه اندوهی الهی است که باعث می                                    ً
باشد، باید  دهد که اگر بخواهد حیات جاودانی داشته او تشخیص می. هست ببیند

ود انجام ش ابدی می طرق خود را تغییر دهد و بکوشد کارهایی را که منتهی به موت
  .ندهد
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b(و تغییر احساس و برخورداری از غمی  توبه شامل تغییر فکر نسبت به گناه ،  
گردانی از گناه و  آلود، و تغییر رفتار است که در روی صادقانه برای زندگی گناه
  .شود بازگشت به خدا دیده می

ز شخص گناهکار باید ا.  توبه هم شامل تغییر بیرونی است و هم تغییر درونی
خاطر لغزش یا قصوری که  گناهانش توبه کند تا نجات را بیابد؛ ایماندار نیز باید به

 .شود، توبه کند مانع رشد روحانی او به سمت شباهت به مسیح می
 

  :  نتایج حیات روحانی-۴

a(طوری که دیگر میل به انجام کارهای ام های شیطان رها شده  من از وسوسه ،  
 .دهد یآلود مرا آزار نم گناه

b(آن  ، بلکه فکر من در صدد انجام کنم آلود زندگی نمی  دیگر بر طبق طبیعت گناه 
 .خواهد القدس می چیزی است که روح

 

  :القدس در ما  سکونت روح-۵

a( از برکات بسیاری برخوردار شود، القدس در من ساکن می هنگامی که روح 
کند  او کمک می.  خواندۀ خدا هستمً                   کنم که واقعا فرزند به کمک او درک می.  گردم می
، به من کمک  ساخته  ، و مرا نسبت به خطاهایم ملزم طرزی مناسب دعا کنم تا به
 . کند تا بر آنها غلبه نمایم می

b(شود و بدن مرا هیکل  القدس در من ساکن می  هنگامی که روح)خود ) معبد
ها، اعمال و افکار  تصمیمگیرد، طوری که تمامی  سازد، کنترل کامل را در دست می می

دیگر نیازها و امیال انسانی مزاحم من . ها، اعمال و افکار او هستند ً               من واقعا تصمیم
 .زداید شوند زیرا که همه را از من می نمی
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  : واسطۀ روح  تقدیس به-۶

a(سازد تا  ، او مرا قادر می کنم القدس می  هنگامی که خود را تسلیم کنترل روح
 مرا  این کاری است تدریجی که.  ، به خدا روی آورم ناه جدا کردهخود را از گ

القدس  روح آورد، به این شرط که خود را تسلیم صورت و شباهت مسیح در می به
  .، به او اجازه دهم که ثمرۀ روح را در من پدید آورد نموده

b(شبیه مسیحباره یک القدس است که طی آن من به ِ                  این عمل خاص روح   
  . کنم دم و ثمرۀ روح را دریافت میگر می

 

  :  روح فرزندخواندگی-۷

a(عنوان ، شایستۀ پذیرفته شدن به رسم  هنگامی که به بلوغ کامل مسیحی می 
.  یک وارث  های مسئولیتشوم با تمام امتیازات و  فرزندخوانده در خانواده خدا می

؛ آنگاه  خواندگی هستمفرزند کند چه هنگام آمادۀ القدس است که تعیین می این روح
 . دهد که فرزند خدا هستم به قلبم شهادت می

b(خدا  دهد، مرا شریک واقعی طبیعت القدس به من تولد تازه می  هنگامی روح 
 فرزندخواندگی  ، امتیازات کامل همچنین مرا به درون خانوادۀ خدا راه داده. گرداند می

از .  شوم ارث می  مسیح هم ، با عیسیهمراه فرزندان خدا گرداند و به را نصیب من می
 که روح او بر روح من شهادت  ام دانم که در خانوادۀ خدا تولد تازه یافته این می

، و در قلبم نسبت به برادران  است انجام دهم خواهم آنچه را که درست دهد، و می می
 .  جاری کرده است و خواهرانم در مسیح محبت
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 ها پاسخ صحیح تمرین

 

۷- a( روح  

b( امیال  

c( روح  

d( مسیح   
 

  .، تعمید یافتند  بسیاری پیام او را پذیرفته-۱
 

۸- a( غلط  

b( صحیح  

c( صحیح  

d( صحیح  

e( صحیح  

f(  غلط)ثمرۀ روحانی ناشی از زیستن و سلوک با روح است (  
 

ر داللت ضمنی دارد ب) ۴۱ :۲(» کسانی که پیام او را پذیرفتند« خیر، این آیه که -۲
  .القدس مقاومت ورزیدند اینکه برخی در مقابل روح

 

  .باشند  صحیح می)d، و )b( ،cهای   پاسخ-۹
 

  ، با روح خدا مقاومت  کسانی که به او گوش دادند، بسیار خشمگین شده-۳
  .ایشان استیفان را سنگسار کردند تا بمرد. کردند

 

۱۰- a( بدل به فرزند   تازههنگام تولد واسطۀ آن به القدس که به به عمل روح ،
 . شویم می خدا
 

۴ - a( ۳ (کلیسای طیاتیرا 

b( ۴ (کلیسای ساردس  
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c( ۱ (کلیسای افسس   

d( ۵ (کلیسای الئودکیه  

e( ۲ (کلیسای پرغامس   
 

۱۱- c( تجربۀ تولد تازه .  
 

۵- a(  غلط)توبه مستلزم تغییر و تبدیل است (. 

b( صحیح  

c( صحیح  

d( غلط  

e( غلط  

f( صحیح  

g( صحیح   
 

آنچه را که درست است انجام . دهد القدس بر روح من شهادت می  روح-۱۲
  . را دوست خواهم داشت)  همقطاران مسیحی(م انبرادر. خواهم داد

 

۶- a( بخشد ، حیات می روح. 

b( بخشد شریعت روح حیات مرا از شریعت گناه و موت رهایی می. 

c( فرزندخواندگی ما را واقعی روح به حیات روحانی ما مادیت بخشیده ،  
 .گرداند می

d( به سمت زندگی مسیحی مقبول هدایت واسطۀ روح زندگی کرده ما به ، 
  . شویم می

 

  امیدوارم که توانسته باشید به همۀ عبارات پاسخ مثبت داده.   پاسخ خودتان-۱۳
 .باشید



 

 هفتمدرس 

 بخشد القدس قدرت می روح

 

دیدم  ، چون می انگیز بوده است ره برایم هیجان هموامقدس کتابتدریس در کالج 
ای که او  کننده کار دگرگون. کند القدس چگونه در زندگی دانشجویان کار می که روح

 ! داد، هرگز مرا از حیرت باز نداشت در زندگی دانشجویان انجام می

نظر  که به آمدند، در حالی  میمقدس کتاببسیاری از دانشجویان به کالج 
حال ایشان  با این.  که برای خدمت در میان مردم استعدادی داشته باشندرسید نمی

،  ً                     اما تدریجا با مطالعه.  آمدند که خدا ایشان را فرا خوانده است ً                       عموما با این اعتقاد می
القدس  وقتی که روح.  پیوست وقوع می ای به ، معجزه القدس دعا و تسلیم خود به روح
واسطۀ  نمود و به شان را تقویت می  استعدادهای فطری، آنان را بیشتر کنترل کرده

. آورد ، همه نوع توانایی در ایشان سر بر می ساخت شان را روشن می ، ذهن آموزش
ِ                                                         ای که تدریجا در برابر شبنم صبحگاهی و خورشید در حال طلوع مانند غنچه ، بدل به  ً

. کردند ر روح رشد میشود، این دانشجویان نیز روز به روز د گلی زیبا و شکفته می
ً                                               ، برای خدمتی که خدا دعوت کرده بود، کامال آماده  شان تا پیش از پایان تحصیل

رفتند تا تبدیل به شبانان و مبشرین و  کردند، می وقتی کالج را ترک می. شدند می
 .میسیونرهایی موفق شوند

 خواند، القدس از همان زمان که خدا نخستین شاهدان را فرا بخشی روح این توان
، معدود افرادی نظیر پولس رسول بسیار تحصیل کرده  از میان آنان.  مشهود بوده است

،  زمینۀ قبلی. هایی چندان برجسته برخوردار نبودند بودند، اما بسیاری دیگر از زمینه
، و استعدادهای ذاتی آنان هر چه که بود، عاملی که به ایشان کمک کرد  تعلیم و تربیت
یر و رو کنند، نه فصاحت انسانی و نه حکمت برتر، بلکه تجلی قدرت تا جهان را ز

 .القدس بود روح
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القدس در پری قدرت خود  در این درس فرا خواهید گرفت که هنگامی که روح
شود، به شما کمک خواهد کرد تا خادم مفیدی در ملکوت خدا  وارد زندگی شما می

ر عهدعتیق و شاگردان مسیح در همان قدرتی که در اختیار خادمین خدا د. باشید
 ! عهدجدید قرار گرفته بود، امروز نیز در دسترس ماست

  
 
 
 
 

  
  
  

  رئوس مطالب 

  های عهدعتیق شخصیت

 رسوالن در عهدجدید

 ِ                     ایمانداران روزگار ما

 

  اهداف درس

  :، باید بتوانید پس از مطالعۀ این درس

 گی مردان برگزیدۀ خداالقدس در زند هایی از مسح روح از عهدعتیق نمونه ●
 .بیاورید

القدس در روز  دگرگونی در شاگردان مسیح در عهدجدید را بعد از نزول روح ●
 .، و نتایج این دگرگونی را توصیف کنید پنطیکاست

های بشارتی در  القدس در زمان حاضر را با فعالیت رابطه میان ریزش روح ●
 .جهان و تسریع در بازگشت خداوند تشخیص دهید
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  های یادگیری فعالیت

 توصیه شده است مطالعه ۱های یادگیری درس   درس را آنگونه که در فعالیت- ۱
  .درس را انجام دهیدی ها تمرین ، شده را خوانده تمام آیات تعیین. کنید

 .خود را کنترل کنیدهای   پاسخ خودآزمایی را انجام دهید و- ۲

 پاسخ ۲ت آزمون میانی شماره ، سپس به سؤاال  را مرور کرده۷ تا ۴ دروس - ۳
 .دهید

  

  متن درس

  های عهدعتیق شخصیت

 

  در تورات

؛ تورات  تورات عنوانی است که به پنج کتاب اول عهدعتیق اطالق شده است
کتب «تورات را اغلب .  ، اعداد، و تثنیه ، الویان ، خروج پیدایش : هاست شامل این کتاب

 نظر بر این است که نویسندۀ این پنج کتاب موسی ً                  اند زیرا که عموما نیز نامیده»  موسی
 . بوده است

القدس است تا  ً                           ، طبعا تأکید بر کارهای روح در این پنج کتاب و در تمام عهدعتیق
گوید، اما  القدس نمی ً                                   عهدعتیق عمال چیزی در مورد شخصیت روح. بر شخصیت او

ش عالم هستی در آسای او که با سهم او در آفرین مملو است از کارهای معجزه
 .شود  آغاز می۱پیدایش 

القدس است بر افرادی برگزیده برای  ، تأکید بر روی نزول روح در عهدعتیق
القدس در دل انسان  اما سکونت روح. دادند بایست انجام می خدمت خاصی که می

 : این امر در کلمات یوحنا تأیید شده است. ِ                   ای است خاص عهدجدید پدیده
یوحنا (»  عطا نشده بود، چونکه عیسی تا به حال جالل نیافته بودالقدس هنوز روح«
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اما شما « :القدس فرمود ؛ و نیز در سخن عیسی هنگامی که در مورد آمدن روح)۳۹ :۷
 ).۱۷ :۱۴یوحنا (» ماند و در شما خواهد بود شناسید، زیرا که با شما می او را می

،  مقدس کتاباهد موجود در توانیم بگوییم که بر پایه شو در مقام مقایسه می
القدس در زندگی خود  های عهدعتیق بر حسب موقعیت از حضور روح شخصیت

ای را که خدا ایشان را به آن  شدند تا ایشان را قادر سازد که وظایف ویژه برخوردار می
طور دایمی از  در حالی که ایمانداران در عهدجدید به. مکلف کرده بود، انجام دهند

  .گردند شان برخوردار می القدس در دل ت روححضور و سکون

سپس چنانکه .  القدس عاملی است برای اعطای تولد تازه به ایمانداران ً        اوال روح
ایمانداران در ) ۵ :۱؛ اعمال ۳۳ :۱؛ یوحنا ۸ :۱؛ مرقس ۱۱ :۳متی (خواهیم دید 

 .کنند ، پری او را تجربه می القدس تعمید یافته روح

او مردانی نظیر . ارتباط برقرار کرد ها انسان القدس با ، روح طبالفاصله بعد از هبو
با وجود اینکه . ، اسحاق و حتی یعقوب را یافت که پذیرای کار او بودند ، ابراهیم نوح

دانیم که  ، اما می القدس در این افراد مطالب چندانی گفته نشده است در مورد کار روح
 روح خدا در زندگی. کرد  از خدا هدایت میشان خاطر اطاعت القدس ایشان را به روح
، حتی در  در عهدعتیق. آنکه توجه ایشان را به خود جلب کند کند بی کار می ها انسان

ً                           ، اما کار او کامال مشهود و  القدس اشاره نشده است ً                         مواقعی که مستقیما به روح
 . محسوس است

 لقدس در زندگیا اما از طرف دیگر، در عهدعتیق اشارات خاصی به کار روح
ای پرشکوه توسط  گونه ً                                     ذیال به برخی از افرادی که در تورات به. وجود دارد ها انسان
 .اند، اشاره خواهیم کرد کار گرفته شده القدس به روح

»  روح خدا در اوست«عنوان مردی که   اولین کسی است که از او به یوسف-۱
خاطر قابلیت او در تعبیر  ا بهفرعون این خصلت ر.  یاد شده است) ۳۸ :۴۱پیدایش (

روح خدا در یوسف او را قادر ساخت که در برابر وسوسه . ها تشخیص داد خواب
 .، بدل به مباشر و ناظر کل یک قوم گردد ایستادگی نموده
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اشعیا .  از جانب خدا برگزیده شد تا اسرائیلیان را از مصر رهایی دهد موسی-۲
روح قدوس خود را در «وی خدا بود و خدا گوید که موسی شبان اسرائیل از س می

روح خداوند ایشان را « :گوید کمی جلوتر، اشعیا می). ۱۱ :۶۳اشعیا (» میان ایشان نهاد
 ).۱۴ :۶۳اشعیا (» آرامی بخشید

رفت تا خیمۀ اجتماع را برای خدا بسازد، خدا به او فرمود  هنگامی که موسی می
او را به روح خدا پر « :؛ خدا فرمود که صنعتگری را برای آن کار برگزیده است

به آن صنعتگر ). ۳-۲ :۳۱خروج (»  ام و به حکمت و فهم و معرفت و هر هنری ساخته
وقتی که  .های ضروری برای بنای خانۀ خدا داده شد توانایی الهی برای تمام مهارت

القدس  خاطر مسائل قومش گرانبار شد و نزد خدا شکایت برد، خداوند روح موسی به
ِ                                                                          را بر هفتاد تن از مشایخ فرو ریخت تا به موسی در برآورده ساختن نیازهای قوم 

 .کمک کنند

  

  :، به این سؤاالت پاسخ دهید  را خوانده۲۵-۲۴و ۱۷- ۱۰ :۱۱ اعداد -۱

a(القدس با موسی بود؟ کند که روح  کدام آیه مشخص می 

............................... 

b(القدس را به آن هفتاد شیخ بدهد؟  کرد تا روح خدا از چه روشی استفاده 

............................. 

c(آنان همگی چه کردند؟  وقتی که روح بر این هفتاد شیخ قرار گرفت ، 

............................ 

 

خداوند به موسی .  از سوی خداوند انتخاب شد تا جانشین موسی شود یوشع-۳
، دست خود را بر او   که مردی صاحب روح است گرفتهیوشع بن نون را« :فرمود
با قدرت روح بود که یوشع توانست قوم خود را رهبری ). ۱۸ :۲۷اعداد (» بگذار
اش  در آغاز دورۀ رهبری او، درباره. ، سرزمین موعود را به تصرف در آورد نموده

 موسیو یوشع بن نون از روح حکمت مملو بود، چونکه « : چنین نوشته شده است
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 یوشع موسی  ابراهیم

  القدس هدایت شدند توسط روح

، از مصر تا به  ، قوم اسرائیل بدینسان). ۹ :۳۴تثنیه (» خود را بر او نهاده بودهای  دست
 .القدس قوت یافته بودند دست مردانی هدایت شدند که از روح ، به کنعان

» بر«القدس  نظر آید بگوییم که در عهدعتیق روح گاه ممکن است درست به
تواند  ؛ اما این روش نیز نمی  ایشان»در«گرفت و در عهدجدید  اشخاص قرار می

بر اساس شواهد موجود در . بخشی حل کند طرز رضایت ِ                  تفاوت موجود را به
القدس گزینشی  بخشی روح ، بهتر است گفته شود که در عهدعتیق توان مقدس کتاب

.  ، حال آنکه در عهدجدید، عمومی و دائمی است بود و بستگی به ضرورت داشت
القدس و  بخشی روح یک از اشخاص فوق نیازی طوالنی به توانبدیهی است که هر 

 .اند ِ                     تجربه نمودن آن داشته

  

القدس را فرستاد تا در هر یک از افراد زیر   هدفی را که خدا برای آن روح-۲
  :ساکن شود، بیان کنید

a( یوسف ............ 

b( موسی ................ 

c( هفتاد تن از مشایخ ...............  

d( یوشع ................. 

e(ای  تجربه بخشی روح  شده در هر یک از موارد باال، آیا توانئه بر پایۀ شواهد ارا
 ؟ مدت بوده است یا بلندمدت کوتاه
 

  
  
  
  



  ۱۷۷ بخشد ت میالقدس قدر روح

  در کتب تاریخی عهدعتیق

های اسرائیل تحت رهبری یوشع در  در کتاب یوشع به بسیاری از پیروزی
القدس را  رهبری یوشع با قدرت روح.  ره شده استسرزمین کنعان و تصرف آن اشا

و اسرائیل در همۀ ایام یوشع و همۀ روزهای «  :بندی کرد توان با ذکر آیۀ زیر جمع می
مشایخی که بعد از یوشع زنده ماندند و تمام عملی که خداوند برای اسرائیل کرده 

 ).۳۱ :۲۴یوشع (» بود، دانستند، خداوند را عبادت نمودند

و تمامی آن طبقه نیز «  :کند ً                                       آنچه را که بعدا اتفاق افتاد بازگو می۱۲-۱۰ :۲ن داورا
و بعد از ایشان طبقۀ دیگر برخاستند که خداوند و اعمالی را . به پدران خود پیوستند

اسرائیل در نظر خداوند شرارت ورزیدند و  و بنی. که برای اسرائیل کرده بود ندانستند
و یهوه خدای پدران خود را که ایشان را از زمین مصر بیرون ها را عبادت نمودند  بعل

 ».آورده بود، ترک کردند

ً                                                                            نتیجتا داوری خداوند بر ایشان نازل شد؛ او اجازه داد که قوم اسرائیل هر جا که 
خداوند «گوید که   می۱۶ :۲داوران . رفتند، مغلوب دشمنان خود گردند برای جنگ می

  ».داوران بر انگیزانید

کسانی که خدا برای . طور خاص مشهود بود القدس به ، قدرت روح ام داوراندر ای
های بسیاری داشتند؛ اما خدا  گزید، لغزش شان بر می رهایی قوم خدا از ستم دشمنان

ای   داور طی دوره۱۳روی هم رفته  . کار گرفت شان به های رغم ضعف ایشان را علی
حکایات مربوط به جدعون و شمشون .  سال بر اسرائیل حکمرانی کردند۳۰۰حدود 
کردند که از لحاظ  کند که هنگامی که روح خداوند بر ایشان بود، کارهایی می بیان می

 .نمود انسانی غیرممکن می

 

، او  هنگامی که خداوند بر جدعون ظاهر گشت.  را بخوانید۱۵- ۱۱ :۶ داوران -۳
 خود را چه نوع فردی توصیف کرد؟ 
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ع تعالیم فرشتۀ خدا بود، روح خداوند بر او نازل شد از آنجا که جدعون مطی
، از ظلم  ِ              مرد برگزیده۳۰۰کار گرفت تا اسرائیل را تنها با  ؛ خدا او را به)۳۴ :۶داوران (

 .شمار مدیان رهایی بخشد نیروهای بی

شمشون درسی است برای تمام کسانی که حضور روح خدا را برای زندگی 
او حتی پیش از تولدش برگزیده شده بود تا . ارندشم زندگی و خدمت خود مهم می

هنگامی که او هنوز ).  مشاهد شود۱۶-۱۳های  داوران باب(اسرائیل را رهبری کند 
خداوند او را برکت داد و روح خداوند به برانگیختن او شروع «پسر نوجوانی بود، 

 ).۲۵-۲۴ :۱۳داوران (» نمود

 

ها چه چیزی در مورد  در تمام این آیه. ید را بخوان۱۴ :۱۵ و ۱۹ ،۶ :۱۴ داوران -۴
 ........................................؟ شمشون نوشته شده است

  

شمشون از بدو تولد نذیرۀ خدا بود؛ خدا او را برگزید تا اسرائیل را از چنگ 
 .با این حال شمشون به عهد خود به خداوند وفادار نبود. فلسطینیان رهایی بخشد

 

چه اتفاقی افتاد هنگامی که شمشون نذر خود .  را بخوانید۲۰- ۱۵ :۱۶  داوران-۵
 ....................................را شکست و منشأ قدرت خود را فاش نمود؟

  

، خدا )۴ :۸اول سموئیل (وقتی قوم اسرائیل برای داشتن پادشاه اصرار نمودند 
روح خداوند بر تو « : تسموئیل نبی به شاؤل گف. شاؤل را برای ایشان برگزید

اول (» ، با ایشان نبوت خواهی نمود و به مرد دیگری متبدل خواهی شد مستولی شده
این نبوت در همان روز به حقیقت پیوست و خدا شاؤل را در ابتدای ). ۶ :۱۰سموئیل 

، تکریم  اما او نیز همانند شمشون. کار برد طرز پرشکوهی به ، به سلطنتش بر اسرائیل
بارترین کلماتی که بتوان در مورد  ، اسف بدینسان. اطاعت از او را ادامه ندادخدا و 

 .، در مورد او گفته شد شخصی گفت
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بار را بیابید و در دفتر   را بخوانید و این سخنان اسف۱۴ :۱۶ اول سموئیل -۶
 .تان بنویسید یادداشت

 

اسرائیل آماده القدس چوپان جوانی را برای پادشاهی بر  ، روح در همان زمان
، حقۀ روغن را  دهد که سموئیل چگونه او را یافته  شرح میمقدس کتاب. کرد می

» و از آن روز به بعد، روح خداوند بر داود مستولی شد« :گرفت و او را مسح کرد
 ).۱۳ :۱۶اول سموئیل (

طور دائمی  های عهدعتیق است که روح خداوند به داود یکی از معدود شخصیت
القدس که بر او ساکن بود   کارهایی که او به انجام رساند، بدون قدرت روح.بر او بود

ً                              القدس در زندگی خود کامال آگاه  داود از نیازش به حضور روح .نمود غیر ممکن می
مرا از حضور خود مینداز «وقتی که گناه کرد، توبه نمود و به خدا ندا سر داد که . بود

 ).۱۱ :۵۱زمور م(» و روح قدوس خود را از من مگیر

  

، شاؤل و داود، در ارتباط با حضور  توان از لغزش شمشون  چه اصلی را می-۷
 ؟ شان آموخت القدس در زندگی روح

  

 در کتب انبیا

های بعدی قوم  ای را در دوره کار گرفت تا نقش عمده القدس انبیا را به روح
های عهدعتیق را  نوشتهای از  های ایشان بخش قابل مالحظه نوشته. اسرائیل ایفا کنند

 .دهد تشکیل می

توان آن را در مورد تمام انبیای راستین  میکاه نبی در مورد خود چیزی گفته که می
»  ام و لیکن من از قوت روح خداوند و از انصاف و توانایی مملو شده« : خدا گفت

 ).۸ :۳میکاه (

برداشته او را در القدس او را در میان زمین و آسمان  حزقیال گفت که چگونه روح
 ).۳ :۸حزقیال (رؤیاهای خدا به اورشلیم برد 
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القدس در دانیال را تصدیق کرد و  ، حضور روح پرست بابل نبوکدنصر، پادشاه بت
ّ                         باشد و هیچ سری برای تو  دانم که روح خدایان قدوس در تو می می« : به او گفت ِ

 ).۹ :۴دانیال (»  مشکل نیست

پولس به . القدس را بر انبیا تصدیق نمودند ح روحنویسندگان عهدجدید نیز مس
وساطت اشعیای نبی به اجداد ما نیکو  القدس به روح« : یهودیان ساکن شهر روم گفت

 ).۲۵ :۲۸اعمال (» ...  خطاب کرده

،   نقل قول آورده۳۴-۳۳ :۳۱از ارمیا ) ۱۷-۱۵ :۱۰(نویسندۀ رساله به عبرانیان 
یعنی کلمات نوشتۀ ارمیا » ...دهد ا شهادت میالقدس نیز برای م روح« :گوید می
 .القدس تصدیق شد عنوان کلمات روح به

القدس را در انبیا  ، کار روح۲۱- ۲۰ :۱پطرس رسول با سخن خود در دوم پطرس 
و این را نخست بدانید که هیچ نبوت کتاب از تفسیر خود نبی «  :فرماید ، می تأیید کرده
القدس  انسان هرگز آورده نشد، بلکه مردمان به روحزیرا که نبوت به ارادۀ .  نیست

 ».، از جانب خدا سخن گفتند مجذوب شده

  

از عبارات ذیل دیدگاه انبیای عهدعتیق را در مورد نیازشان به کدام یک  -۸
سازد؟ دور حرف مربوط به پاسخ انتخابی  بهترین وجه منعکس می ، به القدس روح

 .ای بکشید خود دایره

a( مگیر مرا از حضور خود مینداز، و روح قدوس خود را از من« :اوداستدعای د «
 ).۱۱ :۵۱مزمور (

b( قول یهوه صبایوت.  نه به قدرت و نه به قوت بلکه به روح من« :گفتۀ زکریا 
 ).۶ :۴زکریا (»  این است

c( ام و لیکن من از قوت روح خداوند مملو شده« :گفتۀ میکا  «) ۸ :۳میکا.( 
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 دجدیدرسوالن در عه

 

  پیش از پنطیکاست

ً                           ، عمدتا بر شخص و کار عیسی  القدس در عهدجدید پیش از پنطیکاست کار روح
، »" کلمۀ زنده"ِ                   القدس در مسح کردن  کار روح« در بخش ۵ً            قبال در درس . متمرکز بود

 .؛ لذا آن را در این درس تکرار نخواهیم کرد خدمت عیسی را مورد بحث قرار دادیم

ِ                           ، فقط عدۀ معدودی قدرت خاص  یش از روز پنطیکاستدر عهدجدید پ
این عده . خصوصی را تحقق بخشند القدس را دریافت کردند تا خدمت به روح

  :عبارتند از

 )۱۵ :۱لوقا ( یحیی تعمیددهنده - ۱

 )۴۱،۶۷ :۱لوقا ( والدین یحیی تعمیددهنده - ۲

 )۱۸،۲۰ :۱متی (، مادر عیسی   مریم- ۳

 )۲۵ :۲لوقا ( شمعون - ۴

 

کرد مگر در مواردی خاص هنگامی که  ً                                 القدس مستقیما با شاگردان کار نمی روح
؛ ۱۵- ۱۳ :۳؛ مرقس ۱ :۱۰متی . (شدند ایشان از سوی عیسی برای خدمت اعزام می

کنند که هنگامی که عیسی  این آیات مشخص می. ۱۹ :۱۰؛ و لوقا ۱ :۹؛ لوقا ۷ :۶مرقس 
داد تا در نام او معجزه  ان این اقتدار را میفرستاد، به ایش شاگردان را برای خدمت می

او همان اقتدار . القدس دریافت کرده بود ً                                     قبال دیدیم که او اقتدار خود را از روح .کنند
 .)منظور خدمت به شاگردان داد را به

ایشان به او . او معلم الهی ایشان بود. ، شاگردان با عیسی بودند اکثر اوقات
اما اغلب قاصر . ، سعی داشتند که به او اقتدا کنند داده، به او گوش فرا  نگریسته

آنان .  ایشان» در«ایشان باشد، اما نه » با«توانست  ، او فقط می در آن دوره. آمدند می
ً                                                                       توانستند تماما در قدرتی که بر او ساکن بود سهیم شوند، مگر بعد از مرگ و  نمی
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القدس هنوز عطا  را که روحزی« : ً                             چنانکه یوحنای رسول بعدا نوشت.  رستاخیزش
 ).۳۹ :۷یوحنا (» حال جالل نیافته بود نشده بود چونکه عیسی تا به

هایی  ، مرا به یاد آگهی روایت مربوط به شاگردان پیش از پنطیکاست و پس از آن
شده مقایسه  ِ                                                           اندازد که وضع اشخاص را قبل و بعد از استفاده از محصول تبلیغ می
  : عنوان مثال به. کنند می

 !شود مردی نحیف تبدیل به مردی قوی هیکل می

 !شود ای معمولی تبدیل به مانکنی زیبا می دوشیزه

 !گردد داری ثروتمند می کشاورزی فقیر تبدیل به زمین

 !شود کارگر زحمتکش تبدیل به مدیری قدرتمند می

ست که مردم را متقاعد کنند که در صورت مصرف  اها این هدف این آگهی
 .توانند همان نوع موفقیت را تجربه نمایند شده می لیغِ         محصول تب

، گواه محکمی است از  مشاهدۀ حاالت پطرس رسول قبل و بعد از پنطیکاست
در . آید القدس پدید می هنگام پر شدن از روح تغییری که در زندگی یک شخص به

 . دهیم ، پطرس را آنگونه که پیش از پنطیکاست بود، مورد مالحظه قرار می این بخش

 

   پطرس پیش از پنطیکاست
  ۷ :۲۱؛ یوحنا ۴ :۱۷؛ ۲۸ :۱۴ متی -کرد   بدون فکر عمل می-۱
   : پر از تناقضات بود-۲

             a(  ۱۰ :۱۸؛ ۸ :۱۳؛ یوحنا ۲۲ :۱۶ متی -مغرور و متکبر  
  ۷۲-۶۹ :۲۶؛ ۳۰ :۱۴ متی -خجول و بزدل                

            b( ۱۸ :۱؛ مرقس ۲۷ :۱۹ متی -ود و هم آمادۀ فداکاری هم خودخواه ب  
            c( گاهی اوقات بصیرت روحانی داشت و در مواقع دیگر از درک حقایق   

  .۱۶-۱۵ :۱۵؛ متی ۶۸ :۶ یوحنا -ماند  روحانی عاجز می               
            d(  ۶۹ :۶نا ؛ یوح۱۶ :۱۶ متی -دو بار ایمانش را به مسیح اقرار کرد  

  ۷۱-۶۷ :۱۴ مرقس -بزدالنه مسیح را انکار کرد                
  ۵۸ :۲۶ متی -از دور عیسای دستگیرشده را دنبال کرد                

  ۱۸ :۱۸ یوحنا - به افراد پلید ملحق شد -۳
  ۷۱ -۷۰ :۱۴ مرقس - مرتکب کفر شد -۴



  ۱۸۳ بخشد ت میالقدس قدر روح

ای از آنچه را که قرار  ، شمه ، عیسی بر شاگردان ظاهر شد و پیشاپیش در شب قیام
القدس را  روح« : ، گفت وی بر آنان دمیده.  بود اتفاق افتد، بر ایشان عرضه داشت

بینند به کار  ای می ، در این حکم اشاره نظران بعضی از صاحب). ۲۲ :۲۰یوحنا (» بیابید
کند  یید میاین عمل تأ. باشد ، زیرا که او عامل فعال در این امر می روح در تولد تازه

ً                                    هنگامی که عیسی بعدا ایشان را مالقات . اتمام رسانده بود که او کار نجات بشر را به
 ).۸و۴ :۱اعمال (وقوع بپیوندد اشاره کرد  کرد، به تعمید در روح که قرار بود به

 

دهد که شاگردان چگونه توانستند ایمان  از این عبارات توضیح میکدام یک  -۹
 از پنطیکاست حفظ نمایند؟خود را در مسیح پیش 

a( رفتند ، هر روز برای دعا به هیکل می  را مطالعه کردهمقدس کتاب ایشان. 

b(القدس را داشتند بدون آنکه قدرت را داشته باشند  ایشان حضور روح. 

c(آموختند  ایشان اکثر اوقات با عیسی بودند و از او می. 

  

  هنگام پنطیکاست به

، اتاق  صدای باد آسمانی. دۀ آن را داده بود فرا رسیدسرانجام روزی که عیسی وع
آنان چیزی . کشیدند، پر کرد باالیی را که شاگردان و دیگر ایمانداران در آن انتظار می

.  ، بر سر هر یک از ایشان قرار گرفت های آتش را دیدند که مجزا شده شبیه به زبانه
، شروع به  لقدس پر شدها همگی از روح وقتی که در حضور الهی تنفس کردند،

را  ها  زبانآن. کردند که هرگز آنها را فرا نگرفته بودندیی ها  زبانصحبت به
 ).۴-۱ :۲اعمال (داد  القدس به ایشان می روح

ایشان . ً                                                                  این دقیقا همان چیزی بود که یحیی تعمیددهنده و عیسی وعده داده بودند
عیسی وعده داده بود ). ۵ :۱مال ؛ اع۱۱ :۳متی (القدس و آتش تعمید گرفتند  در روح

جدیدی صحبت خواهند کرد؛ و همین اتفاق نیز افتاد وقتی که ی ها  زبانکه ایشان به
 ).۱۷ :۱۶مرقس (داد بر زبان راندند  القدس به ایشان می کلماتی را که روح



  درس هفتم ۱۸۴

. های اطراف به اورشلیم آمده بودند هزاران یهودی خداترس از تمام سرزمین
،  وقتی که از اتاق باالیی این صداها برخاست.  پنطیکاست آمده بودندایشان برای عید

جمعیت به حیرت افتاد زیرا که هر کس صدایی را . جمعیت عظیمی جمع آمد
ها که حرف  مگر همۀ این« :ایشان گفتند. کرد شنید که به زبان او صحبت می می
را که در آن تولد زنند جلیلی نیستند؟ پس چون است که هر یکی از ما لغت خود  می
 ).۸-۷ :۲اعمال (» ؟ شنویم ایم می یافته

،  اند، اما پطرس برخاسته ، گفتند که شراب زیاد نوشیده برخی ایشان را استهزا کرده
ِ                                          او موعظه کرد که مسیح زنده است و این تحقق . آنچه را که واقع شده بود توضیح داد

 .ه بودالقدس داد ای است که او دربارۀ فرستادن روح وعده

 :پطرس پاسخ داد» ؟ چه کنیم« :، فریاد زدند القدس ملزم شده بسیاری توسط روح
توبه کنید و هر یک از شما به اسم عیسی مسیح به جهت آمرزش گناهان تعمید «

سه هزار نفر پاسخ ). ۳۸-۳۷ :۲اعمال (»  القدس را خواهید یافت گیرید و عطای روح
! ، روز تولدش بود عبارتی  بزرگی برای کلیسا بود؛ بهاین روز. ، تعمید یافتند مثبت داده

 ).۴۱- ۱ :۲اعمال (

 از شاگردان بعد از صعود مسیحکدام یک .  را بار دیگر بخوانید۲ و ۱ اعمال -۱۰
  .....................................؟ رهبری را بر عهده گرفت

 

  پس از پنطیکاست

آن روز فقط شروع عصر . نشدقدرت پنطیکاست پس از روز پنطیکاست قطع 
، راه برای آمدن  واسطۀ مرگ و رستاخیز مسیح به. القدس بود فعالیت خاص روح

 .ی ایمانداران گشوده شدها دلالقدس و زندگی در  روح

القدس را به ارمغان آورد؛ یعنی افاضۀ خاص  ، تعمید در روح روز پنطیکاست
موفقیت شاگردان . ان مفید او گرداندقدرتی که عیسی وعده داده بود تا ایشان را شاهد

در حالتی که خدا نیز با ایشان « :  خالصه شده است۴ :۲بعد از پنطیکاست در عبرانیان 



  ۱۸۵ بخشد ت میالقدس قدر روح

 پطرس بعد از پنطیکاست پطرس قبل از پنطیکاست

 عیسی خداوند است شناسم من او را نمی

القدس بر حسب  داد به آیات و معجزات و انواع قوات و عطایای روح شهادت می
 ».ارادۀ خود

ودار را با این نم. پطرس نمونۀ خوبی است از آنچه که بعد از پنطیکاست روی داد
 .نمودار مربوط به پیش از پنطیکاست مقایسه کنید

  
  پطرس بعد از پنطیکاست

 و ۵ -۱  های  اعمال فصل- بدل به واعظ و رهبری نیرومند در کلیسای اولیه گردید -۱
۱۰- ۱۲ 
 ۸ :۱ اعمال ؛۱۸ :۱۶؛ متی  ۴۲ :۱ یوحنا -طرزی استوار و محکم مسیح را اقرار نمود   به-۲
 ۴۰، ۳۴ :۹؛ ۱۵ :۵؛ ۷ :۳ اعمال -داد  ه انجام میمعجز -۳
 ۴۲،  ۴۰، ۲۹ -۲۸ :۵؛ ۲۰ -۱۹ :۴ اعمال - شجاع و متهور بود -۴
   اول پطرس-بودشوق و سرمشق خوبی بود برای کلیسای اولیۀ جفادیده م -۵
   دوم پطرس-هایی داد   به کلیسا در مورد معلمین دروغین و استهزاکنندگان راهنمایی-۶

 

گر این نمودار را با نمودار قبلی مقایسه کنید، مشاهده خواهید کرد که پری ا
. ِ                                                                القدس قابلیت پطرس را برای شهادت دادن مؤثر بر خداوندش افزایش داد روح
ِ                بخش مسیح شهادت  ، اکنون او در برابر جمعیت بر فیض نجات عوض انکار بزدالنه به

  .داد نیرومند و مؤثری می
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هنگام وعظ قدرتمند پطرس در روز پنطیکاست در  که بهیی  ا بیداری روحانی
مردم به . اورشلیم آغاز شد، توسط خادمی پر از روح به نام فیلیپس به سامره برده شد

حال  معجزات بسیاری انجام شد؛ با این. ، در آب تعمید گرفتند پیام انجیل ایمان آورده
. لذا پطرس و یوحنا از اورشلیم اعزام شدند.  القدس تعمید نگرفت کس به روح هیچ

 ).۱۷-  ۴ :۸اعمال (القدس بر آنان نازل شد  ، و روح ایشان بر نوایمانان دست گذاشته

، نوایمانی بود به نام سولس طرسوسی که بعدها  القدس را یافت نفر بعدی که روح
َ                   بدل به پولس گردید ،  القدس گشته وحوقتی حنانیا برای او دعا کرد، سولس پر از ر. َ

 ).۱۷ :۹اعمال (رسول بزرگ برای غیریهودیان گردید 

.  اما نخستین تجربۀ پنطیکاستی غیریهودیان توسط پطرس رسول صورت گرفت
القدس پطرس را برخالف میل باطنی او، به خانۀ کرنیلیوس فرستاد؛ کرنیلیوس  روح

نۀ او موعظه هنگامی که او برای جمعیت غیریهودی در خا. یک غیریهودی بود
پطرس متحیر شد . القدس بر تمام کسانی که پیام او را شنیدند نازل شد کرد، روح می

کنند، درست همانگونه که خود او در  صحبت می ها  زبانزیرا که شنید که ایشان به
ِ                                             بعدها وقتی که پطرس در حضور برادران یهودی از . روز پنطیکاست سخن گفته بود

ر شد که یحیی تعمیددهنده وعده داده بود که عیسی ایشان را کرد، یادآو خود دفاع می
القدس  او تجربۀ غیریهودیان را همان تعمید به روح. القدس تعمید خواهد داد به روح

  ).۱۸ :۱۱  -۱ :۱۰اعمال (شمار آورد  به

پولس رسول بیست سال بعد از شهر افسس بازدید کرد و شاگردانی در آنجا 
القدس را یافتید وقتی که ایمان  آیا روح« :، این بود ه ثبت شدهاولین سؤال او ک.  یافت

القدسی هم  اند که روح ایشان اعتراف کردند که حتی نشنیده). ۲ :۱۹اعمال (» آوردید؟
، در نام خداوند عیسی تعمید داد و بر آنان  پولس ایشان را تعلیم داده. وجود دارد

، نبوت  صحبت کرده ها  زبان بهالقدس بر ایشان آمد و آنان روح.  دست گذاشت
 ).۷-۱ :۱۹اعمال (نمودند 

القدس قوت  ، یوحنا، و یهودا از روح ، یعقوب ، پولس رسوالنی همچون پطرس
ها  ؛ این رساله هایی بنویسند که بعدها در عهدجدید جای گرفت یافتند تا رساله



  ۱۸۷ بخشد ت میالقدس قدر روح

شان که از شهادت مستحکم ای.  راهنمایی است برای زندگی مسیحی و زیستن در روح
 !کند شد، امروز نیز در زندگی ایمانداران کار می القدس ناشی می پری روح

 

، تجربۀ پطرس را قبل و بعد از پنطیکاست با هم  ِ                              بر پایۀ دو نمودار ارائه شده-۱۱
های مربوط به  با توصیف)  از سمت چپ(های زمانی را  سپس دوره. مقایسه کنید

، شمارۀ انتخابی خود را  در فضاهای خالی. دانطباق دهی)  از سمت راست(پطرس 
 .بنویسید

 ...a( شجاع  

 ...b( سرمشقی ناشایست  

 ...c( ثبات در شهادت دادن بر مسیح بی  

 ...d( پیش از پنطیکاست) ۱       ترسو و پر از تناقض  

 ...e( بعد از پنطیکاست) ۲     رهبری نیرومند و واعظی پویا  

 ...f( کفرگو و بزدل  

 ...g( کرد کسی که بدون تفکر عمل می 

 ...h(  نمونه«رهبر روحانی « 

  

ِ                     ایمانداران روزگار ما
 

 

؛ اما  القدس همواره بر ایمانداران نازل شده است از روز پنطیکاست به بعد، روح
رهبران اولیۀ مسیحی نظیر ترتولیان . این امر در قرون اولیۀ کلیسا چندان گسترده نبود

 ۴۰۰(دهان  ، و یوحنای زرین)  میالدی۲۵۴-۱۸۵(ریجن ُ    ، ا)  میالدی۲۲۰- ۱۶۰(
همانند روز پنطیکاست  ها  زبانالقدس همراه با تکلم به در مورد نزول روح)  میالدی

هنگام  ، به های خاص روحانی در قرون وسطی در مواقع بیداری. اند مطالبی نوشته
القدس به  ول روحبسیاری در مورد نزهای   گزارش، و تا به امروز، نهضت پروتستان
 .طبیعی برای شهادت دادن وجود دارد و قدرت مافوق ها  زبانهمراه تکلم به
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کند که در ایام آخر نزول  ، نبوت یوئیل را نقل قول می۲پطرس در اعمال فصل 
اعمال (القدس پیش از روز عظیم و پر جالل خداوند صورت خواهد گرفت  روح
همۀ آنانی است که «القدس برای  حپطرس گفت که وعدۀ اعطای رو). ۱۷-۲۱ :۲

این وعده شامل مسیحیان قرن ما نیز ). ۳۹ :۲اعمال (» خداوند خدای ما او را بخواند
این بدان .  کنیم آید که ما در ایام آخر زندگی می از تمام شواهد چنین بر می! شود می

ردم زودی فرا خواهد رسید، و م معنی است که آن روز عظیم و پر جالل خداوند به
 .شوند سوی خداوند خوانده می قرن ما هنوز نیز به

 

القدس در روز پنطیکاست بر  ، هدف نزول روح۸ :۱ بر طبق اعمال -۱۲
  ، اعطای چه چیزی بود؟ ایمانداران

 

 بایست ادامه ، این نزول و ریزش تا چه مدت می۳۹- ۳۸ :۲ بر طبق اعمال -۱۳
 یابد؟

 
ر روزگار ما، در بسیاری از نقاط القدس همانند روز پنطیکاست د ریزش روح
، در ایاالت متحده در  یک نمونه از این ریزش. طور همزمان شروع شد ً               جهان تقریبا به

.  وقوع پیوست در ایالت کانزاس به) Topeka(» ِ      توپکا« در مقدس کتابکالج 
تری با خدا بودند، تجربیات مسیحیان اولیه  ِ                                      دانشجویان در توپکا که تشنۀ تجربۀ عمیق

االجرا تلقی کردند؛ لذا شروع به مطالعۀ  ای عادی و الزم در زمان رسوالن را پدیده
، نازل شد تا  القدس در پاسخ به ایمان و دعای مصرانۀ ایشان روح. کتاب اعمال کردند

، نخستین دانشجو از روح ۱۹۰۱در اول ژانویۀ . به عطش روحانی ایشان پاسخ دهد
هنگامی که ایشان به . ز پری روح را تجربه کردندپر شد؛ بالفاصله بسیاری دیگر نی

این بیداری . دیگر صحبت کردندی ها  زبانالقدس تعمید گرفتند، با قوت روح به روح
؛ دیری   به هوستن در تگزاس۱۹۰۳، و در سال   در کانزاس گسترش یافتGalenaبه 

 نفر پر از ۱۰۰۰ بیش از ۱۹۰۶در سال .  نپایید که بیداری سراسر تگزاس را فرا گرفت
 .روح شده بودند



  ۱۸۹ بخشد ت میالقدس قدر روح

 برای وعظ W.J.Seymourنام  ، یک واعظ سیاهپوست از هوستن به۱۹۰۶در سال 
جلسات سه .  آغاز شدAzusa Streetبه کالیفرنیا رفت و بیداری در گروه تبشیری 

ِ                      القدس همراه با کرامت  ، روز و شب بدون وقفه ادامه یافت و ریزش روح سال تمام
از آنجا، بیداری در سراسر ایاالت . شد ً                ، دائما دیده می و معجزات ها  زبانتکلم به

 . متحده و کانادا انتشار یافت

،  طرز مشابهی در انگلستان القدس به البداهۀ روح های فی ، ریزش در همان زمان
اولین میسیونر .  وقوع پیوست ، آلمان و هندوستان به ، سوئد، فرانسه نروژ، دانمارک
 چینی و ۷۰۰،  در ظرف پنج یا شش ماه.  عازم چین شد۱۹۰۷اکتبر پنطیکاستی در 

ا و به ق بیداری پنطیکاستی به مصر در آفری۱۹۰۹در سال . مبشر در روح تعمید یافتند
 .آمریکای جنوبی رسید

. القدس کار شفابخش خود را آغاز کرد ، روح درست پیش از نیمۀ قرن بیستم
ات عظیمی در سطح شهر با حضور القدس جلس مبشرین با عطایای خاص روح

پیوست که از ایام عهدجدید  وقوع می معجزۀ شفا طوری به. هزاران نفر برگزار کردند
 . منزلۀ شهادتی بود به تمام جهان القدس به این حرکت روح. سابقه بود تا آن زمان بی

القدس مانند آغاز قرن  کار روح.  امروزه شاهد ریزش عظیم روح خدا هستیم
القدس بر مسیحیان  روح. باشد ، دیگر فقط محدود به کلیساهای پنطیکاستی نمی بیستم
القدس و عطایا  از آنجا که تأکید بر تعمید به روح. ریزد های متفاوت فرو می از فرقه

،  حال با این. اند باشد، این نهضت را نهضت کریزماتیک نام نهاده می) َ         کریزماتا(
 ، تجربۀ کتاب اعمال را برای مردم از همۀ القدس واقعیت مهم این است که روح

این .  وقوع پیوسته است به ارمغان آورده است و این امر در سراسر جهان بهها  گروه
القدس برای آماده کردن کلیسای واقعی عیسی مسیح برای  ، حرکت روح واقعه

 . بازگشت او تلقی شده است

، به چند عامل مهم  طیکاستِ                        تر موعظۀ پطرس در روز پن ِ                      با تجزیه و تحلیل دقیق
طبیعی در آسمان و بر روی  های عیان و مافوق ، همراه با پدیده نزول روح.  بریم پی می
ها باید توأم باشد با دعوت جهانی مردم به اطاعت از دعوت خدا و  ، همۀ این زمین
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 ، هنگامی که عالوه به).  مقایسه نمایید۱۴-۳ :۲۴ را با متی ۲۱-۱۷ :۲اعمال (نجات 
دارد، با موعظۀ پطرس در روز   عرضه می۱۴ :۲۴واقعیاتی را که عیسی در متی 

شویم که رابطۀ مثبتی میان نزول روح و چالش  ، متوجه می کنیم پنطیکاست مقایسه می
این مژدۀ پادشاهی الهی در سراسر « :عیسی فرمود. برای تبشیر جهانی وجود دارد

و آنگاه پایان کار فرا .  شهادتی باشدها عالم اعالم خواهد شد تا برای همۀ ملت
 ).۱۴ :۲۴متی (» رسد می

 

، بهترین جملۀ ۲۱-۱۷ :۲ و اعمال ۱۴-۳ :۲۴مان از متی   بر پایۀ ارزیابی-۱۴
عیسی به شاگردان فرمود که بازگشت او در  :تکمیلی برای عبارت ذیل را انتخاب کنید

 ؟چه زمانی واقع خواهد شد
a( موعظهها   امتعنوان شهادتی بر جمیع جهان به زمانی که انجیل در سراسر  
 .شود

b(لرزه در سراسر جهان شنیده شود ، قحطی و زمین  زمانی که شایعات جنگ. 

c(من مسیح هستم« :  زمانی که معلمین دروغین بیایند و اعالم کنند که .«  
  

باط القدس در ایام کنونی در ارت ، هدف نزول روح مان در این بخش  بر پایۀ بحث-۱۵
 ). مشاهده شود۸ :۱همچنین اعمال (؟  با بازگشت عیسی چیست

  

، دریافت  القدس را که در این ایام آخر زمین را فرا گرفته است آیا شما نزول روح
، شهادت  اید تا در جایی که خدا شما را مقرر کرده است اید؟ آیا قدرت یافته کرده

آورید؟ قدرت  جا می به جهان بهخود را مبنی بر انتقال پیام مسئولیت دهید؟ آیا 
القدس که شاگردان را به جهان آن روزگار فرستاد، امروز نیز در دسترس  روح

عنوان شهادتی بر  عیسی بالفاصله بعد از آنکه پیام انجیل در کل جهان به.  شماست
چه .  او آن پیام را به ما واگذار کرده است.  موعظه شد، باز خواهد گشتها   امتجمیع
القدس در ما و بر ما، بتوانیم کار کنیم تا آمدن  ل است که به کمک قدرت روحپرجال

 . خداوندمان را بشتابانیم



  ۱۹۱ بخشد ت میالقدس قدر روح

  خودآزمایی

 

 را T، حرف  در فضای خالی مقابل هر عبارت صحیح.  سؤاالت درست و غلط
 . را بنویسیدF، حرف  بنویسید؛ و در صورت غلط بودن

  .او القدس است تا بر کارهای خصیت روح، تأکید بر روی ش  در عهدعتیق-۱... 
 

ِ                         القدس که ایمانداران بعد  ِ                                            ایمانداران عهدعتیق از همان نزول عمومی روح-۲... 
  .از پنطیکاست تجربه کردند، برخوردار نشدند

 

را  القدس در عهدعتیق بر اشخاص نازل شد تا بتوانند خدمت خاصی  روح-۳ ...
  .برای خدا انجام دهند

  

وقفه  بی هایی از اشخاص در عهدعتیق هستند که ن و سولس نمونه شمشو-۴ ...
  .القدس برخوردار بودند از حضور روح

 

  .شود القدس از شخص عاصی و نافرمان دور می  روح-۵ ...
 

روح   دورۀ داوران زمان پیروزی دائمی برای قوم اسرائیل بود، چون توسط-۶... 
  .شدند هدایت می

 

 ، هیچ کاری القدس دیق کردند که بدون قدرت روح انبیای عهدعتیق تص-۷ ...
 .توانستند بکنند نمی
 

 القدس پیش از پنطیکاست بر دوازده شاگردی بود که  تمرکز عمدۀ روح-۸ ...
  .عیسی برگزیده بود

 

سازد   بررسی روحیات یکی از شاگردان قبل و بعد از پنطیکاست آشکار می-۹ ...
  .نیرومند گرداند د ضعیف را بدل به شاهدیتواند یک فر القدس چگونه می که روح

 

  . ، از روز پنطیکاست به بعد در جهان ادامه یافت القدس  نزول روح-۱۰... 
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بعد از انجام این.باشداین آخرین درس از بخش دوم می
، به سؤاالت آزمون میانی   را مرور کرده۷   تا۴، دروس  خودآزمایی

  .وی کنیداز رهنمودهای داده شده پیر.  پاسخ دهید۲شماره 

القدس پر شدند باز خواهد  زودی بعد از آنکه همگان از روح  عیسی به-۱۱... 
  . گشت

 

های مسیحی در سراسر  القدس بر بسیاری از جماعت ریزش کنونی روح -۱۲... 
، نشانۀ این است که کلیسای واقعی عیسی مسیح برای بازگشت او آماده  انجه
 .شود می

 



  ۱۹۳ بخشد ت میالقدس قدر روح

 ها پاسخ صحیح تمرین

 

ً              سازند، ظاهرا  القدس منعکس می  گرچه همۀ عبارات وابستگی انبیا را به روح-۸
a( و c(ما پاسخ .  کنند تا خدمت نبوتی  بیشتر به زندگی شخصی اشاره میb( را 

  .دارند می القدس بیان زیرا که وابستگی تمامی انبیا را به روحکنیم  انتخاب می
 

۱- a(  ۱۷آیۀ 

b( روح را بر آنان نهاد  او روحی را که بر موسی بود گرفته ،)بدینسان همان  
 .)شد واسطۀ کمک روح به ایشان داده حکمت و قدرتی را که موسی داشت به

c( ایشان همگی در این مناسبت نبوت کردند.  
 

۹- c( آموختند ، از او می ایشان اکثر اوقات با عیسی بوده.  
 

۲- a( ها؛ برای ناظر و سرپرست شدن تعبیر خواب  

b( بیرون بردن قومش از مصر 

c( کمک به موسی برای پاسخگویی به نیازهای مردم . 

d(  رهبری قومش به سرزمین موعود)کنعان .( 

e( مدت بود ً                های نسبتا طوالنی قوت روح در هر مورد تجربه.  
 

    پطرس-۱۰
 

ترین عضو خانوادۀ خود  ترین قبایل اسرائیل بود و کم اهمیت  او جزو ضعیف-۳
  . رفت شمار می به

 

۱۱- a( ۲ (بعد از پنطیکاست  

b( ۱ (پیش از پنطیکاست  

c( ۱ (پیش از پنطیکاست   

d( ۱ (پیش از پنطیکاست  

e( ۲ (بعد از پنطیکاست  
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f( ۱ (پیش از پنطیکاست  

g( ۱( پیش از پنطیکاست )طور کلی او بعد از پنطیکاست خیلی کمتر از  به
 ).کرد سابق نسنجیده عمل می

h( ۲ (بعد ازپنطیکاست  
 

  ».روح خداوند در قدرت بر او آمد «-۴
 

  .  قدرت شهادت دادن بر عیسی مسیح در تمام نقاط جهان-۱۲
 

؛ ۲۵ :۱۳(ود توان چنین استنباط کرد که روح خداوند که بر او آمده ب  می-۵
 ).۲۰آیۀ (و به او قوت داده بود، او را ترک کرد ) ۱۴ :۱۵؛ و ۱۹و۶ :۱۴

 

 توان چنین استنباط کرد که این وعده تا زمانی که خداوند مردم را  می-۱۳
  .خداوند سوی خود بخواند معتبر خواهد بود، یعنی تا آمدن روز عظیم و پرجالل به

 

  ».اینک روح خداوند از شاؤل دور شد «-۶
 

۱۴- a( موعظه شدها   امتعنوان شهادتی برای جمیع انجیل در سراسر جهان به.  
 

آلود،  القدس توسط یک زندگی گناه اگر روح : پاسخ شما باید شبیه این باشد-۷
خداست  تواند حتی از کسی که برگزیدۀ عاصی و نافرمان مورد اهانت قرار گیرد، می

نه و مسئوال  مستلزم زندگیالقدس در زندگی شخص حضور روح. دور شود
  .باشد حساسیت نسبت به حضور او می

 

 کنیم و نزول ، ما در ایام آخر زندگی می به عقیدۀ من.   پاسخ خودتان- ۱۵
شاهدان  القدس در قرن حاضر و نیز بیداری کریزماتیک کنونی برای تقویت روح

 از آنکه انجیل در عیسی بالفاصله بعد. است تا انجیل بر تمام اقوام و ملل موعظه شود
  . موعظه شد، بازخواهد گشتها   امتعنوان شهادتی بر جمیع سراسر جهان به

 



 

  
  
  
  

  بخش سوم
 

 های او القدس و کمک روح

 
 



 



 

 هشتمدرس 

  القدس پرستش در روح

 

باید به روح و  خدا روح است و هر که او را پرستش کند می« :عیسی فرمود
 در حال گفتگو با زن سامری بر سر چاهی در او). ۲۴ :۴یوحنا (» راستی بپرستد
دانستی و کیست که به  اگر بخشش خدا را می« :ً                        عیسی قبال به او گفته بود. سوخار بود

کردی و به تو آب زنده عطا  ، هر آینه تو از او خواهش می گوید آب به من بده تو می
 ).۱۰ :۴یوحنا (» کرد می

 : او گفت. ی معنی آب زنده افکندعیسی در انتهای خدمتش پرتو بیشتری بر رو
کسی که به من ایمان آورد، چنانکه کتاب . هر که تشنه باشد نزد من آید و بنوشد«

یوحنای ). ۳۸-۳۷ :۷یوحنا (» گوید، از بطن او نهرهای آب زنده جاری خواهد شد
کرد که پیروانش بعد از  القدس اشاره می دهد که عیسی به روح رسول توضیح می

های پرستش از  ، چشمه با آمدن روح). ۳۹آیۀ (، او را خواهند یافت   ویجالل یافتن
القدس برای خدای پدر  درون ایماندار فوران خواهد کرد؛ و این کاری است که روح

شود؛  گر می پرستش و عبادت در تکریم مقدس یا ترس از خدا جلوه. دهد انجام می
، و میل به وقف   از احکامشِ                               شود به جالل یافتن خداوند، اطاعت این منتهی می

 .خویشتن به خدمت به ملکوت خدا

از میان تمام مخلوقات خدا، تنها به انسان این قابلیت داده شده است که خدا را 
واسطۀ شخص  بشناسد و با او مشارکت و رفاقت داشته باشد؛ این امر فقط به

فتگان را آماده یا القدس اکنون جماعتی از نجات روح.  پذیر است القدس امکان روح
از . ، با مسیح مشارکتی کامل داشته باشند سازد تا در پایان این عصر و در ابدیت می

، مشتاقیم که تا فرا رسیدن آن روز او را پرستش  آنجا که روح او در درون ماست
دهیم که خود را برای  چه امتیازی که کسی را جالل می.  ، برای او زندگی کنیم نموده

القدس  او به ما قدرت داد تا او را از طریق روح!   حیات جاودانی بیابیمما داد تا ما
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او را پرستش کنید؛ او !  ای که در درون ماست ، از طریق همان آب زنده پرستش نماییم
    !را تکریم نمایید؛ و او را خدمت کنید

  
  
  
  
  
  

 رئوس مطالب 

 ترس خدا

 اجالل دادن خد
 خدمت به خدا

 دعا به درگاه خدا

 

  هداف درسا

  :، باید بتوانید پس از مطالعۀ این درس

 .رابطۀ میان تکریم یا ترس از خدا را با پرستش در روح توضیح دهید ●

کند تا  واسطۀ آنها به ما کمک می القدس به طرقی را توصیف نمایید که روح ●
 . خدا را جالل دهیم

 .یداهمیت خدمت به خدا را در رابطه با پرستش روحانی بیان کن ●

، در  دعای شخصی و سلوک با خدا را که همان پرستش در روح و راستی است ●
 .زندگی خود پیاده کنید

 



  ۱۹۹القدس  پرستش در روح

  های یادگیری فعالیت

 توصیف شده است ۱های یادگیری درس  ای که در فعالیت  درس را به شیوه- ۱
 .هیدرا انجام د ها تمرین ، محتوای درس و تمام آیات قید شده را خوانده. مطالعه کنید

 .مقایسه کنیدخود را های   پاسخ خودآزمایی را انجام دهید و- ۲

  

  متن درس

 ترس خدا

 

  مقدس کتابتعریف خداترسی در 

شخص ). ۷ :۱امثال (»  ترس یهوه آغاز علم است« : آن مرد حکیم گفته است
دیگری این نکته را بیشتر بسط داده و گفته است که ترس از خداوند، تکریم و جالل 

کند  القدس به ما کمک می روح.  ؛ چنین ترسی آغاز تمامی حکمت است  اوستِ     دادن
هنگامی که هیبت خدا و توانایی و .  تا پی ببریم که خدا کیست و چه کرده است

 . راستی از او بترسیم بریم که باید به ، پی می کنیم قدرت او را مشاهده می

 و حرمت که شخص را ، هیبت ترس از خدا مشتمل است بر مفهوم عمیق تکریم
این . ، از او اطاعت کند و خود را وقف او نماید دارد که خدا را مکرم داشته بر آن می

 .کشیده شده استتصویر  امر در تجربۀ اشعیا از پرستش به

 

  :، به این سؤاالت پاسخ دهید  را خوانده۸-۱ :۶ اشعیا -۱

a(؟ او خدا  یف کرده است اشعیا رؤیایی را که از خداوند دیده بود، چگونه توص
 .دید...............صورت  را به

b(؟ نظر شما واکنش اشعیا در قبال این رؤیا، ترس بود یا فقدان ترس  آیا به 
c(وقتی که اشعیا جبروت خدا را مشاهده کرد، بعد از آن خود را چگونه دید؟  

d(او چگونه پاک و طاهر شد؟  
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e(  کند؟  را به این رؤیا توصیف میاز این کلمات واکنش اشعیا کدام یک
 . تفاوت ، بی ، مطیع هراسناک

  

عنوان چیزی ضروری و مطلوب سخن گفته  ً                      مکررا از خداترسی بهمقدس کتاب
ً                                            ، یعنی زمانی که اسرائیل تحت خداساالری نسبتا  این نه فقط در عهدعتیق.  است

د عیسی زیستند، بلکه در عهدجدید نیز که رابطه شخص با خداون غیرشخصی می
این امر صحت دارد از آن جهت که خدا از ما . کند ، صدق می تر است مسیح شخصی

مان به او اختصاص دهیم که  ، جایگاهی را در زندگی خواهد که او را تکریم کرده می
.  خاطر آنچه که انجام داده است خاطر آنچه که هست و چه به ، چه به سزاوار آن است
ادبانه  طور خودمانی و بی ، یا به ا او چیزی معمولی تلقی کنیممان را ب هرگز نباید رابطه

، پرستش و احترام  او قادر متعال عالم است و سزاوار تسبیح.  به او نزدیک شویم
 .باشد پایان ما می بی

 

  تکریمی روز افزون

آسا در  آور و معجزه القدس در کلیسای اولیه باعث شد که آیات شگفت کار روح
اعمال (وجود آورد  ار شود؛ این امر ترس و هیبت را در دل همگان بهبین مردم پدید

نمود؛ و این کلیسا  القدس کلیسای در حال رشد را تقویت و تشویق می روح). ۴۳ :۲
 ).۳۱ :۹اعمال (کرد  برد، از نظر تعداد رشد می سر می که در خداترسی به

ررسی کنیم تا ببینیم اجازه بدهید که موضوع ترس از خداوند را با دقت بیشتری ب
ترس از خداوند ناشی از درک ما از خدای زنده .  که این مفهوم مشتمل بر چیست

،  کند تا اقتدار خدا را مکرم شمرده ترس مقدسی در ما هست که به ما کمک می.  است
، و در مقابل شکوه و قدوسیت او با هیبت یا احترام  از احکامش اطاعت نماییم

؛ اول ۱۲ :۲۲پیدایش  :آیات ذیل را مشاهده نمایید(وی بگردانیم بایستیم و از بدی ر
کسانی که آنگونه که باید از ). ۱۰ :۱۱۱؛ مزمور ۲۸ :۲۸؛ ایوب ۲۵-۲۰، ۱۴ :۱۲سموئیل 
توانند از زندگی عیسی به این پی ببرند که خداترسی موجب  ترسند، می خدا می
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کند  ل به ایمانداران توصیه میپولس رسو). ۸ و ۷ :۵عبرانیان (شود  اطاعت از خدا می
دوم (شان به خدا منتهی به زندگی مقدس گردد  که اجازه دهند تا ترس یا احترام

 ).۱۲ :۲پیان ی؛ فیل۱ :۷قرنتیان 

نمونۀ حنانیا و سفیره هشداری بود به کلیسای اولیه در مورد ضرورت احترام به 
القدس و رهبران  ه روحاز آنجا که ایشان ب. خدا و نشان دادن تکریمی شایستۀ او

-۱ :۵اعمال (، جان سپردند  کلیسا دروغ گفتند، داوری خدا بر ایشان نازل شد و افتاده
۱۱.( 

 ؟ )۱۱ و ۵ :۵اعمال ( کلیسا چه واکنشی در مقابل این واقعه نشان داد -۲

 

ها را  ، چون این وعده پس ای عزیزان« : پولس رسول به قرنتیان چنین نوشت
را از هر نجاست جسم و روح طاهر بسازیم و قدوسیت را در ، خویشتن  داریم

او همچنین به مسیحیان افسس نوشت ). ۱ :۷دوم قرنتیان (»  خداترسی به کمال رسانیم
 ).۲۱، :۵افسسیان (، یکدیگر را اطاعت کنند  خاطر احترام به مسیح که به

، اموری  میل به بودن در حضور خدا و حرمت نهادن به او چنانکه شایستۀ اوست
هنگامی که اشعیا خود را در پیشگاه خدای قادر .  ً                               است که تماما با جسم بیگانه است

غال مذبح خداوند او را ذاما وقتی که . اش دچار ترس شد خاطر ناپاکی مطلق دید، به
َ                                                               لمس کرد، ترس او بدل به تسلیم گردید و خالق خویش را پرستش نمود  - ۵ :۶اشعیا (َ

۸.( 

کند، میل به جالل دادن خدا  القدس ما را لمس می هنگامی که روح،  به همان طریق
ِ                              شرطی که دائما تسلیم او باشیم کند، به آید و رشد می در روح ما پدید می آنانی که .  ً

کنند، از بودن در حضور پرشکوه او محظوظ  در اطراف تختش خدمت میرا خدا 
 ).۸ :۴؛ مکاشفه ۳ :۶ا اشعی(»  ، قدوس ، قدوس قدوس« :دهند ، ندا سر می شده

؛ این  القدس در مسیحای موعود سخن گفت گانۀ روح اشعیا در مورد کار هفت
  :باشد هفت کار شامل ترس از خداوند نیز می
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 -روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت 

   روح حکمت و فهم  

   روح مشورت و قوت  

 - روح معرفت و ترس خداوند   

 .اهد بودو خوشی او در ترس خداوند خو

 )۳- ۲ :۱۱اشعیا  (        

،  ، فهم توانیم تجلی حکمت روح خداوند اکنون در ما ساکن است و ما می
القدس فرا  ما همچنین به کمک روح.  ، قدرت و معرفت او را تجربه کنیم مشورت

صمیمیت با خدا که ناشی از .  ، به او احترام گذاریم گیریم که خدا را تکریم کرده می
، باعث خواهد شد که به خدا نزدیکتر شویم و او را بیش  القدس است مشارکت روح

  . از پیش محترم شماریم
  

  نیاز به احترام و تکریم

که  ، در حالی)۱۸ :۳رومیان (فرماید که شریران ترسی از خدا ندارند  پولس می
خدای متعال باید فوق از هر قدرت و مقامی که در عالم هستی وجود دارد، مورد 

گوید،  میبه عبرانیان آنچه را که نویسنده در این مورد . احترام قرار گیردترس و 
، دیگر  ً                                                         زیرا که بعد از پذیرفتن معرفت راستی اگر عمدا گناهکار شویم«  :بخوانید

، بلکه انتظار هولناک عذاب و غیرت آتشی که مخالفان را  قربانی گناهان باقی نیست
 خوار شمرد، بدون رحم به دو یا سه شاهد هر که شریعت موسی را. فرو خواهد برد

تر  کنید که آن کس مستحق عقوبت سخت پس به چه مقدار گمان می. شود کشته می
... حرمت کرد؟  و روح نعمت را بی... شمرده خواهد شد که پسر خدا را پایمال کرد 

 ).۳۱-۲۶ :۱۰عبرانیان (»  خدای زنده چیزی هولناک استهای   دستافتادن به

این ). ۱۷ :۲اول پطرس (» پادشاه را احترام نمایید. از خدا بترسید« : وشتپطرس ن
این بدین معنی نیست که باید در وحشت از خدا زندگی کنیم و .  راهی است شایسته

او . ندانیم که او چه احساسی در مورد ما دارد یا چه ممکن است که با ما بکند
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، اما پدری  ان بر ما آشکار شده استپدر آسمانی مهربصورت   بهالقدس واسطۀ روح به
پرستش روحانی با احترام به .  که باید با تکریم و احترامی عمیق به او نزدیک شویم

، خود را مطیع  شود تا خداوند را جالل داده شود، احترامی که باعث می خدا آغاز می
 . او گردانیم

 

 هر یک در مورد نیاز به ، آنچه را که  آیات زیر را از عهدعتیق و عهدجدید یافته-۳
 .گویند، خالصه کنید ترس یا احترام خدا می

a( ترس از خدا - ۲۰ :۲۰ خروج ............... 

b( به اسرائیلیان حکم شده است که از خدا بترسند تا - ۲۹ :۵ تثنیه .................... 

c( است..............  ترس از خداوند -  ۲۸ :۲۸ ایوب . 

d( ترس از خداوند - ۹ :۱۹ مزمور .............. 

e( ترسند تا  اینک چشم خداوند بر آنانی است که از او می «- ۱۹- ۱۸ :۳۳ مزمور
............. 

f( خواهند یافت.......................... ترسند   کسانی که از خداوند می- ۹ :۸۵ مزمور . 

g( د، مورد ترسن  خداوند کسانی را که از او می- ۱۱ :۱۰۳ مزمور........................ 

h( ترس از خداوند - ۲۷ :۱۴ امثال ......................... 

i( ترسید، آفتاب عدالت طلوع اما برای شما که از اسم من می «- ۲ :۴ مالکی 
 ..........................خواهد کرد و 

j( خواهند یافت... ................ترسند   کسانی که از او می-  ۵۰ :۱ لوقا . 

k(آورید زیرا خداستعمل   بهنجات خود را به ترس و لرز «- ۱۳- ۱۲ :۲پیان ی فیل 
 .................که 

l( خواهند ................... نهند   کسانی که اسم خدا را حرمت می-  ۱۸ :۱۱ مکاشفه
 . یافت
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  القدس روح
  عیسی را
 دهد جالل می

 جالل دادن خدا

 

  پرستش در روح و راستی

، الگوی عبادتی  امری که در مقدمۀ این درس قید کردیمگفتگوی عیسی با زن س
ٓ              آید بلکه االن  لیکن ساعتی می«  : این است آنچه که عیسی به او گفت.  در کلیساست

ِ                                                                           است که در آن پرستندگان حقیقی پدر را به روح و راستی پرستش خواهند کرد، زیرا 
و هر که او را خدا روح است .  که پدر مثل این پرستندگان خود را طالب است

 ).۲۴-۲۳ :۴یوحنا (» باید به روح و راستی بپرستد پرستش کند می

بعدها عیسی به شاگردانش فرمود که وقتی روح راستی بیاید، ایشان را به تمام 
او مرا جالل خواهد داد زیرا که او آنچه آن « :سپس فرمود. راستی هدایت خواهد کرد

، از آن من  هر چه از آن پدر است.  دادمن است خواهد گرفت و به شما خبر خواهد
» گیرد و به شما خبر خواهد داد ، می از این جهت گفتم که از آنچه آن من است.  است

 ).۱۵-۱۳ :۱۶یوحنا (

 
 
 
 
 
 
  
  
  

کند  القدس به ما کمک می روح.  جالل دادن خدا عنصر اساسی در پرستش اوست
ِ                          او با آشکار کردن جمال خد.  خدا را جالل دهیم . کند اوند، ما را در پرستش یاری میِ

.  ما در این امر به کمک او نیاز داریم زیرا که جمال خداوند، جمال قدوسیت است
خاطر بزرگی و  ، او را به کنیم هنگامی که خداوند را در جمال قدوسیت پرستش می

. گیرد ، زیرا که قدوسیت هر صفت دیگر خدا را در بر می گوییم قدوسیتش تسبیح می
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صورت   به، های طیف را ترکیب کرده مانطور که اشعۀ خورشید تمامی رنگه
همان ترتیب تمام صفات خدا  دارد، به درخشش خورشید و نوری هماهنگ عرضه می

و از گناه ) ۲ :۲اول سموئیل (تنها او قدوس است . پیوندند در قدوسیت او به هم می
، زیرا  دهد درست است ش انجام میً                                               مطلقا دور؛ بنابراین هر چه که او در تمام کارهای
او که تصمیم گرفت فقط از روی .  که کارهایش جلوۀ آن چیزی است که او هست

، ما را نزد خود آورد، شایستۀ آن است که هر روز با  رحمتش با قربانی کردن پسرش
های قومش  ، با علم به اینکه او در تسبیح اعتمادی مملو از احترام به او نزدیک شویم

ما هیچ درکی از . لت دل ایشان را به ایشان بدهدئن است و مشتاق است که مسساک
 .القدس بر ما آشکار شود قدوسیت واقعی نداریم مگر اینکه توسط روح

طور علنی  ، بسیار خجول بودم و فکر اینکه به ام من در ابتدای تجربۀ مسیحی
بسیار خوب آکوردئون در خانه و در تنهایی .  انداخت ، مرا به وحشت می خدمت کنم

، هرگز  ، حتی جمعی کوچک بنوازم کردم در جمع ، اما وقتی که سعی می نواختم می
شبی که .  القدس تعمید گرفتم سپس به روح . توانستم سرود را به پایان برسانم نمی
توانم در حضور هزار نفر هم  ، احساس کردم که می القدس بر من قرار گرفت روح
، سرود  م گرفتم که در جلسۀ پرستشی یکشنبه آکوردئون نواخته، لذا تصمی بنوازم
  . بخوانم

وقتی که زمان موعود فرا رسید، تهوری را که به هنگام آمدن روح احساس کرده 
شکست در برابرم بود، اما قدرت .  بودم مرا ترک کرد و شروع به لرزیدن کردم

ض آنکه شروع به نواختن به مح.  ، به سوی صحنه رفتم القدس را استدعا کرده روح
القدس را بر خود احساس کردم و توانستم  دیگر قدرت روحبار  یک،  آکوردئون کردم
، متوجه شدم که  اما هنگامی که سرودخوانی خود را به اتمام رساندم.  بخوانم و بنوازم

ِ                                              کس نه به استعداد آوازخوانی من توجه داشت و نه  ً          ظاهرا هیچ :چیزی تغییر کرده بود
های   دستاکثر افراد حاضر در جمعیت چشمان خود را بسته و.   نواختن آکوردئونمبه

کار گرفته بود، اما  القدس مرا به روح. خود را برای پرستش خدا باال برده بودند
 ! خداوند جالل یافت



  درس هشتم ۲۰۶

های  ، داود یکی از معدود شخصیت چنانکه در آخرین درس خود بیان کردیم
مزامیر داود، روحی را که بر او بود . ً                  د دائما بر او بودعهدعتیق است که روح خداون

مزامیر مملو از تسبیح و . کرد تا خدا را جالل دهد ، به وی کمک می منعکس کرده
آنها .  کنندۀ تمامی چیزهای نیکوست ، خدایی که فراهم شکرگزاری خدای متعال است

تا جمال و ایثار او را در گیرد  القدس چگونه بر ما قرار می بیانگر این هستند که روح
 . مان بلند کنیم دهنده نظر آوریم و آواز خود را در تسبیح و جالل خداوند و نجات

 

، عناصر ضروری پرستش خدا در روح  از کیفیات یا رفتارهای ذیلکدام یک  -۴
 باشد؟ و راستی می

a(اطاعت   

b(تسبیح   

c(تهور  

d(قدوسیت   

e(احترام   

f(القدس  پری روح  

g(خدمت علنی   

  

  پرستش به زبان روح

ای از جمال قدوسیت خدا را بر ایمانداران آشکار  القدس مکاشفه هنگامی روح
گاهی اوقات یافتن کلمات به زبان انسانی . مانند ً                          سازد، کلمات مطلقا قاصر می می

ِ                    القدس با دادن زبان  در اینجا نیز روح. شود برای ابراز پرستشی مقبول غیرممکن می
 .شتابد ح به مدد ما میرو

ی ها  زبانمتمادی باهای   سالدوست عزیزی به ما گفت که چگونه.  دعا در روح
نمود که  کرد و اقرار می القدس را آرزو می ً                 او عمیقا پری روح. کرد روح مقاومت می

 : گفت کرد و می او دعا می. خواهد ندارد قابلیت پرستش خدا را آنگونه که می
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خواهم به زبانی صحبت کنم که  ، اما نمی ح خود را به من عطا کنخداوندا، پری رو«
، سرانجام تصدیق کرد که باید خود را  وقتی پاسخی به دعای خود نیافت» . فهمم نمی

 .القدس نماید ً                تماما تسلیم روح

ای  ، شهادت داد و گفت که گویی چشمه اش در روح بعد از اولین تجربۀ پرستشی
تمام آنچه را که سعی کرده بود به خدا بگوید بیرون در روحش گشوده شده که 

برای اولین بار خشنود شد از اینکه خدا را در روح و راستی پرستش نموده .  ریخت
 . است

کسی .  خواندن سرود بخش مهمی از جالل دادن خداست.  سرودخوانی در روح
»  ای روحانیسروده«کالم خدا امر کرده که » . موسیقی زبان روح است«گفته است که 

و با یکدیگر به مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی گفتگو «  : برای خدا بخوانیم
ی خود به خداوند بسرایید و ترنم نمایید و پیوسته به جهت هر چیز ها دلکنید و در 

 ).۲۰-۱۹ :۵افسسیان (» خدا و پدر را به نام خداوند ما عیسی مسیح شکر کنید

ولتمندی و به کمال حکمت ساکن بشود و یکدیگر را کالم مسیح در شما به د«
تعلیم و نصیحت کنید به مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی و با فیض در 

 ).۱۶ :۳کولسیان (» ی خود خدا را بسراییدها دل

کند و هم شهادتی  خواندن مزامیر و سرودهای روحانی هم کل کلیسا را بنا می
  ). مشاهده شود۱۴ اول قرنتیان(ایمانان  است بر بی

، به ما  است»  سرودهای روحانی«ِ             معنی خواندن  بهسرود خواندن در روح که 
، تسبیح و پرستش به زبان  کند تا احساسات باطنی خود را اعم از شادی کمک می

، هر دو توسط  ها هر دو، عناصر مهم و ضروری پرستش ما بوده این.  ، ابراز نماییم روح
به روح دعا خواهم کرد و « : پولس رسول گفته است. باشند القدس مسح شده می روح

به عقل نیز دعا خواهم نمود؛ به روح سرود خواهم خواند و به عقل نیز خواهم 
 ).۱۵ :۱۴اول قرنتیان (» خواند
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 . دو طریق پرستش به زبان روح و فایدۀ هر یک را بنویسید-۵

a(......................................  

b(.. ...................................... 

 

نویسد که  ، می ، عالم الهیات مسیحی)Stanley M. Horton(استانلی هورتون 
طور بایسته قادر به تسبیح  به«،  هنگام پرستش دانستند که به ایمانداران کلیسای اولیه می
وانند، در روح ایشان انتظار داشتند که در روح سرود بخ. و جالل دادن خداوند نیستند

در روح ... ایشان هر روز ... دعا کنند، و عطایا و خدمات روح را تجربه نمایند
 ».کردند زیستند و در روح سلوک می می

 

 خدمت به خدا

 

نیز »  خدمت«توانند  اند، می ترجمه شده»  پرستش«برخی از لغات یونانی که 
شود که  کار برده می ز بهنی»  عبادت«، کلمۀ  جای خدمت در فارسی به(ترجمه شوند 

 ۱ :۱۲یک نمونۀ آن در رومیان ). باشد معنی بندگی کردن و خدمت کردن نیز می به
 کنم که های خدا استدعا می لهذا ای برادران شما را به رحمت«  :شود یافت می

خود را قربانی زندۀ مقدس پسندیدۀ خدا بگذرانید که عبادت معقول های  بدن
 .» شماست

که ... « :یابد آیه با این کلمات خاتمه میاین ، )KJV( انگلیسی در یک ترجمۀ
کند  القدس به شما کمک می بدینسان یکی از طرقی که روح. » خدمت معقول شماست

  .باشد تا خدا را خدمت کنید، قادر ساختن شما به وقف کامل خود به خدا می

خدا را « : شده استکار برده  پیان بهیاش به فیل همان کلمه از سوی پولس در نامه
کنیم و بر جسم اعتماد  کنیم و به مسیح عیسی فخر می می)  خدمت(در روح عبادت 

 ).۳ :۳پیان یفیل(»  نداریم
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های مختلف خدمت و عبادت  روزه و دعای حنا در هیکل هر دو در ترجمه
ها  هنگامی که پولس در مورد خدمت خداوند با کمال فروتنی و اشک. اند ترجمه شده
 ).۱۹ :۲۰اعمال (توان عبادت نیز ترجمه کرد  کند، کلمۀ خدمت را می  میصحبت

، اما عبادت  را با عبادت آمیختها   اشکخیلی مشکل نیست که روزه و دعا و
گوید که عیسی خود را  نویسنده رساله به عبرانیان می.  چیزی بیش از آن است

، خدای زنده را  ن طاهر شدهما واسطه روح ابدی فدا کرد تا ما بتوانیم از گناهان به
،  عبارت دیگر، زندگی روزانۀ ما در روح به). ۱۴ :۹عبرانیان (کنیم )  عبادت(خدمت 

تواند وسیلۀ  ، می دهیم گوییم یا انجام می هر چه که می.  نوعی پرستش خدا است
این بود منظور پولس رسول هنگامی که این کلمات را برای ! عبادت روحانی باشد

، همه را به نام عیسی خداوند بکنید و  و آنچه کنید در قول و فعل«  : وشتکولسیان ن
خاطر خداوند و نه  و آنچه کنید، از دل کنید به. وسیله او شکر کنید خدای پدر را به

 ).۲۴-۲۳ ،۱۷ :۳کولسیان (» کنید چونکه مسیح خداوند را بندگی می... خاطر انسان  به

 

یم نکاتی در مورد عبادت روحانی از طریق توان  می۱۲ با خواندن رومیان -۶
جدول ذیل را از طریق یافتن .  مان پیاده کنیم خدمت فرا بگیریم و آنها را در زندگی

عنوان  این اولین گام در خدمت مسیح به. ها از این فصل تکمیل کنید امرها و نهی
 . عبادت روحانی است

 
  ...امرها   ...ها  نهی

a( همشکل این جهان مشوید ) ۲آیۀ.(    
b(فکرهای بلندتر از آنچه شایسته است      

    ).۳آیه (مکنید 
c( در اجتهاد کاهلی نورزید ) ۱۱آیۀ.(    
d( خود را دانا مشمارید ) ۱۶آیۀ.(    
e(بدی مرسانید  به عوض بدی ، ) ۱۷آیه.(    
f( انتقام خود را مکشید ) ۱۹آیه.(    
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 ۶های  بر پایۀ آیه.  ونه خدمت کنیمگوید که چگ  به ما همچنین می۱۲ رومیان -۷
 .، جمالت ذیل را تکمیل کنید۲۰ و ۸تا 

a(اگر کسی نعمت نبوت دارد، بگذارید .................... 

b(اگر نعمت خدمت دارد، اجازه دهید ....................... 

c(به او اجازه دهید  اگر عطای کسی تعلیم است ،...................... 

d( دهید نعمت بر آوردن نیازهای دیگران را دارد، به او اجازه اگر .................. 

e(به او اجازه دهید  اگر نعمتش رهبری است ،.................. 

f(بگذارید که   اگر نشان دادن رحمت است ،.................... 

g(تان گرسنه باشد،   اگر دشمن................................. 

h(اگر تشنه باشد ..................... 

 

َ                 عیسی در مثل میش ها و بزها معنی پرستش روحانی از طریق خدمت را به  َ
او ما را به جهان فرستاد تا به نیازهای دیگران ). ۴۱- ۳۱ :۲۵متی (شاگردانش تعلیم داد 

؛ باید  نوشانیمایم ب ای را که از او دریافت کرده ما باید به ایشان آب زنده.  رسیدگی کنیم
همچنین .  اند تقسیم کنیم نان حیات یعنی کالم ابدی را با کسانی که در گناه گم شده

شان پاسخ دهیم طوری که انگار این کار را برای خداوند  باید به نیازهای جسمانی
 ! این است عبادت روحانی که در عمل پیاده شده است.  کنیم می

  

سپس دور حرف مقابل هر جملۀ تکمیلی . نیددقت بخوا  را به۴۶-۳۱ :۲۵ متی -۸
 .ای بکشید صحیح دایره

 .............، رسد که پایۀ داوری نظر می در اینجا به
a(اند اند داده  پاسخی است که شنوندگان به نیازهایی که مشاهده کرده. 

b(باشد  عدم قابلیت شنوندگان در جذب معرفت می. 
 

  ............یابیم که اند، چنین در می اش یافتهاز پاسخ پسر انسان به کسانی که پاد
c(شخص اگر قرار است که شایستۀ نجات شود، باید با کوشایی کار کند . 
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d(خدمت به نیازهای انسانی همانند خدمت به خود اوست  . 
 

  : تنبیه بر اساس یکی از موارد زیر صورت خواهد پذیرفت
e(توانست انجام سبت آنچه که می مقدار کاری که شخص انجام داده است به ن 
 .دهد

f(قصور از پاسخگویی به نیازهای مردم در همه جا، به مثابۀ قصور نسبت به  
 . مسیح است

 

  .........:خواهد چنین چیزی بگوید رسد که عیسی می نظر می ، به در این مثل پرمعنی
g(پرستش اگر با اعمال همراه نباشد، محبت شخص به خدا را منعکس  
 . ً                                 سازد؛ چنین پرستشی اساسا مرده است نمی

h(نباشد ، چه با عمل توام باشد و چه  پرستش به هر شکلی که باشد مقبول است. 

 

 دعا به درگاه خدا

 

مان  ، دعاهای اگر از نمونۀ دعا در روح که در عهدجدید آمده است پیروی کنیم
م در هر وقت در روح با دعا و التماس تما« : پولس گفته است که. مؤثرتر خواهند بود

این مفهوم وسیعی است که همچنین شامل آن چیزی ). ۱۸ :۶افسسیان (» دعا کنید
زیرا اگر به زبانی دعا « :گوید پولس می. نامد شود که او آن را دعا با روح نیز می می
یعنی آنچه را که دعا (شود  عقل من برخوردار نمی  لیکنکند ، روح من دعا می کنم
؟ به روح دعا خواهم کرد و به عقل نیز دعا  پس مقصود چیست).  ممفه کنم نمی می

توانند و باید دعا در روح  ِ               هر دو اینها می). ۱۵- ۱۴ :۱۴اول قرنتیان (» خواهم کرد
، هم شامل  ، دعا عالوه بر درخواست ً                                   حتما توجه خواهید کرد که در این متن. باشند

 . ، و هم شکرگزاری)۱۶آیۀ (شود  تسبیح می
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،  نامیم می) ۱۳-۹ :۶متی ) (دعای خداوند(ی در آنچه که ما آن را دعای ربانی عیس
    :آموزد معنی عبادت روحانی را به ما می

 ، نام تو مقدس باد، ای پدر ما که در آسمانی

  ملکوت تو بیاید،  

 .ارادۀ تو چنانکه در آسمان است بر زمین نیز کرده شود

 ،  نان کفاف ما را امروز به ما بده  
 . بخشیم ، چنانکه ما نیز قرضداران خود را می های ما را ببخش و قرض

 .  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  

 

 ، مشاهده خواهیم کرد که چگونه اکنون به عبارات آغازین این دعا نظری افکنده
 .شود ، مربوط می به آنچه که در مورد پرستش روحانی گفتیم

 

  احترام و تکریم :نام تو مقدس باد

دعای ربانی با تصدیق حرمت مقدسی که باید بر نام خدا گذاشته شود، آغاز 
، معیار خود را برای زندگی مقدس ارائه  وقتی که خدا در ده فرمان موسی. گردد می

، خدای خود را به باطل مبر  نام یهوه« :باید مکرم شمرده شودداد، تأکید کرد که نام او 
خروج (» گناه نخواهد شمرد زیرا خداوند کسی را که اسم او را به باطل برد، بی

۲۰: ۷.( 

دقت گوش دهید، خیلی زود متوجه خواهید شد  ایمان به اگر به گفتگوی مردم بی
 این به شما کمک خواهد کرد که .رانند که نام خدا را بیهوده و به بطالت بر زبان می

دیوها با .  نام او مقدس است .گذاری به نام خداوند را درک کنید اهمیت حرمت
).  مشاهده شود۱۸ :۱۶؛ اعمال ۱۷ :۱۰لوقا (لرزند  شنیدن ندای اسم عیسی بر خود می

 توضیح ۱۱-۶ :۲پیان یفیل). ۱۲ :۴اعمال (نجات فقط از طریق نام عیسی میسر است 
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  : ، تکریم نماییم که چرا باید نام عیسی را فراتر از هر نام دیگری محترم شمردهدهد  می
که چون در صورت خدا بود، با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد، لیکن خود را «

و چون در شکل . ، صورت غالم را پذیرفت و در شباهت مردمان شد خالی کرده
ه موت بلکه تا به موت صلیب انسان یافت شد، خویشتن را فروتن ساخت و تا ب

 ».مطیع گردید

غایت سرافراز نمود و نامی را که فوق از جمیع  از این جهت خدا نیز او را به«
تا به نام عیسی هر زانویی از آنچه در آسمان و بر زمین و زیر . هاست بدو بخشید نام

ی ، خداوند است برا زمین است خم شود، و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح
 ».تمجید خدای پدر

که پرستش  همین. ، ایمانداران مشغول پرستش خدا شدند شنیدم که در کلیسایی
القدس بر ایشان آمد و هر یک از ایشان به توصیف نام  را شروع کردند، قدرت روح

 : یک مرد خداترس با صدای بلند شروع به صحبت کرد و گفت.  عیسی پرداخت
 :دیگری پاسخ داد» .مانوئیل است یعنی خدا با مانام او ع.  عجیب است نام عیسی«
،  دهنده نام او نجات« : و دیگری گفت» . ، سرور سالمتی دهنده است نام او تسلی«

و به همین ترتیب پرستش ادامه یافت و اشخاص » . تعمیددهنده و شفادهنده است
م او شایستۀ راستی که نا به. مختلف بیان کردند که نام او چه معنی برای ایشان دارد

 !نام او مقدس باد!  عبادت ماست

 

تان بنویسید که هر یک   بیابید؛ در دفتر یادداشتمقدس کتاب این آیات را در -۹
برای . ً                                            گوید و این نام برای شما شخصا چه معنایی دارد در مورد نام عیسی چه می

 .خاطر قدرت نامش وقت صرف کنید پرستش او به

a( ۶ :۹ اشعیا 
b( ۱۷ :۱۶ مرقس 

c( ۱۲ :۱ یوحنا 

d( ۲۴ :۱۶؛ ۱۴-۱۳ :۱۴ یوحنا 
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e( ۱۴ :۵؛ یعقوب ۱۶ :۳ اعمال  

f( ۱۳ :۱۰؛ رومیان ۱۲ :۴ اعمال 

g( ۱۶ :۱۹ مکاشفه 

 

یاب در دسترس داشته باشید، با یافتن سایر آیات مربوط به نام خدا و نام  اگر آیه
 . ، بسیار تقویت خواهید یافت عیسی

 

 ن خداجالل داد :ملکوت تو بیاید

او چنین تعلیم داد که .  مضمون موعظۀ عیسی در انجیل متی ملکوت آسمان است
، پنهان  گنجی را ماند، مخفی شده در زمین که شخصی آن را یافته«ملکوت آسمان 

 ).۴۴ :۱۳متی (» ، آنچه داشت فروخت و آن زمین را خرید نمود و از خوشی آن رفته

َ           در آن مثل ، ملکوت  ، جهان است و گنج ؛ زمین است»  شخص«، عیسی همان  َ
.  عیسی با خون پربهای خود جهان را خرید، اما هنوز مالک آن نشده است.  اوست

القدس هم اینک در دل  ، ملکوتی است که روح گنجی که از نظر جهان پنهان است
کند، برای آن زمان که مسیح  او ایشان را آمادۀ حکومت می. کند ایمانداران کامل می

 .دد و ملکوتش را بر پا داردبازگر

چیزهایی را که « :کند ، از جالل آتی مسیح صحبت می پولس تحت الهام روح
خاطر انسانی خطور نکرد، یعنی آنچه خدا برای  چشمی ندید و گوشی نشنید و به
اما خدا « :کند سپس اضافه می). ۹ :۲اول قرنتیان (»  دوستداران خود مهیا کرده است

گاه که اذهان ما محو حضور مبارک » . ود بر ما کشف نموده استآنها را به روح خ
ِ                                               مسیح و سعادت همراهی با رستگاران تمامی اعضا می ها را برای  شود، خدا حجاب ِ

اندازی از جاللی که مکشوف خواهد شد نشان  زند تا به ما چشم ای کنار می لحظه
مام برنامۀ تعجبی ندارد که ما مشتاق تکمیل و ات). ۲۲و۲۱مکاشفه (دهد 

 . ِ              بخش خدا باشیم رستگاری
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ِ                                                    توانید سهمی در شتاباندن ملکوت خدا داشته باشید؟ متی  دانید که می  آیا می-۱۰
توانید  توضیح دهید چگونه می.  را بخوانید۲ :۱۰ و لوقا ۳۸-۳۷ :۹، سپس متی ۱۴ :۲۴

تان استفاده از دفتر یادداشت. (ِ                                               با شتاباندن ملکوت او در جالل دادن خدا شرکت کنید
 )کنید

چه روز پرشکوهی خواهد بود وقتی که عیسی ملکوتش را برقرار کند، روزی که 
مستحق است برۀ ذبح شده که «  : خواهیم توانست با فرشتگان اطراف تخت او بسراییم

تختنشین و ! ... قوت و دولت و حکمت و توانایی و اکرام و جالل و برکت را بیابد
 ).۱۳-۱۲ :۵مکاشفه (» ! جالل و توانایی باد تا ابداالبادبره را برکت و تکریم و

 : ، بگوییم تا فرا رسیدن آن روز، باشد که تحت مسح روح همواره دعا کرده
 »!ملکوت تو بیاید«

 

  خدمت :ارادۀ تو کرده شود

ارادۀ تو کرده « : ، این است سومین مطلبی که عیسی تعلیم داد که در دعا بگوییم
- ۹ :۲داند؟ در اول قرنتیان  القدس فکر و ارادۀ خدا را می ر از روحچه کسی بهت» .شود
. سازد واسطه روح خود بر ما آشکار می اش را به  به ما گفته شده است که خدا اراده۱۱

؛ با  تواند به ما کمک کند تا برای انجام ارادۀ خدا دعا کنیم او به مؤثرترین وجه می
 . سخ خواهد یافتموعظه شدن کالم خدا، این دعای ما پا

زندگی عیسی سرمشق ماست برای اینکه بدانیم بزرگترین طریق خدمت خدا، 
لوقا (منظور انجام ارادۀ پدر رنج کشید و زحمت دید  عیسی به.  انجام ارادۀ اوست

  ،۱ :۴لوقا (القدس همواره حاضر بود که به او کمک کند  ؛ و روح) مشاهده شود۴۲ :۲۲
. ، زندگی کنید توانید آنگونه که عیسی زیست  شما می). مشاهده شود۱۹- ۱۸ و ۱۴

اش را بجا آورید، زندگی شما  اگر اجازه دهید که همان روح به شما کمک کند تا اراده
 .نیز برکتی خواهد بود برای خدا

و او که « :کند القدس چگونه به ما کمک می گوید که روح  می۲۷ :۸رومیان 
داند زیرا که او برای مقدسین بر حسب ارادۀ  می، فکر روح را  ستها دلکنندۀ  تفحص
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القدس  ، روح دانیم چگونه دعا کنیم حتی هنگامی که نمی» .کند خدا شفاعت می
کند تا ارادۀ خدا در  داند چگونه ما را در دعا کمک کند و او برای ما شفاعت می می

 .زندگی ما کرده شود

  

.  آمادۀ اطاعت و خدمت او باشیم، باید   اگر برای انجام ارادۀ خدا دعا کنیم-۱۱
متی (عیسی به شاگردان گفت که دعا کنند تا خداوند برای حصاد کارگرانی بفرستد 

۹: ۳۶-۳۸.( 

a(خدا چه کسی را فرستاد؟  در پاسخ به دعاهای ایشان ، 

b(کنید؟ توانید در مورد میل خود برای انجام ارادۀ خدا پیاده  این امر را چگونه می  
 

.  کردیم ، در مورد پرستش روحانی یا پرستش در روح صحبت درس در این -۱۲
،  دادن نامش ، جالل ، تسبیح ، احترام پرستش خدا در روح و راستی مستلزم اطاعت

اکنون وقت . باشد می ، و خدمت به ملکوتش ، زندگی پاک و مقدس اش تعهد به اراده
آیا پرستشی . ار دهیدکنید مورد سنجش قر آن است که پرستشی را که نثار خدا می

؟ بهترین راه برای  است بدون معنی واقعی ً                        ، یا صرفا شکلی از پرستش است روحانی
خود . است که او را در روح و راستی پرستش کنید اینکه مقبول خدا واقع شوید، این

القدس معنی حقیقی  هدایت او کنید و اجازه دهید که روح ً                        را در زندگی تماما تسلیم
 . شما بیاموزدپرستش را به



  ۲۱۷القدس  پرستش در روح

  خودآزمایی

 

دور حرف مقابل بهترین عبارت تکمیلی برای جمالت  : ای سؤاالت چند گزینه
 .زیر، دایره بکشید

 

  :ازاست    عبارتدهد، ای که عیسی می ، آب زنده۳۹-۳۷ :۷ بر طبق یوحنا -۱

a(برکت مالی  

b(احکام خدا  

c(مشارکت با خدا  

d(القدس  روح  
 

 باشد؟ ها جزئی از مفهوم خداترسی نمی ن از ایکدام یک -۲

a(هراس   

b(تکریم   

c(جالل دادن   

d(احترام   

e(اطاعت   
 

واسطه حضور خدا  آموزد که هنگامی که به به ما می) ۶-۱ :۶( نمونۀ اشعیا -۳
  : ، خواهیم خواست که شویم لمس می

a(از داوری او بگریزیم  . 

b(او نماییم، خود را تسلیم   خدا را تکریم کرده . 

c(از امیال خود پیروی کنیم  . 
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 ؟  چرا ترس از خدا جزء ضروری پرستش روحانی است- ۴
a(صورت چنین شود که از او اطاعت کنیم زیرا که در غیر این  باعث می 
 . کنیم نمی

b(شود که با احترام به خدا نزدیک شویم زیرا که قدوسیت او را   باعث می
  . ست ا سزاوار محبت و اطاعت ماکنیم و اینکه او تصدیق می

c(تواند تماما ما را کنترل کند، زیرا که بدون  این تنها طریقی است که خدا می                                          ً 
 . ترس توان اطاعت از او را نداریم

 

  :  سراییدن در روح طریقی است برای-۵

a(پرستش او با درک و فهم  . 

b(آشکار شدن فکر روح                    ِ . 

c(جالل دادن خدا . 
 

 ؟ کدام استتوان استفاده کرد  میبرای پرستش که ری  کلمۀ دیگ-۶
a(خدمت   

b(اطاعت   

c(بنا  
 

  : عنوان پرستش بدین معنی است که  اصل خدمت به-۷

a(تواند طریقی باشد برای پرستش روحانی ، می دهیم  هر کاری که انجام می . 

b(تواند در جلسات کلیسا صورت پذیرد  پرستش فقط می. 

c(باشد تر از پرستش لفظی می  اعمال ما مهم. 
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 و جمالت غلط را حرف Tجمالت درست را با حرف  :  غلط-سؤاالت درست 
Fمشخص کنید . 

ارائه  ، رهنمودهای مهمی در خصوص پرستش روحانی۱۲ رومیان فصل -۸ ...
 .دهد می

َ           مثل میش-۹...   ِ             ، در حکم کمک کند که کمک به نیازمندان ها و بزها مشخص می َ
 .  عیسی استِ       به خود

 ، از روحانیت کمتری ، اما نسبت به دعا با روح  دعا با عقل مهم است-۱۰ ...
  . برخوردار است

برخوردش با  توانید احترام یک شخص را به خدا بر اساس نحوۀ  شما می-۱۱. ..
 .نام خدا ارزیابی کنید

 . ملکوت خدا فقط زمانی خواهد آمد که همه خدا را پرستش کنند-۱۲ ...

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

 .باشد  تنها طریق دانستن ارادۀ خدا هدایت شدن توسط روح خدا می-۱۴ ...

 .  خداترسی چیز خوبی است-۱۵ ...

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

 .زبان خود شخص بیان شود پرستش برای اینکه مقبول باشد، باید به -۱۷.. .

کمتری  ِ                                                          سراییدن مزامیر و سرودها نسبت به سراییدن در روح از اهمیت-۱۸ ...
 . برخوردار است

 .باشد  روزه و دعا اغلب با پرستش روحانی همراه می-۱۹... 

 . ، یک عمل پرستشی است  زندگی روزانۀ ما در روح-۲۰... 
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 ها پاسخ صحیح تمرین

 

۷- a( تناسب ایمانشکاربرد آن به   

b( خدمت  

c( تعلیم  

d( تشویق  

e( بخشش سخاوتمندانه  

f( حکومت با سعی بلیغ  

g( انجام آن با خوشی  

h( خوراک دادن به او 

i( چیزی برای نوشیدن به او دادن  
 

۱- a(  رفیع و جالل یافته)سرافراز شده .( 

b( ترس  

c( عنوان نجس به  

d( غال آتش مذبح خداذواسطه  به 

e( مطیع  
 

۸- a( اند اند داده پاسخی است که شنوندگان به نیازهایی که مشاهده کرده. 

d( خدمت به نیازهای انسانی همانند خدمت به اوست . 

f( قصور از پاسخگویی به نیازهای مردم در همه جا، به مثابۀ قصور نسبت به 
 . مسیح است

g( ا را منعکسپرستش اگر با اعمال همراه نباشد، محبت شخص به خد 
 . ً                                 سازد؛ چنین پرستشی اساسا مرده است نمی

 

 ترس عظیمی کل کلیسا و تمام کسانی را که ماجرای حنانیا و سفیره را -۲
 . شنیدند، در بر گرفت
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۹- a( پدر سرمدی ، خدای متعال دهنده ، تسلی از عجیباست    عبارتنام او ،  ،
  . سرور سالمتی

b( شدند  میدیوها در نام او بیرون رانده.  

c( شویم واسطه نام او، بدل به فرزندان خدا می به .  

d( و  ، دعاهای ما پاسخ داده شده کنیم هنگامی که در نام او استدعا می ،
  .شوند مان برآورده می نیازهای

e( در نام او شفا هست .  

f( شود نجات در نام او داده می.  

g( او شاه شاهان و خداوند خداوندان است . 
 

  به. دهید، ممکن است متفاوت باشد ای که شما مورد استفاده قرار می جمه تر-۳
 :ها باشد تان باید شبیه این های ، پاسخ حال هر

a(دارد  مرا از گناه باز می. 

b(تا ایشان و فرزندان ایشان را نیکو باشد . 

c(حکمت   

d(یابد ، تا ابد دوام می  طاهر بوده. 

e(ایشان را از موت برهاند . 

f(نجات   

g(مورد محبت و رحمت قرار خواهد داد . 

h(چشمۀ حیات است  . 

i(های وی شفا خواهد بود  بر بال. 

j(رحمت   

k(کند  در شما کار می. 

l(پاداش   
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توانم دعا کنم تا  من می : پاسخ پیشنهادی ما این است.   پاسخ خودتان-۱۰
فرصت را  وانند بشنوند و اینایمانداران با انجیل به سراسر جهان بروند تا همگان بت

 .دهنده بپذیرند عنوان خداوند و نجات بیابند که مسیح را به
 

 .  خدمت علنی)g تهور، و )c همۀ اینها عناصر ضروری هستند به استثناء -۴
 

۱۱- a(  که در حال دعا بودند فرستادرا همان شاگردانی. 

   b( انجام ارادۀ خدا بر توان انتظار داشت که اگر برای می.  پاسخ خودتان                      ِ
باید آماده .  کار خواهد گرفت اش ما را به ، او برای تحقق اراده روی زمین دعا کنیم

 . باشیم که او را خدمت کنیم
 

۵- a(  کنم با روح خود دعا می«گوید   رسول وقتی که می-دعا در روح ، «
برای ابراز  کند، در مواقعی که ای دعا می شود که وی به زبان ناشناخته مشخص می
 .تواند کلمات مناسبی را بیابد پرستش نمی

b(  کند تا از طریق موسیقی احساسات باطنی  به ما کمک می-ترنم در روح  
 . ، تسبیح و پرستش را ابراز کنیم شادی

 

برید، متفاوت  کار می ای که به پاسخ شما ممکن است بر حسب ترجمه : تذکر-۶
 . باشد، اما معنی آنها یکسان است

a( ... متبدل شدن از طریق تازه شدن فکر. 

b( ... با قضاوتی متعادل به  بر طبق میزان ایمانی که خدا به شما داده است ،
 .خود بیندیشید

c( ... تان را حفظ کنید و خداوند را خدمت نمایید شور و شوق روحانی. 

d( ... مایل به آمیختن با افراد اقشار پایین                                    ِ . 

e( ... ظر همگان درست استآنچه که در ن . 

f( ... ب خدا باقی گذاشتن ضجایی برای غ) اجازه بدهیم که خدا آن را در
 ).دست بگیرد



 

 نهمدرس 

  عطایای روحانی

 

القدس را خواهد فرستاد تا در ایشان  عیسی وقتی به شاگردانش وعده داد که روح
از آنچه آن من او مرا جالل خواهد داد زیرا که « :ساکن شود، به آنان چنین فرمود

عبارت دیگر،  به). ۱۴ :۱۶یوحنا (» است خواهد گرفت و به شما خبر خواهد داد
 . القدس مسیح را بر جهان آشکار خواهد ساخت روح

کند، این است که به جهان نشان دهد که  به این منظور، یکی از کارهایی که او می
اسطه عطایای روح انجام و او این کار را به. تواند انجام دهد خدا چه چیزهایی می

، فرا گرفتیم که پدر، پسر و  پیشینهای   درسآورید که در یکی از یاد می به. دهد می
این هر . باشند ، در همه جا حاضر می ، قدرت مطلق بوده القدس دارای علم مطلق روح

.   آمده آشکار شده است۱۰-۸ :۱۲های روح که در اول قرنتیان  سه صفت در تجلی
دهد که خدا زنده است و به نیازهای مردم  طبیعی روح گواهی می مافوقهای  تجلی

 .دهد تا بدن مسیح را بنا کند القدس عطایا را به کلیسا می روح. توجه دارد

طور  های روح را به ً                                                قطعا توجه کردید که ما اصطالحات عطایای روح و تجلی
های  همان فعالیت، هر دو داللت بر  ؛ این اصطالحات بریم کار می معنی به هم
اش به ایمانداران  طبیعی خود را بر حسب اراده او عطایای مافوق. القدس دارند روح

 بنای بدن ایمانداران و جالل یافتن مسیح هدف از بخشیدن این عطایا. کند عطا می
 .است

، خواهیم دید که آنها چگونه  اختصار عطایای روح را مطالعه کرده ، به در این درس
 .سازد ، و از طریق کلیسا، به جهان آشکار می  را به کلیسایشقدرت عیسی
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  رئوس مطالب 

  مقدس کتابِ              بررسی اشارات 

  عطایای تکلمی

  عطایای قدرت

  ای عطایای مکاشفه

 

  اهداف درس

  :، باید بتوانید پس از مطالعۀ این درس

،  ار بیان کردهو  آمده است فهرست۱۲ُ                                  نه عطای روح را که در اول قرنتیان  ●
 .تعریف مختصری از هر یک ارائه دهید

 .هدف عطایای روح را بیان کنید ●

 .ای از روح را دریافت کند تواند عطیه توضیح دهید چه کسی می ●

نیاز به عملکرد عطایای روح در کلیسای امروزی و میل به دریافت عطایا را  ●
 .مورد ارزیابی قرار دهید

 



  ۲۲۵عطایای روحانی 

  های یادگیری فعالیت

ً                             لطفا تمام آیات تعیین شده را .  درس را به همان شیوۀ دروس قبلی مطالعه کنید- ۱
 .را انجام دهید ها تمرین ، تمام خوانده

، و رومیان ۱۴ و ۱۲های  ، اول قرنتیان فصل ِ              درآمد این درس عنوان پیش  به- ۲
 . را بخوانید۱۲فصل 

 .ا کنترل کنیدخود رهای   پاسخ خودآزمایی انتهای درس را انجام دهید و- ۳

  

  متن درس

  مقدس کتابِ              بررسی اشارات 

 

سازد که کلیسای  روشنی آشکار می ها به بررسی کتاب اعمال رسوالن و رساله
، عطایایی  این تجلیات. کرد القدس را تجربه می ً                                   اولیه مرتبا تجلیات مافوق طبیعی روح
اما .  بودشان بنای کلیسا و جالل دادن عیسی بودند برای جمع کلیسا و هدف

ساخت، ایماندارانی  القدس این عطایا را از طریق فرد فرد ایمانداران متجلی می روح
 .، به او اجازه داده بودند که از طریق ایشان کار کند ً                                که خود را تماما تسلیم روح نموده

ترین آنها در  کامل.   اشارات چندی به عطایای روحانی شده استمقدس کتابدر 
در اینجا پولس رسول تعالیمی در مورد کاربرد . شود  یافت می۱۴و  ۱۲اول قرنتیان 

، ۱۲ در اول قرنتیان ۱۱ تا ۴های  در آیه. دهد مناسب عطایا به کلیسای قرنتس ارائه می
ها انواع  ؛ و خدمت ها انواع است ولی روح همان و نعمت«  : ُ                    نه عطیه قید شده است
همان خدا همه را در همه عمل   لیکنها انواع است و عمل.  است اما خداوند همان

زیرا یکی را . شود ولی هر کس را ظهور روح به جهت منفعت عطا می. کند می
، به حسب همان  شود و دیگری را کالم علم ، کالم حکمت داده می وساطت روح به

و .  های شفا دادن به همان روح و یکی را ایمان به همان روح و دیگری را نعمت.  روح
 قوت معجزات و دیگری را نبوت و یکی را تمییز ارواح و دیگری را اقسامیکی را 
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ها همان یک روح فاعل است  در جمیع این  لیکن.ها  زبانو دیگری را ترجمۀ ها زبان
 ».کند حسب ارادۀ خود تقسیم می ً                    که هر کس را فردا به

خی از بر. اند ، که هشت عطیه در آن قید شده  آمده است۲۸دومین اشاره در آیۀ 
و خدا قرار «  :اند عنوان عطایای خدمت تلقی شده  بهمقدس کتابها توسط فضالی  این

، پس  ، بعد قوات ، دوم انبیا، سوم معلمان اول رسوالن داد بعضی را در کلیسا
  ».ها  زبانهای شفا دادن و اعانات و تدابیر و اقسام نعمت

، و در فهرست دوم  یاست، تأکید بر روی عطا شایان ذکر است که در فهرست اول
 .اند تأکید بر افرادی است که عطایا را دریافت کرده

 

اند؛ آنها  ، سه عطا هست که در فهرست اول قید نشده  در فهرست دوم-۱
 ......................................کدامند؟ 

 

ا آیا همه رسول هستند، ی«  :پردازد  می۲۸ به توضیح آیۀ ۳۰-۲۹های  پولس در آیه
 های شفا دارند، یا همه به ؟ یا همه نعمت ، یا همه قوات همه انبیا، یا همه معلمان

 »کنند؟ متکلم هستند، یا همه ترجمه می ها زبان

اولین آنها رومیان .  الزم است به دو اشارۀ دیگر به عطایای روحانی توجه کنیم
عنوان  خدمت مسیحی بههنگام اشاره به  ها را به ، این آیه۸باشد؛ در درس   می۶-۸ :۱۲

 . اختصار مطالعه کردیم ، به عملی پرستشی

طبق فیض خود به ما داده است  بنابراین ما باید عطایای مختلفی را که خدا بر«
فراخور ایمانی که داریم ه اگر عطیۀ ما اعالم کالم خداست باید آن را ب : بکار ببریم
اگر تعلیم دادن است باید تعلیم .  اگر خدمت کردن است باید خدمت کنیم.  انجام دهیم

مرد بخشنده باید با سخاوت و مدیر، .  اگر تشویق دیگران است باید چنان کنیم.  بدهیم
نقل از (» باید پر کار باشد و شخص مهربان با خوشی خدمت خود را انجام دهد

 .)ترجمۀ مژده برای عصر جدید
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شتمل است بر توضیح  آمده است و م۱۳-۱۱ :۴، در افسسیان  چهارمین اشاره
و او بخشید بعضی رسوالن و بعضی انبیا و بعضی مبشرین «  :هدف از عطایا در کلیسا

، برای بنای  ، برای کار خدمت و بعضی شبانان و معلمان را، برای تکمیل مقدسین
، تا همه به یگانگی ایمان و معرفت تام پسر خدا و به انسان کامل به اندازۀ  جسد مسیح
 ». سیح برسیمقامت پری م

  : در اینجا سه هدف در مورد عطایا قید شده است

   بنای بدن مسیح- ۱

   وحدت در ایمان و شناخت عیسی- ۲

   گونگی  بلوغ روحانی یا مسیح- ۳
  

 در هر ستون. تان جدولی با چهار ستون عمودی تهیه کنید  در دفتر یادداشت- ۲
نام هر  سپس. ، بنویسید  کرده، یک دسته از آیاتی را که راجع به عطایا بحث عمودی

پس از . بنویسید ، زیر اولین دسته از آیات در ستون عمودی عطا را در یک ستون افقی
، همان عطا را در آیات بعدی جستجو کنید و اگر آن عطا در این آیات نیز قید شده  آن

 .یدمنظور، به نمونۀ زیر توجه کن به این. باشد، در همان ستون عمودی یادداشت کنید

 
  ۱۱ :۴افسسیان   ۸ -۶ :۱۲رومیان   ۳۰ -۲۸ :۱۲ قرنتیان ۱  ۱۱ -۷  :۱۲ قرنتیان ۱

   قید نشده   قید نشده  عطایای شفا  عطایای شفا
        
 

ً                          ها تماما با یکدیگر تلفیق  شود که اگر این فهرست استانلی هورتون یادآور می
واضح است . اشد عطیه وجود داشته ب۲۰ تا ۱۸ً                               شوند، این امکان هست که مجموعا 

 مقدس کتابباشند؛ برخی از دانشمندان  که برخی از آنها از یکدیگر قابل تفکیک نمی
ما . توان به عطایای خدمت و عطایای روحانی تقسیم کرد بر این باورند که آنها را می

 ۱۱-۷ :۱۲گانه که در قرنتیان  ُ                     ، از فهرست عطایای نه در بررسی مورد نظر خودمان
  : ایم ما آنها را به سه دسته به ترتیب ذیل تقسیم کرده. ه خواهیم کرد، استفاد آمده
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 ها انواع است ولی روح هماننعمت

 . ، و نبوتها  زبان، ترجمۀها  زبان:  عطایای تکلمی- ۱

 . ، شفا، معجزات ایمان :  عطایای قدرت- ۲

 . ، کالم حکمت ، کالم معرفت تشخیص ارواح : ای عطایای مکاشفه - ۳

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
  

القدس  ، حاکی از حضور مطلق روح عطایای تکلمینظر محققین این است که 
؛ عطایای قدرت نیز بر قدرت مطلق او تأکید )یعنی حضور او در همه جا(باشد  می

نکتۀ مهمی . سازد ، علم مطلق او را بر همه چیز متجلی می ای دارد؛ و عطایای مکاشفه
القدس  ح، تجلیات رو خاطر داشت این است که تمامی عطایای روحانی که باید به
 .کند ِ                                                واسطۀ ایماندار پر از روح برای بنای کلیسا عمل می هستند که به

 

  عطایای تکلمی

 

  هنگام دریافت تکلم به

شود، یعنی یک  کند که با صدای بلند گفته می عبارت تکلم به آن چیزی اشاره می
است ی یها  زبانکنندۀ تکلم به انواع ، این اصطالح توصیف در این مفهوم.  بیان صوتی
القدس تعمید  وقتی کسی در روح. بخشد شان را می القدس قدرت تکلم که روح

تکلم . هنگام دریافت نامید توان تکلم به ِ                                  یابد، نخستین گواه فیزیکی آن را می می
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شود در مورد اینکه شخص عطیۀ  هنگام دریافت اولین نشانۀ فیزیکی تلقی می به
شخص پذیرنده بر آمدن .  یافت کرده استالقدس را که عیسی وعده داده بود در روح

هنگام  ، قوت تسبیح خدا، و شجاعت مقدس را به یابد، زیرا که شادی روح آگاهی می
هنگام  القدس به وقتی که روح. کند فراوانی تجربه می پرستش و جالل دادن خدا به

-۵ :۸ان رومی(تولد تازه در ما عمل کرد، این آگاهی را به ما داد که فرزند خدا هستیم 
سازد تا طبیعت کهنه خود را از خود دور نماییم  او همچنین ما را قادر می). ۱۶

آید، به طریق پرشکوه و  ً                             بعدا وقتی که در پری تعمید می). ۳۲-۱۷ :۴افسسیان (
این عطا، در روز پنطیکاست بر . کند ، قدرت شهادت دادن را عطا می جدیدی

ای  لذا این تعمید، تجربه. ز آن مسیح شده بودندً                                   شاگردان نازل شد، شاگردانی که قبال ا
 ).۷- ۱ :۱۹؛ ۱۷-۱۴ :۸اعمال (بود متعاقب تولد تازه 

ِ         یهودیان . موجب حیرت جمعیت شد ها  زباندر روز پنطیکاست پدیدۀ تکلم به
ایشان از . ، گرد آمدند های جهان آن صدا را شنیده خداترس از بسیاری از سرزمین

ِ                                                     دا که به زبان خود ایشان توسط پیروان جلیلی عیسی اعالم انگیز خ شنیدن کار شگفت
  .شد حیرت کردند می

ی مقدس کتاباز آنجا که این پدیده غیر قابل توضیح بود، پطرس رسول توضیحی 
 ها  زبان، در این مناسبت. ، واکنش روحانی پرشکوهی بود نتیجۀ آن. از آن را ارائه داد

کردند،  ای که مشاهده می نان مبنی بر اینکه پدیدهایما نشانۀ مافوق طبیعی بود برای بی
 ).۲۲ :۱۴اول قرنتیان (عطای الهی بود 

 

ای است برای دیگران تا بدانند که شخص عطیۀ  نشانه ها  زبان تکلم به-۳
، گزارش اولین خدمت پطرس ۱۰در اعمال فصل .  القدس را دریافت کرده است روح

در کدام مرحله .  را بخوانید۴۶- ۴۴های  هآی.  رسول در بین غیریهودیان آمده است
القدس را دریافت  پطرس و دیگر ایمانداران دریافتند که غیریهودیان عطیۀ روح

 )یک پاسخ را انتخاب کنید(اند؟  کرده

a(وقتی که در آب تعمید گرفتند . 
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b(وقتی که دعای توبه را خواندند . 

c(ا تسبیح خواندند، خدا ر نموده ها  زبان وقتی که شروع به تکلم به. 

d(طور مثبت به موعظۀ کالم واکنش نشان دادند  وقتی که به. 

 

.  کنند و نه گویندۀ آن ِ                                                    در اکثر موارد، زبان مورد تکلم را نه شنوندگان درک می
ِ         ، ستایش  هنگام دریافت در تکلم به ها  زباننیازی هم به ترجمه نیست زیرا هدف

، اما  ِ                                    ناشناخته برهانی است بر اعتبار تجربهگرچه زبان . ، یعنی خدا بخشندۀ عطاست
دهد،  ایمان را بیش از هر چیز دیگری تحت تأثیر قرار می گویا آن چیزی که مردم بی

 ).۱۳ :۴اعمال (دهد  تغییری است که در شهادت ایمانداران رخ می

 

  تکلم خصوصی

 ابهام ممکن است باعث ها  زبان در مورد تکلم به انواع مختلفمقدس کتابتعلیم 
مختلف را ی ها  زبانگردد مگر آنکه تفاوت میان هدف تکلم علنی و خصوصی به

، یعنی برای خیر و   تکلمی علنی است۱۰ :۱۲در اول قرنتیان  ها  زبانتجلی.  درک کنیم
از آنجا که هدف این عطیه بنای ).  مشاهده شود۷آیۀ (باشد  منفعت عامه می

  .ندگان ترجمه شود، باید همیشه برای بنای شنو کلیساست

. باشد برای بنای شخصی ایماندار می ها  زباناز سوی دیگر، تکلم خصوصی به
؛  خوانید، نیازی به ترجمه نیست کنید یا سرود می وقتی در تنهایی در روح دعا می

به ). ۴ و ۲ :۱۴اول قرنتیان (شود  باعث بنای ایماندار می ها  زبانِ                خود عمل تکلم به
بود،  توانید به طریقی دعا کنید که بدون آن هرگز ممکن نمی القدس می کمک روح

 . رانید که فقط خطاب به خداست زیرا که در روح رازهایی را بر زبان می

، هشیاری نسبت به حضور ها  زبانیکی از بزرگترین برکات تکلم خصوصی به
 را شما« :کنیم که فرمود ، این وعدۀ عیسی را تجربه می در چنین شرایطی.  خداست

 ).۱۸ :۱۴یوحنا (»  آیم ؛ نزد شما می یتیم نخواهم گذاشت
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.  کننده است هنگام پرستش خدا، فقط برای خود تکلم به ها  زبانتکلم خصوصی به
دهید که  القدس اجازه می تا زمانی که به روح.  چنین تکلمی فقط خطاب به خدا است

خدا « :پولس فرمود. ر شویدتوانید همیشه از این تجربه برخوردا در شما کار کند، می
؛ )۱۸ :۱۴اول قرنتیان (»  زنم حرف می ها  زبانکنم که زیادتر از همۀ شما به را شکر می
کند،  در پرستش خصوصی خود اشاره می ها  زبانً                        ، پولس ظاهرا به تکلم به در این آیه

کند دهد به زبان معمولی خود دعا  گوید که در جمع ترجیح می ، می۱۹زیرا که در آیۀ 
 .تا دیگران نیز بهره ببرند

  

طور  به ها  زبانیک تفاوت مهم میان تکلم به.) یک پاسخ را انتخاب کنید (-۴
  ............ ، این است که طور علنی خصوصی و به

a(کس را بنا  های خصوصی هیچ کند و تکلم های علنی کلیسا را بنا می  تکلم
  .کند نمی

b(های خصوصی نیازی به کرد، حال آنکه تکلمهای علنی را باید ترجمه   تکلم 
  .ترجمه ندارند

c(های  تکلم تواند عطیۀ تکلم خصوصی را داشته باشد، حال آنکه  همه کس می
 .شود ً                                 علنی صرفا به رهبران کلیسا عطا می

 

  های علنی تکلم

 ، ترجمۀها  زبان:اند های علنی تلقی شده عنوان تکلم سه تجلی روح است که به
 .  نبوت، وها زبان

ً                                                     در جمع همواره برای گوینده ناشناخته است و معموال برای  ها  زبان تکلم به-۱
 .همیشه باید ترجمه شوند ها  زباناین. باشند شنوندگان نیز ناشناخته می

ْ                                    کند و مترجم آن را به زبان خود بیان  القدس عطا می را روح ها  زبان ترجمه-۲
، مترجم  ضمن در. شناسد را نمی ها  زبانآنطور خودآگاه  ِ              مترجم زبان به. کند می
 . باشد، یا شخص دیگری ها  زبانکننده به ِ               تواند خود تکلم می
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 علنی است به زبان مأنوس شنوندگان که از سوی روح عطا تکلمی نبوت -۳
 .شود می

به همان .  ِ                                                 و ترجمۀ آن بیشتر بنای کلیساست تا بنای شخص گوینده ها  زبانهدف
، یا  ها در جلسۀ عبادتی هنگام حضور غریبه به.  ت نیز بنای کلیساست، هدف نبو ترتیب

 . ، عطای نبوت بسیار مفید و مناسب است ِ                    در صورت نبودن مترجم

 

شوند، چرا نبوت  ترجمه نمی ها  زبانوقتی که.  را بخوانید۵-۱ :۱۴ اول قرنتیان -۵
 ؟  ستها  زبانتر از مهم

 

کاربرد این عطایا باعث تشویق و .  کی استو ترجمۀ آنها ی ها  زبانهدف نبوت و
القدس از طریق آنها نیازهایی را که در  شود، چرا که روح نصیحت و تسلی کلیسا می

). ۱۵- ۱۰ :۲؛ اول قرنتیان ۲۷- ۲۶ :۸رومیان (سازد  کند، برطرف می کلیسا مشاهده می
هدایت طور خاص  القدس کلیسا را به در مواردی روح. شود بدینسان کلیسا بنا می

 مقایسه ۳-۱ :۱۳ را با ۸ :۱اعمال (انجام برساند  ها فعالیتی به کند که برای صید جان می
  ).کنید

در مواقع دیگر، او ارادۀ خود را از طریق منع خادمین خود از انجام برخی کارها 
روشنی در اعمال  هدف دیگر نبوت به). ۱۰- ۶ :۱۶اعمال (گذارد  موقع اجرا می به
را به پولس نشان »  امور آینده«القدس  شود، هنگامی که روح ده می مشاه۱۰-۱۱ :۲۱
طور  دانیم که پولس رسول به  میمقدس کتاباز سایر آیات ). ۱۳ :۱۶یوحنا (دهد  می

؛ در موارد دیگر، این پیام )۱۱ :۲۳اعمال (کرد  مستقیم از خداوند پیام دریافت می
ها  همۀ این). ۲۴-۲۳ :۲۷اعمال  (شد وساطت یک فرشته عطا می طور غیرمستقیم به به

 .باشد حاکی از توجه خداوند به حیات روحانی کلیسا و رشد و توسعۀ آن می

، اما دعاهای  و ترجمۀ آنها نیامده است ها  زبانهای دیگری از در عهدجدید، نمونه
؛ و ۷۹- ۶۸، ۵۵-۴۷ :۱لوقا (های نبوتی نامید  توان آنها را پیام چندی وجود دارد که می

، بر پایۀ توجه وسیع رسول به این موضوع در  حال با این).  مشاهده شود۲۹-۳۲ :۲
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وفور در قرنتس مشهود  توانیم نتیجه بگیریم که عطایای تکلمی به ، می۱۴اول قرنتیان 
 . بوده است

توأم با ترجمه را ی ها  زبانها و چه توان نتیجه گرفت که چه نبوت بدینسان می
تان پیش آمده  شاید این تجربه برای. کرده تا آن را بنا کند میالقدس به کلیسا عطا  روح

اید که واعظ در واقع نبوت  ، ناگهان احساس کرده ای هنگام شنیدن موعظه باشد که به
؛ این امر  القدس است ای خاص از جانب روح گونه ، یعنی پیامش به کند نه موعظه می
 .گردد طور خاصی باعث بنای کلیسا می به

اید عملکرد این عطایا را مورد تشویق قرار دهد، زیرا که حضور و برکت کلیسا ب
، مهم است که ظرف خاکی  ضمن اما در. آورند القدس را به مجمع ایمانداران می روح

سوی خدا جلب  سوی خود، بلکه به القدس باشد تا توجه را نه به و انسانی تسلیم روح
 .کند

این جهت برای مسیحیان قرنتس نوشت  اول قرنتیان را از ۱۴پولس رسول فصل 
القدس مورد سوء استفادۀ  چون دریافته بود که این عطایای مافوق طبیعی روح

و ترجمه یا نبوت به هر طریقی از حرکت روح  ها  زباناگر. اند ایمانداران قرار گرفته
 نباشند، مشخص است مقدس کتابدر بین ایمانداران بکاهد، یا اگر همسو با تعالیم 

  .  این امر کار جسم است و نه روحکه

لیکن « : کند که مشتاق عطایای روحانی باشیم پولس رسول ما را ترغیب می
در پی محبت بکوشید و «). ۳۱ :۱۲اول قرنتیان (» های بهتر را به غیرت بطلبید نعمت

 ).۱ :۱۴اول قرنتیان (» ً                                                       عطایای روحانی را به غیرت بطلبید، خصوصا اینکه نبوت کنید

 

 .حرف مربوط به عبارات صحیح در مورد عطایای تکلمی را انتخاب کنید -۶

a(کند توأم با ترجمه اشاره می ها  زبانهنگام دریافت به  عبارت تکلم به. 

b(باشد در خلوت همواره خطاب به خدا می ها  زبان تکلم به. 

c(ین ا القدس را یافته  اولین نشانۀ فیزیکی در مورد اینکه شخصی تعمید در روح
 .ناشناخته تکلم کندی ها  زباناست که به
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d(القدس را برای شخص  ، حس متبارک حضور روح القدس  تعمید در روح                   ِ
 .کند آورد و همچنین شادی عظیم و شجاعت مقدس را ایجاد می همراه می پذیرنده به

e(ستها  زبان، تکلم به ترین تکلم علنی  مهم . 

f(باشند تر از نبوت می توأم با ترجمه بسیار مهمی ها  زبان. 

g(نبوت از نظر پولس رسول یکی از بزرگترین عطایا تلقی شده است  . 

h(باشد های علنی بنای کلیسا می  هدف تکلم. 

i(شده را  کند، هرگز معنی کلمات تکلم تکلم می ها  زبان وقتی که شخصی به
 .داند نمی

j(؛  است مانداران مقصود عملکرد عطایای تکلمی جالل دادن خدا و تقویت ای
 . باشندمقدس کتاببنابراین این عطایا باید همواره همسو با 

k( یک پیام نبوتی ممکن است حامل کالم جدیدی از طرف خدا باشد که در 
 . ای به آن نشده است  اشارهمقدس کتاب

 

  عطایای قدرت

 

ثبت شده  ها انسان ؛ در آن کارهای خدا در میان  کتاب عمل استمقدس کتاب
انجام  القدس عاملی است که ارادۀ پدر را به در دروس پیشین دریافتیم که روح.  است
.  القدس در خلقت در کار بوده است مشاهده کردیم که قدرت متعال روح. رساند می

آسای خود را در زندگی قوم برگزیدۀ خدا در  سپس دیدیم که او قدرت معجزه
قوات و  ها انسان ا مسح نمود تا در میانً                        بعدا دیدیم که او عیسی ر. عهدعتیق ظاهر کرد

 .عمل آورد معجزات به

القدس  وقتی که عیسی پس از قیامش جهان را ترک کرد، گفت که وقتی که روح
تری را به  عنوان مددرسان انسان بگیرد، شاگردان حتی کارهای عظیم جای او را به

ی است از کارها و کتاب اعمال رسوالن گزارش). ۱۲ :۱۴یوحنا (ظهور خواهند رساند 
 .، آنگونه که عیسی وعده داده بود القدس قوات روح
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او در . کند القدس امروز نیز با قوت و معجزات بر روی زمین عمل می روح
هدف این . کند طلبند کار می زندگی ایماندارانی که به غیرت عطایای قدرت او را می

ا عبارتند از عطایای ایمان، این عطای. باشد عطایا بنای کلیسا و جالل دادن خدا می
 .شفا، و معجزات

 

  ایمان

ای است که آن را نباید با  بخشد، ایمان ویژه القدس آن را می عطای ایمان که روح
هنگام نشستن بر روی صندلی نشان  ایمان معمولی و انسانی اشتباه کرد، ایمانی که به

ین آن ایمان همچن.  دهیم و مطمئنیم که صندلی ما را نگه خواهد داشت می
، آن ایمانی نیز  ضمن در. کند هنگام توبه عطا می بخشی نیست که خدا به ما به نجات

القدس که انسان  باشد و ناشی است از رابطۀ زنده با روح نیست که جزو ثمرۀ روح می
ثمره روح را در درس بعدی مطالعه (کند  اش هدایت می را در سلوک مسیحی روزانه

 ).خواهیم کرد

بخشد و  القدس می ، افاضۀ خاصی از ایمان است که روح یمان در واقععطای ا
ناپذیر به اینکه خدا  جا کرد؛ اعتمادی است تزلزل ها را جابه توان کوه واسطه آن می به

 !سازد درست در لحظۀ نیاز، آنچه را که الزم است فراهم می

ِ               تون آتش ملتهب بینیم که قرار بود در  چنین ایمانی را در آن سه مرد یهودی می
؛ و نیز ایمان دانیال است وقتی که به چاه شیران )۱۸- ۱۶ :۳دانیال (افکنده شوند 

؛ همچنین ایمان پطرس رسول است که شب پیش از )۲۲-۲۱ :۶دانیال (افکنده شد 
 ).۶ :۱۲اعمال (آسودگی خوابیده بود  ، به اعدامش
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مرا « :به مرد لنگ چنین بگویدهمان ایمان است که برای پطرس ممکن ساخت که 
و ). ۶ :۳اعمال (»  بخرام... به نام عیسی .  دهم ، اما آنچه دارم به تو می طال و نقره نیست

، به بصیرت بیشتری در مورد ماهیت این شفاها دست  در موردی مشابه! او خرامید
مرد لنگ که )  القدس خاطر حساسیتش به روح به(، دریافت  پولس در لستره.  یابیم می

خود های   پایبر« : ِ                                   او با اعمال ایمان با صدای بلند گفت. ایمان شفا یافتن را دارد
القدس و ایمان بود  همین نوع حساسیت به روح). ۱۰- ۸ :۱۴اعمال (» ! راست بایست

ُ                    ، اسمیت ویگلزورت  که به یک مبشر پر از روح ْ ِ)Smith Wigglesworth( شهامت 
، وارد اتاق بیمارستانی شود و زنی در حال مرگ را از  داد تا در اوائل قرن بیستم

و او ! بسترش برخیزاند و در کنار دیوار بایستاند و در نام عیسی دعا کند که شفا یابد
 ! شفا یافت

با وجود آنکه عطیۀ ایمان از بین عطایای قدرت از کمترین جنبۀ نمایشی 
،  این ایمان ویژه.   اساسی است، ، اما برای ظهور عطایای شفا و معجزه برخوردار است

اش به برخی افراد  القدس مطابق اراده ، توسط روح همانند تمامی عطایای روح
 . برگزیده داده شده است

 

 .تان از عطیۀ ایمان بنویسید  چند مثال از تجربۀ شخصی-۷
 

. ، با توصیف هر یک از سمت راست انطباق دهید  نوع ایمان را از سمت چپ-۸
 .ابی خود را در فضاهای خالی بنویسیدشمارۀ انتخ

 ...a( خواهد  تان راهنمایی اعتماد به اینکه خدا شما را در سلوک مسیحی روزمره
 .کرد

 ...b( شما  ای بشوید و آن را برانید، دوچرخه اطمینان به اینکه اگر سوار دوچرخه 
  .، هر جا که بخواهید خواهد برد را نگه داشته

 ...c( مسیح را بپذیرید، او شما را   اگر گناهان خود را اعتراف کردهاعتقاد به اینکه ،
 .از داوری ابدی نجات خواهد داد
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 ...d( القدس مبنی بر اینکه هر چه در نام عیسی بطلبید، او  اعتماد خاص به روح
 .آن را انجام خواهد داد

  بخش ایمان نجات) ۱     

  عطای ایمان) ۲     

   عنوان ثمرۀ روح ایمان به) ۳     

  ایمان معمولی )۴    

 

 عطایای شفا

صورت جمع آمده  ، عطای شفا به۳۰ و ۹ :۱۲اید که در اول قرنتیان  آیا توجه کرده
خواهد که همه بدانند که  القدس می کنم روح ؟ فکر می»های شفا نعمت«، یعنی  است

 .به حد کفایت عطایایی وجود دارد که شفای هر نوع بیماری را میسر سازد

رسد که این عطایا بیشتر با هدف بشارت عطا  نظر می ، به  اولیهدر کلیسای
پذیرفتند تا نام مسیح جالل یابد  شفاها انجام می.  اند تا برای بنای بدن مسیح شده می

آنچه خدا برای اعضای کلیسا تدارک دیده بود، در ).  مشاهده شود۱۳-۱ :۳اعمال (
کشیشان کلیسا را طلب کند « باید ِ                              آمده است و طبق آن عضو بیمار۱۵-۱۴ :۵یعقوب 

،  و دعای ایمان. تا برایش دعا نمایند و او را به نام خداوند به روغن تدهین کنند
 ».مریض شما را شفا خواهد بخشید و خداوند او را خواهد برخیزانید

کند که گناهان خود را به یکدیگر اعتراف  یعقوب رسول مسیحیان را تشویق می
بدیهی است که شفای یک مسیحی مستلزم .  دعا کنند تا شفا یابند، برای یکدیگر کرده

نیازهای .  گذاردن یک مبشر دارای عطایا بر روی بیمار است چیزی بیش از دست
واسطه کنش و واکنش در مجمع ایمانداران برطرف  وجود دارد که باید بهیی  ا روحانی
 .شوند

 

 ر برابر این شفا از خود نشانمردم چه واکنشی د.  را بخوانید۱۳-۱ :۳ اعمال -۹
  ....................................دادند؟
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 .......................................؟   پطرس چه هدفی را برای شفا در نظر داشت-۱۰
 

ِ                                 سپس دور حروف مقابل عبارات صحیح .  را بخوانید۱۸-۸ :۱۴ اعمال -۱۱ ِ
 .ای بکشید مربوط به شفای مرد لنگ دایره

a( این آیات متضمن این است که هم مرد لنگ و هم پولس رسول ایمان شفا را 
 .داشتند

b(مردم بالفاصله تشخیص دادند که شفا از خدا بوده است  . 

c(پولس و برنابا از پذیرفتن هر گونه افتخار شخصی برای این شفا امتناع  
 .ورزیدند

d(ن فرصت داده شود تا مسیح طور بدیهی این بود که به رسوالن ای  هدف شفا به
 .، پیام انجیل را اعالم کنند را جالل داده

e(بعد از آنکه ایشان این امر را توضیح دادند، مردم دیگر ایشان را پرستش  
 .نکردند

 

تواند انتظار داشته باشد که شاهد عطایای شفا از جانب  کلیسای پر از روح می
ت که به همه قدرت مطلق برای شفای القدس باشد، اما این امر متضمن این نیس روح

کالم خدا . دهد القدس عطایا را به دلخواه خود می روح. ها داده شود همه بیماری
هدف همواره جالل دادن مسیح است و نه .  دهد که عطایای او را بطلبیم تعلیم می
اگر او شما را بر .  القدس حساس باشیم نکتۀ مهم این است که به هدایت روح.  انسان

ً                                                                  آن دارد که یک عطیۀ روحانی را اعمال کنید، باید کامال مطیع او باشید ِ. 

 

  قوت معجزات

ِ                                 متوقف شدن جریان عادی طبیعت توسط  :توان اینگونه تعریف کرد معجزه را می
کند؛ اما خدا قوانینی را  ، طبیعت بر طبق قوانین معینی عمل می طبق این تعریف. خدا

قوت  .دهد  انجام مقاصد خاص خود، تغییر می، گاه برای که خودش وضع کرده
طور  این عطا به.  ترین و چشمگیرترین عطایای روح است ً                  معجزات یقینا مهیج
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القدس بر افراد برگزیدۀ خدا  که روح کرد، هنگامی پرشکوهی در عهدعتیق عمل می
  .شد تا کارهایی را انجام دهند که از لحاظ انسانی غیر ممکن بود نازل می

  

ای صورت پذیرفت  بیان کنید که در هر مورد چه معجزه. ات زیر را بیابید آی-۱۲
تان  خود را در دفتر یادداشتهای   پاسخ.و شخصی که خدا او را به کار برد که بود

 .بنویسید

a( ۲۱ :۱۴ خروج 

b( ۷-۶ :۱۷ خروج 
c( ۱۲ :۱۰ یوشع 

d( ۱۴ :۱۵ داوران 

e( ۳۸ :۱۸ اول پادشاهان 

f( ۳۵ :۴ دوم پادشاهان 

 

این معجزات از وقتی شروع شد که . خدمت زمینی عیسی نیز مملو از معجزه بود
و با صعود او به آسمان ) ۹ :۲یوحنا (در یک عروسی آب را تبدیل به شراب نمود 

، پنج  ، بر روی آب راه رفت اش عیسی طی خدمت زمینی). ۹ :۱اعمال (پایان پذیرفت 
ا داد، مرده را زنده کرد، مریض را شفا داد،  قرص نان و دو ماهی غذ۵هزار نفر را با 

 .باشند اناجیل پر از معجزات او می. دیوها را اخراج کرد، و بسیاری معجزات دیگر

القدس را بفرستد، شاگردانش  عیسی وعده داد هر گاه نزد پدر برود و روح
را ، همان نوع معجزات و حتی بزرگتر از آنها  خواهند توانست همراه با موعظۀ کالم

خود هدف نیستند، بلکه اعتبار ادعاهای انجیل را   خودی معجزات به. عمل آورند به
 .سازند ، اقتدار و قدرت خدا را آشکار می تأیید کرده

کتاب اعمال رسوالن بازگوکنندۀ معجزات زیادی است که از رسوالن و پیروان 
 را با همین ، ماجراهای عهدجدید درستی سخنان عیسی طور کلی به. مسیح صادر شد

و این آیات همراه ایمانداران « : رساند، چنانکه آمده است اثبات می آیات و معجزات به
آسا در کتاب اعمال  های معجزه گرچه این آیات و نشانه). ۱۷ :۱۶مرقس (» خواهد بود
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، اما با مطالعۀ ) مشاهده شود۱۶-۱۲ :۵عنوان مثال  به(خورد  چشم می فراوانی به به
القدس  آسای روح توانیم شاهد سطح باالتری از فعالیت معجزه د، میدقیق عهدجدی

  . باشیم

کند که موعظۀ رسوالن و پیروان مسیح با  نویسندۀ رساله به عبرانیان تصریح می
این ). ۴ :۲عبرانیان (القدس همراه بوده است  آیات و معجزات و عطایای روح

آسا  ، رهایی معجزه)۱۰ :۲۰؛ ۴۰ :۹اعمال (ها  معجزات مشتمل است بر زنده شدن مرده
، پیشگویی قحطی )۳۰ :۸(آسای افراد  جایی معجزه ، جابه)۱۰-۶ :۱۲؛ ۱۹   :۵(از زندان 

، مجازات مخالفین با کوری ایشان )۲۳ :۱۲(ها  ، خاموش شدن مخالفت)۲۸-۲۹ :۱۱(
، )۱۸-۱۶ :۱۶(، اخراج دیوها )۱۰-۸ :۱۴؛ ۱۰-۶ :۳(ها  ، شفای افلیج)۱۲- ۹ :۱۳(

انگیز است  دانستن این نکته هیجان). ۱۰- ۸ :۱۴؛ ۱۰- ۶ :۳(ته شدن بندهای زندان گسس
کنند، زیرا که قدرت  که امروز نیز معجزات بسیاری بشارت انجیل را همراهی می

 . گر خدا امروز نیز در دسترس ماست معجزه

 

، معجزاتی که در عهدجدید بسیار مشهود   مطابق نکاتی که ذکر کردیم-۱۳
  : در وهلۀ اول معطوف هستند بههستند، 

a(برآورده ساختن نیازهای افراد شایسته  . 

b(شبانان و معلمان در کنترل زندگی این مردم  اثبات قدرت مبشرین ، . 

c(تصدیق ادعاهای انجیل طبق ارادۀ خدا . 

d(ارضای حس کنجکاوی کسانی که در یک کلیسا یا یک گروه مسیحی   ،
 .کنند طبیعی را جستجو میای از امور مافوق  نشانه

 

  ای عطایای مکاشفه

 

، در اختیار  ، بصیرت الهی خاصی را به هنگام لزوم این دسته از عطایای روح
، و ادراک او از همۀ  معرفت خدا نامحدود است. دهد ِ                           ایماندار پر از روح قرار می

بیند که  یاو، وقتی م.  عیب و کامل است ، بی شویم هایی که با آن مواجه می موقعیت
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، کمکی مافوق  ای واسطه عطایای مکاشفه ، به درک انسانی ناکافی و نامتناسب است
  .کند طبیعی عطا می

. شوند باید تأکید کنیم که این عطایا جایگزین تعالیم طبیعی یا روحانی نمی
ِ                                                                               ایمانداران پر از روح به آموزش و تحصیل احتیاج دارند و ایشان باید کالم خدا را با 

ت مطالعه کنند؛ اما مواقعی وجود دارد که الزم است مکاشفۀ خاصی از افکار خدا امان
القدس توسط عطایایی در  های مورد نیاز از بصیرت الهی را روح این تکه.  کسب کنیم

دهد که تمییز ارواح، کالم معرفت و کالم حکمت نامیده  اختیار ایمانداران قرار می
 .اند شده

 

  تمییز ارواح

کاربرد این . باشد ، و جدا کردن می ، فرق گذاشتن معنی باز شناختن به» ییزتم«کلمۀ 
اول (باشد  می»  توانایی تشخیص ارواح«معنی  ، به عنوان یکی از عطایای روح کلمه به
 ).۱۰ :۱۲قرنتیان 

ها که تمام مدت در اطراف ما جریان دارد آگاه  اکثریت ما از فعالیت شدید روح
،  هم زدن به دهد که در یک چشم  یا تشخیص ارواح اجازه میعطیۀ تمییز.  نیستیم

فعالیت .  قلمرو غیب را ببینیم و تشخیص دهیم با چه نوع روحی سر و کار داریم
  : گیرد که الزم است آنها را مشخص کنیم ها در سه حوزه صورت می روح

رکت خدا روح است و ما نیاز داریم بدانیم که وی چه هنگام در ح.  روح خدا-۱
او از طریق ایمانداران پر از روح که خود را تسلیم .  است تا بتوانیم با او همکاری کنیم

کار  کند؛ گاهی اوقات نیز فرشتگانش را که ارواح نیک هستند، به اند کار می دعا کرده
 .برد تا خواستۀ او را به انجام رسانند می

کند که در  ت میکتاب مکاشفه در مورد ارواح پلیدی صحب.  ارواح پلید-۲
، شیطان از طریق  امروزه). ۱۴ :۱۶مکاشفه (زنند  روزهای آخر دست به معجزات می

مسیحی پر .  ، مانند گذشته بسیار فعال است پرستی و جادوگری احضار ارواح و شیطان
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صورت فریب   از روح باید بتواند فعالیت ارواح پلید را تشخیص دهد، چه در غیر این
 .خواهد خورد

همچنین گاهی اوقات این امکان وجود دارد که ایمانداران .  وح انسانی ر-۳
القدس توانایی تشخیص ارواح را  روح. توسط روح خود هدایت شوند و نه روح خدا

، ناشی از  دهد تا بتوانیم تشخیص دهیم که آیا موضوعی که با آن مواجه هستیم می
 . ، یا ناشی از شیطان و یا ناشی از خودمان اوست

عیسی از پیش . های چندی از تشخیص ارواح وجود دارد ر عهدجدید، نمونهد
،  او در زمان تجربه). ۲۶ و ۲۱ :۱۳یوحنا (دانست که یهودا او را تسلیم خواهد کرد  می

دانست که شیطان چه  ؛ همچنین می)۱۲-۱ :۴لوقا (حیلۀ شیطان را تشخیص داد 
پطرس تشخیص داد که ). ۱۴ :۵نا ؛ یوح۳۵-۳۳ :۴لوقا (شود  هنگام باعث بیماری می

 ).۲۳-۱۸ :۸اعمال (شمعون تحت تأثیر یک روح پلید است 

های روحانی  شود که عاجزانه قربانی فریب عطیۀ تشخیص ارواح مانع از این می
تواند از طریق یک ایماندار پر از روح عملکرد داشته باشد  این عطیه فقط می.  شویم

ای که از  ، روحیه نباید با روحیه انتقاد اشتباه گرفتآن را ). ۱۵- ۱۲ :۲اول قرنتیان (
 . ، نه از روح نفس است

ً                                                    توان بینش نسبتا درستی در مورد نفوذ عقاید نادرست به  از رسالۀ اول یوحنا، می
گوید که دجاالن بسیاری از کلیسا جدا  یوحنا می. آورد دست می درون کلیسای اولیه به

این ). ۲۲آیۀ (اند و هم پسرش را  دا را انکار کردهایشان هم خ). ۱۹-۱۸ :۲(اند  شده
کوشیدند  ، می های مختلف ایمانداران نفوذ کرده خدا در بین گروه مزاحمین بی

عنوان پیام  های نبوتی دروغ را به ایمانداران را منحرف سازند؛ بدون شک ایشان پیام
 را مقایسه ۹ :۳؛ ۲۳ :۲۰؛ ۱۶- ۱۴ :۲، مکاشفه ۲۶آیۀ (کردند  خدا به ایمانداران اعالم می

تا روح ) ۱ :۴(دارد که ارواح را امتحان کنند  یوحنا ایمانداران را بر آن می). کنید
او ضوابطی را برای قضاوت و ). ۶ :۴(راستی و روح دروغ را از هم تشخیص دهند 

جا  ، شریعت را به آیا این افراد با راستی زندگی کرده) ۱ :دهد تشخیص ارائه می
شان را  آیا برادران) ۲؟ )۱۰- ۴ :۳(کوشند که از گناه بپرهیزند  ً              و وجدانا میآورند، می
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؟ )۲ :۴ و ۲۲ :۲(کنند  آیا جسم پوشیدن مسیح را انکار می) ۳؟ )۱۰ :۳(دارند  دوست می
شان  آیا به نیازهای برادران) ۵؟ )۱۹-۱۸ :۲(آیا به تعالیم درست رسوالن وفادارند ) ۴

) ۷؟ )۶ :۴(دهند  آیا به پیام رسوالن گوش فرا می) ۶؟ )۲۰-۱۶ :۳(کنند  رسیدگی می
ِ                             ؟ خداوند کلیسا ضوابطی را به )۳-۱ :۵(کنند  آیا مطیعانه از احکام خداوند پیروی می

ها و تعالیم روحانی قضاوت  توانیم در مورد پیام واسطه آنها می ما ارائه داده است که به
از امور دروغ و مضر، بر ماست که برای تشخیص و تمییز امور نیک و مفید .  کنیم

 . القدس در درون خود حساس باشیم نسبت به صدای روح

  

از عبارات زیر در مورد فعالیت روح و تمییز ارواح درست کدام یک  -۱۴
 باشند؟ می

a(القدس ناشی شود تواند از روح  فعالیت روحانی فقط می. 

b(هند و ایشان را از راستیتوانند مردم را فریب د  ارواح پلید گاهی اوقات می 
 .منحرف سازند

c(روح  آورد که ِ                                                                 عطیۀ تمییز ارواح این امکان را برای ایماندار پر از روح فراهم می
 .راستی را از روح دروغ تمییز و تشخیص دهند

d(تواند تجلیات روح را ظاهر سازد  روح انسانی و نفسانی گاهی اوقات می. 

e(تمییز  ، با ضوابط القدس حساس بوده بت به روح ایمانداران پر از روح باید نس
 .ارواح آشنا باشند تا از فریب مصون بمانند

f(تواند تشخیص دهد که با چه روحی سر و کار دارد  هر کس می. 

 

  کالم علم

تواند هر وقت که الزم  او می. داند القدس فکر خدا را می ً                      قبال فرا گرفتیم که روح
این آشکارسازی ممکن است پیشگویی . شکار سازدباشد، معرفت الهی را بر ما آ

افتد که الزم است  ای باشد که هم اینک در محل دیگری اتفاق می آینده باشد، یا مسأله
عطای علم به . خاطر آورید بدانید، یا مطلبی از گذشته باشد که احتیاج دارید آن را به
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آگاهی و علمی است که در ، بلکه فقط  شود که همه چیز را بدانیم این منظور داده نمی
 .شود زمان مورد نیاز داده می

اید که باید کارتان را متوقف سازید و برای  آیا هرگز این نیاز را احساس کرده
ای  اید که در لحظه ً                           ، دعا کنید؟ آیا بعدا شنیده شخص دیگری که در جای دیگری است

ه است و احتیاج به کردید، آن شخص در حال گذر از موقعیتی بحرانی بود که دعا می
 رالقدس به ایماندا ای از کالم علم که روح ؟ این است نمونه دعاهای شما داشته است

 . دهد، ایمانداری که در برابر هدایت او گشوده است پر از روح می

. شود  یافت می۱۰-۹ :۶، در دوم پادشاهان  یک نمونه از عطای علم در عهدعتیق
شد، پادشاه اسرائیل را بر حذر داشت که از   نامیده می»مرد خدا«ً                    الیشع نبی که غالبا 

  . دانست که دشمن آنجا خواهد بود فالن جا گذر نکند زیرا می

ها محل اردوگاه خود را  ، هر بار سوری این ترتیب به« :فرماید  چنین می۱۰آیۀ 
نقل از (» شد دادند، پادشاه اسرائیل توسط الیشع از محل آنان خبردار می تغییر می

 ). ترجمۀ تفسیری

 

  کالم حکمت

این . دهد تا بدانید که در مواقع بحرانی چه بکنید القدس کالم حکمت را می روح
، بلکه حکمت خاصی است که  ً                                            صرفا حکمت انسانی مبتنی بر تجربۀ گذشته نبوده

این عطا گاه ممکن است با کالم علم نیز . شود تا نیاز خاصی را برطرف سازید داده می
 .شدهمراه با

این بدین معنی است که شما .  در اینجا نیز این عطا فقط یک کالم حکمت است
کالم . دارید القدس دریافت می حکمت را فقط برای یک موقعیت خاص از روح

یک .  ً                                                                      حکمت معموال برای کسانی که در مقام رهبری کلیسا قرار دارند مورد نیاز است
ی یا جلسات اداری اعضای کلیسا تواند در جلسات رهبر القدس می کلمه از روح

ها  تان به مسیح برای داوری به دادگاه خاطر ایمان اگر شما را به. باعث وحدت شود
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القدس با شما خواهد بود و حکمت الزم  بکشانند، مایۀ دلگرمی است که بدانید روح
 .را به شما خواهد داد

 که در آن کند ، شورای اورشلیم را توصیف می  کتاب اعمال رسوالن۱۵فصل 
ِ                                                                              رسوالن و مشایخ برای بررسی این مسأله گرد آمدند که آیا ایمانداران غیریهودی باید 

که رهبران کلیسا ای   نامهعطیۀ کالم حکمت در.  بر طبق شریعت یهود ختنه شوند یا نه
، ایشان چنین  در این نامه.  برای ایمانداران غیریهودی فرستادند آشکار شده است

القدس و ما صواب دیدیم که باری بر شما ننهیم جز این  زیرا که روح« :عنوان کردند
 ).۲۸  :۱۵اعمال (» ... ضروریات

 

 را بنویسید، و در مقابل ۱ در مقابل جمالتی که بیانگر کالم علم هستند عدد -۱۵
 . را بنویسید۲آنهایی که بیانگر کالم حکمت هستند، عدد 

 ...a(  ۀ زن را برای او بازگو کرد؛ عیسی زندگی گذشت۱۷-۷ :۴یوحنا. 

 ...b(  ای ارائه داد ؛ پطرس راه حلی را برای مسأله۲۹ - ۲۷ :۵اعمال.  

 ...c(  دانست که حنانیا و سفیره در مورد اموال خود دروغ  ؛ پطرس می۳ :۵اعمال
 .اند گفته

 ...d(  القدس به پطرس اطالعاتی داد که به طریق دیگری ؛ روح۱۹ :۱۰اعمال 
 .آن را بداندتوانست  نمی

 ...e(  چگونه  القدس پیامی به اشعیا داد در مورد اینکه یهودیان ؛ روح ۲۶ :۲۸اعمال
 .به انجیل واکنش نشان خواهند داد

 

ای توصیف شده  ، کدام عطیۀ مکاشفه  بیان کنید که در هر یک از موارد ذیل-۱۶
  : است
a(ه کنیدفهماند که در مواقع بحرانی چ  کالم خاصی که به شما می. 

b(سازد بداند که آیا یک تجلی روحانی از خدا  عطایی که ایماندار را قادر می 
 . ، یا از یک روح پلید، یا از یک روح انسانی ستا

c(بدانید القدس در مورد چیزی که الزم است در لحظۀ معینی ای از روح  مکاشفه. 



  درس نهم ۲۴۶

d(ح پلیدیای که باعث شد پولس تشخیص دهد که در دخترک کنیز رو  عطیه 
 ).۱۸-۱۶ :۱۶اعمال (وجود دارد 

 

شان در کلیسا،  برای آگاهی بیشتر در مورد عطایای روحانی و کاربرد مناسب
درسی های   کتابرا از همین مجموعۀ»  عطایای روحانی«کنیم که کتاب  توصیه می

ICIبنا کردن یا تقویت خاطر داشته باشید که هدف تمام عطایای روح به.  مطالعه کنید ، 
دهد تا  القدس بر طبق ارادۀ خود، عطایا را می روح.  کلیسا، یعنی بدن مسیح است

  .، قوی شود کلیسا بلوغ روحانی را تجربه کرده
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  خودآزمایی

 

 را با تعریف هر ۱۱-۷ :۱۲ُ                              نه عطای مذکور در اول قرنتیان .   سؤاالت انطباقی-۱
 .شمارۀ انتخابی خود را بنویسید. یک انطباق دهید

 ....a( القدس است یا از روحی  کند که یک تجلی از روح ای که آشکار می عطیه
 .دیگر

 ....b( اعتمادی ویژه بر اینکه خدا هر چه را که سؤال کنید، انجام خواهد داد. 

 ....c( دهد و  ای که به شما بینش مخصوصی نسبت به یک نیاز عاجل می عطیه
 .  لزومقابلیت به یاد آوردن چیزی از گذشته به هنگام

 ....d( ناشناختهی ها  زبانعطیۀ.  

 ....e( سازد ای که جریان قوانین طبیعی را متوقف می عطیه. 

 ....f( دهد ناشناخته را به زبان شنوندگان توضیح میی ها  زبانای که عطیه. 

 ....g( گرداند ای که تندرستی را باز می عطیه. 

 ....h( عطیۀ پیامی از خدا به زبان شنوندگان . 

 ....i( سازد ای که آنچه که باید در موقع بحرانی انجام داد آشکار می عطیه. 

 ها  زبان)۱       

 ها  زبانترجمۀ) ۲       

  نبوت) ۳       

  ایمان) ۴       

 شفا) ۵       

  معجزات) ۶       

  تمییز ارواح) ۷       

  کالم علم) ۸       

   کالم حکمت) ۹       
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 .ین وجه پاسخ دهیدبه سؤاالت ذیل به مختصرتر.  پاسخ کوتاه

 .بندی از عطایای بحث شده در این درس را نام ببرید  سه طبقه-۲

...................................... 

 . دو هدف مهم عطایای روح را بیان کنید-۳

..................................... 

 تواند عطایای روح را دریافت کند؟  چه کسی می-۴

..................................... 
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 ها تمرین صحیحپاسخ 

 

 شان خاطر قدرت یا تقوای ً                                           ظاهرا ایشان فکر کردند که پطرس و یوحنا به-۹
 .توانند شفا دهند می

 

کمک  ً                               احتماال همچنین کسانی که قادر به) ( مدیران(، تدابیر  ، معلمین  رسوالن-۱
 ).به دیگران هستند

 

 .  برای جالل دادن عیسی-۱۰
 

۱۲- a(  موسی-گشوده شدن دریا   

b(  موسی- روان شدن آب از صخره   

c(  یوشع- خورشید و ماه از حرکت باز ایستادند   

d( ۱۰۰۰ شمشون- فلسطینی کشته شدند   

e(  ایلیا- قربانی توسط آتش سوخته شد  

f(  الیشع- کودک زنده شد   
 

۳- c( و تسبیح خدا ها  زبانوقتی که شروع کردند به تکلم به 
 

۱۱- a( صحیح  

b( غلط  

c( صحیح  

d( صحیح  

e( غلط  
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۲- 
 ۱۱ :۴افسسیان  ۸ -۶ :۱۲رومیان  ۳۰ -۲۸ :۱۲ قرنتیان ۱۱۱ -۷ :۱۲ قرنتیان ۱

     حکمت
     علم
     ایمان

  قید نشده  قید نشده های شفا نعمت عطایای شفا
    قوات  قوت معجزات

 انبیا  نبوت کردن انبیا نبوت
     رواحتمییز ا
   ها  زبانتکلم به ها  زبانتکلم به
   ها  زبانترجمۀ ها  زبانترجمۀ

    رسوالن 
   تعلیم  معلمین 
   خدمت  اعانات 
  شبانان ) رهبری(اجتهاد  ) مدیران(تدابیر  
   بخشش  
   رحمت کردن  
  مبشرین   

 

۴- b( نیازی  های خصوصی که تکلم های علنی باید ترجمه شوند، در حالی تکلم
 .به ترجمه ندارند

 

۱۳- c( بر حسب تصمیم مقتدرانۀ خدا، تصدیق ادعاهای انجیل  
 

 و ها  زباننبوت و. کنند کننده را بنا نمی کس جز تکلم به تنهایی هیچ ها  زبان-۵
 را ۱۴فصل  ، تمام تر این حقیقت برای درک کامل(کند  ترجمۀ آنها، کل کلیسا را بنا می

 .)بخوانید



  ۲۵۱عطایای روحانی 

۱۴- a( غلط  

b( صحیح  

c( صحیح  

d( صحیح  

e( صحیح  

f( غلط  
 

۶- a( غلط   

b( صحیح  

c( صحیح  

d( صحیح  

e( غلط  

f( غلط  

g( صحیح  

h( صحیح  

i( صحیح  

j (صحیح  

k (غلط  
 

۱۵- a( ۱ (کالم علم  

b( ۲ (کالم حکمت  

c( ۱ (کالم علم  

d( ۱ (کالم علم  

e( ۲ (کالم حکمت  
 

 . تان پاسخ خود-۷
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۱۶- a( کالم حکمت  

b( تمییز ارواح  

c( کالم علم  

d( تمییز ارواح  
 

۸- a( ۳ (ثمرۀ ایمان  

b( ۴ (ایمان معمولی  

c( ۱ (بخش ایمان نجات  

d( ۲ (عطای ایمان  

  



 

 دهمدرس 

  ثمرۀ روح

 

لیکن ثمرۀ روح محبت و خوشی و سالمتی و حلم و مهربانی و نیکویی و ایمان «
غالطیان (» ، که هیچ شریعت مانع چنین کارها نیست زکاری استو تواضع و پرهی

۵: ۲۲-۲۳.( 

برد؛ محبت کبر و غرور ندارد؛  ؛ محبت حسد نمی محبت حلیم و مهربان است«
گیرد و سوءظن  شود؛ خشم نمی اطوار ناپسندیده ندارد و نفع خود را طالب نمی

کند؛ در همه چیز صبر  میگردد ولی با راستی شادی  ندارد؛ از ناراستی خوشوقت نمی
باشد و هر چیز را متحمل  نماید؛ در همه حال امیدوار می کند و همه را باور می می
 ).۸- ۴ :۱۳اول قرنتیان (» شود باشد؛ محبت هرگز ساقط نمی می

عنوان  پیروان او وی را به.  سال پیش به آسمان صعود کرد۲۰۰۰عیسی حدود 
واسطه قدرت  برخی به. اند کردهسرمشقی برای هر مسیحی راستین معرفی 

، عیسی  گونه گردید که مردم با دیدن ایشان شان آن چنان مسیح القدس شخصیت روح
دادند،  هنگامی که مبشرین در مورد مسیح شهادت می. آوردند خاطر می را به

آه « : یا اینکه» . ست ا؛ همان همسایۀ من شناسم ، بله او را می آه« :گفتند شنوندگان می
 جنگل قحتی بومیان اعما» .کند ، او در کارخانه کنار من کار می شناسم ، او را می بله

آید و در مورد خدا  ً                         ، او معموال به دیدن ما می شناسیم او را می.  ، بله بله« :گفتند هم می
القدس  گفتند که به روح ایشان در مورد افرادی چنین چیزی را می» .کند صحبت می

 . خصلت عیسی را در ایشان پدید آورداجازه داده بودند تا

ِ                                                                مناسب است که در این درس آخر، خصائل شخصیتی یک پیرو حقیقی عیسی و 
القدس در قلب ایماندار را  واسطۀ سکونت روح چگونگی پدید آمدن این خصائل به

توان آنها را در  نامد و می پولس رسول آنها را ثمرۀ روح می.  مورد مالحظه قرار دهیم
آنها صفات خدا هستند که در زندگی یک ایماندار .  محبت : خالصه کردیک کلمه
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میل دارم که ثمرۀ روح را تجلیات خصلت . آیند القدس پدید می واسطه روح به
توانند  آیا دیگران می. ، خود را تفتیش و تفحص کنید هنگام مطالعه به.  مسیحی بنامم

 عیسی را در شما ببینند؟

 
  
  
  
  

  رئوس مطالب درس

  علت اهمیت ثمرۀ روح

  آشنایی بیشتر با ثمرۀ روح

  پاداش ثمرۀ روح

 

  اهداف درس

  :، باید بتوانید پس از مطالعۀ این درس

 ۲۳- ۲۲ :۵ و غالطیان ۱۳معنی عبارت ثمرۀ روح را بر اساس اول قرنتیان  ●
  .توضیح دهید

 واقع شود، ، و ایثار یک ایماندار مؤثر بیان کنید چرا برای اینکه گفتار، خدمت ●
 . ثمرۀ روح الزم است

، تعیین کنید چه چیزی برای بلوغ روحانی  خصلت مسیحی خود را سنجیده ●
 . شما مورد نیاز است

  گونگی توسط گیری مسیح های ابدی که ناشی از شکل ً               عمیقا به پاداش ●
 .، چشم بدوزید القدس در شما است روح

 



  ۲۵۵ثمرۀ روح 

  های یادگیری فعالیت

،  همۀ آیات قید شده را یافته.  دروس پیشین مطالعه کنید این درس را مانند- ۱
 که در واقع یک ۱۰به تمرین شماره . را انجام دهید ها تمرین بخوانید و همۀ
 .، خوب توجه کنید خودسنجی است

، ۵، غالطیان ۱۳، اول قرنتیان ۱۵، یوحنا  ای برای این درس زمینه عنوان پیش  به- ۲
 .ید را بخوان۱۱- ۵ :۱و دوم پطرس 

  .خود را کنترل کنیدهای   پاسخ خودآزمایی را انجام دهید و- ۳
 

  متن درس

  علت اهمیت ثمرۀ روح

 

که در  ، متوجه شدید که چرا پولس رسول در حالی۹آیا به هنگام مطالعۀ درس 
داد، ناگهان بحث   اول قرنتیان در مورد عطایای روح توضیح می۱۴ و ۱۲های  فصل

توانید با رجوع  ؟ پاسخ این سؤال را می  را نوشت۱۳و فصل کاره گذاشت  خود را نیمه
اکنون تمام ضمایری که در آن سه آیه . سه آیۀ اول را بخوانید.  بیابید۱۳به فصل 

 ! خواهید دید که ضمیر اول شخص مفرد بارها تکرار شده است. بینید بشمارید می

ً                یقینا معطوف به پولس سعی دارد چه چیزی را به ما بگوید؟ توجه او در اینجا 
هر چه را که « :کوشد چنین چیزی بگوید او می. باشد عنوان یک شخص می خودش به

،  در آن لحظه. ، کنار بگذارید؛ آنگاه مرا خواهید دید، فقط مرا ام ام و هر چه کرده گفته
 ».ام ام یا انجام داده تر از آن چیزی است که گفته آنچه که هستم، بسیار مهم

آید تا به ما کمک کند تا برای خدا  القدس می ، روح  دیدیم۹ چنانکه در درس
عنوان یک شخص بیشتر اهمیت دارد، این  آنچه که برای من به. کاری انجام دهیم

انجام دادن کار . خواهد کند تا آن چیزی باشم که خدا می است که به من کمک می
ه خدا بودن بیش از هر اما شبی. رساند برای خدا بیش از هر چیز به دیگران فایده می
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شوند، اما انجام دادن  هر دو موجب خشنودی خدا می. رساند چیز به من فایده می
 . معنی است بدون بودن پوچ و بی

اجازه دهید آنچه را که پولس رسول در مورد اهمیت ثمرۀ روح یا خصلت 
 را که با این کار ما کلمۀ محبت.  گوید، از نزدیک مورد بررسی قرار دهیم مسیحی می

 . سازیم برد، با عبارت خصلت مسیحی جایگزین می کار می او به

  

  ثمرۀ روح در گفتارمان

انسان و ی ها  زباناگر به« :برگردان دیگری از گفتۀ پولس چنین چیزی خواهد بود
فرشتگان صحبت کنم اما شهادت من از پشتوانۀ خصلت مسیحی برخوردار نباشد، 

شهادت من باعث . پرستان خواهد بود  در معبد بتها همانند صداهای ناقوس و سنج
اما اگر خصلت او در من . شود که مردم به جستجوی خدا به معبد من بیایند می

شهادت من بهتر از .  مشاهده نشود، ایشان مأیوس و سرخورده باز خواهند گشت
کند  پرستان دعوت می هایی که مردم را به معابد خالی بت ها و سنج صدای ناقوس

 ».طبیعت واقعی من با شهادت من همخوانی ندارد. خواهد بودن

بار  ، آرزو دارد که ثمرۀ روح را در آنجا به تان آمده القدس به درون معبد جسم روح
تواند انجام  دهید که خدا در زندگی انسان چه کاری می آنگاه وقتی شهادت می. آورد

 : مردم خواهند گفت. هد بودتان خوا ای از شهادت دهد، زندگی خودتان نمونۀ زنده
 ». تواند بکند؛ همان کاری که در زندگی شما کرده است دانم که خدا چه می بله می«

 

، داشتن خصلت واقعی مسیحی چه معنی  تان عنوان پشتوانه شهادت  به-۱
 ).یک پاسخ را انتخاب کنید(دهد؟  می

a(بدون توجه به  معنی آن این است که شما پیام نیرومندی دارید که مردم را 
 .کند سوی مسیح جذب می تان به نحوۀ زندگی

b(دهید، و مردم   معنی آن این است که در همۀ مواقع محبت مسیحی را نشان می
 .شوند گویید جذب مسیح می واسطه آنچه که هستید و نیز آنچه که می به
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  انم ثمرۀ روح در خدمت

 و اگر بتوانم تمامی -ست اگر نبوت داشته باشم که بزرگترین عطای تکلمی ا«
 و اگر ایمانی -ای است  ترین تمامی عطایای مکاشفه اسرار و معرفت را بدانم که رفیع

 اما خصلت -جا کند، که بزرگترین عطایای قدرت است  ها را جابه داشته باشم که کوه
  ». ، هیچ هستم ، من خودم مسیحی نداشته باشم

ِ             عطایا از آن . باشد ادن عطایا نمی، کوچک جلوه د در اینجا هدف پولس رسول
های فکر و قدرت خدا هستند که یک  ترین جلوه آنها رفیع. القدس هستند روح

. توانند فایدۀ زیادی به مردم نیازمند برسانند آنها می. تواند بروز دهد موجود انسانی می
اعضای کلیسا بنا خواهند شد و در حکمت و علم مافوق طبیعی سهیم خواهند 

عنوان یک خادم  خدا تمجید خواهد شد و من به. جا خواهند شد ها جابه  کوه. گشت
حال اگر ثمرۀ خصلت مسیحی را  با این. مستعد خدا مورد احترام واقع خواهم شد

 .، در حضور خدا دست خالی خواهم ایستاد نداشته باشم

شان های ای ایشان را از میوه« :عیسی همین امر را تأیید کرد هنگامی که فرمود
 : بسا در آن روز مرا خواهند گفت« :سپس افزود). ۱۶ :۷متی (»  خواهید شناخت

خداوندا، خداوندا، آیا به نام تو نبوت ننمودیم و به اسم تو دیوها را اخراج نکردیم و "
هرگز " : ً                               آنگاه به ایشان صریحا خواهم گفت" ؟ به نام تو معجزات بسیار ظاهر نساختیم

 ).۲۳- ۲۲ :۷متی (» !"بدکاران از من دور شویدای !  شما را نشناختم

ترین کاری است که یک  ، رفیع عنوان بخشی از پرستش خدمت برای خدا، به
، هنگامی که خادم مسیحی در حضور اربابش  حال با این. جا آورد تواند به انسان می

 ایستد، بر طبق آنچه که هست داوری خواهد شد و برای آنچه که انجام داده است می
 ).۵۱-۴۵ :۴متی (پاداش خواهد یافت 

ُ                                      القدس حکامی را برای ملکوت آیندۀ مسیح  روح. برای این امر دلیلی وجود دارد
. از آنجایی که ایشان با مسیح حکومت خواهند کرد، باید شبیه او باشند. سازد آماده می

 پایۀ ها گمارده خواهند شد، و نه فقط بر شان به مقام گونگی افراد بر اساس مسیحی



  درس دهم ۲۵۸

مسیح با عصای آهنین در کمال عدالت و راستی و محبت . اند کارهایی که انجام داده
ُ                                                     از همین رو، او طالب حکامی خواهد بود که انگیزۀ مسیحی . حکمرانی خواهد کرد
 ).۲۷- ۲۶ :۲مکاشفه (گونه دارند  پاک و حاالت مسیح

 آتی به جاه و مقام های شان یا وعده افراد سیاسی گاه با بزرگ نشان دادن کارهای
، آنچه که هستید  در حکومت مسیح.  شان خاطر خصوصیات الهی رسند، و نه به می

  .۱۳ این است پیام اول قرنتیان ،حساب خواهد آمد اید به بیشتر از آنچه که انجام داده

عضو سادۀ کلیسا همان امکان را در مقابل . شود این امر شامل همۀ ایمانداران می
القدس را در معبد بدن خود  هر دو همان روح. رتبه کلیسا  عالیمسئولخود دارد که 

 .بار آورد دارند و او در صدد آن است که ثمرۀ روح را در ایشان به

 

  :، این عبارات را تکمیل نمایید  با پر کردن فضاهای خالی-۲

a( تر است از آنچه که  مهم.......... گوید که آنچه که   می۱۳ اول قرنتیان.......... 

b(خواهند با مسیح حکمرانی کنند باید   کسانی که می............... 

c( این بدین معنی است که . شناخته خواهیم شد..........  عیسی گفت که ما از
 . دهیم مان نشان می.................واسطه  آنچه را که هستیم به

 

  مان ثمرۀ روح در فداکاری

های آتش  ، و حتی اگر بدن خود را به شعله قه دهماگر تمام اموال خود را صد«
 ». برم ، هیچ سود نمی ، ولی خصلت مسیحی نداشته باشم بسپارم

دهد که  واسطه نوشتۀ یعقوب رسول هشدار می دارد و به خدا فقرا را دوست می
ِ                                                                                در روزهای آخر، دولتمندان ناله و فغان و گریه خواهند کرد زیرا که به کارگران فقیر 

سهیم کردن نیازمندان در ثروت ). ۴-۱ :۵یعقوب (اند  ، حق ایشان را نداده کردهظلم 
دستگیری از فقرا به تجلی شخصیت مسیحی . گردد موجب خشنودی خدا می

سطح  نزدیکتر است تا شهادت دادن در مورد خدا یا کاربرد دیگر عطایا، اما هم
رساند، الاقل  به فقرا فایده میً            دهید یقینا  آنچه که می. باشد معیارهای ثمرۀ روح نمی
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تان منظور  خواهید که به هنگام حضور در برابر خدا کار نیک ، اما اگر می برای مدتی
تان یا همان  گونۀ درون شود، انگیزۀ شما برای دادن باید ناشی از طبیعت مسیح

 .تان باشد خصلت مسیحی

اول قرنتیان (کند  وقتی که پولس در مورد به آتش سپردن بدن خود صحبت می
دانیم که آیا منظورش اشاره به عذاب مرگ است یا به نوعی قربانی کردن  ، نمی)۳ :۱۳

مورد هر چه که باشد، .  خویشتن برای هدفی مذهبی که در آن روزگار رایج بوده است
ها بسپارم تا تقوای  آورترین مرگ حتی اگر خود را به عذاب« : جوهر گفته او این است

، هیچ  ، اگر ثمرۀ روح یعنی خصلت مسیحی را نداشته باشم شان دهممذهبی خود را ن
 ».برم سود نمی

  

 .....................................؟  معیار ثمرۀ روح چیست-۳
 

 ، مقبول و مورد پسند خدا  چه هنگام بخشش به فقرا، یا قربانی کردن خویشتن-۴
 ....................................؟ شود واقع می

 

ِ                                                           نظر شما، چرا پولس رسول برای تأکید بر اهمیت داشتن ثمرۀ روح  به-۵ ِ        ، مثال  ِ
 )تان استفاده کنید از دفتر یادداشت(آورد؟  های آتش را می سپردن بدن به شعله

 

دهند چرا ثمرۀ روح در   دور حرف مربوط به عبارات صحیحی که توضیح می-۶
 .دای بکشی ، دایره زندگی مسیحی ضروری است

a(تر است از آنچه که  پولس رسول تصریح کرده است که آنچه که هستیم مهم  
 . دهیم گوییم یا انجام می می

b(در مقایسه با ثمرۀ روحانی ارزش اندکی دارد، یا اصال هیچ  ها  زبان تکلم به                                                      ً
 .ارزشی ندارد

c(معنی خواهد بود ، هر چه که بکنم بی  اگر خصلت مسیح را نداشته باشم. 

d( شوند، تا آنچه که  گویم جذب مسیح می واسطه آنچه که می مردم بیشتر به
 . هستم
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e(ممکن است تمامی عطایای روح را داشته باشم ولی همچنان هیچ باشم  . 

f(باید ثمرۀ روح را داشته   اگر بخواهم که دست خالی در حضور خدا نایستم ،
 . باشم

g(ای ایشان خواهیم شناختواسطه عطای  عیسی گفت که شاگردان او را به . 

h(گونگی ما خواهد بود  مقام آتی ما در ملکوت خدا بر پایۀ مسیح. 

  

  آشنایی بیشتر با ثمرۀ روح

 

  تعریف

اما خصلت مسیحی چیست و .  برخورداری از خصلت مسیحی امری حیاتی است
 را آغاز هایی که با آنها این درس ؟ آیه توانیم بدانیم که آن را داریم یا نه چگونه می

های مختلف خصلت مسیح و  ها، جنبه در این آیه. دهند ، به سؤال ما پاسخ می کردیم
ِ                                                             به هنگام مطالعۀ آنها، از خود بپرسید که آیا این صفات مسیح را .  یابیم ثمرۀ روح را می

 . دارید یا نه

 

 . آمده است بنویسید۲۳-۲۲ :۵ُ                               نه ثمرۀ روح را که در غالطیان -۷

 

شود بروز  اقعی خود را در ثمرۀ روح که در محبت خالصه میخصلت مسیحی و
کنند، از  القدس در ایماندار رشد می واسطه روح تمام دیگر صفات خدا که به. دهد می

توان معیار   را می۸-۴ :۱۳به همین دلیل است که اول قرنتیان . گیرند محبت نشأت می
 .خدا برای سنجش یک مسیحی واقعی نامید

این محبتی است . باشد  میagape، ترجمه کلمۀ یونانی  این آیاتکلمۀ محبت در 
القدس که به ما  ی ما به روحها دلمحبت خدا در « :شود ً                          که مستقیما از خدا ناشی می
محبتی بدین عمق بود که باعث شد خدا ). ۵ :۵رومیان (»  عطا شد ریخته شده است

این محبت ). ۱۶ :۳یوحنا (بدهد ای برای گناهان ما  عنوان کفاره تنها پسر خود را به
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ایم که او جان خود را در راه ما  از این امر محبت را دانسته«عیسی نسبت به ماست 
؛ همچنین یوحنا ۱۶ :۳اول یوحنا (»  نهاد و ما باید جان خود را در راه برادران بنهیم

 ). مشاهده شود۱۲-۱۳ :۱۵

، در مورد  مقدس کتابن ، یکی از دانشمنداA.T. Piersonدر زیر، آنچه را که 
  : ایم گوید، نقل کرده محبت و میوۀ روح می

 ، ، محبت شادمانه است خوشی
  ، محبت است در آرامش پر از اعتماد، سالمتی

 ، ، محبت است در بوتۀ آزمایش حلم
 ، ، محبت است در بطن اجتماع مهربانی
 ، ، محبت است در عمل نیکویی

 ، مل سختی، محبت است در تح) وفاداری(ایمان 
 ، ، محبت است در حال یادگیری تواضع

 . ، محبت است در انضباط پرهیزکاری

 

، داشته باشید، حلیم و  اگر این نوع محبت را که خصلت واقعی مسیحی است
هر سختی که الزم باشد ).  مشاهده شود۷- ۴ :۱۳اول قرنتیان (بردبار خواهید بود 

د داد و چیزی نخواهید گفت یا تحمل کنید، خونسردی خود را از دست نخواهی
 .ً                                           کاری نخواهید کرد که بعدا از آن پشیمان شوید

 .دهند، مهربان خواهید بود با کسانی که شما را آزار می

به موقعیت یا اموال دیگران حسد نخواهید برد، و به رزق خدا که برای شما مهیا 
 .، قناعت خواهید کرد شده است

بینی و کبر نخواهید شد، بلکه اجازه  چار خودبزرگاید د از کارهایی که انجام داده
 .، جالل را به خدا خواهید داد خواهید داد که زبان دیگری مدح شما را بگوید و آنگاه

، و هر چه که  دانید هر چه دارید عطیۀ خداست مغرور نخواهید شد، زیرا که می
 . انجام دهید، توسط قوت او انجام شده است
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 واقعی با همه کس با ییک مسیح.  یده نخواهید داشتاطوار و رفتار ناپسند
 . کند، بدون در نظر گرفتن موقعیت یا پایگاهش در زندگی احترام رفتار می

نفع خود را طالب نخواهید شد، بلکه اول خدا را در نظر گرفته و دیگران را قبل از 
 .خود به حساب خواهید آورد

ای تربیت خواهید کرد که  گونه بهحساس و زود خشم نخواهید بود، بلکه خود را 
 .زود رنج نباشید

کنید، بلکه  ، خطاهای دیگران را در بایگانی خاطرۀ خود حفظ نمی سوءظن نداشته
  .بخشید همیشه زود می

یاد خواهید آورد که مسیح  از هیچ نوع ناراستی خوشوقت نخواهید شد، بلکه به
 .و زحمت گردید، متحمل رنج  خاطر ناراستی از روی اراده چگونه به

 .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 
 .شود تا زمانی که امیدتان بدل به واقعیت گرددرؤیت 

 

 دور حرف مربوط به تعاریف مربوط به ماهیت محبت و کاری که محبت -۸
 .ای بکشید دهد دایره انجام می

a(پرهیزکار است  . 

b(طالب نفع خود نیست  . 

c(کند  خود را قربانی می. 

d(مالیم است  . 

e(فروتن است  . 

f(خشن است  . 
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g(حلیم است  . 

h(در تمامی مواقع شادمان است  . 

i(طلب است  صلح . 

j(حسود است  . 

k(زود خشم است  . 

l(باشد  متحمل سختی می. 

m(مدافع راستی است  . 

n(متکبر است  . 

o(امیدوار است  . 

p(نیک است  . 

  

 کاربرد

تواند خود را تا سطح چنین معیاری ارتقا  چه کسی می« :ممکن است بگویید
نام او .  تواند چنین کند، و نام او عیسی است گفت که فقط یک شخص میباید » دهد؟
طور تمام  توانید در مقابل هر یک از خصائل فوق قرار دهید و خواهید دید که به را می

جا  عیسی هیچ چیز از ما انتظار ندارد مگر آنکه خود آن را به!  عیار با آن منطبق است
لقدسی آن کارها را انجام داد که در ما ساکن ا آورده باشد؛ او با قدرت همان روح

 . است

ً                                                       امکان ندارد که صرفا با تکیه بر قوت خودمان از او تقلید .  مسیح سرمشق ماست
القدس به شکل او  واسطه روح باید اجازه دهیم که به.  ، یا از او سرمشق بگیریم کرده

ر بیشتر شریک هر چقد). ۴ :۱دوم پطرس (ما شریک طبیعت او هستیم .  در آییم
 .، شبیه خواهیم شد ، بیشتر به شخصیت کاملی که در مسیح است طبیعت او باشیم
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ایم که در زندگی  هایی از ماهیت الهی مسیح را ذکر کرده در اینجا نمونه -۹
آیات سمت راست را با ثمرۀ روح که آن را متصور .  اش متجلی گشته است زمینی
 .دقت بخوانید  هر آیه را به.سازد از سمت چپ انطباق دهید می

 ....a(  محبت) ۱      ۲۷ :۱۴یوحنا  

 ....b(  خوشی) ۲      ۷ :۵۳اشعیا  

 ....c(  سالمتی) ۳      ۱۵ :۴عبرانیان  

 ....d(  حلم) ۴      ۹ :۳دوم پطرس  

 ....e(  مهربانی) ۵      ۴۲ :۲۲لوقا   
... .f(  نیکویی) ۶      ۱۶ :۳اول یوحنا  

 ....g(  مانای) ۷      ۱۱-۱ :۴متی  

 ....h(  تواضع) ۸      ۹- ۸ :۵۳اشعیا  

 ....i(  پرهیزکاری) ۹      ۱۱-۳ :۸یوحنا  

 ....j ( ۲ :۱۲عبرانیان       

 ....k ( ۳۸ :۱۰اعمال       

 ....l( ۲۲- ۲۱ :۱۸ متی        
 

، دانشجویی داشتیم  در کالج الهیات.  اکنون اجازه دهید که خود را تفحص کنیم
ً                     کرد و ندرتا به تمام  کشید و گله می او آه می. زار بوداو از امتحان بی. » رودی«نام  به

ً                                        ، او ورقۀ کامال سفید را باز گرداند و در  در یکی از امتحانات. داد سؤاالت پاسخ می
معلم هم از پاسخ عاجز نماند و » . پاسخ مسیح است« : پایین ورقۀ امتحانی نوشت
 »!؛ رودی صفر۱۰۰مسیح « : پایین ورقۀ امتحان او نوشت

، اما برای روز امتحان نهایی ما مطلب مهمی برای گفتن  داری است ماجرای خنده
ً                                              ، اما مطمئنا مایلیم نمرۀ ما کمی بهتر از نمرۀ   است۱۰۰دانیم که نمرۀ مسیح  می. دارد

 رودی بشود؛ آیا شما میل ندارید که چنین باشد؟
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ل او داوری واسطه عیسی مسیح و بر حسب انجی فرماید که ما به پولس رسول می
 همان متنی باشد که در کرسی ۱۳شاید اول قرنتیان ). ۱۶ :۲رومیان (خواهیم شد 

گیرد تا بر اساس آن کسانی که در ملکوت آتی او  داوری مسیح مورد استفاده قرار می
از این تعریف از ثمرۀ روح که . مقامات مهمی را اشغال خواهند کرد، انتخاب شوند

عنوان یک خودآزمایی استفاده کنیم تا خود را برای  وانیم بهت دهد، می پولس ارائه می
 . امتحان نهایی آماده سازیم

عنوان ثمرۀ روح  طلبد، در این آیات که به هر آنچه که خدا در خصلت مسیحی می
  . مطالعه کردیم آمده است

،  بار آوریم توانیم آنها را به ما خودمان نمی. باشند ِ                          آنها همگی صفات خود خدا می
او این . القدس رشد کنند مان با روح بلکه باید اجازه دهیم که آنها در اثر رابطۀ شخصی

 .ثمرات را در ما پدید خواهد آورد

 

، تمام ثمرات  ، جدولی شبیه به جدول زیر تهیه کرده تان  در دفتر یادداشت-۱۰
 را در پیشرفت خود.  درج کنید۱۳ و اول قرنتیان ۲۳- ۲۲ :۵روح را بر مبنای غالطیان 

القدس بخواهید که هر ثمره  از روح. پدید آوردن هر یک از این ثمرات عالمت بزنید
تان از خودتان  ارزیابی. را آنقدر در شما پدید آورد که شبیه عیسی مسیح گردید

 ؟ چگونه است
 

    : بینم این ثمره را در زندگی خود به مقدار زیر می

 هرگز   ثمره

۰  
 ً      ندرتا

۲۰  
 گاهی اوقات

 ۴۰  
 کرات به

۶۰   
 ً      معموال
۸۰  

همیشه
 ۱۰۰  

               محبت
              خوشی
               ، غیره سالمتی
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  پاداش ثمرۀ روح

 

، تجارب بسیار  بین این دو مرحله.  ، اما اکنون پدربزرگ هستم زمانی نوجوان بودم
 .اند ؛ اما همگی ضروری بوده برخی خوشایند بود، و برخی نه.  ای فرا گرفتم آموزنده

، اگر آنها فقط برای زندگی  درست است» ؟ ضروری برای چه«ممکن است بپرسید 
، به پایان  این دنیا ضروری بودند، پیش از آنکه بتوانیم این تجارب را فرا بگیریم

القدس ما را برای چیزی بس بزرگتر  اما واقعیت این است که روح!  ایم زندگی رسیده
،  ثمرۀ روح!  آنچه که بتوانیم حتی تصورش را بکنیمتر از  کند، عظیم در آینده آماده می

، برای جایگاه من در ابدیت در من  القدس واسطه روح ، به یعنی خصلت مسیحی من
، به برخی از   نظری افکنده۱۳اجازه بدهید که به شش آیۀ اول قرنتیان  !کند رشد می

 . این فواید ابدی توجه کنیم

  

  ثمرۀ روح همیشگی است

توانید هم اینک آن را داشته   تنها بخشی از ابدیت است که میخصلت مسیحی
، انتها ها  زبانها باشد، نیست خواهد شد و اگر اما اگر نبوت« :گذرد همه چیز می. باشید

 ).۸آیۀ (» ، زایل خواهد گردید خواهد پذیرفت و اگر علم

.   خواهند یافتآیند، لذا پایان ها دیگر به کاری نمی ، نبوت وقتی که عیسی را ببینیم
 .ای خواهند شد ً                                    وقتی تحقق یافتند، صرفا بدل به خاطره

، وقتی که ارتباطی از  ناشناختهی ها  زبانشناخته شده و چهی ها  زبانها، چه زبان
دیگر موانع . پذیر گردد، خاموش خواهند شد واسطه روح امکان نوع بسیار برتر به

 . زبانی وجود نخواهد داشت

ِ                   و علم کنونی در حد  ها  زبان، ریم زایل خواهد شد، زیرا نبوتعلم محدودی که دا
در پایان این . باشند ای جزیی خدا برای این زندگی دنیوی می شان فقط مکاشفه اعالی
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شود و  محبت هرگز ساقط نمی. ِ                                        ، تنها خصلت رشدیافتۀ ما باقی خواهد ماند زندگی
 ).۱۳ و ۸ :۱۳ل قرنتیان او(خصلت مسیحی الیزال است . همیشه باقی خواهد ماند

 

علت اینکه در ملکوت ابدی مسیح نیازی .) بهترین پاسخ را انتخاب کنید (-۱۱
  ...........، این است که ِ                           ، و علم محدود نخواهیم داشت ، نبوتها  زبانبه تکلم به

a(دیگر نیازی به این مکاشفات جزئی نداریم  هنگامی که در حضور او هستیم ،  ،
 . ان که هست خواهیم دید و خواهیم شناختزیرا او را چن

b(در ملکوت او نیازی به ارتباط نخواهیم داشت  . 

c(القدس که در ما کار  ، نیاز بیشتری به قدرت روح  وقتی که با او حکومت کنیم
 . کند، نخواهیم داشت می

 

 آورد ثمرۀ روح بلوغ را پدید می

در روح با تولد تازه آغاز ، ما زندگی خود را  چنانکه در دروس پیشین دیدیم
،  یابیم القدس در کالم پرورش می سپس هنگامی که تحت مراقبت دقیق روح.  کنیم می
، همگی در  که تولد تازه را تجربه کردیمبار  یک . کنیم واسطه تعلیم و تجربه رشد می به

حال طول مدتی که هر  با این.  شویم ، فرزندان خدا می مراحل مختلف بلوغ روحانی
 .، ربط اندکی به میزان بلوغ روحانی ما دارد یک از ما مسیحی بوده است

بار آورد که با  تواند ثمرۀ خصلت مسیحی را در ما به القدس تنها هنگامی می روح
، فقط اندکی  متمادیهای   سالِ                                   برخی از ایمانداران پر از روح پس از.  او همکاری کنیم
آور   و حتی علم سودمندند و عطایای شگفت، ، نبوتها  زبان.گیرند درس را فرا می

ً                                                             باشند، اما وجود آنها در زندگی ما الزاما نشانۀ بلوغ مسیحی ما  القدس می روح
، مقیاس بلوغ ما در خدا بستگی به این دارد که تا  چنانکه پیش از این دیدیم. باشد نمی

 .بار آورد بهایم تا خصائل عیسی را در زندگی ما  القدس اجازه داده چه حد به روح

 

ِ                    او برای میوه آوردن . اینها سخنان عیسی هستند.  را بخوانید۵- ۱ :۱۵ یوحنا -۱۲
 ؟ شما چه شرطی قائل شده است



  درس دهم ۲۶۸

 اتحاد هرس شدن ثمردهی

 ایمان

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

 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
  

 
از این .  یابیم  فرایند یا جریان پرورش ثمرۀ روح را می۸-۵ :۱ دوم پطرس  در-۱۳
سوی بلوغ روحانی را که پطرس ما را تشویق به طی آنها  ، مراحل پیشرفت به آیات
بنویسید که همه آنها در . ، جدول زیر را پر کنید کند، بیابید؛ بر اساس این مراحل می

 .پذیرند کجا پایان می

  
زیرا هر گاه اینها در شما یافت شود و بیفزاید، شما « :فرماید ، می دادهطرس ادامه پ

زیرا . ثمر بوده باشید گذارد که در معرفت خداوند ما عیسی مسیح کاهل یا بی را نمی
نظر است و تطهیر گناهان گذشتۀ خود را فراموش  هر که اینها را ندارد، کور و کوتاه

 ).۹- ۸ :۱دوم پطرس (»  کرده است

  



  ۲۶۹ثمرۀ روح 

 رساند کمال می رۀ روح ما را بهثم

، خواهیم دانست که  ، هنگامی که در حضور الگوی خود، عیسی بایستیم سرانجام
زیرا که « : چنانکه پولس رسول گفته است. یک مسیحی رشدیافته چگونه باید باشد

اکنون ). ۱۲ :۱۳اول قرنتیان (» آن وقت روبرو  لیکن، بینیم طور معما می الحال در آینه به
، اما آن هنگام خود را آنگونه خواهیم دید که خدا  کنیم ای کدر نگاه می گویی در آینه

راند،  میکند و امیدی که ما را به جلو  اکنون ایمانی داریم که به ما کمک می. بیند می
هر دو به هنگام دیدن عیسی جای خود را به یقین و اطمینان . اما اینها ابدی نیستند
 .کامل خواهند داد

مان  ، این است که ثمرۀ روح را در زندگی نها طریق برای دریافت پاداش کاملت
اگر چنین کنید هرگز لغزش « :شود چنانکه پطرس به ما یادآور می.  پدید آوریم

دهندۀ ما  و همچنین دخول در ملکوت جاودانی خداوند و نجات. نخواهید خورد
 ).۱۱- ۱۰ :۱م پطرس دو(» عیسی مسیح به شما به دولتمندی داده خواهد شد

 

 .، به یک آیه استناد کنید ، برای تأیید هر یک دهی را بیان کرده  سه پاداش ثمره-۱۴

................................................. 

................................................. 



  درس دهم ۲۷۰

  خودآزمایی

 

  : ای سؤاالت چندگزینه
 کند؟ م مورد اشاره می عبارت ثمرۀ روح به کدا-۱

a(عطایای روحانی  . 

b(نبوت و فداکاری  . 

c(گونگی  مسیح . 
 

 کند؟ واسطه کدام مورد زیر در ایماندار رشد می های ثمرۀ روحانی به  ویژگی-۲

a(القدس  روح . 

b(تعلیم و تجربه  . 

c(تالش شخصی برای شبیه شدن به عیسی  . 
 

 ؟ یحی چیست سهم ایماندار در رشد دادن خصلت مس-۳
a(سعی در تقلید و الگوبرداری از مسیح  . 

b(زندگی بر طبق شریعت  . 

c(القدس تا ثمره را در وی رشد دهد  اجازه دادن به روح. 
 

 باشد؟  کدام مورد زیر بهترین توصیف از ثمرۀ روح یا خصلت مسیحی می-۴

a( محبت        ِagapa 

b(خدمت   

c(ایمان   

d(شهادت   
 

 ؟ ترین است ها برای یک مسیحی مهم از اینکدام یک  -۵
a(گوییم  آنچه که می  

b(آنچه که هستیم   



  ۲۷۱ثمرۀ روح 

c(دهیم  آنچه که انجام می  

d(کنیم  آنچه که احساس می   
  

 ممکن است از همۀ عطایای روح برخوردار باشم اما در ضمن هیچ نداشته -۶
 ؟  استآن مورد کدام. چشم بخورد ، مگر اینکه یکی از موارد زیر در من به باشم
a(قدرت   

b(ها  زبان 

c(مکاشفه از خدا  

d(محبت   
 

کنند، بر پایه کدام   در ملکوت خدا، مقام کسانی که با مسیح حکومت می-۷
 خصوصیت ایشان خواهد بود؟

a(شان  کارهای گذشته  

b(امیالشان   

c(شان گونگی  مسیح  

d(تجربۀ پرستشی ایشان   
 

 از محبت دراست   عبارت پرهیزکاری-۸

a(عمل  . 

b(انضباط  . 

c(وسوسه  . 

d(جامعه  . 
 

 ؟  تنها چیزی که در ابدیت باقی خواهد ماند، کدام است-۹
a(امید  

b(نبوت   

c(ایمان   



  درس دهم ۲۷۲

این آخرین درس از بخش سوم و نیز آخرین درس این کتاب
 را مرور ۱۰ تا ۸های  ، درس بعد از اتمام این خودآزمایی.  است
از رهنمودهای .  دهید پاسخ۳، به سؤاالت آزمون میانی شماره  کرده

 .داده شده پیروی کنید

d(خصلت مسیحی   
  

، با   آمده است۸- ۵ :۱ فرایند یا جریان پرورش ثمرۀ روح که در دوم پطرس -۱۰
 پذیرد؟ کدام دو کلمه آغاز و پایان می

a( پرهیزکاری- ایمان   

b( تقوی-  نیکویی   

c( محبت-  ایمان   

d( تحمل در سختی- محبت   

 
 
 



  ۲۷۳ثمرۀ روح 

 ها پاسخ صحیح تمرین

 

 .ای کشیده باشید  دایره)n و )b( ،f( ،j( ،k باید دور تمامی حروف به استثناء -۸
 

۱- b( و مردم  معنی آن این است که محبت مسیحی را در تمام مواقع نشان دهیم ،
 .گوییم جذب مسیح خواهند شد طه آنچه که هستیم و آنچه که میواس نیز به

 

  : پیشنهادی ما چنین استهای   پاسخ-۹

a( ۳ (سالمتی  

b( ۸ (فروتنی  

c( ۹ (پرهیزکاری  

d( ۴ (حلم  

e( ۷ (ایمان  

f( ۱ (محبت  

g( ۹(پرهیزکاری  

h( ۶ (نیکویی  

i( ۵ (مهربانی  

j( ۲ (خوشی  

k( ۶ (نیکویی  

l( ۴ (حلم  
 

۲- a( انجام دادن بودن ،  

b( شبیه او بودن  

c( خصلت مسیحی ثمره ،  
 

   پاسخ خودتان-۱۰
 

   ، یا خصلت مسیحی  محبت-۳



  درس دهم ۲۷۴

۱۱- a( های جزئی  ، دیگر نیازی به این مکاشفه وقتی که در حضور او هستیم
 . نداریم

 

 .وقتی که با آن محبتی که مسیح نسبت به ما دارد، انجام شود -۴
 

 . ، باید در او باقی بمانیم  ثمردهی برای-۱۲
 

شاید او در نظر داشته است این مطلب را به ما القا کند که .   پاسخ خودتان-۵
دهد، تنها چیزی است که در ابدیت به  نشان دادن محبت آنگونه که مسیح نشان می

ترین عملی که یک  عنوان افراطی او قربانی کردن خود را به. حساب خواهد آمد
تر  تواند انجام دهد مثال زده است تا نشان دهد که آنچه که هستیم مهم شخص می

 . است
 

  از پایین به باال-۱۳

  ایمان

  فضیلت

  علم

  عفت

 صبر

  دینداری

  محبت برادران

  محبت
 

۶- a( درست  

b( غلط  

c( درست  

d( غلط  

e( درست  



  ۲۷۵ثمرۀ روح 

f( درست   

g( غلط  

h( درست  
 

باعث ). ۱۳ و ۸ :۱۳اول قرنتیان (است  ثمرۀ روحانی یا محبت همیشگی -۱۴
باعث رسیدن به کمال است ). ۸ :۱دوم پطرس (گونگی است  بلوغ روحانی یا مسیح

 ).۱۱ - ۱۰ :۱دوم پطرس (
 

 . ، پرهیزکاری ، تواضع ، ایمان ، نیکویی ، مهربانی ، حلم ، سالمتی ، خوشی  محبت-۷

  



 



 

  ها پاسخ خودآزمایی

 

 ۱درس 
   غلط-۱

   صحیح-۲

  حیح ص-۳

   صحیح-۴

   غلط-۵

   صحیح-۶

   غلط-۷

   غلط-۸

   صحیح-۹ 

   مشکالت-۱۰

   تمایالت-۱۱

   تجربه-۱۲

   رابطه-۱۳

   بلوغ-۱۴

   کامل-۱۵

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

تواند مرا دوست داشته باشد و من نیز  ، می  از آنجا که او شخص است-۱۷
 .کند تواند دیگران را از طریق من محبت او می.  ست داشته باشمتوانم او را دو می



  القدس یاور، معلم و راهنمای ما روح ۲۷۸

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

 

 ۲درس 
   غلط-۱

   صحیح-۲

   صحیح-۳

   غلط-۴

   غلط-۵

   صحیح-۶

   صحیح-۷

   غلط-۸

   صحیح-۹

  حیح ص-۱۰

   غلط-۱۱

   صحیح-۱۲

 . را انتخاب کرده باشیدj و b  ،dهای  پاسخبایست همه  شما می-۱۳

 . القدس خاطر اشتراک پدر و پسر و روح  به-۱۴

، و  ، قدوسیت ، قدرت ، حیات روحانی  زیرا او از صفات خدا برخوردار است-۱۵
 .آورد ارمغان می همراهی به

 



  ۲۷۹ها  پاسخ خودآزمایی

 ۳درس 
۱- c 

۲- d 

۳- b 

۴- a 

۵- c 

۶- a 

۷- d 

۸- c 

۹- a 

 آورد، در مورد مسیح خاطر ما می  دو مورد از این موارد امور مسیح را به-۱۰
دهد، در  می کند، مسیح را جالل دهد، ما را به جمیع راستی هدایت می شهادت می

 .دهد مورد امور آینده در ارادۀ خدا ما را خبر می

 .، ایماندار القدس ، روح  عیسی-۱۱

 

 ۴درس 
.۱- b  

۲- c  

۳- a  

۴- b  

۵- a   

۶- c  
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۷- c  

۸- a  

۹- b  

۱۰- b  

۱۱- b   

۱۲- b  

 

 ۵درس 
۱- c  

۲- b  

۳- d  

۴- b  

۵- a  

۶- c  

۷- a  

۸- c  

۹- c  

۱۰- b  

۱۱- e  

۱۲- a  

 



  ۲۸۱ها  پاسخ خودآزمایی

 ۶درس 
۱- a  

۲- b  

۳- b  

۴- b  

۵- a  

۶- a  

۷- b  

  

 ۷درس 
   غلط-۱

   صحیح-۲

   صحیح-۳

   غلط-۴

   صحیح-۵

   غلط-۶

   صحیح-۷

   غلط-۸

   صحیح-۹

   صحیح-۱۰

   غلط-۱۱

   صحیح-۱۲
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 ۸درس 
۱- d  

۲- a  

۳- b  

۴- b  

۵- c  

۶- a  

۷- a  

    صحیح-۸

   صحیح-۹

   غلط-۱۰

  صحیح -۱۱

  غلط -۱۲

   صحیح-۱۳

   صحیح-۱۴

   صحیح-۱۵

   صحیح-۱۶

   غلط-۱۷

  غلط -۱۸

   صحیح-۱۹

   صحیح-۲۰

 



  ۲۸۳ها  پاسخ خودآزمایی

 ۹درس 
۱- a( ۷-ارواح تمییز   

b( ۴-ایمان   

c( ۸ -کالم علم   

d( ۱-ها  زبان 

e( ۶-معجزات   

f( ۲ -ها  زبان ترجمۀ 

g( ۵-شفا  

h( ۳-نبوت   

i( ۹-کالم حکمت   

  . ای ، و عطایای مکاشفه ، عطایای قدرت  عطایای تکلمی-۲

 .  بنا کردن کلیسا، جالل دادن مسیح-۳

 دس آنها را طبق ارادۀ خودش توزیعالق اما روح. ( ِ                           همۀ ایمانداران پر از روح-۴
نتیجه  از این.  کند که مشتاق عطایای روح باشیم کالم خدا ما را تشویق می. کند می
القدس انتخاب  روح باشند که گیریم که آنانی که مشتاق عطایا هستند، کسانی می می

 .) کرده است

 

 ۱۰درس 

۱- c  

۲- a  

۳- c  

۴- a  

۵- b  
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۶- d  

۷- c  

۸- b  

۹- d  

۱۰- c  



 

 
  

 
 
 
 

  القدس روح

 ، و راهنمای ما یاور، معلم
 

 ) القدس ای در باب روح مطالعه(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   های میانی آزمون



 

  دانشجوی گرامی

 

منظور یادگیری بهتر تمامی جزئیات این کتاب درسی تهیه  های میانی به این آزمون
های   پس از مطالعۀ درسً     لطفا. باشد هر آزمون مربوط به چند درس می.  شده است

 .، آزمون مربوط به آنها را بگذرانید مشخص شده

پس از گذراندن هر سه . های صحیح را در ورقۀ پاسخنامه عالمت بزنید پاسخ
 . تصحیح برای ما بفرستیدجهت، ورقۀ پاسخنامه را  آزمون میانی

صورت رسمی امتحان دهید و یک واحد  هکه مایلید این درس را ب در صورتی
نام و انجام تشریفات امتحان با ما تماس  ً                                دانشگاهی کسب کنید، لطفا جهت ثبت

 .حاصل بفرمایید

 
 
 
 



 

   ۱ شمارۀ میانیآزمون 
 )۳ تا ۱های  مربوط به درس(

 

   سؤاالت صحیح و غلط-بخش اول

 .  مشخص نماییدb و جمالت غلط را با حرف aجمالت صحیح را با حرف 

 . القدس وجودی است ابدی  روح- ۱

باشد، اما قدرتش از خدای پدر  تثلیث می)  اقنوم(القدس سومین شخص   روح- ۲
 . و خدای پسر کمتر است

 .، نه از همۀ آنها القدس فقط از بعضی از صفات خدا برخوردار است  روح- ۳

 .سازد القدس دنیا را به گناه و عدالت و داوری ملزم می  روح- ۴

 .باشد می»  لداور عاد«معنی  به»  پاراکلت« کلمۀ - ۵

تر از  ، تجربیات روحانی مهم عنوان یک شخص بشناسیم القدس را به  اگر روح- ۶
 .رابطۀ ما با او خواهد شد

القدس همگی داللت بر این دارند که او یک   خصائل و کارها و عناوین روح- ۷
 . شخص است

  
  ای  سؤاالت چندگزینه-وم دبخش 

 .مت بزنیدترین پاسخ را انتخاب نمایید و عال صحیح

 ......... القدس  که روح است فرمول تعمید و دعای برکت رسوالن گواه بر این- ۸

a(یک شخص است  . 

b(تری قرار دارد  از پدر و پسر در درجه پایین. 

c(الوهی است  . 
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 ؟» نیست«از موارد زیر، جزو صفات الهی کدام یک  - ۹
a(ابدی   

b(قادر مطلق   

c(تغییرپذیر  

d(ق حاضر مطل  
 

 ؟  عالم مطلق به چه معنی است- ۱۰
a(صاحب قدرت کامل   

b(مقدس   

c(بیند  کسی که همه چیز را می 

d(داند  کسی که همه چیز را می 
 

 ؟» نیست«القدس  از موارد زیر، جزو کارهای الهی روحکدام یک  - ۱۱
a(بخشد  او تقدس می. 

b(گیرد جای ما تصمیم می  او به. 

c(بخشد  او قدرت می. 

d(کند  او حیات روحانی عطا می. 
 

القدس را  ، تعمید به روح ً                                        اگر توجه شما معموال معطوف به تجربه است- ۱۲
 عنوان چه چیزی تلقی خواهید کرد؟ به

a(عنوان یک هدف  به  

b(عنوان آغازی برای یک رابطۀ پرشکوه  به  

c(عنوان کار یک شخصیت الهی  به  

d(سوی بلوغ روحانی عنوان دری به  به  
 



  ۲۸۹های میانی  آزمون

، داللت بر  القدس  برای اشاره به روحمقدس کتابدر » او«ِ                   استفاده از ضمیر - ۱۳
 کدام مورد زیر دارد؟

a(بر شخص بودن او  

b(بر الوهیت او  

c(بر حاکمیت او  
 

  ..............، دارای عنوان شخصی صاحب احساس القدس به  روح- ۱۴

a(باشد  علم نیز می. 

b(باشد  اراده نیز می. 

c( باشد ها نیز می خواسته. 
 

 ...........شود تا ، فرستاده می دهنده القدس در مقام تسلی  روح- ۱۵

a(تعلیم دهد . 

b(یاور باشد . 

c(مدیر باشد . 

d(داوری کند . 
 

القدس باید جهان را به عدالت ملزم کند، این است که   دلیل اینکه روح- ۱۶
  .............عیسی

a(بر صلیب جان سپرد . 

b( قیام کرد. 

c(نزد پدر به آسمان باز گشت  . 

d(معجزات انجام داد . 
 

او این کار را چگونه انجام . کند القدس جهان را به داوری ملزم می  روح- ۱۷
 دهد؟ می

a(آورد کرده را به یاد ایشان می  داوری بر انسان سقوط. 

b(آورد  داوری بر قوم برگزیدۀ خدا را به یاد ایشان می. 
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c(آورد ر ارواح را به یاد ایشان می داوری ب. 

d(آورد  داوری بر شیطان را به یاد ایشان می. 
 

 ................عنوان مشاور و یاور ما، القدس به  روح- ۱۸

a(فرماید کند، و هدایت می دهد، تنویر عطا می  ما را در زندگی تعلیم می. 

b(کند  نزد خدا برای ما شفاعت می. 

c(گوید خن می دربارۀ خدا با ما س. 

d(دهد  ما را در مشکالت جسمانی و روحانی یاری می. 
 

 ..................، کننده عنوان شفاعت القدس به  روح- ۱۹

a(کند مان راهنمایی می های گیری  ما را در تصمیم. 

b(مان را به حضور خدا ببریم کند تا نیازهای  به ما کمک می . 

c(دبخش مان تسلی می های  ما را در غم. 

 

   ۲  میانی شمارۀآزمون
 )۷ تا ۴های  مربوط به درس(

 

   سؤاالت صحیح و غلط-بخش اول 

 . مشخص نماییدb و جمالت غلط را با حرف aجمالت صحیح را با حرف 

 .ها در آغاز آفرینش جدا شدند ای بر زبان آورد و آب القدس کلمه  روح- ۱

 . از او اطاعت کند خدا وقتی انسان را آفرید، انتظار داشت که انسان- ۲

 . شده بهتر است از پیام شفاهی  پیام نوشته- ۳

ً                    ، اما کامال یکپارچه   نفر نوشته شده است۴۰دست حدود   گرچه بهمقدس کتاب - ۴
 .باشد و منسجم می

 .گردد القدس همواره باعث توبه می  الزام روح- ۵

 .بخشد القدس به انسان می  حیات روحانی را روح- ۶
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طبیعی  القدس این است که در کلیسا تجلیات مافوق ضۀ روح هدف اصلی افا- ۷
 .صورت بگیرد

 

  سؤاالت چند جوابی -وم دبخش 

 . ترین پاسخ را انتخاب نمایید صحیح

ای که خدا از   آموزۀ تثلیث در زمان موسی هنوز شناخته شده نبود، زیر مکاشفه- ۸
 ............کند، خود عطا می

a(تدریجی و پیشرونده است  . 

b(فقط برای ایماندار پر از روح قابل درک است                                           ِ . 

c(در روز پنطیکاست تحقق یافت  . 
 

 ...................ِ                    آفرینش در اثر کار- ۹

a(خدای پدر تحقق یافت  . 

b(القدس تحقق یافت  خدای پدر و روح . 

c(هر سه اقنوم تثلیث تحقق یافت  . 

d(خدای پدر و پسرش تحقق یافت  . 
 

 ..................، انسان زمانی واجد حیات شد که خدا نش در آفری- ۱۰

a(او را از خاک سرشت  . 

b(در او دمید . 

c(ای بیان کرد  کلمه. 

d(برای او معاونی ساخت  . 
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گیرد تا امور الهی را برای او  القدس بر فکر کسی قرار می  وقتی قدرت روح- ۱۱
 ؟ نامیم باز کند، این عمل را چه می

a(مکاشفه   

b(تنویر  

c(آموزه   

d(الهام   
  

 ؟  الهام جامع به چه معنی است- ۱۲
a( القدس الهام شده است  در گسترۀ کاملش توسط روحمقدس کتاب . 

b(الهامی استمقدس کتابهای   بعضی از قسمت  . 

c(بخشد خوانند، الهام می  را میمقدس کتابالقدس کسانی را که   روح. 

d(اما نه روایات تاریخی آن امی است الهمقدس کتابهای   آموزه ، . 
 

،  ، مسح شدن القدس در زندگی و خدمت عیسی شامل آماده شدن  نقش روح- ۱۳
  .............و

a(شد  وسوسه او توسط شیطان می. 

b(شد خاطر او می  رنج کشیدن به. 

c( شد تا به کمال می»  کلمۀ زنده«ِ               همراهی کردن. 

d(شد  تأدیب توسط کالم خدا می. 
 

، کار  سوی شباهت مسیح  جدا شدن برای خدا و حرکت تدریجی به- ۱۴
 نامند؟ این کار را چه می.  القدس است روح

a(تولد تازه   

b(تقدیس   

c(فرزندخواندگی   

d(توبه   
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 ..........بخشد و ، به ما تولد تازه می عنوان روح فرزندخواندگی القدس به  روح- ۱۵

a(سازد گناه می  ما را بی. 

b(دهد  ما را در مقام افرادی بالغ در خانوادۀ خدا قرار می. 

c(آورد  ثمرۀ روح را در ما پدید می. 

d(دهد  روش زندگی ما را تغییر می. 
  

، منظورش این بود که اگر   وقتی پولس رسول فرمود که ما معبد خدا هستیم- ۱۶
 ................، ما ایماندار هستیم

a(پرستش صرف شودمان باید در   اکثر وقت. 

b(از شریعت گناه و مرگ آزادیم  . 

c(باید در امور کلیسایی دخیل شویم  . 

d(گزیند القدس در ما سکونت می  روح. 
 

آمد تا ایشان  ً                                القدس معموال بر افراد برگزیده می ، روح  در عهدعتیق- ۱۷
 ...........بتوانند

a(از خدا مکاشفه دریافت کنند . 

b(وند بر دشمنان پیروز ش. 

c(خدمت خاصی را انجام دهند . 

d(حضور خدا را تجربه کنند . 
 

کند که   تجربیات افراد خداترس در عهدعتیق و عهدجدید، تأئید می- ۱۸
  .............القدس روح

a(کند رفتار کسی را تغییر دهد  سعی نمی. 

b(کند  ضعف را به قوت تبدیل می. 

c(انجام برسانند  او را بهگزیند تا کار  افراد نیرومند را بر می. 

d(کند واسطۀ افرادی که قابلیت زیاد رهبری دارند، بهتر عمل می  به. 
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القدس در روز  دنبال ریزش روح  کدام جملۀ زیر، ماجراهایی را که به- ۱۹
 کند؟ پنطیکاست رخ داد، بهتر توصیف می

a(القدس در کلیسا مشهود بوده است  از آن زمان به بعد، کار روح . 

b(القدس فقط مربوط به کلیسای اولیه بود  آن ریزش خاص روح. 

c(اند القدس را تجربه کرده  همۀ مسیحیان ریزش روح. 

 

   ۳  میانی شمارۀآزمون
 )۱۰ تا ۸های  مربوط به درس(

 

  سؤاالت صحیح و غلط -بخش اول 

 .  مشخص نماییدb و جمالت غلط را با حرف aجمالت صحیح را با حرف 

 . گوید که خداترسی امری است غیر ضروری می مقدس کتاب - ۱

 . ِ                 ، جالل دادن خداست  هدف از پرستش- ۲

 هدف از عطایای روحانی این است که ایمانداران بدانند چه کسی در میان - ۳
 . تر است ایشان روحانی

 ذکر ۱۲ُ                                                             عطایای روحانی محدود به نه عطایی است که در اول قرنتیان فصل - ۴
 . شده است

 . دهیم گوییم یا انجام می تر است از آنچه که می  هستیم مهم آنچه که- ۵

 . تر است از برخورداری از ثمرۀ روح  برخورداری از عطایای روح مهم- ۶

 . ، محبت است  معیار ثمرۀ روح- ۷
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  سؤاالت چند جوابی -وم دبخش 

 . ترین پاسخ را انتخاب نمایید صحیح

 کند؟ را بهتر توصیف می»  یخداترس« از کلمات زیر، اصطالح کدام یک - ۸

a(دغدغه   

b(شکوه و عظمت   

c(تقدس   

d(احترام عمیق   
 

 ..............؟ ترس خدا»آید نمی«وجود  از موارد زیر از ترس خدا بهکدام یک  - ۹

a(دارد  ما را از گناه دور نگه می. 

b(آورد همراه می  نجات به. 

c(بخشد  شفا می. 

d(شود  به مرگ منتهی می. 
 

 ............کند تا  دعا کردن و سرود خواندن در روح به ما کمک می- ۱۰

a(کلیسا را بنا کنیم  . 

b(ترین احساسات خود را به خدا ابراز کنیم  عمیق . 

c(مسیح را به جهان آشکار سازیم  . 
 

توان  از این کلمات را میکدام یک ،  مقدس کتابهای مختلف   در بخش- ۱۱
 د؟نیز ترجمه کر»  پرستش«

a(فروتنی   

b(نجات   

c(خدمت   

d(وفاداری   
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 نامند؟ ها، و نبوت را چه می ها، ترجمۀ زبان  زبان- ۱۲

a(عطایای تکلمی   

b(عطایای معجزات   

c(عطایای خدمت   

d(عطایای قدرت   
 

 ..............ِ                      ، جالل دادن مسیح است و القدس  هدف عطایای روح- ۱۳

a(بنای کلیسا . 

b(ن نیازهای ایمانداران برطرف ساخت                     ِ . 

c(سازی رهبران روحانی در کلیسا  آماده. 

d(پیکار علیه شرارت و شیطان  . 
 

 ...............، طور عمومی ها در جمع و به  تکلم به زبان- ۱۴

a( منع شده استمقدس کتاب در  . 

b(القدس است ترین عطای روح  مهم . 

c(باید با ترجمه همراه شود . 

d(شود کننده درک می  تکلم گاه از سوی. 
 

 ؟ ترین عطای قدرت کدام است  اساسی- ۱۵
a(شفا  

b(ایمان   

c(نبوت   

d(قوت معجزات   
 

 ؟ کار برد، کدام است توان به می»  ثمرۀ روح« اصطالح دیگری که برای - ۱۶
a(خصلت مسیحی   

b(ها  صید جان 

c(و مبشرین ، معلمین  شبانان ،  
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d(خصائل شخصیتی   
 

بر (» ماهیت و طبیعت واقعی ما« از موارد زیر بهترین گواه است بر م یککدا - ۱۷
 ؟) اینکه ما چه هستیم

a(نبوت کردن   

b(برخورداری از ثمرۀ روح   

c(برخورداری از عطایای قدرت   

d(خدمت مسیحی   
 

، تنها چیزی که برایم سودمند خواهد  ایستم  وقتی در مقابل مسیح می- ۱۸
 ..............بود،

a( خصلت مسیحی )من است)  محبت . 

b(ام سوی مسیح هدایت کرده  تعداد افرادی است که به . 

c(ام هایی است که خدا را خدمت کرده  تعداد سال . 

d(کاربرد عطایای روحانی است که به من عطا شده است  . 
 

 ؟» نیست«از موارد زیر، پاداشی برای ثمردهی کدام یک  - ۱۹
a(همیشگی است  . 

b(گردد اعث بلوغ مسیحی می ب. 

c(ها در زندگی روزمره است  باعث اجتناب از آزمایش . 

d(شود به کمال برسیم  باعث می . 

  
 
 
 
 


