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 : در جهان(۲القدس )درس شمارۀ ایمان ما به روحسرشناسه: 

 

حق چاپ ترجمة فارسی این اثر برای انتشارات خدمات مسیحی هزارۀ سوم محفوظ است. هرگونه 

حق مولف ممنوع و منوط  برداری، چاپ، توزیع و دخل و تصرف در این اثر بدون اجازۀ ناشر مطابق قانوننسخه

مقدسی از ترجمة قدیم و هزارۀ نو )انتشارات ایالم( و ترجمة به کسب اجازۀ رسمی از ناشر است. ارجاعات کتاب

.مقدس( گرفته شده استمژده برای عصر جدید )انجمن متحد کتاب
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 فهرست مطالب

 
 مقدمه( ۱)

 آفرینش( ۲)

 مشیت ( ۳)

 طبیعت

 بشریت

 مکاشفه( ۴)

 هانمونه

 منبع

 مقدسکتابالهام نبوت و   

 گری و هدایت باطنیروشن  

 هامعجزات، عجایب و نشانه  

 فیض عام( ۵)

 ترویج نیکی

 زندگیترویج 

 گیری( نتیجه۶)
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 مقدمه 
 آن سپس و خلق را جهان خدا که اندنظر بوده ینبر ا یلسوفاناز ف یمختلف، برخ هایمکان و هازماندر 

 ایخود ادامه داده است. نمونه سیر به خدا از مستقل طور به جهان بعد به زمان آن از و. است کرده رها خود حال به را

 ینهفدهم و هجدهم، ا های. اما در قرنیافتنان باستان یو یلسوفانف هایدر نوشته توانیتفکر را م یناز عناصر ا

 یف. توصیافت یشتریب یتمحبوب یا دئیسم «انگاری خدا» یا «یدادارباور»معروف به  ۀفلسف یقدر غرب از طر یشهاند

 ینساعت است. ا یکو خلقت،  االهی، سازساعت یکبود که خدا  ینداد ا انجام از خدا «یدادارباور»که  یمشهور

قفسه گذاشت و اجازه داد تا ساعت  یرو ،آن را کوک کرده ید،ساعت آفر یک ۀمَثابکه خدا جهان را به  ادد یمباور تعل

 و از آن به بعد به آن دست نزده است. ،به کار خود ادامه دهد

بلکه  یستساعت ن یکجهان  ین،راست ینظر خدا در. کندیم یمرا ترس یمتفاوت یاربس تصویر الم خداک اما

 راند،یخود را حفظ کرده بر آن فرمان م پادشاهی فعاالنه خدا و. انددر آن ساکن او شهرونداناست که  یپادشاه یک

در جهان  هاینهزم ینرا در ا یمعملکرد مستق یشترینکه ب یثشخص تثل آن. و کندیخود رابطه برقرار م قومو با 

 . است القدسروح ،کندیاِعمال م

را « در جهان»آن عنوان  یاست و ما برا« القدسروحما به  یمانا» مجموعه دروسدرس از  یندوم این

 کرد. خواهیم تمرکز خلقت در القدسدرس، ما بر عملکرد روح ین. در ایمایدهبرگز

در آغاز  و ینشکرد. در ابتدا، کار او در آفر یمخواه را بررسی جهان در القدسچهار جنبه از کار روح دربارة ما

را حفظ کرده  یآن جهان هست ۀاو که به واسط یتمش تداوم به خواهیم داشت ی. دوم، نگاهدهیمیم یحتوضرا  جهان

 یض. و چهارم، فکندیخلقت آشکار م یقاز طر اوکرد که  یمخواه یرا بررس ای. سوم، مکاشفهراندیو بر آن فرمان م

 یبررس ینشابتدا کار روح را در آفر یاییدداشته است. ب یبه بشر ارزان یعوس یاسیکرد که در مق یمخواه یحرعام را تش

 .یمکن

 

 آفرینش

 پُرسد: یمنتشر شد، م 1647که در سال  «ینستروست م مبسوطپرسش و پاسخ »در کتاب  15 ةشمار پرسش

 

 یست؟خلقت چ کار
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 :یدگوش کن دهدیکتاب م ینکه ا یپاسخ به

 

جهان و هر آنچه را که در آن  ،خود یقدرت خود و برا مۀبا کلآن خدا در آغاز  ۀاست که به واسط یخلقت عمل کار

 بود. یکون یارآورد و همه بس یبه هست یستیاست در عرض شش روز از ن

 

 یکیجهان  ینبا خلقت آغاز عمدتا ینشکار خدا را در آفر دهد،یکه کتاب پرسش و پاسخ ارائه م پاسخی

نو مانند خلقت  یزهایخلقت چ ینش،که آفر کنندمی ییدتا ،پاسخ ینا مقدسیِکتاب ارجاعات معموال، . اماداندیم

 طور مداوم ادامه دارد. ه که ب شودیشامل م نیز را هاانسان

 این کامال صحیح است و .دهدیکار خلقت را به پدر نسبت م ،رسوالن ۀکه اعتقادنام یمگفت یشیندرس پ در

، نمونه یبودند. برا یلکار دخ یندر ا نیز القدسکه پسر و روح کندمی روشن کالم خدابود. اما  ینشپدر آغازگر آفر که

 که اندعموما توافق داشته یدانانپسر حاصل شد. و االه ۀکه خلقت از پدر و به واسط گویدیم 6: ۸ یاناول قرنت

 پسر انجام داد. ۀکه عمل خلقت را مطابق طرح پدر و به واسط بود یثتثل شخصِ آن، القدسروح

القدس را اولیۀ روحآفرینندگی اند تا عمل استفاده کرده یدایشاول کتاب پ باب از یدانانااله یخ،طول تار در

به وجود آورد.  “قدرت خود کالم” باساکنان آن را  یکه چطور خدا جهان و تمام دهدیشرح م باب ینا نشان دهند.

 .یدتوجه کن ۲-1: 1 یدایشگزارش در پ ینشروع ا یبه چگونگ

 

ها را ژرفا؛ و روح خدا سطح آب یبر رو یکیبود، و تار یو خال شکلیب ین. زمیدرا آفر ینها و زمدر آغاز، خدا آسمان

   .(۲-1: 1 یدایش)پ فرو گرفت

 

 الوهیتدر  مجزاشخص  یک عنوان به را القدسروح یقعت عهد یدیم،د یشینکه در درس پ همانطور

 ۀمکاشف نور. و در یدکه خدا توسط روح خود جهان را آفر دهدینشان م یقعت حال، عهد ین. با اکندیمشخص نم

 .بدانیم القدسروح کارخلقت را  یاست که کارها یدر مورد روح خدا، منطق یدجد عهد

 رَخَف یعبر ةواژ« .را فرو گرفت هاآب سطح» القدسخلقت، روح یکه در ط گویدیم 1 باب پیدایش

(rachaph)  ی، موس11: ۳۲ یهاست. در تثن شدهاستفاده  ی دیگر در توراتجا یکترجمه شده، تنها « فرو گرفتن»که 

. کندیاستفاده م یلخدا با اسرائ ۀرابط یفتوص یاست، برا هایشاز جوجه بتعقاب که در حال مراق یک ةاز استعار

مراقبت کرده و  هایشرا مطرح کند که از جوجه یقدرتمند ةپرند یدةاستفاده شده است تا ا رَخَف ةاز واژ یهآ یندر ا

است  ین، منظور ارا فرو گرفت قتخل یهاآب سطح روح خدا یمخوانیکه م یهنگام ین،. بنابراکندیم یهآنها را تغذ

 داد. را پرورشو آن  یدشکل بخش ینشخدا به آفر ۀبود که بر طبق کلم یکه روح به مانند والد
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در اثر خود تحت  کرد،یم یزندگ 16۸۳-1616 یهاسال ینکه ب پیوریتن یدانو االه یسندهاُوِن، نو جان

از کتاب  4. در فصل کندمی صحبت القدسروح دگینینآفر قدرت مورد در «القدسروح بابدر  ایمباحثه»عنوان 

 :دهدیشرح م ینگونهرا ا یدایشباب کتاب پ اولین در القدساثر، او عملکرد روح یناولِ ا

 

 یچگونهه قدرتآن بود و  یمغشوش که ظلمت بر رو ییمُرده و ژرفنا یاییجز در داشتنوجود  چیزیاو  بدون

که  - چیزها اشکال و هاانواع، گونه یتمام ةدهندیلتشک آن، اصول ینداشت. اما با حرکت روح خدا بر رو یبارآور

 .یرفتنداز روح خدا اثر پذ - اندینشآفر ینتدر واقع ز

 

 آفرینش القدسروح ینکهاست که قبل از ا ینمصطلح است، منظور اُوِن ا یرغ یکتاب تا حد یناگرچه زبان ا

که روح شروع به حرکت  یبود. اما وقت یاتاز ح یو عار نظمیب یهاکه وجود داشت آب یزیرا شکل دهد، تنها چ

 به وجود آورد. یکرد، نظم و زندگ

 کهبود  «خالی و شکلبی» خلقت القدس،قبل از کار روح یم،مشاهده کرد ۲-1: 1 یدایشکه در پ همانطور

وجود  یجاندار یچو ه یاهیگ یچشکل، ه یااز نظم  یمفهوم یچه ی،نور یچ. هاستو هرج و مرج  یکیاز تار یریتصو

 شکلییب بهداد. در سه روز اول، او  ییرآنها را تغ ۀروح خدا هم خوانیم،می ۳1-۳: 1 یدایشنداشت. اما همانطور که در پ

 ایروز و شب را مشخص کرد. در روز دوم او گستره یقلمروها یزو ن ید،کرد. او در روز اول نور را آفر رسیدگی ینشآفر

 یرینبارور را از جهانِ ز یکه ابرها یممنایآسمان م یاو گستره را جَ ینآبها شد. ما معموال ا یمقسکه باعث ت یدرا آفر

به وجود  رویند،یم ینکه بر زم یاهانیو گ یگرد هم آورد که خشک یها را به نحو. در روز سوم او آبکندیجدا م

 هایمحدوده یاهان،خشک و گ زمین ها،آب و هابه روز و شب، آسمان یدنآمد. در طول سه روز اول، او با نظام بخش

 را مشخص کرد.  ینشجهان آفر

 ینشبودن آفر خالی مورد در خدا روح –خلقت  ۀچهارم تا ششم هفت یروزها یعنی – یطول سه روز بعد در

 ید،بود، انجام داد. در روز چهارم، او خورش یدهکه قبال آفر یمختلف یهاحوزها با پُر کردن کار ر ینوارد عمل شد. و او ا

. در روز پنجم، او موجودات یدکردن قلمرو روز و شب که در روز اول خلق کرده بود، آفر ماه و ستارگان را جهت پُر

. و در روز ششم، او انسان کردرا که در روز دوم خلق کرده بود، پُر  یاآسمان و در هاییطهو ح ید،و پرندگان را آفر یادر

 .یدکه در روز سوم خلق کرده بود، آفر یخشک یطۀرا جهت پُرکردن ح ینزم یواناتو ح

نسبت  او خدا را به روح ینندةآفر عمل نیز، مقدسکتاب یگرقسمت د ین، چند1 باب یدایشبر پ عالوه

 :دهدیشرح م ینگونها ینش، نقش روح را در شکل دادن آفر1۳-1۲: 4۰ اشعیا ،رای نمونهب. اندداده
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را در  ینکه غبار زم کیست باشد؟ گرفته اندازه وجب به را هاو آسمان یموده،ها را به کف دست خود پکه آب کیست

 یاکرده، و  یتکه روح خداوند را هدا کیست باشد؟ کرده وزن ترازو به را هاتپه و قَپّان به را هاو کوه یده،گنجان یمانهپ

 .(1۳-1۲: 4۰ یاداده باشد؟ )اشع یمچون مشاورش به او تعل

 

: 1۰4کارها را انجام داده است. و مزمور  ینا یتمام ییروح خدا به تنها. «یچکسه»است:  ینا یپاسخ ضمن البته

 :کندیصحبت م ینگونهاز موجودات زنده ا ینشکار روح در آکندن جهان آفر ةدربار ۲4-۳۰

 

از مخلوقات تو  زمین !یابه عمل آورده یشبه حکمت خو یرا جملگ آنها است! یارتو چه بس یخداوند، کارها یا

چون ... از جانداران بزرگ و کوچک!شمار، یاست از جُنبندگان ب مملو و پهناور، یعدر آنجا، وس یز،ن یاو در آکنده است!

 یرو شوند، ویم فرستی، آفریدهیچون روح خود را م !گردندیم و به خاک باز میرندکنی، مییرا قبض م یشانروح ا

 (.۳۰-۲4: 1۰4)مزمور  !سازییرا تازه م ینزم

 

 نسبت القدسعمل به روح ینو جانداران اشاره دارد. و ا یاهانها، گمانند آب یزهاییچ ینشآفربه  یاتآ این

 . است شده داده

 

 القدسآمده که روح ینچن ۲: 1 یدایشکرد. در پ یفاا یفعال بود. او نقش فعال بسیار القدسروح ،خلقت ۀطول هفت در

به  یهعمل را شب ینا کنم،یموضوع فکر م ینبه ا وقتیدر حال حرکت بود...  روی آنها یا و را فرا گرفت هاآب سطح

. به نظر من دهدیقلب او انجام م یشخص، رو یکبه  بخشیدن تازه تولد هنگام به القدسکه روح بینمیم یکار

 یت. واقعکندمی القدسروح بخشییاتها اشاره به امر حسطح آب« فرو گرفتن» یاها و آب یبر رو« روح حرکت»

از  یتیکم رسدینظر م به ی. ولکنمیرا درک نم یدایشاز باب اول کتاب پ یادیز هایاست که خودِ من قسمت ینا

 یزبود که خدا همه چ نیازییشپ یاهمه مقدمه  ینآن را فرو گرفته بود، و ا القدسوجود داشت که روح یماد انجه

. روح، پسر خدا، و کردیها حرکت مآب یالقدس بر روروح یلدل ین. به همفریندایرا از آنچه که آنجا وجود داشت ب

 ودند.فعال ب ینشدر عمل آفر یثتثل خصهر سه ش یعنیپدر، 

آزبورن یکما کشیش  

 

 ی. حال توجه خود را به کارهایمنگاه کرد ینشآفر هفتۀ خالل در جهان در القدسبه عملکرد روح ینجاا تا

 .کنیمیمعطوف م یخدر طول تار القدسروح مدبرانۀ
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 تیمش
 یساهایدر کل، استنباط کل یدارند. ول یتمفهوم مش ئیاتجزاز  یگهگاه درک متفاوت یاتیااله هایسنت

 است:   یربه شرح ز اوانجلیکال

 

 .است یاو اشال عماکه شامل موجودات،  ینشآفر یو حفظ تمام ییخدا در فرمانروا کار

 

در جهان انجام داده است.  تاریخ طول در القدساست که روح یزهاییآن چ ۀشامل هم یااله یتمش اساسا،

آن را به صورت  ةدهندیلتشک ی. و البته اجزاکنیمیروح محدود م یمان را به کارکرد عموممحض سهولت، بحث اما

 کرد. یمخواه یبررس یبعد هایدرس و درس ینمجزا در ا یمباحث

 یثاشخاص تثل ینب کنند،یصحبت م یااله مشیت مورد در که مقدساز کتاب هاییاکثر موارد، قسمت در

 این با. اندفعال بوده یااله یتدر امر مش یثکه هر سه شخص تثل یریمبپذ درنگیب ید. و باشوندینمقائل  یتفاوت

 . یمکن تاکیدبر نقش او  یمبه روح وجود دارد که بتوان ارجاعاتی یکاف اندازة به هاقسمت ینوجود، در ا

 یعتطب ةکرد. ابتدا بر کار روح در حوز یمخواه یمرا به دو قسمت تقس یااله مشیت در القدسروح کار

. داشت یمخواه ایاشاره دهدمی انجام هاانسان یانکه روح به طور خاص در م یکرد. و سپس به کار یمتمرکز خواه

 .یمبپرداز یعتابتدا به طب یاییدب

 

 طبیعت

 
که  رسدینگاه دارد. به نظر م یداربه ظاهر قادر است خود را پا یم،کن یبررس یعلم یدگاهرا از د یعتطب اگر

و  یناگسستن ینهستند که با قوان ینسب یکیمکان هاییستمس از ایمجموعه ،یستیزو  یاییجغراف یطآب و هوا، شرا

 یزیک،ف یمی،مانند نجوم، ش یعیعلوم طب یگردر خصوص د توانیرا م یدگاهد ین. همکنندیعمل م یعیطب

 یمبدانباید  یم،داشته باش یعتاز طب یدرک درست ینکها برای مقدس،کتاب یمداشت. اما طبق تعال یرهو غ شناسیینزم

 6: 1۳5در مزمور  یس. چنانکه مزمورنوکندیآن را حفظ م یستمس ۀو هم راندیاست، بر آن حکم م یدهخدا آن را آفر

 نوشته است: 7-

 

و ژرفناها! اوست که ابرها را از  یاهادر در ین،در آسمان و بر زم رساند،یهرآنچه را که بخواهد، به انجام م خداوند

: 1۳5)مزمور  آورَدیم یرونب یشخو هایو باد را از مخزن سازدمی هاباران برق یکه برا آورَد؛یم بر ینزم هایکران

6-7). 
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 یدایشپ 9-6های بابطوفان زمان نوح بود.  ،یعتدر طب یااله یتقدرت مش گرترین نمایشجلوه شک،بی

اشاره به نقش روح  ۳: 6 یدایشکه خدا، در پاسخ به شرارتِ بشر، تمام جهان را غرق در آب کرد. و پ دهندنشان می

 یشرا به نما تیعقدرت خدا در طب ،خروج 1۲-7های باب وارد شده بر مصر در هایمجازات دارد. بال ینا یدر اجرا

 یعتقدرت روح بر طب ترینیبعج قطعا،. بینیمیم 14 بابسرخ در خروج  یایقدرت را در شکافتن در ین. اگذاردیم

 «.تا قوم از دشمنان خود انتقام گرفتند» یستاداست که آفتاب ا 1۳: 1۰ یوشعدر  یانبا امور ئیلاسرابه هنگام جنگ 

 ة. او درباردهدیم یحتوض یعتطب ةعام خود را در ادار یرخدا شخصا تدب ،یوبکتاب ا 41تا  ۳۸ هایباب در

سه  ینب یزیتما یوبکتاب ا . هر چند در خودِ گویدیروز و شب، آب و هوا، و جانوران سخن م یا،در ین،قدرتش بر زم

 ةکه اراد کندیم یمعرف یرا به عنوان شخص داروح خ 15-14: ۳4 یوباما ا خورد،یچشم نمبه  یثتثل یشخص خدا

 . رساندیرا در جهان به انجام م االهی

طور مرتب ه که ب کندیاداره م نحوی به را جهان القدسکه روح دهدیم تعلیم مقدسکتاب ین،بر ا عالوه

که او باران،  گویدیم 1۳5. به عنوان مثال، مزمور شودیموجودات آن کنترل م یتو جمع یدآن تجد هایمشخصه

 یجادرا با ا ینزم یایکه او جغراف بینیمیم 65مانند مزمور  یی. و در جاهاآفریندیعناصر را م یگرابرها، باد و د

و  یواناتح یاهان،را در شکل گ یدجد یاو زندگ یگر،د ی. و در جاهادهدیم ییرتغ هابیابان و هاکوه ها،دره ها،رودخانه

 عملکرد روح است. شود،یظاهر م ینشکه در آفر یدیجد یز. هر چآوردیبه ارمغان م یانآدم

 یتمزمور در مورد مش ین. اکندیم تاکید آفرینش در القدسروح یبر کارها 1۰4که مزمور  یددار یاده ب حتما

 سرریز یقعم هایتا به درون دره داردمی وا را هاکه چگونه خدا چشمه گویدیمزمور م ین. اکندیصحبت م یزن یااله

و درختان  یاهاناو را که به گ .دهدیقرار م یشمورد ستا کند،می یهخوراک ته یواناتح یرا که او برا یقیشوند. طر

که  دهدیم ینانو به ما اطم ،کندیم ینتحس ،کندیم فراهم  النه یواناتح یگرپرندگان و د یو برا بخشدیم یزندگ

 یکفقط  ینهاا تمامیکه  رسدیرا تحت کنترل خود دارد. به نظر م سال هایو ماه، شب و روز، و فصل یداو خورش

 :یدکن گوش ۳۰-۲4: 1۰4. به مزمور کندیباشند، اما در واقع خداست که آنها را کنترل م یعیطب ۀچرخ

 

را در وقتش  یشانبر توست، تا خوراک ا یجملگ ینانا یداز مخلوقات تو آکنده است... چشم ام ینخداوند... زم ای

 کنی،یرا قبض م یشان... چون روح اشوندیم یرس یکون یزهایاز چ یی،گشایرا م یش... چون دست خویبرسان

! )مزمور سازییرا تازه م ینزم یو رو شوند،یم یدهآفر فرستی،ی! چون روح خود را مگردندیم و به خاک باز یرندمیم

1۰4 :۲4-۳۰).  
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هر موجود خوراک فراهم کرده و بعد با  یکه برا یستن ینکه کار خدا در واقع ا دانستیم مزمورنویس

 یرةزنج»آن را  یکه ما گاه یمطابق با چرخه و سلسله مراتب یواناتدستانش به او غذا دهد. او متوجه بود که ح

 یعیخودگردان طب ۀسامان یک یندفرا ینکه ا رسدینظر مه ب ینی،زم یدگاه. اما از دکنندیم یهتغذ نامیم،یم «ییغذا

 ینخدا بر ا یتحاکم بیندمی مقدسآنچه کتاب و است یاِدراک سطح این از فراتر مقدسنگرش کتاب یباشد. ول

 . بینیمیم 16، 15: ۳4 یارا در اشع یمشابه یدةرفتارهاست. ا

 ینو در ع یوستهپ یرِ س یات،که ح کندیرا اداره م ینشآفر یکه خدا به نحو گویدیم ینهمچن مزمورنویس

 شانروح آنها را درون یا. او نَفَس میردیبدون دخالت خدا نم یموجود یچه ینکها یعنیداشته باشد.  یحال محدود

 یسباشد. مزمورنو یدهشان فرا رسکه زمان مرگ گیردیها مآن زا یروح را زمان یانَفَس  ینتا زنده بمانند. و ا کندمی حفظ

 با خلقت را به روح خدا نسبت داده است. تعامالتگونه ینا

کند که  یقتا شنوندگانش را تشو کندیاستفاده م یمشابه اندیشۀاز  یسیسر کوه، ع ۀموعظ در

  :یدگوش ده ۳۳-۲6: 6 یدر مت یسیکنار بگذارند. به کالم ع یزندگ یازهایرا در مورد ن شانیهاینگران

 

 یشما به آنها روز یکنند و پدر آسمانیم یرهو نه در انبار ذخ درَوَندیو نه م کارندیکه نه م یدآسمان را بنگر پرندگان

 گویمی. به شما مریسندیو نه م کشندینه زحمت م کنند؛یکه چگونه نمو م یدصحرا را بنگر های... سوسندهدیم

خدا و عدالت  یپادشاه یِاز آنها آراسته نشد... نخست در پ یکی چونشکوه و جاللش هم ۀبا هم یزن یمانسل یکه حت

 .(۳۳-۲6: 6 یبه شما عطا خواهد شد )مت یزن ینهاا ۀآنگاه هم ید،او باش

    

 

 یازهایخود ن یااله مشیتنند، او با و عدالت خدا را دنبال ک یبود که اگر مردم پادشاه ینا یسیع منظور

 آنان را رفع خواهد کرد.  روزانۀ

 

صحبت تش مخلوقا ۀو هم ینشخدا از آفر یمراقبت دائم ةدربار کنیم،یخدا صحبت م مشیتما در مورد  که زمانی

. یستن ینرفت. نه، چن یگریو بعد به دنبال کار د یدکه خدا جهان را فقط آفر یستن ینباور ما ا ین،. بنابراکنیمیم

حفظ و روحش، به کار خود در  ۀواسطه کالمش و ب ریق. او از طکندیکالم قدرت خود، جهان را حفظ م باخدا 

. خوراک، کندیم ینماتما را  یحتاجما ۀکه هم کنیمیفکر م یی. پس، ما در مورد خدادهدیجهان ادامه م پایداری

 .اندتوسط خدا فراهم شده ،دانیمیتمام آنچه که داشتن آنها را حق مسلّم خود مآب، هوا، و 

یتِر ینجاست دکترکشیش   
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 یسیع یق،طر ین. به اکندیخدا در عالم را به پدر منسوب م مدبرانۀ کار یسیکه ع یماشاره کن یدبا اینجا

 یاست که هنگام ینا یدانانل، برداشت جامع االهحا ین. با ادهدیقرار م تاکیداقتدار پدر بر ملکوتش را مورد  یتاهم

موضوع را در  ین. اکندمی اجرا را آنها که است القدسروح ینند، اکیعالم را صادر م یرمربوط به تدب ینکه پدر فرام

، و اول  ۳۳: ۲، اعمال رسوالن  ۲6: 15 یوحنامانند  یی. و در جاهابینیمیم 1۳: 11و لوقا  ۲۰: 1۰ یمانند مت یاتیآ

 . خوریمیرابطه برم یندر ا هایییده، به ا ۲: 1پطرس 

 .یمکن بررسی را بشریت در القدسحکار رو یاییدب یم،سخن گفت یعتدر طب یااله یتکه از مش حال

 

 بشریت

 
گفته  یعتدر خصوص طب یشترآنچه که پ شود،یمحسوب م یعیاز جهان طب یبخش یتکه بشر ییآنجا تا

ما فرمان رانده و  یستز یطخدا بر مح بینیم،یم 7-6: 1۳5. همانطور که در مزمور کندیصدق م یزن ماشد در مورد 

زاد و ولد موفق ما را کنترل  یو حت ییغذا عاو مناب خوانیم،یم 1۳: 7 یه. و همانطور که در تثنکندیم یریتآن را مد

کار را صرفا با  یناز ماست. و او ا یکهر  یروحِ او منشاء زندگ خوانیم،یم 4: ۳۳ یوب. و همانطور که در اکندیم

 یط،بر شرا یممستق یاثرگذار یقاو از طر ید،د یم. و همانطور که خواهدهدیجهان انجام نم یعیطب هاییستمحفظ س

 . راندیذهن ما، بر انسان حکم م حتیجسم، و 

 را هاگوناگون انسان یاربس هایبه روش راند،می حکومت جهان بر مدبرانه القدسهمان حال که روح در

که  آن هستیم نگران ما .شودیم یحیاناوقات باعث اضطراب و ترس مس یمورد گاه ین. و ادهدیقرار م تأثیر تحت

او اجازه  گاهی اگر یآلود سوق دهد. حتگناه ه و عملیشما را به اند ینکها یاما را نقض کند،  ةروح ممکن است اراد

 ینا یم،در نظر داشته باش یدکه با یزیچ یناول ین،. بنابراکنیمیم یبه خطاکاررا متهم  یو بکشیم، رنج ما که دهد

. و دهدیو ما آزار نم کندینم ی. او هرگز با ما بدرفتاردهدیانجام نم آلودیگناه عمل هرگز القدساست که روح

کار  یماندارانا یینها یریتجهت خه ب یشهاست که او هم ینا یمداشته باش یادبه  یدبا یشهکه ما هم یزیچ یندوم

منجر  یتدر نها شویمیکه متحمل م هاییرنج یممکن است دردناک باشد. اما تمام ی. در حال حاضر، زندگکندیم

مختلف با هم سازگار  هایرا به روش هایدها ینا اکنون متفاوت، االهیاتی هایخواهند شد. سنت یابد اتبه برک

جهان همواره  تدبیر در القدسکه کار روح تصدیق کنند یددارند با ایمان مقدسکه به کتاب یآنان ۀهم ولی. اندساخته

 خود اوست.  یو پاک یکویین ةبه انداز

 :کندیم توصیف واررا خالصه یااله یرتدب ةچگونه گستر ۲6-۲4: 17پولس در اعمال رسوالن  ینیمبب بیایید
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است...  یانآدم یعبه جم یگرد یزو نَفَس و هر چ یاتح ة... خود بخشندیدکه جهان و هرآنچه را در آن است آفر خدایی

 .(۲6-۲4: 17 اعمال) کرد مقرر را شانو حدود محل سکونت یشانا یشده برا یینتع هایاو زمان

 

و  یکه به ما زندگ یاو از خدا به عنوان کس زیرا است، داشته نظر مدِّ را القدسپولس روح رسدینظر م به

ن از آ آنچه کههمۀ  بخشش شامل سالقدروح کار مدبرانۀکه  دهدیکند. پولس نشان میمصحبت  بخشد،ینَفَس م

 .میکنیم یاست که در آنها زندگ ییهاو مکان هاماناو بر ز ییروافرمان ةرندیو در برگ ،برخورداریم

 یط. او در واقع شرایمکن یدر آن زندگ یمکه ما بتوان کندیجهان را حفظ نم یلدل ینفقط به ا القدسروح

 و آسامعجزه یهر بار که شفاها یقین،. به کندیکنترل م  ما را هایموارد، انتخاب یو در برخ یخاص زندگ

. و ایمکرده تایید را القدسجنبه از کار روح ین، در واقع اکنیمیم تصدیق اندآمده مقدسرا که در کتاب رستاخیزهایی

که خدا هم قادر  کنیمیو اقرار م پذیریمیخود را با آغوش باز م زندگی در القدسروح یرتدب کنیم،یهر بار که دعا م

 هن و روح ما است.ذ یسالمت، طول عمر، و حت یط،شرا ییربه تغ یلو هم ما

 کرده ثبت را هاانسان زندگی بر القدسروح یتِحاکم یرمتعارفِنسبتا غ هایاز نمونه یبرخ مقدسکتاب

ون را در روح سرسخت و بپادشاه حش یحون،که خدا س دهدیم یمتعل یموس ۳1، ۳۰: ۲ تثنیه در ،رای نمونهب. است

تحت  را او ینو ارتش او را شکست داده و سرزم سیحون ،ئیلیاناسراکار را انجام داد تا  یندر دل لجوج ساخت. او ا

 خود درآورند.  سلطۀ

 یاز بردگ ئیلاسرا یخدا قلب فرعون، پادشاه مصر را سخت کرد تا با آزاد 1۰: 11و  ۲7 ،۲۰: 1۰خروج  در

 .گرفتند قرار خود گانزادنخستگ و مر یکیتار یایدر معرض بال او قومفرعون و  یجهمخالفت کند. در نت

که  یدهکش یربه تصو یپادشاهان را طور یگرفرعون و د یحون،روح بر س ۀمدبران تسلط 1۲-6: 1۳5 مزمور

  :حفظ شود یادبودبه رسم 

 

... کُشت را مصر زادگان... اوست که نخستیندر آسمان و بر زم رساند؛یهرآنچه را که بخواهد، به انجام م خداوند

ممالک کنعان را. و  ۀجملعوج، شاه باشان، و  یان،شاه امور یحون،را زد و شاهان مقتدر را کُشت؛ س یاربس هایقوم

 .(1۲-6: 1۳5)مزمور  ئیلاسراقوم خود  یراث... به میدرا... بخش یشانا ینسرزم

  

خود  ینو ا رساند،می انجام به کند خشنودشکه خدا هر آنچه را که  شودیم دیده بارها مقدسکتاب در

 . کندیم یتبشر را در دست داشته و آن را هدا یخطور فعاالنه تاره که خدا ب یتواقع یناست بر ا ییدیمعموال تا

نبوکدنصر،  یاقتدار شاهانه و سالمت عقل سلب، خدا با 4 باب یالدر کتاب دان یگر،مثال د یکعنوان  به

کرد و علف خورد.  یزندگ یوحش یواناتح ینانِ مقرر، نبوکدنصر در بزم یپادشاه بابل، او را مجازات کرد. تا انقضا
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 ة، به تامل دربارای که یافتیبا فروتن دنصر،نبوک و گرداند. و تخت سلطنتش را به او باز یسپس، خدا سالمت عقل

 :یدگوش ده گویدیم ۳5: 4 یال. به آنچه نبوکدنصر در دانپردازدیخدا م ۀقدرت مدبران

 

که دست  یستآن ن یارایرا  ی. کسینلشکر آسمان و ساکنان زم یاندر م کند،یعمل م یشخو ةبر طبق اراد [خدا] او

 .(۳5: 4 یال)دان «ی؟اچه کرده»: یداو را بگو یادارد،  او را باز

 

. خدا دهدیکند انجام م خشنودشکه خدا هر آنچه را که  ید، نبوکدنصر د1۳5مزمور  مطابق نمونۀ درست

 11-1۰: ۳۳همانطور که در مزمور  یا. کندیم مهارو اقدامات انسان را  یماتمنظور تحقق اهداف خود، تصمبه 

 :یمخوانیم

 

  .(11-1۰: ۳۳خداوند جاودانه پابرجاست )مزمور  های... اما نقشهکندمی باطل را هاامت هاینقشه خداوند

 

سراسر  هایملت یاشاهزادگان و  یاپادشاهان  یا هاد حکومتمانن یعام در موارد تدبیر در القدسکار روح به هرگاه

مجازات شرارت  برای هاکه حکومت گویدیبه ما م 1۳ باب یانکه روم یمخاطر داشته باشه ب یدبا ،کنیمفکر میجهان 

 در القدسکار روح یاد آوردنه ب ینکته برا یننظر من مهمتر به اما... اندشده ییندر جهان تع نیکویی یجو ترو

 ییکه خدا جهت فرمانروا یپادشاه یعنی ،ماشیح دربارة مقدسکتاب که است همان ها،و ملت پادشاهان ها،حکومت

بر او  ندکه روح خداو کندیم یاد یاز او به عنوان کس ۲: 11 یا. اشعگویدیکرده است، به ما م یینتع یدبر خلقت جد

قرار گرفته است... او روح حکمت را دارد. او روح فهم، روح مشورت و قوت و روح معرفت و ترس خداوند را دارد. و 

را  یکیبلکه ن داردیقرار گرفته است، او نه فقط شرارت را باز م یمعظ ماشیح فوق بر یقاز آنجا که روح خدا به طر

که به کار روح در  یزمان یناست. بنابرا یدخلقت جد ۀلت در سراسر پهنعدا جِ. او مروّکندیم یجکمال ترو یتبه نها

که طبق  یریماز روح را در نظر بگ تریمفهوم عام توانیمیم اندیشیم،یم یاسیرهبران س یانو در م یاستجهان س

 ی، طورایمانداراران یاستمدس ینب یمشابه، حت یل، و به دلغیرایماندار یاستمدارانس یندر ب یژهوه آن خدا شرارت را ب

را رواج دهند. اما  یکوییمبدل شوند که شرارت را مجازات کرده و ن یآنها بتوانند به افراد یکه همگ کندیمهار م

است تا او عدالت را در جهان، از کران تا کران، برقرار  ماشیح بر القدس، قرار گرفتن روحموضوع نیا ترصحیح انیب

 کند.

 

تپرَ یچاردر دکتر  
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 یزندگ وانبج همۀ و هاانسان تکتکر ب و هاستپادشاهان و ملت یفراسو یت،خدا بر بشر ۀمدبران سلطنت

. کندیم ییفرمانروا یزاو بر قلب و ذهن ما ن گذارد،یم یرما تأث یطما گسترده شده است. و همانطور که خدا بر شرا

صادق  نیز هاتک انسانتکدر مورد  همین مسئله. کردیم مشاهده هاموضوع را در رابطه با رهبران امت ینقبال ا

 :یدگوش ده گویدیم 15-1۳ یاتدر آ ۳۳است. به آنچه مزمور 

 

سرشته است، و هر  یرا جملگ یشانا های... او که دلبیندیم یآدم را جملگ یو بن افکندیاز آسمان نظر م خداوند

  .(15-1۳: ۳۳)مزمور  کندیدرک م کنند،یآنچه را که م

 

 – ما تعهدات و ها. او احساسات، باورها، خواستهبخشدمی شکل را هاانسان ۀهم وبخود قل یربا تدب روح

 . دهدیشکل م را – دهیمیو انجام م یمهر آنچه که هست یعنی

است. مجددا  یسهمناک االه یداور یجراا القدسروح یرکار تدب یگاه ی،در حالت کُل یترابطه با بشر در

 یزن یگرید ی. کارهایممصر رخ داد، فکر کن ینکه در سرزم هایییبتمص یازمان نوح و  یربه طوفان فراگ توانیمیم

 یوحنا، 1۰، 9: 6 یا، اشع4: ۲9 یهتثنمانند  اتیی. آآورندین هالکت به بار میماناایب یکه برا دهدمی انجام القدسروح

 ورزدیامتناع م یرانقلب و فکر شر ییامورد دارند که خدا از اح یناشاره به ا یهمگ ،۸: 11 یانو روم ،۳7-41: 1۲

 :یدتوجه کن گوید،یان میرشر یداور ةدربار ۲۸-۲4: 1 یانتا مانع توبه و نجات آنها شود. به آنچه پولس در روم

 

... واگذاشت خود حال به آورشرم یرا در شهوات یشانواگذاشت... ا یشان به ناپاکرا در شهوات دل یشانا یزن خدا

واگذاشت تا مرتکب اعمال  یهفروما یآنان را به ذهن یزنداشت، خدا ن یآنان شناخت خدا ارزش برای که همانگونه

   .(۲۸-۲4: 1 یانشوند )روم یستناشا

 

مجازات  یبدان معناست که خدا برا ینترسناک داشته باشد. ا یاندازچشم یدبا یهاال یرگناهکاران تدب برای

 یوه،ش ین. اما به همکندیم آشکارالوقوع را یبقر یِنکته نوع داور ین. اکندیصبر نم یتا روز داور یشههم ،شرارت

و  یازها. عالوه بر توجه به نکندیوز آخر صبر نمتا ر یشههم یزن قوم خودبرکت  یاست که خدا برا یبدان معن ینا

: ۲ یلیپیان. پولس در فیمتا موجب شود ما از او اطاعت کن کندیما، خدا در قلب و ذهن ما کار م یمراقبت از زندگ

 :نویسدیم ینطور، ا1۳

 

 یددر شما پد سازد،یو هم قدرت انجام آنچه را که خشنودش م یمخود، هم تصم یرومندخداست که با عمل ن زیرا

  .(1۳: ۲ یلیپیان)ف آوردیم
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 یدهد یققسمت از عهد عت یندر چند ایمانانیو ب ایمانداران مورد در القدسروح ۀمدبراندرک از رفتار  این

از  یک هر در. اندشده یهبه گِل تشب ر و انسانگ، خدا به کوزه19-1: 1۸ یا، و ارم9: 45و  16: ۲9 یاشده است. در اشع

حق دارد هر چه اراده کُند با گِلِ خود بسازد. و با استفاده  گروزهکه ک کندینکته اشاره م این به مقدسکتاب یات،آ ینا

 :کندیخالصه م ینطوررا ا یهاال یرجنبه از تدب ینا ۲1-1۸: 9 یاناستعاره، پولس در روم یناز ا

 

چرا ما  یگرپس د»گفت:  ی. مرا خواهسازدمی دلو هر که را بخواهد سخت کندیخدا بر هر که بخواهد رحم م پس

که با خدا مجادله  یستیانسان، تو ک یاما ا« کند؟ یستادگیاو ا ةکه بتواند در برابر اراد یستک یراز کند؟یرا سرزنش م

 یندارد که از توده گِل یارگر اختکوزه یاآ «ی؟ساخت ینمرا چن راچ» یدبه صانع خود بگو تواندیمصنوع م یاآ ی؟کنیم

    .(۲1-1۸: 9 یانبسازد؟ )روم یمصارف معمول یبرا یگرد یمصارف مهم و ظرف یبرا یواحد، ظرف

 

دل مردم را سخت  تواندمی او که است گسترده آنقدر گِل بر گرکوزه یارکه حدِّ اخت گویدیپولس م اینجا

 .یرنداو قرار گ یکرده و تحت داور یّتکند و موجب شود آنان با خدا ضد

 یراز کار روح دارند. کار تدب یبرداشت متفاوت یاتی،مکاتب مختلف االه ایم،که مطرح کرده همانطور

کار  توانیمی. ما میریدآورند در نظر بگ یمانا یحتا به مس کندیکه او مردم را جذب م هنگامی به را القدسروح

به عنوان  یحمس یرشپذ ةدهندنشان یرمس یکم. یتصور کن یردو مس یاروح را به صورت دو جاده و  کنندةیلتبد

 که اندنکته موافق ینقطعا با ا اوانجلیکال یحیانمس یرد اوست. تمام دهندةنشان یگرد مسیر و. است دهندهنجات

 دهعم یۀروبرو شوند. اما حداقل سه نظر یمتصم ینو با ا یدهرا شن یلانج پیام هاانسان شودمی باعث القدسروح تدبیر

 روند وجود دارد. ینراجع به عملکرد روح در ا

راه نجات و  ینانتخاب ب یبرا یعیطب ییباورند که انسان توانا ینبر ا یاتیاز مکاتب االه یبعض ینکها اول

 متمرکز شده است.  یلانج یغامروح بر مواجه ساختن ما با پ یرکار تدب یدگاه،د ینهالکت را دارد. از نقطه نظر ا یقطر

. یمرو به رو شو یلکه با انج کندیم یتهدا یما را طور یزندگ مسیر القدسروحکه  پذیردیدوم م دیدگاه

هستند. ما در حالت  یلپاسخ مثبت به انج یبرا یعیطب ییاناسقوط کرده فاقد تو هایباور دارد که انسان یزرا ن یناما ا

 یضِ ف»القدس روح یدگاه،د ینبر اساس ا ین،. بنابراکنیمیهالکت را انتخاب م یرمس یشهسقوط کرده، هم

 یرمس کهبخشد ب ییتوانا به ماتا  شودمی داده بخشنجات یمانِ که قبل از ا یضیف ، یابیندیتدارک م «گیرندهیشپ

دو  از یکی توانیمیباز است، و م یرما هر دو مس یبرا یم،کن یافترا در یضف ینکه ا ی. زمانیمنجات را انتخاب کن

 .یماو را رد کن یاو  یریمرا بپذ یحمس یا یم؛را انتخاب کن یرمس
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انتخاب  یبرا یعیطب ییو ما فاقد توانا کندیمواجه م انجیل با را ما القدسعمده، روح یدگاهد ینسوم طبق

بخشد که آنها یم فیضی اند،شده یدهنجات برگز یکه برا یآنان به القدسروح یدگاهد ین. اما در ایمهست یاتح

بلکه عمال  یم،نجات را انتخاب کن یرکه مس دهدبه قدرت مینه تنها  یضف یندر مقابلش مقاومت کنند. ا توانندینم

 .کندیم ینانتخاب را تضم ینا

و  یرثاتآنها  ۀسحال، هر  ینوجود دارد. با ا یدگاهسه د ینا ینب یقابل توجه هاییرتاست که مغا واضح

 .کنندیمایید ت –ما  هایبر انتخاب یحت حدی تا و – هاانسان زندگی بر را القدسروح ییفرمانروا

 

 کنندیم یکه با خدا دشمن ییهاانسان شامل کهکند میتاکید  جهان حیاتلقدس در اخدمت مهم روح ینبر ا عیسی

را متقاعد کند که مُقصرند  آنهاتا  کندیم کار کننددشمنی میخدا  اکه ب یمانانیایمُلزم کردن ب ی. روح براشودیم زین

تا  کندیکمک م ایمانانیروح به ب یعنی. اندبه خطا رفته یوی،و قضاوت دن یپندارعادلخود اه،در رابطه با گن ینکهو ا

 یزن یقتحق این بر روح. اندنداشته یماننجات است، ا یبرا یدشانکه تنها ام یحمس یسایدرک کنند که هرگز به ع

خود را مُستحق لطف  یاآن هستند که  یدر پ یشخو ریپنداعادلبا اتکا بر  ایمانانیاز ب یاریکه بس کندیم تاکید

، روح از بنابرایناست ناممکن...  امری البته که –کنند  یلمحبت خدا را به جهت نجات تحص نکهیا یاخدا بسازند و 

هستند  یکه همچنان در گناهان خود هستند، افراد دهدیبه آنها نشان م ایمانان،یمقدس در ب یاضطراب یجادا یقطر

. روح آنها را به همۀ اینها اشتباه استالبته  و –است  یویقضاوت آنان دن یارمع ینکهو ا پندارند،یم عادلرا  ودکه خ

با  ایمانانیب یروح در زندگ ین،... بنابراانگیزاندیبر م یحمس یسایع یرشو آنان را به پذ دهدیسوق م یحمس یسو

 آنها بشود. ةرا ملزم کرده و موجب تولد دوبار آنهاکند تا یقدرت کار م

 

یسونگرِگ ر. ال دکتر  

 

تا به بحث مکاشفه  یمآماده هست یر،و تدب آفرینش خصوص در جهان در القدسکار روح یاز بررس پس

 .یمبپرداز

 

 مکاشفه
که مکاشفه عبارت است  ییمبگو توانیمیم ی،طور کله مکاشفه وجود دارند. اما ب یفتعر یبرا یادیز هایراه

 از:
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 انیخود به آدم سازیخدا در آشکار کار

 

القدس هم از روش حکومت روح یکه بخش یراز ،است یااله یتاز مش یرشاخهز یک یقتدر حق مکاشفه

 توانیمی. ما مگیردیبه خود م یادیز اَشکال. مکاشفه است و هم بر انسان در حالت خاص ی،در حالت کُل ینشبر آفر

 تواندی. او مینیمبب هاانساناو را در خود و در  یاتخصوص توانیمی. ما میاموزیمخدا ب ةدربار ینش،آفر ةبا مشاهد

با کلمات  ینکها یا و ببخشد هاو خواب یاهارو تواندیبفرستد. او م یانسان ینو معلم ینمبشر یاو  رسان،یامفرشتگان پ

در  وشنگریو ر یتهدا یقاز طر تواندیم حتی او و. است داده ما به را مقدس. او کالم خود در کتابیدگوبسخن 

 و عمل به آن کمک کند.  خود کالم یربا قلب ما صحبت کرده و ما را در تعب ایماعماق وجود ما، مستق

را  یاتیااله هاینمونه یکرد. در ابتدا، بعض خواهیم بحث بخش دو در، القدسروح ۀکار مکاشف دربارة ما

القدس به نقش روح دربارة مقدسآنچه که کتاب. سپس، به کنندیم بندیکرد که مکاشفه را طبقه یمخواه یبررس

 بندیطبقه یبرا یاتیااله هاینمونه برخیبه  یبا نگاه یاییدکرد. ب یمنگاه خواه گوید،یعنوان منشاء مکاشفه م

 . یمشروع کن، کار را مکاشفه

 

 هانمونه

 
 اما. اندکرده تبیین یادیز هایروش اناندیااله دهد،می ارائه القدسکه روح ایمکاشفه بندیطبقه برای

 .یمکنیمحدود م ترمتدوال نمونهمان را به پنج بحث کنیم،یدرس دنبال م ینکه در ا یاهداف برای

 یناست. در ا یعیفوق طب ۀو مکاشف یعیطب ۀمکاشف بین فرق ،اندقائل شده یدانانکه االه یزیتما اولین

 یقکه از طر یمعرفت کند؛یم اشاره که به معرفت خدا یمکنیاستفاده م «یعیطب ۀمکاشف»درس، ما از اصطالح 

در خلقت  اصلماده و  ی،ش اندار،شامل هر ج ین. و اشودیآشکار م یااله یرو تدب یعیجهان طب یعملکرد عاد

 :کندیصحبت م یوهش ینبه ا یعیطب ۀاز مکاشف 1: 19، مزمور رای نمونه. بشودیم

 

 .(1: 19)مزمور  گویدیسخن م هایشو فلک از عمل دست کند،یم یانجالل خدا را ب آسمان

 

از جانب خدا  یمااشاره به آن معرفت خداست که مستق یعیفوق طب ۀمکاشف یعی،طب ۀبا مکاشف یسهمقا در

و عمل  یااله مداخلۀ هر و مقدس،کتاب الهام ها،شامل معجزات، نبوت یعیفوق طب ۀ. مکاشفآیدیم او آورانیامپ یا

 .شودیم یردر قلمرو تدب یگرد العادةخارق
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مختلف  هایکه خدا از روش دهدینشان م یبه درست یعیفوق طب ۀو مکاشف یعیطب ۀمکاشف ینب تمایز

 یمو ارتباط مستق یاطین،فرشتگان و ش یعیقلمرو ماوراء الطب طبیعی، جهان ها،روش ین. اکندیمکاشفه استفاده م یبرا

 یدهخدا تمام آنچه را که وجود دارد آفر چونکه  کندیمشخص م ینهمچن یزتما ین. اگیردمی بر در را هابا انسان

دارد  یزن یضعف ۀنقط یزوجه تما ینحال، ا ین. با اکندیرا در مورد او آشکار م یقتیو هر کس حق یزاست، پس هر چ

توسط خدا  یعیطب جهاندارد. در هر حال  یعیفوق طب یتیماه یت،مکاشفه در نها یکه تمامینگرفتن ا یدهناد یعنی –

 . استآن  ةدر حفظ و ادار یهاال یربه تدب یشده و متک یدهآفر

و  یعیطب ۀمکاشف ینب یوستگیپ ۀرشت به مکاشفه است، اگر ۀهم نهایی منشاء القدسکه روح ییآنجا از

از جانب خدا صادر  یمباشند و مستق یدنکه قابل شن یسخنان، نمونه ی. براسودمند خواهد بودفکر کنیم،  یعیفوق طب

فوق  یتا حد کمتر گوید،یالهام خدا سخن م تحتکه  ینب یک. کالم شوندیقلمداد م یعیفوق طب یداشوند شد

 .گیردیقرار م یعیتراز فوق طب ترینیینپادر  یعیدست خالق خدا در جهان طب ةمحسوب خواهد شد. و مشاهد یعیطب

 بخشنجات ۀشامل مکاشف رود،یکار مه مکاشفه ب یفتوص یبرا یکه گاه هاییبندیطبقه ۀمجموع دومین

 یقنجات از طر یدنبه کمال رسان یداست براخ معرفت بخشنجات ۀ. مکاشفشودیم بخشیرنجاتغ مکاشفۀ و

 ،فرض آن یشپ یراز شودیم یتلق بخشخدا مهربان و بخشنده است عموما نجات ینکه، دانستن ابرای نمونه. یحمس

 بخشیرنجاتغ ۀنبود. اما مکاشف یازیبه رحمت و بخشش هم ن داشتیم،ینم یانسان به نجات است. اگر ما گناه یازن

 ،قادر است خالقِ  تنها خدا ینکهمثال، دانستن ا ی. براشودینجات را شامل نم یا یاز خداست که گناهکار یمعرفت

ما  ی. گناهکارآموزدیبه ما نم یزیما به نجات چ یازن یاو  یگناهکار ةدربار یراز آیدیم اببه حس بخشیرنجاتغ

 .آوردینم یددر اقتدار خدا پد ییریتغ

 یگراز جهت د یول بخش،یرنجاتجهت غ یکمعرفت خدا، از  هایاز نمونه یاریکه بس یماست بدان مهم

شود  ایتجربه است ممکن –است  بخشیرنجاتعموما غ که –خدا  جاللمثال، شناخت  برای. هستند بخشنجات

 یبخش فقط برامعرفت نجات این،که شخص گناهکار را فروتن کرده و او را به سمت توبه سوق دهد. عالوه بر 

 یبرا یگریفقط عامل د یمعرفت ینچن کنند،یکه توبه نم یکسان برای. است بخشنجات ،کنندیکه توبه م یکسان

 .ینیمبیم 1۰، 9: 6 یاءو اشع ۲۲-۲1: 11 یمانند مت یاتیمورد را در آ ینآنان خواهد بود. ا یداور

خاص  ۀعام و مکاشف ۀمکاشف کنند،یاستفاده م یداناناز االه یاریکه بس هاییبندیمجموعه از طبقه سومین

وجه  یداناناز االه برخی. اندخاص ارائه داده ۀعام و مکاشف ۀمکاشف یفتعر یبرا یمختلف هایروش یداناناست. االه

 نند. بییمکاشفه م اِعطای یوةدو مکاشفه را در ش ینا ینب یزتما

. شودیم بخشیده یعیطب هایبه روش یرااست ز یعیطب ۀمعادل با مکاشف یباعام تقر ۀمکاشف یدگاه،د یندر ا

 یعیماوراء طب یا یعیفوق طب هایبه روش یراز آیدیبه حساب م یعیفوق طب ۀمعادل با مکاشف یباخاص تقر ۀو مکاشف

 .شودیم داده
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عام خطاب به  ۀ. مکاشفکنندیم یافتاست که مکاشفه را در یمخاطبان یتمرکز بر رو یگرد هاییدگاهد در

خاص تنها  ۀکه مکاشف یاست. در حال یهمگان قابل دسترس یکه به صورت بالقوه برا طوری به است هاانسان ۀهم

 است. یقابل دسترس شماریاندک یدگانبرگز یبرا

 کنند،ینم یافتاز خدا در یکسانی مکاشفۀ هاانسان ۀمشخص شده است که هم یبه درست نمونه ینا در

 ی، افرادبرای نمونهمکاشفه وجود دارد.  یافتدر یما برا ییتوانا یگذشته، و حت ی،در زندگ یواضح یهاتفاوت یراز

مکاشفات خاص،  یکنند. و برخ یافتعام را در ۀمکاشف یبَصَر هایجنبه یمطور مستقه ب توانندیهستند، نم یناکه ناب

 شده تا به همگان ارائه شود. بخشیدهمنظور  این به مقدسمانند کتاب

قائل  یزخاص تما ۀعام و مکاشف ۀمکاشف یمحتوا ینب ،هابندیطبقه ینبه ا یگرد یکردهایاز رو یکی

مانند  یفارغ از موضوعات یدگاه،د یناست. در ا بخشغیرنجات و بخشنجات ۀبه مکاشف یهشب یکردرو ین. اشودیم

خاص به گروه  ۀمنوال، مکاشف همین به. است شده گرفته نظر در هاانسان ۀهم یعام برا ۀگناه و نجات، مکاشف

 که خدا قصد نجات آنان را دارد. شودیاران داده ماز گناهک یمنتخب

 ینا یکردرو ینقوت ا ۀنقط دهد،یم یمتعل 11، 5: 1 یانو افسس ۳۰، ۲9: ۸ یانکه پولس در روم همانطور

 ورود یدارد که برا تاکید همچنین یکردرو ین. اکندیم یقنجات را تصد یتوسط خدا برا یناست که انتخاب افرادِ مع

دهد. اما نقاط ضعف هم دارد. به عنوان مثال، یانجام م اییژهخدا اقدامات و ،یحو بلوغ در مس یمانا بهافراد  ینا

مکاشفه  ینعام باشد. و ا ۀمکاشف تواندینگرفته است. پس، نم یدهکه گناهکاران را محکوم کند، گناه را ناد ایمکاشفه

 داده نشده است. یلزوما به قصد نجات کس یراخاص هم باشد ز ۀمکاشف تواندینم

شامل مکاشفه در عمل  کنند،می استفاده القدسروح ۀمکاشف بندیطبقه یبرا یدانانچهارم که االه نمونۀ

. و مکاشفه کندکارها و اعمالش آشکار  ۀخدا خودش را به واسط ینکها یعنی. مکاشفه در عمل استو مکاشفه در کالم 

  ظاهر – یکتب یاو  یصورت شفاهه ب چه – کرده است هامکه ال یکلمات ۀا خودش را به واسطخد ینکها یعنیدر کالم 

 .کند

 تاکید برد،یکار مه ارتباط با انسان ب یکه خدا برا یمختلف هاییوهبر ش یرااست ز یداغلب مف یزتما این

. اما، از آنجا که یماو را بهتر بشناس توانیمیخدا، م یکه با نگاه به کارها دهدینشان م یبه درست نمونه یندارد. ا

او  ینسبت به کارها یشتریدارد که کالم خدا وضوح ب تاکید نمونه این اغلب مبهم باشند، توانندیخدا م یکارها

 دارد.

 اینکه – یابیمخدا را در یسخنان و کارها ینتا ارتباط ب کندیمذکور به ما کمک م نمونۀ ین،بر ا عالوه

 یحاو را توض یکارها یچطور سخنان او گاه ینکهو ا د،نبخشیاو گهگاه سخنان او را تحقق م یچگونه کارها

شفا  یطانده را توسط قدرت شیوزمتهم شد که اشخاص د یسی، ع۲۲: ۳مثال، در مرقس  ی. برایرهو غ ،دندهیم

القدس بر عمل قدرت روح ین. و ادادیکار را با قدرت خدا انجام م یننبود. او ا یننچ یقت. واضح است که حقدهدیم
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در  یسیع یِ کالم ۀمکاشف ین،. بنابرایدندرا نفهم یهقض ینا یدندرا د یسیع ةکه معجز ی. اما آنانکردرا آشکار  یطانش

 .دهدیم یحرا توض یوهاعمل اخراج د یتاهم ۲9-۲۳: ۳مرقس 

و  یزانگشگفت یاست که عمدتا بر کارها ینبه مکاشفه، ا یکردیرو یناز نقاط ضعف چن یکی البته،

 ینبر ا یشترب یلتما ی،حالت ینمتمرکز است. در چن دهد،یم یحکه آن اَعمال را توض کالمی بر و خدا بخشنجات

 د،نشویواقع م یعیوال طبو ر روزمرهمانند آنچه که در امور  کنند،یجلب توجه نم یادکه ز یاست تا نقش مکاشفات

 رنگ جلوه داده شود. کم

 مکاشفۀ و باواسطه ۀمکاشف کنیم،یمکاشفات ذکر م بندیطبقه یرا که برا اینمونه ین، پنجمخرهباال و

 به مقدس،کتاب یاو  ینب یک یامانند جهانِ خلقت و  ییلوسا یا هاواسطه وسیلۀ به باواسطه ۀاست. مکاشف واسطهیب

 ۀاو آن را در ذات هم ما از خدا که خودِ یزیمانند شناخت غر ؛آیدیاز خدا م یمامستق واسطهیب ۀ. و مکاشفرسدمی ما

همان  یعنی – شودیم «یباطن یتهدا»و  «یروشنگر»شامل  واسطهیب ۀمکاشف دیگر عاانو. است داده قرار هاانسان

 یناست. ا آورده شمار به القدسروح یحکمت، که کالم بارها و بارها آنها را جزو کارها یامعرفت  یااله یایعطا

 .بینیمیم ۲7: ۲ یوحنا، و اول 9: 1 یان، کولس17: 1 یان، افسس16-9: ۲ یانمانند اول قرنت ونیمورد را در مت

 ین. مُنتها، اباشیم حساسخود  یدر زندگ القدسبه عملکرد روح یدکه با کندیم یادآوریبه ما  نمونه این

 یو روشنگر یباطن یتهدا ینب یستنداز مردم قادر ن یاریبس یراز ،یرداستفاده قرار گءمورد سو یبه راحت تواندیروش م

را  یمهم هایمسئله پرسش ینقائل شوند. هم وتتفا یگر،د یخود از سو یعیسو، و افکار و احساسات طب یکاز 

 یو حت یاهارو ،شنیداریالهامات  ،دیداریاحساسات، الهامات  ها،یشهمنشاء اند توانیمی: چگونه مکشدیم یشپ

 یاالقدس و مکاشفات از جانب روح ینکه ا یممطمئن شو توانیمیچگونه م یم؟کن یینمقدس را تعکتاباز  یرمانتفس

مطمئن شد که خود را  توانیبه آنها اعتماد کرد؟ چطور م توانیم یاآ اینکه و ،اندشده بخشیدهفرشته  یک یدشا

 ایم؟نخورده یبفر یطانیروح ش یکتوسط  ینکها یاو  ایمنداده یبفر

که هر  کنیم باور لوحانهساده یدکه ما نبا دهندیهشدار م 1: 4 یوحناو اول  17: 11مانند اعمال  اتیآی

که شکاک  کنندیم یقما را تشو اتیآ این واقع، در. است قدسالاز جانب روح یمو تعل یرتفس ی،مکاشفه، روشنگر

 . یرخ یادارد  خوانیبا خدا و کالم او هم یاتا روشن شود آ یازماییمبو هر روح و هر ادعا را  یمباش

 بررسی مکاشفه منبع عنوان به را القدسحرو یاییدب یم،مکاشفه را از نظر گذراند هاینمونه ینکه ا حال

 .یمکن
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 منبع

 
مکاشفه  ییآنها خدا به عنوان منبع نها ۀاست که در هم ینمکاشفه ا یاتیِ االه هاینمونه ۀمشترک هم وجه

است. و  ینراست خطاناپذیری،طور ه مکاشفه ب یمکاشفه از جانب خداست، تمام ۀشناخته شده است. از آنجا که هم

 یمتا آنچه را که در مورد خدا تعل کندیم عهدما را مت ایمکاشفه ین. چنهست یزاست، معتبر ن یحچون مکاشفه صح

که  یم. اما چطور بفهمیمبه آن پاسخ ده ،که بر ما آشکار کرده ییو با محبت و اطاعت از خدا یم،باور کن دهدیم

 دارد؟ مستقیم دخالت ما بر خدا ساختن آشکار امر در خاص، طوره ب هم آن القدس،روح

 

 فرستد،یرا از جانب خدا م یام: هم پکندیم یفاارتباط ا یبرقرار ینۀدر زم ایجانبهدو نقش القدسروح مقدس،کتاب در

کار آمده ه ب معینبه هدف  یدنجهت رسه شده و ب یافتتوسط قوم خدا در یامکه آن پ کندیحاصل م ینانو هم اطم

 ،گرفتند قرار القدسکه مردانِ مقدسِ خدا تحت نفوذ روح یدگویاست. در خصوص فرستنده، دوم پطرس... به ما م

در  یشانا ینیو حضور ع ادبی ، هایآنها در شناخت سبک یتقابل یالت،تحص ی،روح خدا از تجارِب زندگ یعنی

 آدمیان به را – خداست کالم همان که –خدا از آن رُخدادها  یرزمان خود استفاده کرد تا تفس یخیتار یرُخدادها

 اما. یدخدا را الهام بخش ینمقدس این القدسکه روح یمعن ینبه ا یم،نامیم« الهام ةآموز»ما آن را  ومنتقل کند. 

 در القدسروح کننده،یافتکه در خصوص در کندیم ینصحبت از ا یاناول خود به قرنت ۀدوم رسال بابپولس در 

خدا  یام... تا پییزتم یۀعط یم،تعل یۀعط بخشد؛یمرا  یاعطا انواع یحدوم خط ارتباط هم حضور دارد و به بدن مس سوی

به  یلهوس ینشود و بد یرشقابل پذ پیام –شوند  یرتفس یروحان هایبه روش یروحان حقایق –شود  یرقابل تفس

 «ریروشنگ ةآموز»که بر عهده دارند. ما آن را  یانجام خدمت یقوم خدا برا یزهدف خود برسد که عبارت است از تجه

 که القدس،روح یامبخشد تا پیم یاو به آنها عطا کندمی روشن را خدا قوم ذهن القدسروح ینکها یعنی نامیم،یم

 کار گرفته شود. ه که خدا قصد کرده است ب یشود و به روش دریافت خداست، کالم همان

 

یگرِگ پِر دکتر  

 

. و شودیم بخشیده مشیتو  ینشخدا در آفر یکارها یقکه مکاشفه از طر گویدیاغلب ممقدس کتاب

. کندیکرده و م یفاا یو کامل پارچهیکنقش  االهی امور این در القدسروح ایم،مشاهده کرده ینجاهمانطور که تا به ا

 یمعرف یروح را به عنوان شخص یمگ، ه5: ۳و  17: 1 یان، و افسس4: ۲ یان، اول قرنت۲6: 14 یوحنا ین،عالوه بر ا

کند. به یبر ما آشکار م را –آمده  1۰: ۲ یانهمانگونه که در اول قرنت« خدا هایعمق»جمله  از –که خدا  کنندیم



القدسایمان ما به روح جهان: در ۲درس      

 

 

-19- 

فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم مراجعه کنید: جهت دریافت سایر دروس و راهنمای مطالعه به بخش  

farsi.thirdmill.org 

 

در اول  ی. و حتنامدیم «یروح راست» 1۳: 16، و ۲6: 15، 17: 14 یوحنا یلاو را در انج یوحنااست که  یلدل ینهم

 :گویدیم یوحنا ،6: 5 یوحنا

 

. تنها نه با آب، بلکه با آب و خون؛ و روح است که شهادت یحمس یایسع یعنیاوست آن که با آب و خون آمد، 

  .(6: 5 یوحنا)اول چون روح، حق است  دهد،یم

 

 ،یمکرد یمکاشفه را که در درس حاضر بررس هایگونه همۀ القدسکه روح دهدیمقدس نشان مکتاب

 به صراحتا مقدسخواهد بود اگر چند نمونه از مکاشفه را که کتاب یدهم مف حال، باز ین. با اکندیما فراهم م یبرا

. ابتدا همانطور که در پردازیمیسه مورد م هدر وقت، فقط ب ییجوصرفه ی. برایمکن بررسی داده، نسبت القدسروح

 .است مقدسکتاب و نبوت الهام مسئول القدسروح یدیم،د یقبل هایاز درس یکی

 

 مقدسالهام نبوت و کتاب
، ۲5: ۲۸و  ۲5: 4، 16: 1مانند اعمال رسوالن  هاییقسمت در روح توسط مقدسنبوت و کتاب الهام

 یروحان یۀکه صحبت از عط 1: 14 یاندر اول قرنت همچنین، ، ذکر شده است.۸: 9 یان، و عبران5-4: ۳ یانافسس

 . تنهاشودمیمشاهده  نیز رسوالن شرح داده شده است وسیلۀه ب القدسکه خدمت روح ۲6: 14 یوحناو  است،نبوت 

 : نویسدیم ۲1-۲۰: 1که پطرس در دوم پطرس  یدخاطر داشته باشه ، ببه عنوان یک مثال

 

تحت  یانانسان آورده نشد، بلکه آدم ةبه اراد یچگاهه یوح یرا. زیستن یخود نب یرتفس زاییدة مقدسکتاب یِ وح هیچ

  .(۲1-۲۰: 1 پطرس دوم) گفتند سخن خدا جانب از القدسنفوذ روح

 

 به را مقدسالقدس قرار گرفتند تا کتابکه انسان بودند تحت نفوذ روح هایییسندهکه نو خوانیمیکتاب مقدس م در

 ینآشکارتر یدشا ینکته اشاره دارند، ول ینبه ا یددر عهد جد یاریبس اتیبه وجود آورند. آ شناسیمیکه امروزه م شکلی

 که – یککه پطرس در مورد درخشش نور در مکان تار ییجا باشد،دوم پطرس  ۀفصل رسال یناشارات در اول ینا

 ةبه اراد یچگاهه یوح یراز»: دهدیادامه م ینچن ۲1 آیۀ در سپس و کرده صحبت –است  یااله مکاشفۀ منظور

را  تعامل ینا توانیم اینجا در و «.گفتند سخن خدا جانب از القدستحت نفوذ روح یانانسان آورده نشد، بلکه آدم

کرد... کلمات  مشاهده –نفوذ را در دست دارد  این که – القدس روح و – دارد قرار نفوذ تحت که – یآدم ینب

 ۀمداخل یجۀکه کلمات نوشته شده توسط انسان، در نت یهستند، به طور یو کامال االه انسانی کامال مقدسکتاب

 . شدشده و مصون از خطا لهاماکالم  یعنیبه کالم پر از روح...  یلتبد برای منفعت ما ی،االه
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برتیو مونیسا دکتر  

 

 مرتبط است. یباطن یتو هدا روشنگری با مستقیما القدسدوم، روح

 

 یباطن یتو هدا روشنگری
 یشه. اگرچه همیماشاره کرد یباطن یتو هدا یبه روشنگر یمداشت واسطهیب ۀمکاشف ةکه در بار یبحث در

 «یروشنگر»داد.  ییزآنها را از هم تم توانیکرد، اما باز هم م یزمتما یکدیگر از مقدسرا در کتاب یاعطا ینا توانینم

از  یااله یۀهد یک «یباطن یتهدا»است. و  «یشناختن»حکمت است که عمدتا  یااز معرفت  یااله یۀهد یک

پولس  16-9: ۲ یان. در اول قرنتشودیمحسوب م «یبصر» یا «یاحساس»اول  ۀلهوحکمت است که در  یامعرفت 

که  گویدیکند. پولس میم یفتعر خود قومذهن و فکر خدا بر  ۀروح را به عنوان مکاشف یباطن یتو هدا یروشنگر

 یمتا ما بتوان کندیآشکار م یماندارانرا بر ا ینها. و او اداندیاو ذهن و افکار خدا را م بنابراینخودِ خداست،  ،چون روح

 .یمخود درک کن یخدا را برا یرخواهانۀخ یایهدا

آموخت. اما در اول  یزهاییخدا چ دربارة مقدس،و کتاب ینشمانند آفر یگر،د هایبه روش توانیم البته

 کند،یعطا م ینشحکمت و ب یماندارانبه ا مستقیما القدسکه روح کندینکته اشاره م ین، پولس به ا۲ باب یانقرنت

 یانکه ما در ب یستبدان معنا ن ینکنند. ا یربا دقت تفس اروح ر هایمکاشفه یرسا سازدیکار آنها را قادر م ینو با ا

، اثبات 5-۳: ۳ یان، و افسس۲6: 14 یوحنامانند  یاتی. برعکس، آیمرا دار رسوالنآن همان اقتدار  یرتفس یاکالم خدا 

 یقحال، روح هنوز هم از طر ینبرخوردار بودند. با ا یفردهو اقتدار منحصرب ینشاز ب یاکه رسوالن و انب کنندیم

را در  یکند. مورد مشابهیخود را به ما عطا م ۀمکاشف یو احساس یمعرفت شناخت ی،و روشنگر یباطن یتهدا

 :نوشتکه پولس  بینیم،یم 1۸-17: 1 یانافسس

 

که روح حکمت و مکاشفه را در شناخت خود به شما  خواهمیآن پدر پُر جالل، م یح،مس یسایخداوند ما ع یخدا از

: 1 یان. )افسسیدخوانده است، بشناسرا که خدا شما را بدان فرا  یدیتان روشن شده، امتا چشمان دل ید،عطا فرما

17-1۸). 

 

خود ما را جهت شناخت بهتر خدا کمک  روشنگریِ عمل با القدسکه روح دهدیمتن، پولس نشان م ینا در

 ۲7: ۲ یوحنا، و اول 9: 1 یاندر کولس توانیرا م یدها ین. اسازدیما را مُنور م هایقلب یباطن یتو با هدا کند،یم

 .یدد یزن
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 .است عجایب و هامعجزات، نشانه مقولۀالقدس، با روحۀ مرتبط مکاشف یعشا یارنوع بس یک سوم،

 

 عجایب و هانشانه معجزات،
 القدسبودند که توسط روح مشیتاز  ایخارق العاده کارهای مقدس،در کتاب عجایب و هانشانه معجزات،

، 5: ۳ یان، و غالط11-7: 1۲ یان، اول قرنت19: 15 یانمانند روم یات،از آ بسیاری در مقدس. کتابگرفتندمی صورت

و  یقکه هم در عهد عت یممتوجه شو کندیموضوع کمک م ین. اکندیبا شخص روح مرتبط م یماکارها را مستق ینا

ذکر  یشههم او ناماگر  یالعاده قرار دارد، حتخارق یکارها ینا یاست که در پسِ تمام یروییروح ن ید،هم در عهد جد

بود که کالم  ینا عجایب و هاکه هدف از معجزات، نشانه کندیمقدس مشخص مکتاب ین،نشده باشد. عالوه بر ا

 :خوانیمیم 4: ۲ یانشود. همانطور که در عبران ییدتا – ایمانیب هایانسان مخصوصا –انسان  یخدا برا

 

 بنا را آنها که القدسروح یایو معجزات گوناگون، و عطا یبو عجا یاتبا آ داد،یم یبر آن گواه یزکه خدا ن یحال در

  .(4: ۲ یان)عبران کردیم تقسیم خود خواست به

 

 یلکه به انج ایرا به عنوان مکاشفه عجایب و هانشانه معجزات، القدسروح گیریم،یم یاد ینجاکه در ا همانطور

 .کندیارائه م دهد،یشهادت م

نمونه،  ی. براکنندیم اییدترا  یبها و عجانشانهمعجزات،  یعملکرد الهام یدو عهد جد یقدو عهد عت هر

مار و ابتال به  یکبه  یموس یعصا یلتبد جمله از ؛آورد عمل به ییهانشانه یموس یق، روح از طر4 بابدر خروج 

کند. هدف  یآنان را رهبر یدبا یل متقاعد شود که موسیکار را کرد تا اسرائ یناز آن. روح ا یافتنجذام و سپس شفا 

است. به  یقیحق یخدا یلاسرائ یثابت شود که خدا قوم اوبود که به فرعون و  ینکه بر مصر نازل شد ا یاییاز بال

که  معجزاتی. اندشده یدهنام عجایب و ها، نشانه۲-1: 1۰ و ۳: 7مانند خروج  هاییدر بخش یا،بال ینا یل،دل ینهم

ثابت  زیرا اندشده نامیده هانشانه یزن ۲۲: 14در صحرا به ظهور آورد در اعداد  یلاسرائ یدر خالل سرگردان حرو

 دیگر یاربس یاتو آ ۳4: 4 یهکنند. در تثن یرویپ یاز موس یدبا یلد، اسرائوموع ینبه سرزم یدنرس یکه برا کردندیم

خدا  یو وفادار یرخواهیاند که خمطرح شده یلیمصر به عنوان دل از یلخروج اسرائ جایبع و هاکتاب، نشانه یندر ا

موعود  ینسرزم یر، گفته شده است که تسخ۲۳: 7 یل. در دوم سموئکندیکه با آنان بسته است ثابت م یمانیرا در پ

خدا نسبت به قوم خود التفات داشته و مقتدرتر از  کردیهمراه بوده که ثابت م عجایبی و هابا نشانه یلتوسط اسرائ

 است. یانکنعان یندروغ یانخدا

به آسا معجزه عجایب و هاتا نشانه یدقدرت بخش یقافراد در عهد عت یو برخ یابه انب ینهمچن القدسروح

 ،نبوکدنصرِ پادشاه هاییاکه رو بینیمیم ۳، ۲: 4 یالمثال، در دان یرا ثابت کند. برا شانیامپ یقتآورند تا حق عمل
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 یاهایبود. رو اینطور ،او پس از جنون یبهبود و یوانگیدرست همانطور که د شدند،یمحسوب م عجایب و هانشانه

نبوکدنصر بود. در  یاو ثابت کرد که خدا منشاء ترق یوانگیاو. و د یندةبود بر نبوت خدا راجع به آ ییدینبوکدنصر تا

او را  یخدمت نبوت یرابود ز ینشانه و شگفت یک یزن یرهااز چنگال ش یال، گفته شده که نجات دان۲7: 6 یالکتاب دان

 .کردیم تایید

 – یلمثال، در اناج ی. براکندیاستفاده م «عجایب و هاهنشان» از مشابه روش به القدسروح ید،عهد جد در

مورد را  ین. اکردندیم ییداو را تا پیغام آنها چون اندشده نامیده «هانشانه» عیسی معجزات – یوحنا یلانج ویژه به

 .ینیمبمی مقدسکتاب یگرد هایقسمتو   54: 4 ،۲: ۳، ۲۳ ،11: ۲ یوحنا؛ ۲9: 11لوقا  ؛۳9: 1۲ یدر مت

 

صرف قدرت  یاَلنِکه آنها سَ دهدنشان  به ما تا نامدمی «هانشانه»را  یسیدر اغلب موارد معجزات ع یوحنا انجیل

از هر دو مفهوم فوق جهت  یلاناج یگرو د یوحنا یل... انجدادندیو ترس رُخ نم یرتح یجادو تنها به منظور ا یستندن

 یراز کندمی تمرکز هانشانه یبر رو یوحنا. اما کنندیم ستفادها یسیع ۀو اعمال مقتدران عجایب و هانشانه یفتوص

آب به شراب به آن اشاره دارد فراتر  یلکه تبد ای. نکتهکنندیفراتر از خود اشاره م یزیبه چ این معجزاتکه  داندیم

نکرده  یرهذخ یشراب کاف یکه در جشن عروس است یآنان یممانعت از شرمسار یشراب برا ینماتاست از صِرفِ 

نبوت شده است، در حال آغاز  ۲5 باب یاکه در اشع ،یحاییمس یافتاست که ض ینا ۀدر واقع، نشان یلتمث ین. ادندبو

به  یمامستق دهد،ینان را برکت م یسیکه ع ینیخوراک دادن به پنج هزار نفر، ح جریان تر،روشن یانبه ب یااست. 

 بریمیو به شکم فرو م خوریمیکه م نیکه نا کندیمشخص م یسیآن ع یکه ط شودیاو ختم م یطوالن ۀموعظ

 اینکه است، و بخشیاتو تا به ابد ح یکه به راست دهدیرا از آسمان م یپدر نان یصرفا خوراک موقت جسم است. ول

 یو از لحاظ جسم یزاندهاز مُردگان برخ یلعازراست. ا یلعازرا یزرستاخ یگرد ۀاست. نمون یاتخود، آن نان ح یسیع

است که خودِ  یننشانه به آن اشاره دارد ا ینکه ا اینکته گویدیبه مرتا م یسیاما ع، شدزنده  هانج یندوباره در ا

 یاز زمان حال به عنوان روز یسی، ع5 باب یوحنا یلماجرا، در انج یناز ا تریشاست. و پ یاتو ح یامتق یسیع

روح  بخشیاتهمان قدرت ح ین. اشوندیشنوند و مُردگان زنده میپسر خدا را م یکه مردم صدا کندیصحبت م

 یکسان ۀکه هم یدخواهد رس یو روز کند،یم یتدر خدا هدا یاتو ح یمانا یسوه مردم را ب یلانج یقاست که از طر

به پسر  یمانیایببه خاطر  یا تا خاست؛ اهندوخ بر اند،مُرده یزیکیکه از لحاظ ف یآنان یعنی اند،یدهکه در خاک آرم

 لذت ببرند. یابد یاتاست از ح یدهکه پسر بخش یاتیخاطر حه ب یا د،شون یداور

جانسون یسدن دکتر  

 

. البته دادندیاو شهادت م یامو پ یسیشخص ع یقتبودند که به حق عجایبی و هانشانه یسیع معجزات

آن،  یجاه کار را نکرد. ب ینرا که بخواهد، انجام دهد. اما او ا ایهر معجزه توانستیخدا، م در مقام خودِ  یسی،ع
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 تایید القدستوسط شهادت روح یلشانجن کرد تا چنی او. داشت اتکا القدسبه روح خود معجزات یبرا یسیع یحت

در . به آنچه پطرس شودیم یدهبه وضوح د 1۸ ،14: 4و لوقا  ؛۲۸ ،1۸: 1۲ یمانند مت یاتیموضوع در آ ینشود. ا

 :یدکن گوش ،گویدیم ۲۲: ۲اعمال رسوالن 

 

 یاتیو آ یببود که خدا با معجزات و عجا یمرد یناصر یسایع ید،: چنانکه خود آگاهیدرا بشنو ینا ییل،قوم اسرا ای

   .(۲۲: ۲)اعمال  داد یگواه یتششما ظاهر ساخت، بر حقان یانکه به دست او در م

 

 یکارها ۀ. بلکه همدادیچون او اعمالش را به قدرت خودش انجام نم ،بود یشهادت معتبر ،انجام داد یسیع آنچه

 . داد انجام القدسخود را توسط قدرت روح

 یز آنها براا القدسکه روح بردیرا نام م یگرید عجایب و هاصورت، کتاب اعمال رسوالن نشانه ینهم به

و  یبعجا رسوالنکه  خوانیمیم 1۲: 5و  4۳: ۲نمونه، در اعمال رسوالن  یاستفاده کرده است. برا یلانج ییدتا

مورد  یسااز جانب افراد خارج از کل یمعجزات باعث شد تا آنان حت ینانجام دادند. و ا یاربس آسایمعجزه هاینشانه

 عجایبی و هاآنها، نشانه یقدعا کرد که خدا از طر یساکل ،۳۰: 4عالوه، در اعمال رسوالن ه . بیرنداحترام فراوان قرار گ

که خدا به  دهدیدر کتاب اعمال رسوالن نشان م یاناتجر یربه عمل آورد. و سا یسی،ع یبرا یرا به عنوان شهادت

 دعا پاسخ مثبت داد. این

با  حتی او هاوقت ی. و بعضکندتا خدا را بر ما آشکار  کندیاستفاده م ینشدر آفر یزاز همه چ القدسروح

است که  یبدان معن یناست. ا یماندارانا یبرا یخبر خوش ین. و اکندیارتباط برقرار م مستقیم طور به هاانسان

 اییدت گوییمیآنچه را که ما م یقتدرون هر انسان وجود دارد که حق یزیچ کنیم،یرا موعظه م یلکه ما انج یزمان

 هاانسان یگرما با خدا و د ۀرابط ةدربار یقادر است مطالب ارزشمند یمکه با آن رو به رو شو یزیهر چ یعنی. کندیم

 یما برا یراهنما باید و ،است مقدسکتاب بخشیده، ما به القدسکه روح ایمکاشفه ترین. البته با ارزشبیاموزد ما به

هدف  یکشود،  یرتمام مکاشفه، اگر درست تفس یت،. در نهاشویمیباشد که با آن مواجه م ایهرگونه مکاشفه یرتفس

 ملزم یحبه مس یمانا ۀواسطه و ب یضف یقو ما را به توبه و نجات از طر کند،یجالل خدا را اعالم م :کندیرا دنبال م

 . سازدیم

. یمداد یحاو را توض ۀو مکاشف یرتدب ینش،آفر کارهای جهان، در القدسحکار رو دربارة ماندر درس ینجاا تا

 .یمعام بپرداز یضف یعنیموضوع مهم خود  ینبه آخر یاییدحال ب
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 عام فیض
است  هاییرا شامل شود که در خصوص انسان یمتنوع مقدسیکتاب یمتعال تواندیم« عام یضِف» اصطالح

مانند  هایینائل شوند. قسمت یو فرهنگ مثبت بشر یبه زندگ توانندیاما هنوز هم م ،اندیافتهکه هرچند نجات ن

 ةنسل بشر ملعون شده و برد تمامکه آدم و حوا گناه کردند،  یزمان دهندیم یمتعل 5 باب یانو روم ۳باب  یدایشپ

. آنها به یستندفاسد ن یا مطلق و . آنها شرورِ یستندآنقدرها هم بد ن یافتهننجاتگناهکار و  هایانسان ی. ولشدگناه 

 یرهو غ یپزشک یاضی،. در رآفرینندیم یهنر یبای. فرزندان خود را دوست دارند. آثار زکنندیکمک م یگراند

گناه  ةهنوز بند نیافتهنجات هایکه انسان ییچگونه ممکن است؟ از آنجا ین. اما اکنندیم فیدو م یاکتشافات واقع

 است.« عام یضِ ف»جواب در  شود؟یم یدهدر آنها د یباییو ز یکیهستند، چرا همچنان صداقت، ن

 یاتااله» کتابعام را در  یضف یدةا کرد،یم یزندگ 1957تا  1۸7۳ یهابِرکوف که در سال لوئیس

 :یدگوش کن گویدی. به آنچه برکوف مکرد، خالصه ۲، قسمت ب، پاراگراف ۳، فصل 4بخش  خود، «مُنتظم

 

 یآن دسته از اعمال عموم یا: یمنظر دار دو مفهوم را مد یناز ا یکی کنیم،یم« عام یضِف»که صحبت از  زمانی

 یرثاخاص خود، چنان ت یاعام  ۀمکاشف یقرا تازه سازد، از طر آدمیآنکه قلب یبآنها،  واسطۀ به که القدسروح

حفظ شود، و عدالت  یاجتماع یشده، نظم در زندگ ارگناه مه شودیکه باعث م گذاردیاو م یشۀبر اند اییاخالق

پوشاک و مسکن،  یدنی،مانند باران و آفتاب، خوراک و نوش ی،آن گروه از برکات همگان و یا،. یابدگسترش  یاجتماع

 .داردیم ارزانی هاانسان همۀ به کند،که اراده  ایطور برابر، در هر جا و به هر اندازهه که خدا ب

 

کنند، یکه شرارت را محدود م بردیرا نام م ی. اول، برکاتکندیعام اشاره م یضف ةبه دو نوع عمد برکوف

را  یو دوم، او برکات« .یابدگسترش  یحفظ شود، و عدالت اجتماع یاجتماع یگناه مهار شده، نظم در زندگ» ینکهتا ا

پوشاک و  یدنی،باران و آفتاب، خوراک و نوش»مانند:  اتی. برککنندیانسان را رفع م ۀروزان یازهایکه ن شماردیم بر

 «مسکن.

 یفگوناگون تعر هاییوهعام را به ش یضمکاتب مختلف، ف یگر،د یاتیااله یماز مفاه یاریبس همانند

 یگران. دشودیرا هم شامل م یاتح یۀکه هد کنندیم یفتعر یعام را طور یضمکاتب، ف ینمونه، برخ ی. براکنندیم

 یپاسخ مثبت دهند. و برخ یلعام شامل نرم کردن قلب گناهکاران است تا آنها بتوانند به انج یضکه ف کنندیفکر م

 آن نشود، منجر ما نجات به القدسباورند که اگر کار روح ین. آنها بر ابرندیکار نمه اصطالح را هرگز ب ینمکاتب ا

عام برکوف را دنبال  یضف یدةدرس، ا این حال، در چارچوب اهداف ین. با ایدنام «یضف» یدرسته ب تواننمی را

 بشر خواهد بود. ةروزمر یزندگ یازهاینن و برآورد نیکی افزودن در القدسروح عمل مدبرانۀو تمرکز ما بر  کنیمیم
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القدس در تمرکز خواهد داشت. اول، به کار روح یدهعام بر دو ا یضف ةبحث دربار یکرد،رو ینا یراستا در

 یجاول به کار روح در ترو یاییدپرداخت. ب یمخواه یزندگ یجکرد. و دوم، به کار او در ترو یمنگاه خواه یکین یجترو

 .یمدر انسان نگاه کن یکین

 

 یکین ترویج
 

 یکین یجاو ترو یفاز وظا یکیست. در جهان فعال و حاضر بوده ا یشهحاضر و فعال است. او هم یشههم القدسروح

 دهدانجام میکار را  ینسوال که روح چگونه ا ینپاسخ به ا ینترسادهو مهار شرارت در جهان است. و به گمان من 

روح  ةمهارکنند یرویخاطر حضور نه اگر ب ییماست که بگو ینند، اکیکار را م ینکه او ا یمبدان توانیمیو ما چگونه م

ما از آنچه  یایو اگر روح در جهان، حاضر و فعال نبود، دن شد،یسقوط کرده به مراتب بدتر م یایدر جهان نبود، دن

 یضکنند. فیعام خدا صحبت م یضخاص و ف یضدر مورد ف یدانان. االهشدمی ترکه االن هست به مراتب نامطلوب

که روح در آن حضور دارد،  کنندیم یزندگ یکه اگر مردم در جهان یطوره ب ،ما قرار دارد ۀعام خدا در دسترس هم

از منافع عملکرد روح در مهار شرارت  ینو همچن کنند،یتجربه م گیردیمت ئنشرا که از او  اییکوییاز ن یآنها بخش

ما مشتاقانه  ۀهم ینکها –اتفاق نظر دارند  یزن یگرمورد د یکدر  یاتی،در تمام مکاتب االه یحیان. مسبرندیبهره م

جز  یزیچ ،است یدهکه خدا آفر یمهار وجود نداشته باشد و در جهان یبرا یشرارت یگرکه د یمهست یمنتظر روز

 نباشد. یکین

یدِرگلِن ر. کرا دکتر  

 

نکته در خلقت  ین. ایمکن یلاو تبد ینیاست که ما جهان را به ملکوت زم ینا یتبشر یخدا برا یاصل هدف

 کرد، خدا انسان را موظف ۲۸-۲6: 1 پیدایش در. است واضح شده، ذکر مقدساول کتاب بابانسان توسط او، که در 

مقدس عموما به عنوان بخش از کتاب ین. اکنداز جانب او بر جهان حکومت  ین،زم یرپُر کردن و تسخ یقتا از طر

 در سراسر جهان امر کرده است. یجامعه و فرهنگ انسان یلبه تشک یراز شودیشناخته م «یحُکم فرهنگ»

در کتاب  نهایت، در و. است شده تکرار مقدسخداست که در سراسر کتاب یبر پادشاه تاکیدهمان  این

 ینبه صراحت به ا 15: 11. در مکاشفه گیردیخدا تمام جهان را فرا م یکه در آن پادشاه یابدتحقق می مکاشفه

 ییجهان خدا یکه تمام گویدیم اهیپادش ینا یچگونگ یفدر توص 5: ۲۲تا  1: ۲1مورد اشاره شده است. و مکاشفه 

 .راندیحکم م ینبر زم یدجد یمدر اورشل خود تخت یکه از رو کنندیرا خدمت م

او را  یکه توسعه و ثبات فرهنگ مسیری در را انسان القدسروح یرتدب ینش،آفر یهدف برا ینا یراستا در

 هایروح حکومت دهد،یم یمتعل 7-1: 1۳ یانمثال، همانگونه که پولس در روم ی. براکندیم یتممکن بسازد، هدا
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 یوحنادر  یسیرا مجازات کنند. همانطور که ع نکرده و آ جلوگیری هارا مقرر کرده است تا از شرارت انسان یمدن

را با قضاوت و  یتروح کل بشر کند،یم اییدت ۲: 4 یانو دوم قرنت ۳۲: 1 یاندر روم و پولس آموزدیم ۸-11: 16

خود را  یگناهکار اغلب حکم وجدان خداداد هایاز عدالت و وجدان مجهز کرده است. البته انسان یدرک سالم

 برد.یکار مه ب یانسان ۀو جامع یدر زندگ یکین یرا برا خویش نفوذحال، باز هم وجدان  ینا با. پذیرندینم

 یارهایاز مع یتا او بتواند حداقل قدر کندیم یزالزم با حکمت و فهم تجه ةانسان را به انداز ینهمچن ،روح

 غیریهودی صبا که ۀملک، 9 باب یخ، و دوم توار1۰ بابنمونه، در اول پادشاهان  یدهد. برا یصدرست حکمت را تشخ

الزم  درایت با را صبا ملکۀ القدساست که روح یبدان معن ین. اردداد و محترم شم یصرا تشخ یمانحکمت سل ،بود

 هایهزحو یدر تمام یقتدر مورد حق توانیموضوع را م یندهد. و هم یصرا تشخ یمانمجهز کرد تا او حکمت سل

 مه یزمان ی. و حتخدا یقتجز حق یستن یزیچ یقتحق یکه تمام یابیمیم در 17: 1 یعقوباذعان کرد. از  یادگیری

موضوع را  ینا یوب،دوست جوان و خردمند ا یهو،موضوع صحت دارد. ال ینا کنند،یم یدارا پ یقتحق ایمانانیکه ب

 کرد: یانب ینچن ۸: ۳۲ یوبدر ا

 

 .(۸: ۳۲ یوب)ا بخشدیدَمِ قادرِ مطلق، آن است که انسان را فهم م یعنیکه در انسان است،  یروح اما

 

 یوستگی. پشودیاز جانب خدا صادر م یقیمعرفت و فهم حق یکه تمام کندیمشخص م یهوال ینجاا در

معرفت  یناست که ا تثلیث سوم شخص القدسدارد که روح ینمعرفت و روح ما و نَفَس خدا داللت بر ا ینموجود ب

 . بخشدمیرا 

آورد. یبه بار م یکثمرات ن ،یککه رفتار ن کندیجهان را اداره م نحوی به القدسروح یرتدب ین،برا عالوه

 ۀاست. و در خصوص هم سلیمان، امثال مانند مقدس،کتاب یمانۀحک هایکتاب یاساس ۀنکت یتواقع ینکه البته ا

 ترکه متمدن کندیم یبه بزرگساالن یلکودکان، آنها را تبد تعلیمو  یتترب. به عنوان مثال، کندیصدق م یجوامع انسان

همان رفتار را با شما  یزآنان ن شود،یعموما باعث م یگرانهستند. رفتار توأم با محبت و انصاف با د پذیرترمسئولیت و

 ور.شعلهاما سخنان تند، خشم را  کند،یخشم را دور م مالیمپاسخ  ،یدهست یکه چه کسین. فارغ از ایرندبگ یشدر پ

. کندیم یجرا ترو یکیهالک ساختن آنها، ن یت بدکاران و حتامجاز یقاز طر گاهی القدسروح ین،از ا فراتر

 :خوانیمیم 1۲-1۰: 76. و همانطور که در مزمور بینیمیم ۲1-15: 59 یاو اشع ۸-5: 75اصل را در مزمور  ینا

 

 یخدا یهوه یبرا بست. یخشم را بر کمر خود خواه یماندةباق انجامد، ویتو م یشکه خشم بشر به ستا یقینبه

او جان  !یاورندب هایشکشاست، پ یباو که مَه یند، برایآنان که گرداگرد او یید؛ همۀو وفا نما یدنذر کن یشخو

   .(1۲-1۰: 76)مزمور   از او ترسانند! ینزم گیرد، پادشاهانیحکمرانان را م
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سرخ  یایمصر را در در یرخدا ارتش شر 14 باب که در خروج یدداشته باش یاده نمونه، ب یکبه عنوان  فقط

 یتهم مانع آزار و اذ یادیداد و تا حد ز یانپا یاندست مصره ب یلاسرائ یتکار، خدا به آزار و اذ یننابود کرد. با ا

 شد.  یانتوسط مصر یگرملل د

 ادارة در القدسروح یرتدب یل آندل ،خود سوق دهد ینابود یرا به سو یبشر ۀگناه نتوانسته است جامع اگر

را که  یکه در توان دارند شرور شوند، بلکه ضرر یتا حد ایمانانیکه ب شودمی مانع فقط نه القدسعالم است. روح

 هایروابط دوستانه، و داشتن خانواده یجادا ادگر،د هایحکومت یلتشک ین،. عالوه بر اکندیمحدود م یزن زنندیم

تا به کشف  کندیما فراهم م یامکان را برا یناو ا یعقالن عطایای و. است القدسمثبت روح یرحاصل تاث ،بامحبت

روح  یااله یکویین این تر،. به عبارت سادهیابیمدست  یو دانش بشر یتموفق هایحوزه یسودمند در تمام یقحقا

 .سازدیموجودات عالم ممکن م یتمام یرا از سو یکیبروز ناست که 

 یجکار روح را در ترو یداجازه ده شود،یرا شامل م یکین یجعام، ترو یضچطور ف یمکه مشخص کرد حال

 .یمکن یبررس یزندگ

 

 یزندگ ترویج

 
طور ه ب کند،یم مشیتصحبت از کار پدر در  یدکه عهد جد یدرس ذکر شد، وقت ینکه قبال در ا همانطور

از  یکی. کندمی اجرا را پدر دستورات که است القدسروح ینرا در نظر دارد. اما ا خود یاقتدار پدر بر پادشاه یکل

که مردم  بخشدینظام م یرا به نحو یعیکه جهان طب تاس ینا ،کندترویج میرا  یالقدس زندگروحکه  هاییراه

، خطاب به 17-15: 14خود مانند آب و خوراک را فراهم کنند. پولس در اعمال رسوالن  ۀروزان یازهایبتوانند ن

 .کندیم یانآدم ۀهم یخدا برا تدارکشهر لستره، صحبت از  ایمانانیب

 

 یدناران از آسمان و بخش... با فرستادن بیدو هرآنچه را که در آنهاست، آفر یاو در زمین و آسمان کهزنده...  خدای

  .(17-15: 14)اعمال  داردیم یپُربار، بر شما احسان نموده، خوراک فراوان به شما ارزان هایفصل

 

را  زندگی او بپرورانند، را خود کودکان و شوند دارتا بچه کندمی عطا هاانسان به القدسکه روح یهنگام

به قدرت او  9: 11۳و مزمور  ؛9: ۳۰و  11: ۲۸ یهتثن ؛۳1: ۲9و  1۸: ۲۰ یدایشمانند پ ییهاقسمت. در کندترویج می

 بینیمیم 4، ۳: ۲4 یوشعو  5: ۳۳ یدایشمانند پ هایییهدر آ حموضوع را به وضو ینمثل اشاره شده است. ا یدبر تول

 :خوانیمیهم م ۳: 1۲7. در مزمور کنندیم یاز جانب خدا معرف یاییکه کودکان را هدا
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 .(۳: 1۲7او )مزمور  یاز سو یرَحِم، پاداش ةاز جانب خداوندند، و ثمر یراثیم فرزندان،

 

صبور و  اند،یاوردهن یمانهم که هرگز ا کسانی جمله از هاانسان ۀالقدس نسبت به همروح ین،از ا فراتر

. بینیمیم یگرد هایقسمتو  5، 4: ۲ یانروم ؛1۰: ۲6 یااشع ؛9، ۸: 145را در مزمور  یندلسوز و بخشنده است. ما ا

 :گویدیچه م ۳5: 6در لوقا  یسیع ینیممثال، بب یکفقط به عنوان 

 

خواهد بود  یمکه اجر شما عظ یراز یدعوض، قرض ده یدو بدون ام یدو احسان کن ییددشمنان خود را محبت نما بلکه

  .(۳5: 6بود چونکه او با ناسپاسان و بدکاران مهربان است )لوقا  یدخواه یو پسرانِ حضرت اعل

 

در حق  یکیبه خدا عمل کنند، محبت و ن یهشب یدبا یحیانکه مس هاییاز راه یکیداد که  یمتعل عیسی

که خدا خود به دشمنانش محبت کرده و در حق آنان  کندیم یداپ یمعن یآموزه تنها زمان این و. است شاندشمنان

 . سته یزن چنین که –کرده باشد  یکین

 

 مقدسحال، کتاب ینخواهد کرد. با ا ینجز ا یو چه کس یابدیبه او اعتماد کرده، نجات م یچه کس داندیم خدا

است  یلدل ین. به اناممیم« آفریننده»محبت دارد که من آن را  ینوع یانآدم ۀکه خدا نسبت به هم کندیم روشن

 هایین. خدا باران را فقط بر زمباراندیم یکسان بدانو  یکانخدا باران خود را بر ن گویدمی مقدسکه مثال کتاب

است با محبت و  ییخدا ،، از آنجا که خدابنابراین. و کندیم یرابهر دو گروه را س هاییناو زم باراند؛ینم یماندارانا

 تنسب یو عشق آفریننده نگرانی ینچنینکه او ا یستاست، دور از ذهن ن یدهها را به شباهت خود آفرانسان ۀچون هم

 مقدسدارد که کتاب ینسبت به کسان یخاص «ۀپدران»من او محبت  یدةموجودات داشته باشد. البته به عق ۀبه هم

در کنار نوع  ین،آورند. بنابرایم رو به او یمانکه با توبه و ا یافتگانینجات یعنی ،است یدهنام «یدگانگزبر» را آنان

دارد. شواهد مربوط به محبت عام خدا را در عملکرد روح  وجود یزمحبت ن ینکه خدا دارد، نوع عام ا یخاص محبت

 .بینیممی هاانسان ۀبه هنگام مراقبت و توجه او از هم

 

یناک یدن دکتر  

 

 یدر خدمت بنا یزاو ن یلۀبه وس یزندگ ترویجتوسط روح،  یدر جامعه و فرهنگ بشر یکین یجترومانند  به

خود در آورند،  ۀرا تحت سلط ینتا زم دهدها قدرت میبه انسانعمل روح،  ین. ااستخدا در سراسر جهان  یپادشاه
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روح  ی،زندگ ترویجبه شباهت خدا هستند، پُر سازند. اما در  که ها،بر جنبندگان آن حکم برانند، و جهان را از انسان

گناهکار  هایبه انسان یستند،ن یضرور یرا که در حکم فرهنگ یکویین یزهایچ یبخشنده است که حت یبه قدر

 .کندیاعطا م

 14 بابشهر لستره را از اعمال رسوالن  یرایماندارغ یدرس، سخنان پولس خطاب به اهال یندر ا پیشتر

به  یایید. بکندیم ینطور مداوم خوراک آن را تامه و ب یدکه خدا جهان را آفر گویدی. آنجا پولس به آنها میمقل کردن

 :گوش کنیم 17: 14در اعمال رسوالن  آنهاپولس خطاب به  ۀگفت ینآخر

 

 .(17: 14)اعمال  کندیم یزلبر یشما را از خُرم هایدل [زنده یخدا]

 

 کسانی جمله از – هاانسان ۀهمو مهربان است که به  خواهیکن قدری به القدساما روح رسد،ینظر مه ب یزانگشگفت

 خود تجربه کنند.  یرا در قلب و زندگ یتا شاد دهدمی اجازه –که از او نفرت دارند 

عام او نشانگر  یضاوست. ف یداشتاحترام و گرام یبرا یلدل ینبزرگتر ،عام فیض در القدسروح خدمت

و  یکوییو اساس تمام ن یهپا ،یضف ینآن را ندارند. ا یستگیاست که شا یرحمت و صبر او نسبت به کسان ی،مهربان

 و توبه، شاناز گناهان یستند،نان از مخالفت با خدا باز اایمایتا ب ایکنندهقانع یلو دل .است ینظم در فرهنگ انسان

 .کنند یافترا در مسیح در آمرزش

 

 گیرینتیجه
ه ب یعتاو را در رابطه با انسان و طب یرو تدب ،صحبت کردیمروح در آغاز جهان  آفرینش کار ازدرس  این در 

 ،دهندشرح میآن را که  یمتعدد هاینمونه یبررس یقاو را از طر ۀکار مکاشف ین. ما همچنیمطور مفصل شرح داد

و  یکویین یجعام او را در ابعاد ترو یضِو کار ف ،است، مطالعهمکاشفات  یتمام ءنکته که روح منشا ینو با ذکر ا

 .یمکرد یمترس یزندگ

 ۀلحظ یناز اول یم،دارد. همانطور که مشاهده کرد یپ پُرشمول در یجینتا جهان در القدسروح حضور

به کار  یمتک ی،هست ۀو هم یخ،کل تار ی،بوده است. تمام زندگ یهست ةحفظ و ادار دهی،او در حال شکل ینش،آفر

باشد. خدا خود  یو تسل یناناطم یممنبع عظ یدبا یقتحق ینا یمانداران،ا یاوست. و برا یاز کارها یریروح و تصو

جوانب  ۀ. و او همکندی. ما را محبت مکندمی حفاظت ما از. است کنندهدر هر لحظه کنار ما حضور دارد. او فراهم

برکاتش بر ما  یشود و فراوان یادهپ یندر کمال بر زم اشیکه سرانجام پادشاه کندیم یتهدا یخلقت را به نحو

 .نازل شوند
 


