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 : در کلیسا(۳القدس )درس شمارۀ ایمان ما به روحسرشناسه: 

 

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

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

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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 مقدمه 

با آنها  یادیز یزهایخداوند در شب آخر و قبل از مصلوب شدنش با شاگردان خود بود و در مورد چ یسایع

و  یریدستگ برای فقط نه –بود  یندهآ یاو آماده کردن آنان برا یاز اهداف اصل یکیصحبت کرد. در آن شب 

بود  ینکه به آنها گفت ا یزهاییچ ینرانگیزتاز شگفت یکی. کردیکه او به آسمان صعود م یزمان یمرگش، بلکه برا

حرف  یسیکه رو در رو با ع یدتصور کن توانیدیم یاخواهند داشت. آ یبهتر یتکه با رفتن او به آسمان، آنها وضع

مضحک  یتا زمان یناما ا یست؟ن ینطورا یاآ رسد،ینظر مه مضحک ب یباتقر گوید؟یبه شما م یزیچ ینو او چن زنیدیم

 ییخداوند صعود کرد، روحِ قدوس خدا بر آنان آمد. روح به آنها توانا یسایکه ع ی. زمانیمرا ندان آن لیلاست که د

 سراسر در را خدا ملکوت تا دادقدرت  یسابه انجام رسانند. و او به کل یحمس یسایکل یسساتا نقش خود را در ت یدبخش

 .کند بنا جهان

 ینامگذار «یسادر کل»درس را  این ما. است «القدسما به روح یمانا» ه دروسدرس از مجموع ینسوم این

 است که خدا با آنان عهد بسته است. یجمع میان در القدستمرکز ما بر کار روح یراز ایمکرده

 یم،. قبل از روزگار ابراهیمکرد یبررس کلی طوره ب را جهان سراسر در القدسروح ۀکار مدبران ی،درس قبل در

بخش از  یکرا که او فقط در  ایدرس، کار مدبرانه ین. اما در اکردیرفتار م یکسان نحوی به هاانسان ۀخدا با هم

 گرفت.  یمدر نظر خواه دهد،ینسل بشر انجام م

رابطه، او  ینا ۀادار یاز مردم برقرار کرد. برا یبود که خدا با گروه خاص یخاص ۀرابط ینآغاز ۀنقط ابراهیم

قوم  ینعهد بسته بود. و ما ا یشانداشت که با ا یقوم خاص یشهبه بعد، خدا هم یممنعقد کرد. از زمان ابراه را یعهد

 .نامیمیم «یساکل»تحت عهد خدا را 

مورد را منعکس  ینا یدجد هایاز ترجمه یاریآشنا هستند. اگرچه بس یدعهد جد یسایمردم با کل اکثر

 ۀ. ترجمکندیاشاره م «یساکل»عنوان  اب نیز ابراهیم فرزندان یعنی باستان اسرائیل به مقدساما کتاب کنند،ینم

« مجمع»مشخص کردن  یبرا (ekklesia) اکلسیا یونانی ۀاز واژ یق،عهد عت یونانی ۀترجم یعنیهفتاد،  سپتواجنت یا

ترجمه شده است.  «یساکل» یداست که معموال در عهد جد ایهمان کلمه ین. اکندیاستفاده م اسرائیل« اجتماع» یا

، 25، 22: 22و مزمور  ؛14: 8اول پادشاهان  ؛2: 20داوران  ؛30: 31و  10: 9 یهمانند تثن ییهاقسمتهفتاد در  ۀترجم

 اسرائیلبه قوم  38: 7در اعمال رسوالن  یدعهد جد ی. حتکندیاستفاده م اسرائیل یبرا یواژه به عنوان نام یناز ا

 :دهدیم یحتوض 9: 2را در کتاب اول پطرس  یساپطرس چطور کل گوش کنیم یاییداشاره دارد. ب ایسکلابه عنوان 
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: 2)اول پطرس  یدکه ملک خاص خداست هست یمقدس و قوم یاز کاهنان و امت یو مملکت یدهبرگز یشما ملت اما

9). 

 

 . کندیاستفاده م اسرائیلمربوط به قوم  یقیاز چند اسم عهد عت ید،عهد جد یسایز کلصحبت خود ا درپطرس 

. در نامدیم« مقدس یاز کاهنان و امت یمملکت»را  اسرائیلخدا  بینیم،یم 6: 19که در خروج  همانطور

: 62 یاشده است. و در اشع یمعرف« که گنج اوست رگزیدهب یخداوند... قوم یمقدس برا یقوم» اسرائیل 6: 7 یهتثن

که پطرس  یهنگام« نجات داده است. ندکه خداو یشد، قوم یدشما قوم مقدس خداوند خوانده خواه» خوانیمیم 12

دو  یناست که ا ینمنظورش ا کند،یاستفاده م یدعهد جد یسایاشاره به کل یبرا یقدر عهد عت اسرائیل هایاز نام

 است. یوستهواحد و پ که دهندیم یلتحتِ عهد را تشک قومِ یکگروه 

 

القدس به وجود آمده است... اما مفهوم درست روح نزولبا  یددر عهد جد یساتصورند که کل ینبر ا یمانداراناز ا برخی

او را فرا  یتو ذر یمابراه یقاست. خدا در عهد عت یقعهد عت یسایگسترش کل ید،عهد جد یسایاست که کل ینا

است که در روزگار ما گسترش  یساییهمان کل ینق شدند. و ایاو در عهد عت یسایکل یعنیخواند، و آنها قوم خدا، 

 ادامه خواهد داشت. یحمس یسایع یۀو تا بازگشت ثانو یافته

 

یسکاس یدرِ  دکتر  

 

د. اما تداوم آنها به ما وجود دار یدو عهد جد یقدو جماعت تحت عهد خدا در عهد عت ینب یاختالفات البته

 کار خ،یتارسراسر  و پس از آن در ید،و عهد جد یق. در خالل عهد عتکنیم درک را القدستا کار روح کندیکمک م

که  یدرس، زمان یندر ا ینبوده است. بنابرا ینشآفر یمابق رفراتر از کار او د یارقوم تحت عهد خدا، بس یانروح در م

 .یمرا در نظر دار یدو عهد جد یقعهد عت یعنیاجتماع هر دو عهد،  کنیم،یاستفاده م «یساکل» ۀما از کلم

 یمنگاه خواه او عهدفیض کرد. ابتدا، به  یمخواه یرا در سه بخش بررس کلیسا در القدسروح یرکار تدب ما

فیض . ابتدا به پردازیمیم یروحان یایکرد. و سوم، به عطا یممطرح خواه توسط او را مقدسکتاب تدارککرد. دوم، 

 .کنیم نگاه القدسروح عهد
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 عهد  فیضِ 
دهد. یم یحعهد توض یکرا در قالب  خود یسایخدا با کل رابطۀ مقدسکتاب ید،و جد یقهر دو عهد عت در

 هاییهمان واژه ینهاترجمه شده است. ا (diatheke) دیاتِکه یونانی ۀو واژ (berîthبِریت ) یعبر ۀاز واژ« عهد» ۀکلم

 ۀ. در حالت خاص، رابطگرفتندیم رمورد استفاده قرا المللیینب یقراردادها شرح یبراهستند که در جهان باستان، 

بوده و به آنها  یشانا یتکه رع یاربابان و ممالک یاوران بزرگ تامپرا ینب یباستان یعهد خدا با قومش به قراردادها

 کردند، شباهت داشت. یخدمت م

را ابراز  یتارباب نسبت به رع یمشترک داشتند: سخاوتمند یژگیسه و یتیرع – ارباب یباستان قراردادهای

را  یترع یانتخ یاو  یوفادار یامدهایو پ .بود یوفادار یتشکه انتظار ارباب از رع کردندیمشخص م .کردندیم

همچنان به  هایترع ینانکه جانش یطوره بودند ب جاعهدها نسل اندر نسل پابر یاقراردادها  ینا. و دادندیم یحتوض

 کنند،یاو را نسبت به قومش ثبت م یخدا سخاوتمند ی. به طور مشابه، عهدهادادندیاربابان ادامه م ینانخدمت جانش

 .دهندیرا شرح م یو نااطاعت و عواقب اطاعت کنند،یم ینسبت به او معرف یقومش را متعهد به وفادار

عام در واقع  یض. فشودیعام او م فیض شامل جهان در القدسکه کار روح یم،شد یادآور یدرس قبل در

اوست. اما عهد  یعموم یاز سخاوتمند نوعی که – هاستانسان ۀدر هم زندگیو  یکین ترویج برای القدسکار روح

. استعام  یضست که فراتر از فیاتیو ح یکین ترویجو آن،  گیردیبر م را در یبزرگتر یسخاوتمند یساخدا با کل

. شودیم یشتریصبر، تحمل و بخشش ب شامل کنند،یم دریافت هاانسان یرنسبت به آنچه که سا یسا،عهد خدا با کل

 .باشند نداشته چه و باشند داشته بخشنجات یمانصادق است، چه ا یساافراد کل یتمام ینکته برا ینا

 

که رفتار خدا با همه برابر است. اما  ستینا داریم، باور بدان مانمتداول که ما امروز در فرهنگ هایاز ارزش یکی

که با او عهد بسته  یخدا به قوم یضاست که برکت و ف ینا یقتدر حق میبینیم یدآنچه در عهد جد کنمیمن فکر م

. شودیکه توجه او شامل همه نم یستن ین. منظور ادهدیم جامان یادن یمابق یرااز آن است که ب یشتراست بزرگتر و ب

فرزندانش به  یِ پا کهیباشد. اما زمان یرو فراگ یهمگان یبه نوع تواندیاو نم یضکه ف دهدینم یزرا ن یمعن ینو ا

 یرسا تواندیم ینیپدر زم یکما را متعجب کند.  یدنبا ین. و اشودیم ترکمی برجستهبه گمانم موضوع  ید،آ یانم

کودکان، محبت و توجه او نسبت به فرزندان  یربا سا یسهبهتر است، در مقا یکودکان محله را دوست داشته باشد، ول

که  یآن هم زمان ،بینیمیم یدمورد را در عهد جد ینکه مشابه ا کنمیباشد. و من فکر م یشتربه مراتب ب« خودش»

 ین. اداردیم یارزان ترییمعظ یتو حما یقشتر و محبت و تشویکه متعلق به او هستند، برکت ب یخدا نسبت به آنان

 .نامدیم« پدر»است که خودش را  ییرفتار، انتظار ما از خدا ینگونهکه ا یمدرک کن یدباشد. ما با یعیطب یدبا

یکیکدان لِ دکتر  
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عهد فیض کار روح را در  ید،در عهد جد یسابه کل یو سپس با نگاه یقهد عتدر ع یساابتدا با تمرکز بر کل ما

 .کنیمیآغاز م است عهد فیضراجع  یقآنچه که در عهد عت یکرد. بحث را با بررس یمخواه یبررس

 

 یقعت عهد

 
بسط داد.  اسرائیلملت  یرا به تمام یخاص یضبست که ف ییو داوود، خدا عهدها یموس یم،ابراه یاما در

بار  یناول یبرا یله،وس ینخواند که بر عهد استوار بود. به ا ایرا به رابطه یمخدا ابراه 17و  15 هایباب یدایشدر پ

وعده  یمخدا، به نسل ابراه یو مهربان یبخشندگ یاز رو ،عهد ینبه وجود آورد. ا ویژهقوم  یکرا به عنوان  اسرائیل

: 4 یانجهان حکومت خواهند کرد. پولس در روم هایموعود را به ارث خواهند برد و بر تمام ملت ینداد که سرزم

 :نویسدیم ینطور، ا13

 

 .(13: 4 یانو نسل او وعده داده شد که وارث جهان خواهند شد )روم یمابراه به

 

: 4 یانبود. همانطور که در روم خدا یضدست آورد که بر اساس فه را ب ایوعده یمانا ۀبه واسط یمابراه عالوه،ه ب

 :خوانیمیم 16

 

شود،  ینتضم یمنسل ابراه یتمام یباشد و تحقق آن برا یضف یۀاست تا بر پا یمبتن یمانرو، وعده بر ا یناز هم

 ۀکه پدر هم اند،یمابراه یمانِ ا یروِ که پ یزن یکسان یتعلق دارند، بلکه برا یعتآنان که به نظام شر ینه تنها برا یعنی

 .(16: 4 یان)روم ماست

 

آشنا  یقکه با عهد عت ی.  هر کسکردیرفتار م یشانمالطفت با ا یخدا از رو ،اسرائیل یخدر سراسر تار و

خودشان  یخدا برا هایکردند. از نقشه گِلهاو  ازبودند. آنها  وفایاغلب نسبت به خدا ب اسرائیلکه قوم  داندیباشد، م

 یزهاچ ینا یتمام یقت،. در حقکردند یخود بدرفتار یگانرا پرستش کردند. و با همسا یگرد خدایان. شدند خاطرآزرده

 فیضِاز  یچه برداشت یااشع گوش کنید کهآنها از اسارت مصر بود، انجام دادند.  نجاتکه خدا در حال  یرا هنگام

 داشت: 14-11: 63 اشعیاخدا در کتاب  عهد
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 نهاد، یشانا یانم در روح قدوس خود را ]او[ عبور داد؟ یادر یانم از اشرا با شبان گله یشانا]او[  ...یموس یاما ر[]د

را  یشانو ا ...شکافت یشانا یرو یشها را پآب ...به حرکت درآورد یدست راست موس به شکوهمندش را یو بازو

 .(14-11: 63 یا)اشع یدرا استراحت بخش یشانخداوند ا روح ...از ژرفاها عبور داد

 

آنها  یسرخ را برا یایرا به آنان نشان داد. او در  عهدفیضِ ،را از مصر نجات داد اسرائیلکه خدا  زمانی

به  اسرائیلبرکات،  ین. اما با وجود ایدبخش یموعود آرام ینرا در سرزم اسرائیل، و کردگشود، ارتش فرعون را نابود 

بر  یخود را که مبتن یضروح خدا رحمت و ف دادند،یکه آنها به گناه ادامه م زمانی یخدا ادامه داد. اما حت یهگناه عل

 .دادیم یشآنها افزا یعهد بود برا

 

 کردیم یبه طور مخصوص صبور اسرائیلافراد مهربان و صبور است... اما او با  ۀخدا نسبت به هم یق،عهد عت در

عادل  یلیخ ینکهخاطر اه شما ب یکار را برا ینمن ا ،اسرائیل یا»عهد بسته بود. او گفت،  یک اسرائیلبا چونکه او 

ه شما ب یکار را برا ینمن ا» گوید،یاو م« .یداقوام بود کمترینِکه  یراانجام ندادم، ز ید،بود یادن قوم ترینفاضل یا

بود  اییلهوس اسرائیلالبته، « داده بودم، به انجام رساندم. ایتان وعدهو به پدران داشتمیتان مدوست ینکهخاطر ا

 یرنسلش را در مس اگفت که او را انتخاب کرده ت یم. خدا به ابراهکردیآشکار م یاآن خودش را به دن یقکه خدا از طر

اما  یباست،و در هرحال شک یشههرچند خدا هم ین،کنند. بنابرا یرویعهد خدا پاز کند و تا آنها بتوانند  یتدرست ترب

 طریق از هاقوم یداشت. هدف خدا برکت دادن تمام یخاص یبایینسبت به آنها شک ،اسرائیلخاطر عهد خود با ه ب

 بود.  یمابراه یتذر

ینِرس. ک یگکر دکتر  

 

در قرن  اسرائیل یپادشاه ییااح یبرا تا تالش یمابراه ۀرا از دور اسرائیل یمل یختار یاکتاب نحم 9 باب

 ،اسرائیل یحانۀوق یکه با وجود سرکش شودیفصل، مشاهده م ینخالصه کرده است. و در سراسر ا یالدپنجم قبل از م

 یا. در نحمگوش کنیم ،فصل یندر ا روح  عهدفیضِاز  به چند نمونه یاییدبا عشق و رحمت بود. ب ،رفتار خدا با آنها

 :خوانیمیم ینطور، ا17-20: 9

 

 یشبلکه گردن خو یاوردند،ن یادبه  ی،به عمل آورد شانیانرا که در م یبیعج یگوش فرا دادن ابا نمودند و کارها از

و  یم،و رح یاضآمرزنده، ف ییدر مصر بازگردند. اما تو خدا یشخو یبرگماشتند تا به بندگ یرا سخت ساختند و رهبر

ساختند،  شدهیختهر ۀخود گوسال یآن هنگام که برا ی. حتنگفتیرا ترک  یشانرو ا یناز ا ی؛و آکنده از محبت یرخشمد

 یمشدند، تو به سبب رحمت عظ یحمرتکب اعمال قب یاو  ،«آورد یرونتو که تو را از مصر ب یاست خدا ینا»و گفتند: 
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نمود،  ین رهبریرشارا در مس یشاندور نشد بلکه ا یشانفراز ا. ستون ابر در روز از یوانگذاشت یابانرا در ب یشانخود، ا

 یشانا یمتعل یخود را برا یکویبروند، بر آنها روشن سازد. و روح ن بایستیرا که م یو نه ستون آتش در شب، تا راه

 .(20-17 :9 یا)نحم یآب داد یشانبد ی،رفع تشنگ یو برا ی،نداشت شان بازخود را از دهان ی. و مَنّایعطا فرمود

 

 هایپرستهمه بت ینا اسرائیلکه  یتواقع ین. اکندیاشاره م یدر روزگار موس اسرائیلبه گناه  یانحم ینجاا در

حال، آنها  یننبودند. با ا یقیحق یماندارانا اسرائیلاز افراد قوم  یاریکه بس کندیثابت م ،را مرتکب شد هاییو کفرگو

 کند،یم تاکید یا. همانطور که نحمکردیرفتار م عهد فیضِ  بر اساس همچنان در عهد با خدا بودند، و خدا هم با آنها

 دهد. یمکند، بلکه تا آنها را تعل یهرا تنب اسرائیلخدا روح خود را نفرستاد تا 

 یبر پا کرد. اما قوم به قدر اسرائیلرا در  یدائم یپادشاه ۀسلسل یک، سخاوتمندانهروزگار داوود، خدا  در

 یِ شمال یکرد: پادشاه یمتقس یرا به دو پادشاه یخدا آن پادشاه یالدقبل از م 930کردند که در سال  وفایییب

 عهدِ  فیضقوم به توبه، بر  یقتشو یبرا یابا فرستادن انب ابعد، خد های. در طول سدهیهودا یِجنوب یو پادشاه اسرائیل

 586را در سال  یهوداو  یالد،قبل از م 722را در سال  اسرائیلاو  ین،. اما آنها توبه نکردند. بنابراکندیم تاکیدخود 

 :خوانیمیم ینطورا  31-30: 9 یااو  باطل نکرد. در نحم یز،در زمان اسارت آنان ن یفرستاد. اما حت یدبه تبع یالدقبل از م

 

اما گوش فرا  ی،هشدار داد یشانخود بد یایانب ۀبه واسط یشو به روح خو یمدارا کرد یشانبا ا یاربس یهاسال

و وا  یکل نابود نکردرا به یشانا یمتما به رحمت عظا. ینمود یمممالک تسل یهاندادند. پس آنان را به دست قوم

 .(31-30: 9 یا)نحم یمیو رح یاضف ییخدا یراز ی،نگذاشت

 

ناموفق  ،تالش ینخدا بود. اما ا  عهدی فیضِهانمونهاز  یگرد یکی یادر زمان نحم یپادشاه اعادۀبه  اقدام

که او به مدت پنج قرن از  یطوره محکم پابرجا ماند ب خدا،  عهدفیضِ  ادامه دادند. اما وفایییکه قوم به ب یرابود ز

 یازکر بشنویمبازگرداند.  یمانآنها را به ا ،خود مسیح ماشیح یا یقداد تا از طر وعدهکرد و  یتقوم خود حفاظت و حما

 :دهدینجات را شرح م ینچطور ا 10: 12

 

 .(10: 12 یا)زکر یختملتمسانه را خواهم ر یو دعاها یضروح ف یمبر خاندان داوود و بر ساکنان اورشل

 

 «یختنر»که فعل  یکار رفته است. اما هنگامه ب« روح» یبه جا« روح یک» عبارت هااز ترجمه یبعض در

را  یمشابه هاییدهنظر دارد. ا روح خدا را مد یدر حالت کُل شود،یهمراه م« روح» ۀ، با کلم شافاخ کلمۀ عبری  یا

 .بینیمیم 29-28: 2 یوئیلو  ؛29: 39 یالحزق ؛3: 44و  15: 32 اشعیادر 
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را  اسرائیل یینها یروزیعهد خدا پ هایهستند. وعده باستان اسرائیل یختار یاتاز خصوص یدو ام شکست

معنا بود که آنها نسل اندر نسل، مشمول عواقب  ینخدا به ا یهعل یلمداومِ اسرائ یبا. شورشِ تقرکندیم ینتضم

رفت.  یدگناه خودش به تبع خاطره شد، و هر قسمت ب یمبه دو قسمت تقس اسرائیل ی. پادشاهشدندیم ینافرمان

 دادهشان آنها نسبت به او که نجات یراز ،آنها ناکام ماند ییااح برای هاتالش ید،رس یانبه پا یدشانکه تبع یزمان

را  یسیاو سرانجام ع ،یضف ینقرار ماند. و در اخدا همچنان مستحکم بر  عهدفیضِحال،  یننماندند. با ا امین بود،

 یاجزا ینبه اول یلو تبد یرفتندپذ ماشیحاو را به عنوان  یآن قوم، برخ یانتحت عهدش فرستاد. در م قومنجات  یبرا

 شدند. یساکل

او در عهد   عهدفیضِ به را مانتوجه یاییدب یق،در عهد عت یساروح با کل ۀخاطر سپردن رفتار مدبرانه ب با

 .یممعطوف کن یدجد

 

 یدجد عهد

 
. و همانند است یرایماندارانو غ یماندارانشامل ا یزن یدعهد جد یسایکل یق،در عهد عت یسامانند کل درست

اغلب به موضوعات  یداست که عهد جد یلدل یندر عهد با خدا هستند. به ا یساجماعت کل «یتمام» یق،عهد عت

: 13 یدر مورد گندم و علف هرز، که در مت یسیع ثَل. به عنوان نمونه، در مَپردازدیم یسادر کل ایمانانیمربوط به ب

ممکن  یخواهند بود، و هشدار داده شده که حت یزن ایمانانیب یسا،است که در کل ینآمده است، فرض بر ا 24-30

 یکسان گویدی، پولس م4: 5 یاننجات نداشته باشند. در غالط کنندیم یماناکه اعتراف به  یاز کسان یاست برخ

، صحبت 20، 19: 1 یموتائوس. اول تشوندیساقط م یضشمرده شوند، از ف عادل یعتتوسط شر کنندیکه تالش م

که در  یبه کسان 6-4: 6 عبرانیان. «اندسپرده شده یطانش»و به « را تباه کردند شانیمانا»که  کندیم یاز کسان

 یوستگینقاط پ هایدها ینا ۀکه ممکن است سقوط کرده و هالک شوند. هم دهدمی اخطار اند،شده سهیم القدسروح

صحبت  یسادر کل ایمانانی، چگونه از ب29-26: 10 یانعبران گوش کنید. هستند یدو عهد جد یقعهد عت یسایکل ینب

 :کندیم

 

 یگناهان باق یبرا یقربان یچه یگرد یم،به گناه کردن ادامه ده داعم یقت،از شناخت حق یمنداگر پس از بهره زیرا

که  یکس یشتر. حال به گمان شما چقدر بشدی... بدون ترحم کُشته مکردیرا رد م یموس یعت... هر که شرماندینم

روا  حرمتییب یض،بود، ناپاک شمرده و به روح ف شده دیسرا که بدان تق یکرده و خون عهد یمالپسر خدا را پا

  .(29-26: 10 یانتر خواهد بود؟ )عبرانبس سخت یداشته است، سزاوار مجازات
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از  یشخدا قرار خواهند گرفت. اما پ یوجود دارند، و آنها باالخره تحت داور یسادر کل ایمانانیب یقین، به

 روح» و. اندشده تقدیس «عهد خون» به آنها. «اندرا شناخته یقتحق». آنها کنندیم یافتدر را  عهدفیضِ آنها  ی،داور

 .کندیآنها را خدمت م «فیض

که  یقتحق ینما، ا یمانباشند. اما صرف نظر از ا یماندارما ا یساهایمردم در کل یشتراست که ب ینبر ا امید

 یضف ینکند. ایعهد را بر ما آشکار م یضِ از ف یالقدس مقدارمعناست که روح ینبه ا یم،ما در عهد با خدا هست

حال، هنوز هم  ینمحفوظ شده است. اما با ا یمانداراننجات ا برای فقط بخشنجات فیضِ  – نیست بخشنجات

را بهبود  مانیزندگ شود،یبه ما داده م یم،لطف خدا که هر چند استحقاق کسب آن را ندار یعنیاست؛  یضف

 .گذاردیما م یارو فرصت نجات را در اخت بخشد،یم

 

 یا مرئی یتقابل رؤ یسایکل اعضای آنها تر،روشن یان... به ببرندیاز بودن در عهد با خدا سود م یافتهننجات افراد

و شام  یدتعم هاییینآ یکالم و برگزار ۀموعظ یقخود را از طر یتاست که خدا شخص ییجا یمرئ یسایهستند. کل

 ،شودیداده م یمکه به آنها تعل یکالم یدنو با شن هایینآ ینا عاتبا مرا یافراد به سادگ ین. ادهدیخداوند نشان م

اضافه کنم  یدبلکه با ین،... نه تنها ادهندیقرار م پذیرییتاز مسئول یگاهیآنها را در جا یسارهبران کل .برندیسود م

 یبد یزآنها را از هر چ او. کندمی حفاظت را قومش – آمیزیاسرار هایروش به احتماال –خدا  ،مرئی یسایکه در کل

خدا پاسخگو  به خودِ یشترحالت آنان ب یندر ا ین،بنابرا ...کندیحفظ م یرندقرار گ آن معرضکه ممکن است در 

 انگیزشگفت یازاتِامت ینا ۀحال، از هم ینبه او  پاسخ دهند، اما در ع یاریبس یزهایدر مورد چ یروز ید. آنها باهستند

و  دهد،یم یمرا تعل یشانا دهد،می بشارت آنها به هام خدا به دنبال آنهاست، به انواع روشکنیبرخوردارند، و فکر م

کنند، و قطعا  یرویکه او را باور کرده و پ دهدیقرار م یارشاندر اخت هاییفرصت یعنی. رساندیرا به آنها م یلانج

وجود  یشانا یبرا یمیخدا قرار دارند، برکت عظ اکه در عهد ب ینهم اند،یافتهکه اگرچه آنها نجات ن یمبگو توانمیم

 .دارد

آزبورن یکما کشیش  

 

و  شنودیرا م یلطور مرتب انجه ب یساست،از کل یکه عضو ی: هر شخصیدفکر کن ینطورموضوع ا ینا به

ما  ۀکه هم بخشدیم یضیف ،کل یکعنوان  به یسا. و خدا به کلگیردیقرار م یارشتوبه و نجات در اخت یفرصت برا

 استقامت درو  ینی،زم ییازهان تامیندشمنان،  ابلما در مق ازحفاظت  که شامل اموری مانند ؛یمهست یمدر آن سه

آن را در نظر گرفت. اعمال  توانیاست که م اینمونه یهاول یسای. کلشودمی مانگناهان زمینی مجازات تحمل زمان

 : گویدیم 31: 9رسوالن 
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و  بردیو در ترس خداوند به سر م شدیاستوار م یافته،و سامِرِه آرامش  یلو جل یهودیهدر سرتاسر  یساکل گونهینبد

 .(31: 9)اعمال  گشتیالقدس بر شمار آن افزوده مروح یقبه تشو

 

 . بخشدیم یققدرت و تشو ی،از سالمت یزانیما م ۀو به هم کند،یگناه ما را محدود م یبا مهربان روح

. او کندیخدمت م یساییو مشارکت کل یدوست یقرا از طر کلیسا افراد تکتک القدسروح ین،بر ا عالوه

. به عنوان نمونه، همانطور انگیزاندمیبر یکدیگرو کمک به  یت، حمامحبتکرده، به  یترا تقو یساکل یاعضا ۀهم

. شودیشامل م یزرا ن اموالپول و  تقسیم،  عهدفیضِم، بینییم 14، 13: 9 یان، و دوم قرنت44: 2که در اعمال رسوالن 

به اشتراک  یگرکه ما با همد شودیرا شامل م یاتحاد و صلح نویسد،یم 3: 4 یانهمانطور که پولس در افسسو 

 یزروح را ن یزآممحبتخدمات  یگرانواع د ، عهدفیضِ ید،د یمدرس خواه ین. و همانطور که ما در طول اگذاریمیم

 .شودیشامل م

 مقدس توسط اوتدارک کتاب یبه بررس یسا،کل در القدسروح  عهداعمال مدبرانۀ فیضِ یاز بررس پس

 .پردازیمیم

 

 

 مقدسکتاب
است که  ینا یمده یصتشخ یدکه با یمهم ۀدارند. اما نکت دسترسی مقدسکتاب به هااز انسان بسیاری

 یسایکل یعنی – خدا عهد تحت جماعت به منحصرا مقدسآشکار نشده است. کتاب بشریت کُلِ  به مقدسکتاب

 یسندگانکرد تا به عنوان نو ابرا انتخ افرادی القدسروح ،جماعت تحت عهد خدا میان از. است شده داده – یحمس

خود  هاینوشته یافتهالهام یسندگانِنو ینا ید،و جد یق. و در هر دو عهد عتکند الهام آنها به را مقدسکتاب ی،انسان

 دادند. یلتحو یسارا به کل

 در القدستا کار روح کنندیکه کمک م کنیممی تمرکز مقدسدرس ما فقط بر سه جنبه از کتاب ینا در

و منسجم روح در  پارچهیک یام. دوم، پکنیممی صحبت روح توسط مقدسالهام کتاب ۀ. ابتدا، دربارینیمرا بب کلیسا

با الهام  یاییدکرد. ب یمخواه بررسی دسمقرا در کتاب یساکل ی. و سوم، هدف عهد او برایدد خواهیم را مقدسکتاب

 .یمروح شروع کن
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 الهام

 
 یانسان نویسندگان القدسروح گوییمیکه م یزمان ین،است. بنابرا« به درون یدندم» یبه معن« الهام» کلمۀ

 یموتائوساست که دوم ت یلدل ین. به همیداست که او کلمات خود را به درون آنها دم ینمنظورمان ا ید،را الهام بخش

 : گویدیم 16: 3

 

 .(16: 3 یموتاوس)دوم تکتب از الهام خداست  یتمام

 

 یسندگانالقدس و نوروح ینکهو ا بخشید الهام را مقدسکتاب نومت القدسمورد که چگونه روح ینا در

نظرات را  ینا ی،دارند. اما در حالت کُل مختلفی نظرات گرانبر عهده داشتند، پژوهش یچه نقشهر کدام  یانسان

 کرد. یمبه سه دسته تقس توانیم

باورند  ین. آنها بر ایمبنام« الهام شاعرانه»آن را  توانیمیکه م اندیرفتهرا پذ یدگاهی، دمنتقد ینمفسر بیشتر

 یابزرگ و  اییدهکه ا یدرست مانند هنرمند ،است یختهرا به نوشتن برانگ یانسان یسندگاننو صرفا القدسکه روح

و  مدیریت مقدس،کتاب کلمات بر واقع در القدسروح یدگاهی،د ین. با چنبخشدیم «الهام»او را  یباز ایمنظره

  نوشته شده است. یانسان نویسندگان توسط فقط مقدسکتاب ین،نظارت ندارد. بنابرا

 یا ماشینی «مکانیکیالهام »آن را  توانیهستند که م یدگاهیکار معتقد به دمحافظه یحیاناز مس بسیاری

 یا مقدسکنترل کرده است که آنها در نگارش کتاب یرا به نحو یانسان نویسندگان القدسروح یدگاهد ین. در ایدنام

 یدهنام یزن «اییکتهد» یدگاهد ینا ی. گاهاندنداشته یدخالت یچه ینکها یا و اندبه خرج داده یاندک یاربس یتخالق

ثبت  گفتیرا که روح به آنها م یکه کلمات کندیم یهتشب ایساده هاییرا به منش یانسان یسندگانچون نو شودیم

 .کردندیم

الهام »آن را  توانیمیکه م کندیم یجرا ترو دیدگاهی مقدسکتاب ینی،تقابل با الهام شاعرانه و الهام ماش در

نگارش  یعیکه به روند طب شودیم یدهنام «یکاُرگان»از آن جهت  یدگاهد ین. ایمبنام «واراندام»یا  «یکاُرگان

توسل مکه دارند  یتیاساس شخص برشان و و کلمات هایدهبا استفاده از ا یانسان نویسندگان توسط مقدسکتاب

است چون  یزمتما یزاز الهام شاعرانه ن یدگاهد ینتفاوت دارد. ا مکانیکیالهام  یربا تعب یدگاهد ینا بنابراین،. شودیم

آنچه را که او  یقینبه  یسندگانکه نو کندیبر روند نگارش نظارت م ایگونه به القدسروح یدگاه،د ینبر اساس ا

، چگونه الهام را 21-20:1دوم پطرس پطرس در کتاب  بشنویدبشود.  آنها یو در ضمن، مانع خطا یسندبنو گویدیم

 :گویدی. او مدهدیم یحتوض
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انسان  ۀبه اراد گاهیچه یوح یرا. زیستن یخودِ نب یرتفس ییدۀکتب مقدّس زا یِوح یچکه ه یدبدان یز،از هر چ قبل

 .(21-20: 1القدس از جانب خدا سخن گفتند )دوم پطرس تحت نفوذ روح یانآورده نشد، بلکه آدم

 

بود  ینبر ا یپطرس به روشن تاکید. نکرد انکار را مقدسکتاب یانسان یسندگانِ نو ۀاراد یحت یاقش ن پطرس

 .است کرده نظارت آن نگارش بر که است القدسروح این و شده، آغاز القدسروح با مقدسکه کتاب

آن. ما  یسندگاننو یزندۀدس است، و نه فقط برانگمقکتاب یسندۀنو حقیقتا القدس، روحصورت نیا در

 7: 3 یانو عبران ؛25: 4و  16: 1اعمال رسوالن  ؛2: 23 یلمانند دوم سموئ هاییرا در قسمت ینمشابه ا هاییدها

اشاره  شانهایخود در نوشته یو عملکرد شخص مشارکت به مقدسکتاب یانسان یسندگاننو یگر،. از طرف دبینیمیم

 : دهدیم یحتوض 3: 1وقا چگونه کار خود را در لوقا ل یلانج یسندۀنو گوش کنید که. اندکرده

 

شما،  یمنظم برا یکه آنها را به شکل یدمام، مصلحت چنان دکرده یدقت بررس را از آغاز به یزکه همه چ یزمن ن

 .(3: 1)لوقا  بنگارم یلوس،تِئوف یجنابعال

 

که آنچه او به  کندیروشن م ینکرد. لوقا به سادگ یبخود را تکذ نومت نگارش در القدسروح دخالت لوقا

 یگرلوقا و د ید،د ینکرده است. با ا یقست که خود تحقامورینگارش درآورد مطابق با درک خودش بوده، و ثبت 

 .شدیم یکتهکه به آنها د «هایییمنش»نه فقط  وبودند،  «نویسنده» واقعا مقدسکتاب یانسان یسندگاننو

 

 یهمکار یکدیگربا  واریا اندام اُرگانیک الهام در مقدس،کتاب یسندگاننو یعنی ی،انسان یسندگانو نو القدسروح

 و او را بر گیردمی قرار او کنار در القدسروح است، نوشتن مشغول مقدسکتاب یسندۀکه نو ی. در حالکنندیم

الحاق،  ینوع ین،در آورد. بنابرا یرتحر ۀبه رشت نامیم،میتا او آنچه را که ما امروز کالم خدا  شودیو باعث م انگیزدمی

 یا اشعیا یا موسی مانند مقدس،کتاب یسندۀو نو کرد،یروح، که بر روند نگارش نظارت م ینب نویسیادغام، و هم

که روح و  یبه طور ،واریتعاون شیتال داشت؛ وجود بودند، مقدسکتاب یواقع «یسندۀنو»پولس، که در عمل 

 کردند. تألیف را مقدسکتاب همدیگر با مقدسسندگان کتابینو

یسونگرِگ ر. آل دکتر  

 

 یسندگانکه روح با نو یریمبپذ یدبا ،الهام شده است یواراندام به طور مقدسکتاب یاگرچه تمام حال،

که  یاست، مانند زمان یکتهد شبیه مقدسکتاب هایاز قسمت یکرده است. برخ کار یگوناگون هایبه روش یانسان

 یموس خوانیم،یم 18: 31که در خروج  رکرد. همانطو یوح یسد،بنو 10-9: 6 اشعیادر  یدآنچه را او با اشعیاخدا به 
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مقدس که کتاب یمبه خاطر بسپار یدحال، ما با یننوشت. با ا خویشده فرمان را با انگشت  خودِ خدا گفت که

هستند که توسط  هاییکتاب مقدسکتاب هایاست که خدا گفته و انجام داده است. کتاب اموریگزارشات مربوط به 

کتاب هم  یک حتی مقدس،کتاب هایکتاب یانرا ثبت کنند. در م یدادهارو ینشدند تا ا وشتهن یانسان یسندگاننو

 خدا باشد. یممستق هاینقل قول یطور منحصر به فرد حاوه وجود ندارد که ب

 هایمانند کتاب ترند،یککه به الهام شاعرانه نزد شوندیم یافت مقدسدر کتاب یزن یگرید هایبخش

 ی، در زندگ28-25: 30، کتاب امثال به طور مثالخود بودند.  ینیزم هاییآنها در فکر نگران یسندگانکه نو کیمانهح

فقط  کند کهاستدالل نمیکس  یچه قطعا. کندمی تعمق سوسمارها و هامارمولک ،هاگورکن ها،مورچه ۀروزان

 !اعطا کرده باشد یسندهبه نو کنند،یم ذخیره خوراک تابستان در هارا که مورچه یندانش ا توانستمی القدسروح

 صرفا مقدسکتاب یِ انسان یسندگان: اول، نودهدمی نشان را مورد دو حداقل مقدسوجود، کتاب ینا با

ن واز مت یروند نگارش بعض ینکه. و دوم، فارغ از ایسندشده توسط روح را بنو یکتهنبودند که کلمات د هاییمنشی

و ثبت کالم  سازیدر آشکار اییمانهطور صمه شه و بهمی القدسروح ماند،می شاعرانه الهام به گهگاه مقدسکتاب

 که تحت الهام روح بودند، فعال بود. اییانسان یسندگاننو یقاز طر یساخدا به کل

او در  یاصل یامپ ۀدربار یداجازه ده یم،کرد بررسی را القدسروح توسط مقدسکه الهامِ کتاب حال

 .کنیم صحبت مقدسکتاب

 

 پیام

 
را  یامپ ینا توانیجنبه، م یک. از یممختلف شرح ده هایروش به را مقدسکتاب یاصل یامپ توانیمیم ما

باور  یبا بررس یا ممکن استاو دانست.  ییجالل نهاو  یی،انسان، سقوط او در گناه، رها ینشآفر یخاز تار یتیروا

مندرج  3 ۀ. همانگونه که در پاسخ شماربگیریم یشرا در پ تریمنتظم یکردرودر قبال او،  اشیفهانسان به خدا و وظ

 :خوانیمیم ینسترموست موجزدر کتاب پرسش و پاسخ 

 

چه باوری نسبت به خدا باید داشته باشد و خدا چه انتظاری از انسان  که انسان دهدیم یمتعل اصوال مقدسکتاب

 دارد.

 

 37: 22 یخالصه کرد. در مت یه،در محبت به خدا و به همسا عیسی، مانند به را مقدسکتاب یاصل یامپ توانیم یا

 داد: یمتعل یسیع 40-
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حکم  ینو بزرگتر یننخست ینا“ فکر خود محبت نما. یجان و با تمام یدل و با تمام یخود را با تمام یخداوندْ خدا”

 یعتشر یتمام“ محبت نما. یشتنرا همچون خو اتیههمسا”است:  ینهمچون حکم نخست یزحکم ن یناست. دوم

 .(40-37: 22 ی)متدو حکم استوار است  ینبر ا یامبرانپ یهاو نوشته یموس

 

 طوره ب و – یقعهد عت توانیمیم ین،بود. بنابرا یقعهد عت ۀهم «یاو کتب انب یعتشر»از  یسیع منظور

 .کنیم خالصه بزرگ حکم دو از استفاده با – یزرا ن یدعهدجد ضمنی،

را در ذهن  یگرید یزچ کنیم،می صحبت مقدسکتاب در القدسروح یاصل یامپ ۀدربار ما که یزمان اما

 یناغلب از آن غافل هستند ا امروزی گان. آنچه که خوانندکندیم ترکیب را هاخالصه ینا یکه تمام چیزی – یمدار

است. اساسا  کلیسایش به القدسروح یامن پیترمهم «همین» و. عهدمحورند کامال هاخالصه یناست که ا

 ۀکه رابط کندیبه قوم تحت عهدش آشکار م یسند خدا را به نحو یناست. ا« بر عهد یسند مبتن» یک مقدسکتاب

عهد او را نسبت به ما ثبت کرده است. کالم خدا، آن نوع  سخاوتمندی مقدسرا با او مشخص و روشن کند. کتاب ما

 که –را  ینااطاعت یاعواقب اطاعت  یدۀ. و در ضمن، چکدهدیم یحتوض طلبد،می هارا که خدا از ما انسان یوفادار

 تشریح به مقدسکتاب های. در هر صورت، تمام قسمتکندیم یمترس –ماست  یینها یتمحکوم یا و نجات شامل

 .پردازندیعهد م یاساس کردهایعمل ینا

 ینغالبا ا کنند،یداستان خلقت، سقوط، نجات و جالل انسان را بازگو م یدانانکه االه یمثال، هنگام برای

 مقدسکتاب یامپ یماگر بخواه ین،. بنابرادهندمی انجام هاهدور ینااز  یکینشان دادن انعقاد عهد در هر  یقکار را از طر

نظر  را در یسید و عوداو ی،موس یم،هامنعقد شده با آدم، نوح، ابر دعموما عه یم،ده توضیح عهد چارچوب در را

 .آموزدیدر عهد با خدا را به ما م جای داشتن یموارد معنا یناز ا یک. انعقاد عهد در هر گیریمیم

در نظر  کندیم یانب مینستروست موجز پاسخ و پرسش کتاب که آنگونه را مقدسکتاب یغامپ ۀخالص اگر

که  اییو بر وفادار شود،یشامل م یزاو را ن یندگیبر خودِ خدا، که بخشا یامپ ینا تاکیدکه  شویمیمتوجه م یریم،بگ

. و شوندیبر عهد محسوب م یارتباط مبتن یک هاییژگیو مورد دو هر که – قرار گرفته دارد، انتظار هااو از انسان

 یتالجرم متوجه ماه یم،خالصه کن گویدیم 22 باب یدر مت عیسی که آنگونه را مقدسکتاب یامپ یزاگر ما ن

 شد. یمعهدمحور آن خواه

از  یزیانگشگفت ۀخالص یه،صادر شده است. فصل ششم کتاب تثن 5: 6 یهخدا در تثن به محبتفرمان 

که خدا به آنها  هاییکه بر طبق وعده کندیم یادآوری اسرائیل. ابتدا، به دهدیخدا با قومش را ارائه م یارتباط عهد

مصر  یاز بردگ اسرائیل یخدا را در آزادساز یااله بانیمهر ینکه،قوم تحت عهد او هستند. دوم ا یشانداده است، ا

. کندیم تاکید ،پُرمحبت و خالص یخدا با قلب یعتانسان در اطاعت از تمام شر یلزوم وفادار بر . سوم،کندیم یادآوری

خواهند  یافتاو را حفظ کنند، در یعتکه شر ی، در صورتخدا که قوم پردازدیم یبرکات بزرگ یحو چهارم، به توض
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او، متحمل خواهند شد.  یهعل طغیانکه قومش، در صورت  شودیم یادآوررا  یترسناک هایلعنت ین. و همچنکرد

 .شودمی هایدها ینا ۀخدا شامل هم بهکه فرمان محبت  فهمیمیم رسیم،یم 5: 6 یهکه به تثن یوقت ین،بنابرا

 

 هایقسمت ۀفرمان بر هم ینا یم،تا خدا را با تمام ذهن، روح و قلب خود محبت کن شودیکه به ما حکم م هنگامی

« خدا را با تمام وجودت محبت کن.»ترجمه کرد،  ینطورا توانیآن را م یگر،. به عبارت دگذاردیم یرما تاث یزندگ

 یمدار یفهعهد، وظ ینا یگرباشد، و ما به عنوان طرف د فادارکه با ما عهد بسته است، تعهد کرده که به ما و یخداوند

 یانگرمحبت ما به خدا با ذهن و قلب و روح، ب یگر،... به عبارت دیمکه با ما عهد بسته است، وفادار بمان ییبه خدا

 «  .دهیمیمر قرا تووجودمان را در برابر  ۀخداوندا، هم» گوییم،یما به اوست. در واقع، خطاب به او م یو وفادار یمانا

 

 شبان اورنان کروز 

 

 اییهآ 18: 19 یاندر عهد خدا با انسان دارد. الو یشهاساسا ر یزن یهمربوط به محبت کردن همسا حکم

که  اسرائیلخدا و  ینب ۀبر رابط یزن 19 باب یانالو یه،ششم تثن باب. مانند کندینقل قول م یحاصر یسیاست که ع

« شما هستم یمن خداوند، خدا»عبارت  رددر کارب یژهطور وه موضوع را ب یندارد. ما ا تاکیدبر عهد است  یمبتن

 بنابراین،. گرفتبر  جماعت قوم را در یعهد او تمام ،اسرائیل یکه به دفعات تکرار شده است. در مقام خدا بینیمیم

برکت  یدرا با یگرکرد. ما همد تاکیدخدا  یدر پادشاه یمحبت در حق هموطن ۀبه مثاب یه،بر محبت به همسا یسیع

است که خدا آن را به عنوان  یزیچ ینچون ا ،یماب کناجتن سوءاستفاده از یکدیگرمانند انتقام و  ییهایزو از چ دهیم

 بر عهد قرار داده است.  یمبتن ۀجامع یک ۀشالود

موضوع در همه حال صحت دارد، چه ما آن را به  این و. خداست عهد با رابطه در مقدسکتاب یامپ تمام

 بر مقدسکتاب ۀ. همینیمبا خدا و بشر بب یدر دوست یاز زندگ یعمل یمورد یامنتظم، و  یاتهاال یا یخ،عنوان تار

 و بارها شده،الهام کالم در القدسخدا و قومش به وجود آمده است. و روح ینعهد ب ۀواسطه است که ب یارتباط پایۀ

 .کندیم تاکید ی،و چه در بُعد جمع یتعهد خدا نسبت به قومش، چه در بُعد فرد یامپ این بر بارها

 یم،کرد یبررس یو عهدمحور یالهام هایجنبه از را مقدسکتاب در القدسروح ۀکه ما کار مدبران حال

 .یمبه هدف آن بپرداز یاییدب

 هدف

 
 یمبتن نیز مقدسکتاب یهدف اصل ،بنا شدهبر عهد  مقدسکتاب در القدسروح یاصل یامپ ینکهتوجه به ا با

 نویسندگان اهداف شده، الهام القدسروح توسط مقدسکتاب چون که یمبر عهد است. مهم است در نظر داشته باش
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موضوع نسبتا  ینا ،که در آن هاییبه بخش یبا نگاه توانیراستا بوده است. و مهمروح  فبا اهدا یشهآن هم یانسان

 بر محور عهد استوار بوده است.  یکپارچههدفِ  ینکه ا یمکن ییدا، تآمده به صراحت

 ینکه،. اول اکنیممی اشاره کرده، آشکار را خود محورکه طبق آنها روح اهداف عهد ایشیوهما به چهار 

 کند.یخدا مشخص م عهدِ جامعۀ یخود را به عنوان اعضا یاصل ینو مخاطب نویسندگان مقدسکتاب

 

 عهد جامعة
وشته شده است. ن کردند،یکه به عنوان فرستادگان عهد خدا خدمت م یاییتوسط رسوالن و انب یدجد عهد

و کتاب  ید،اکثر رساالت عهد جد ین،. فراتر از انگه دارندپاسخگو  اوقوم خدا را در مقابل عهد  این بود که آنان کار

ه ب یانمشخص. کتاب عبران اماکن یساهایکل معموال –نامند یم یساهاخود را کل ینمخاطب یحطور صره مکاشفه، ب

 یانکه در پا یاتی. اما باز هم، تَحکندیاست چون هرگز مخاطب خود را به نام مشخص نم ییاستثنا یطور قابل توجه

طور خاص ه ب یزن یوحنااول  ۀنوشته شده است. رسال یساخطاب به کل یزن یانکه عبران دهدیرساله آمده است نشان م

 یحیانکه مخاطبانِ او مس دهدینشان م یقینکار گرفته شده، به ه عبارات ب یول برد،ینم خود مخاطباناز  ینام

. اندطور واضح خطاب به اشخاص نوشته شدهه ب یوحناو دوم و سوم  یتوس،ت یموتائوس،هستند. رساالت اول و دوم ت

 یساکُلِ کل ،رساالت ینا یسندگانمخاطبِ نو دهدیکه نشان م اردوجود د یشواهد یزچند کتاب ن یندر هم یحت ولی

لوقا و  یلرا در انج یاستدالل است. مورد مشابه ینا یدخود مؤ جدید عهد در هاکتاب ینن ایدبوده است، و گنجان

همراه  بی،سبک اد یکدر مقام  یل. و خود انجشماردیخود م یۀاولرا مخاطب  وفیلوسئکه ت بینیمیاعمال رسوالن م

مرقس،  یلانج ی،مت یلانج یکه مخاطب اصل کنداستدالل میآن آمده است،  هایکه در سراسر کتاب تفاسیریبا 

 است. یساکل خودِ  ،یوحنا یلو انج

 یاریخود را مشخص کرده است. بس عهدی است که نام مخاطبان یاریبس یاتشامل آ یقالبته، عهد عت و

 شانمخاطبکه  یاییانب یکردند. و حتیمشخص م اسرائیل یا یهودا عناوین با خاص طوره ب را شانمخاطبان یااز انب

 یانقوم تحت عهد خدا نوشتند. روم برای را خود کتاب –و ناحوم  یونسا و عوبدی مانند – ندبود ییهود یرغ هایملت

 یاریقوم خدا نوشته شده است. و شواهد بس یبرا یقکه عهد عت کنندیاستدالل م یدعهد جد هایقسمت یرو سا 4: 9

 8: 4 نیهدر تث یجماعت تحت عهد خدا بودند. به کالم موس یقعهد عت ینمخاطب کنند،یوجود دارند که ثابت م یزن

 :یدتوجه کن

 

باشد که امروز من در برابر شما  یعتشر ینهمچون ا یاعادالنه ینو قوان یضفرا یکدام قوم بزرگ است که دارا و

 .(8: 4 یه)تثن نهم؟یم
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خدا را فقط آنها  یعتساخته است. شر یزمتما یگرد هایرا از قوم اسرائیل یعت،گفت که داشتن شر موسی

. در آنجا بینیمیم 12-1: 24را در خروج  یدها ینتنها آنها قوم تحت عهد خدا بودند. هم یراکرده بودند ز یافتدر

 بودند. اسرائیلعهدمحور خدا با  باطمربوط به ارت ای،یژهطور وه ، ب«کتاب عهد»گفت که ده فرمان و  یموس

 کند،یم یدبا خدا را تجد اسرائیل عهد، یهودا پادشاه ا،یوشیآنجا که  یز،ن 23و  22 هایبابدوم پادشاهان  در

 یدامعبد پ یگانیدر با ید،نام «یعتکتاب شر»کاهن آن چه را که  حِلقیای ،هاباب این در. اندمخاطبان عهد ذکر شده

 یدهدر انبار ناد یادیز یهاکتاب سال ینبود. ظاهرا ا یهتثن کتابکتاب،  ینباورند که ا ینمحققان بر ا یشترکرد. ب

پادشاه فرستاد.  ییوشیا یبُرد و آن را برا یعهد پ یامدهایکتاب را خواند، به پ ینا یاکه حلق یگرفته شده بود. زمان

 اسرائیلجماعت  یرا برا نبود که آ ینکتاب نشان داد ا ینکه نسبت به ا یکتاب را خواند، واکنش ینا یوشیاکه  یزمان

کرد.  تاکیدبر هدف عهدمحور آن  یلهوس ینو به ا نامید «عهد کتاب» را آن او. کرد قرائت – یقعهد عت کلیسای –

: 23واقعه در دوم پادشاهان  ینکرد. به شرح ا متعهد احکام مندرج در آن کتاب یتبه رعا دوباره را قومشاو خود و 

 :یدتوجه کن 2-3

 

قوم از کوچک و  یبا تمام یعنی یا،و کاهنان و انب یمساکنان اورشل یعو جم یهودامردمان  ی( پادشاه با تمامیوشیا) و

شده بود، در گوش آنان خواند...  یداخداوند پ ۀکه در خان کلمات کتاب عهد را یخداوند برآمد و تمام ۀبزرگ، به خان

دل و جان  یاو را به تمام یضشهادات و فرا ین،کرده، فرام یرویپ اوندپادشاه... در حضور خداوند عهد کرد که از خد

عهد مُتعهد  ینقوم خود را به ا ۀنگاه دارد، و کلمات عهد را که در آن کتاب نوشته شده بود، به جا آورَد. سپس هم

 (.3-2: 23)دوم پادشاهان  ساختند

 

نوشته هستند که  ییآنها کنند،می آشکار را روح عهدمحور هدف مقدسکه در کتاب هاییقسمتدوم  بخش

 .دهندنشان  الهی خدا راشدند تا سخاوتمندی ا

 

 یهاال سخاوتمندی
 اوکه  اییانسان یوفادار ؛خدا یاست: سخاوتمند یعهد خدا شامل سه عنصر اصل یم،که گفت همانطور

سه مورد را به عنوان  یناز ا یکی مقدسکتاب یسندگاناز نو یکی. هرگاه یو عواقب اطاعت و نااطاعت ؛انتظار دارد

 بر آن یاو  اییدت یاشرح دهد،  یاباشد تا عهد خدا با قومش را  ینبر ا یداو با یهدف خود مشخص کند، قصد واقع

 کند.  تاکید

 :کندیم صحبت خدا ی، چگونه از سخاوتمند18 -17: 102مزمور  گوش کنید
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 یتا قوم شودینوشته م یندهنسل آ یبرا ینرا خوار نشمرده است. ا یشانا یتوجه نموده، و دعا ینانمسک یدعا به

 .(18-17: 102بخوانند )مزمور  یحخواهند شد خداوند را تسب یدهکه آفر

 

رحمت و  ی،مهربان یبرا نگاه او داشت و یازبه کمک ن یسکه مزمورنو دهدینشان م 102مزمور  زمینۀ

را  یازهایشتا ن خواستو از خدا  ،شناختیمبزرگ در سراسر جهان  یورتانجات، به خدا بود. او خدا را به عنوان امپر

 یزکند تا آنها ن مطلعدست خدا ه نجات خود ب ونگیرا از چگ یندهآ هایبود که نسل آنمزمور  ینبرآورده کند. هدف ا

آشکارا  ،خدا یسخاوتمند یقتصد یبرا یگراندعوت از د ینکنند. و ا یشو او را ستا ینندخدا را بب یسخاوتمند

 :نوشته است 4-3: 1 انجیل خود. لوقا در بینیمیلوقا م یلانج ۀدر مقدم ینخدا را همچن یعهدمحور بود. سخاوتمند

 

شما،  یمنظم برا یکه آنها را به شکل یدمام، مصلحت چنان دکرده یدقت بررسرا از آغاز به یزکه همه چ یزمن ن

 .(4-3: 1)لوقا  یدکن یداپ یقین ید،اآنچه آموخته یا از درستتبنگارم،  یلوس،تِئوف یجنابعال

 

 به مانگناهان ۀاست که خدا پسرش را فرستاد تا مجسم شود، به جهت کفار ینلوقا ا یلانج یاصل پیام

ما  یحِ مسیا ماشیح و به آسمان صعود کند تا به عنوان  یابیم،ب یاتشود تا ما ح یزاندهاز مُردگان برخ یرد،ما بم جای

 تواند وجود داشته باشد!نیکویی بزرگتری از این نمی یچاست و هعالم  یو مهربان یکین ترینبزرگ ینسلطنت کند. ا

کند،  یداپ یقینآنچه آموخته است  یاو را کمک کرد تا از درست یلوسخود به تئوف ۀلوقا با نوشتن نام یوقت ،ینبنابرا

هدف عهدمحور روح را  توانیمیم ینجارساند. و در ابخدا را به ثبت  یبود که سخاوتمند یناز اهداف او ا یکیحداقل 

 . ینیملوقا بب هایوشتهدر ن

به  یحخدا در مس یرسول به سخاوتمند یوحنای، 31-30: 20 یوحنادر  تر،یحصر یمشابه ول اییوهش به

 :نوشت. او کرداشاره  یل خودانجعنوان هدف 

 

پسر خداست،  یح،همان مس یسیکه ع یدآور یماننوشته شد تا ا ینهااما ا ...یدبه ظهور رسان... یگرد یارِ بس یاتآ یسیع

 .(31-30: 20 یوحنا) یدداشته باش یاتدر نام او ح یمان،ا ینو تا با ا

 

بود  ارزشمند یاراو بس یرا که برا یتا خادم خواهدیم یسیکه از ع خوانیمیم یافسر روم یک ۀدربار ،7 بابلوقا  در

که  خوانیمی، ماتفاق ینکلمه قادر است که خادم او را شفا دهد. درست بعد از ا یک یفقط با ادا یسیشفا دهد، و ع

مرگ  یکه برا بیندیرا م زنییوهو آنجا ب شود،یمواجه م ییننا یجنازه در روستا ییعمراسم تش یکبا  یسیچطور ع

باز  یکلمه، آن مرد جوان را به زندگ یکفقط با گفتن  یسیع یگر،د بار یکو  کند،یم یهگر تابانهیب تنها پسرش
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 خدا در یپادشاه هک کنندیاما معجزات او ثابت م یست،ک یسیکه ع دهندینشان م اتفاقات ینا ین،... بنابراگرداندیم

بتوانند دوباره در  ینکهبازگردانده شوند، ا شانهایادهزن به خانویوهبپسر  تنهاخادم و  ینا ینکها یعنی ،است احیا حال

 انندبتو ینکهدوباره بتوانند به کار مشغول شوند، ا ینکهکنند، ا وظیفه انجام اندشده یدهکه به شباهت خدا آفر یمقام آنان

 ین،خودشان کمک کنند. بنابرا ۀجامع ییبه شکوفا یگرد بار یکبتوانند  ینکهگردند و خدا را پرستش کنند، ا به معبد باز

 ،یادر اح یسخاوتمند ،وا یو سخاوتمند یمعظ یضبلکه ف یست،ک یسیکه ع دهندینه تنها نشان م یسیمعجزات ع

 .گذارندیم نمایش به را

 

یگرِگ پِر دکتر  

 

. به گرسنگان یدو لنگان را شفا بخش یمارانخدا بودند. او ب یاز سخاوتمند هایینمونه یسیع معجزات

خدا  ینیزم یبرکات پادشاه طعم یشاپیشطور خالصه او په زدگان را آزاد کرد. مُردگان را زنده کرد. بیوخوراک داد. د

 نه و ارزش آن را داشتند، و یستگیکه نه شا ندکرد یافتدر یاعمال سخاوتمندانه را کسان ین. ایدرا به مردم چشان

و رحمت خدا  یمهربان یکی،طور تمام و کمال از نه اعمال سخاوتمندانه ب ینموارد طالب آنها بودند. ا یاریدر بس یحت

 .گرفتندیت مئنش

پسرش به سمت او  یقنجات از طر یبگذارد، تا برا یشخدا را به نما یبود که سخاوتمند ینا یوحنا هدف

 ینیمبب یستشده است، سخت ن الهام القدسروح توسط مقدسکه تمام کتاب یمخاطر داشته باشه . اگر بیمجذب شو

که هدف عهدمحور روح را نشان  یاتیآ ازسوم  بخش. کندیم ییدقسمت چگونه هدف عهدمحور روح را تا ینا

 انسان متمرکزند. یبر امانت و وفادار دهند،یم

 

 انسان وفاداری
انسان اشاره  یبه وفادار کنند،یم بیان را خود نگارش هدف مقدسکتاب یسندگانکه نو یاریموارد بس در

و حکمت آنها نبود. آنها  یشاد یشافزا یاو  یخشان از تارخوانندگان یآگاه برای صرفا نوشتند آنها آنچه. اندکرده

 5: 1 یانوم. پولس در رانگیزانند را به اطاعت از خدا بر خودمطالب خود را به الهام روح خدا نوشتند تا خوانندگان 

 :نوشت

 

که در  یمردمان را به اطاعت یریهودیان،غ ۀهم یانتا از م یافتیمو رسالت  یضخاطر نام او فو به یو ۀما به واسط

 .(5: 1 یان)روم یماست، فرا خوان یمانا
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 :گویدیم 16: 3 یموتائوسهمانطور که او در دوم ت و

 

: 3 وسئیموتا)دوم ت است یددر عدالت مف یتو اصالح و ترب یهو تنب یمجهت تعله کتب از الهام خداست و ب یتمام

16).  

 

خدا  الزاماتو چطور مطابق با  یمکه چطور وفادار باش دنآموزمی ما به مقدسکتاب هایاز قسمت یک هر

بر  یمبتن یکه ما تعهد دهدیم یمما، تعل یانسان یوفادار زمینۀ در مقدس،کتاب ۀهم یگر،. به عبارت دیمکن یزندگ

 شده است: یانطور واضح به ب 29: 29 یهدر تثن ینهمچن یدها ین. ایمعهد دار

 

 .(29: 29 یه)تثن یمرا به عمل آور یعتشر ینکلمات ا یعمکشوف تا به ابد ازآن ما و فرزندان ما است، تا جم یزهایچ

 

 :بینیمیم یزن 1: 2 یوحنانکته را در اول  ینا ما

 

 .(1: 2 یوحنا)اول  یدتا گناه نکن نویسمیرا به شما م ینفرزندان من، ا ای

 

هدف نوشته  ین، صراحتا با ا11: 43 یالنمونه، حزق برای. هستند خاص نسبتا هادستورالعمل ،نومت یبرخ در

: 5 یانکرده بود ساخته شود. و پولس در اول قرنت یینخدا تعکه  یمطابق مختصات یندهکند که معبد آ ینشد تا تضم

 یزندگ یراخالقیصورت غه ب یدارند ول یحدر مس ایمان یکه ادعا یتا آنان با افراد نویسدیقرنتس م یحیانبه مس 11

 معاشرت نکنند.  کنند،یم

 یانتظار دارد، تنها منحصر به اطاعت ظاهر یسایشکه خدا از کل اییکه وفادار یمکن تاکید یدبا اکنون،

 یصادقانه و قلب یقی،عهدمحورِ حق یِ که وفادار کندمی خاطرنشان وضوح به روح مقدس،. در سراسر کتابشودینم

 :یدرا در نظر داشته باش 6-1: 6 یهمحبت به خداست. کلمات تثن اشیزهاست، و انگ

 

 یخود را با تمام یخدا یهوه... یاموزمشما، امر فرمود به شما ب یخدا یهوه،که  ینیو قوان یضها و فرااست فرمان این

 .(6-1: 6 یهسخنان... بر دل تو باشد )تثن ینقوت خود محبت کن. و ا یجان و با تمام یدل و با تمام

 

 یافت یهقسمت از تثن یندر ا ید،نام« حُکم ترینبزرگ»نقل کرد و آن را  37: 22 یدر مت یسیکه ع ایآیه

 . یابدیبر دل ما نوشته شود، خاتمه م یدبا یعتنکته که شر ینبا ا و شودیم
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. محبت شودیبلکه هر دو را شامل م ،یستاطاعت ساده ن یک یاخدا صرفا موضوع احساسات و  به محبت

از  یمشابه یف. توصشودیم یدهد او احکامما از  یو امانت ما نسبت به خداست که در اطاعت قلب یبه خدا، وفادار

 :گویدیم 15: 14 یوحنادر  یسیم. عبینییم 5: 22 یوشعو  6-1: 30، و 13: 11 یهمانند تثن هاییبخشمحبت را در 

 

  .(15: 14 یوحنا) داشت یداحکام مرا نگاه خواه ید،اگر مرا دوست بدار

 

سخن گفت، هرگز  یساآنان با کل یقو از طر یدرا الهام بخش یانسان نویسندگان القدسحال که روح ینع در

درک  خواستمی در نظر نداشت. بلکه یم،کن از آن پیروی یدصِرف که با یعتشر یکمحبت به خدا را به عنوان 

 از محبت ما به خداست. ایجا آوردن الزامات عهد، خود نشانهه که ب یمکن

 

خاطر محبت ما ه که اطاعت ما از او ب خواهدیو او واقعا م کنیم،یخدا مهم است که چرا از او اطاعت م یبرا این

 تواندیم یلدل یکداشته باشد.  یلاز چند دل یشب تواندیاطاعت کند نم یزیاز چ یشخص ینکهنسبت به او باشد. ا

باشد که تصور  ینا تواندیدوم م یلما بشود... دل یبانگیرگر ینااطاعت یامدپ یستیمن یلما یعنیترس از مجازات باشد؛ 

 یمکسب خواه یزیچ یاآورد، و  یمدست خواهه ب یزیکرد، چ یمخواه یلرا تحص یزیدر صورت اطاعت، چ یمکن

نجات  یقطر یناز ا توانینم یقیناو  ایم،باشد که لطف او را کسب کرده ینتصور ما بر ا خواهدیخدا نم ،اماکرد... 

که به  یمحبت یلخدا را به دل ینکه،و آن ا ماندیم یما باق یبرا یزهانگ یکتنها  یقتاحق ین،خود را کسب کرد. بنابرا

 یداحکام مرا نگاه خواه ید،راگر مرا دوست بدا» گوید،ی. او مکندینکته را مطرح م ینهم یسی. عیماطاعت کن یماو دار

محبت  یکه از رو یزمان یراز« خواهم از من اطاعت کنید؛ چون مرا دوست دارید.به همین دلیل است که می داشت.

 ،یزیبه چ یدنرس ی. اطاعت برارا در نظر دارد «من»ترس،  یاطاعت از رو. یستیدبه فکر خودتان ن کنید،یاطاعت م

 دربارۀ است، ممحبوب ۀدربار م،است که دوستش دار یشخص ۀمحبت، دربار ی. اما، اطاعت از رورا در نظر دارد «من»

 یاو را گرام مدار یسع یو به هر شکل کنمیکه به او خدمت م یشخص م،او هست یعاست که مط یشخص یمتکر

... یستیمما ن گیردیدر کانون توجه قرار م یقتاآنچه حق کنیم،یمحبت اطاعت م یهرگاه خدا را از رو ین،. بنابرامبدار

 اوست. یبزرگ و یکوییبلکه خدا، ن

 

یسیکدان ل دکتر  

 

 دارند.     تاکیدعهد  یامدهایاهداف عهدمحور روح هستند بر پ یانگرکه ب مقدسیکتاب یاتاز آ بخش ینچهارم
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 پیامدها
: برکات به هنگام اطاعت و است یامدهاییپشامل در عهد با خدا  جای داشتن ید،دار یادکه به  همانطور

که بر  یاطاعت یقتا از طر شودیم یقتشو کلیسا مقدسکتاب هایاز قسمت یاری. در بسیلعنت به هنگام نااطاعت

مانند  تییانمونه، آ یروح آشکار شود. برا عهدمحورراه هدف  ینبنا شده، به دنبال برکات خدا باشد تا از ا یمانا یۀپا

. آورند دسته ب اطاعت یقبود که قوم خدا برکات او را از طر ینکه هدف از احکام خدا ا دهدیم یمتعل 4-1: 6 یهتثن

نوشته  شود،یم یابیو کام یروزیکه منجر به پ یبه بار آوردن اطاعت یبرا یعتکه کتاب شر گویدیم 8: 1 یوشع و

بود تا به قوم خدا  ینا کردیدنبال م یموس یعتکه شر یاز اهداف یکیکه  فهمیمیم 4-3: 2شد. در اول پادشاهان 

پولس در  ینیمکنند. بب یدخاندان داوود را تول یشوند و چطور برکت ابد یابآموزش دهد که چطور در برکات او کام

 :نویسدیچه م یقدر مورد عهد عت 4: 15 یانروم

 

 یدام بخشد،یکه کتب مقدس م یو آن دلگرم یداریما بوده تا با پا یمتعل یآنچه در گذشته نوشته شده است، برا یراز

 .(4: 15 یان)روم یمداشته باش

 

برکت عهد  یسوه مردم ب یتهدا یرا برا یلشکه انج گویدیم یوحنا 31: 20 یوحنادر  یب،ترت نیهم به

رساله را  ینکه ا گویدیم 13: 5 یوحنانوشته است. او در اول  یسی،ع ۀواسطه ب یابد یزندگ برخورداری ازخدا در 

 از حیات ابدی خود اطمینان حاصل کنند.  یمانداراننوشت تا ا

 58: 28 یهخداست. تثن هایدر مورد لعنت هشدارکه هدفش  کندمی مشخص مقدسضمن، کتاب در

-6: 36 یا. ارمیداو رنج خواهند کش هایاطاعت نکنند، از لعنت یهدر تثن مکتوبکه اگر قوم خدا از سخنان  آموزدیم

کند تا از خشم خدا نجات  یجاددر قوم خدا ا ابود که توبه ر ینا یاارم یکتاب نبوت ینکه هدف اول دهدینشان م 7

که  ی: مشکالتگویدیم و اظهار نظر کرده یقهد عتهدف ع ۀ، پولس مجددا دربار12-11: 10 یان. در اول قرنتیابند

 نوشته شدند. ها،یاز تکرار همان داور یریجلوگ یو برا یندهآ هایبه نسل یقوم خدا متحمل شدند، به عنوان هشدار

 مقدسکتاب واقع، در. است عهدمحور شدت به مقدسکتاب یم،لحظه مشاهده کرد ینکه تا به ا همانطور

عهد او را به قوم تحت عهد خدا  یاماو پ یندگاناست که به عنوان نما آنانی بر او نظارت و القدسروح الهام پیامد

 شد.  خواهیم منداو بهره برکاتتا به ابد از  یم،باش ینام یام. و اگر ما نسبت به آن پرسانندیم

. یممطالعه کرد مقدس،کتاب ارائۀاو و   عهدفیضِ یۀرا از زاو کلیسا در القدسروح ۀکار مدبران ینجا،به ا تا

که او به جماعتِ تحتِ عهد خود  یروحان یایعطا یعنی: یمکن یرا بررس یسرفصل اصل ینتا آخر یمحال آماده هست

 .بخشدیم
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 یروحان عطایای
 یمآنچه که در نظر دار کنیم،یم« روح یایعطا» یا یروحان یایمُنتظم صحبت از عطا یاتدر االه وقتی

 عبارت است از:

 

 .کلیسا برای منفعتمخصوصا  ،یاندر آدم هاییتوانا یشافزا یاو  ایجاد در القدسقدرت روح تجلی

 

با  توانینم یشهکه هم یشباهت دارند، به نحو یعیطب یو استعدادها هایتبه قابل یروحان یایعطا برخی

باشد، اما  یممکن است ذاتا معلم خوب ینمونه، فرد یندارد. برا یرا دارد و چه کس یاآن عطا یگفت چه کس یناناطم

 یراست. سا یدهقدرت آن را به او بخش القدسروحکه  دهدیم یمخوب تعل یلدل ینفقط به ا یدشا یگریشخص د

دارند.  ایالعادهجذاب و خارق یعتطب یرند،صورت گ توانندیم یعیطب یماورا یقکه فقط به طر ییمانند کارها یا،عطا

 یکموارد،  ینا ۀ. اما در همیعیطب هایهستند و نه فقط موهبت یروحان یایعطا ینهامشخص است که ا ینبنابرا

 را به کمال برساند. یرتدب قدرتمندتا عمل  استفرد  یک طریق از القدسروحکار  تلزممس روح یۀعط

کرد.  یمخواه یفرا تعر یا: ابتدا، هدف عطاکنیمیم یمرا به سه قسمت تقس یروحان یایعطا ۀدربار بحث

نسبت  اوانجلیکال یکردهایاز رو یبرخ دربارۀ . و در بخش سوم،کنیمیم بررسی را مقدسآنها در کتاب یخسپس، تار

 .یندازیمب ینگاه عطایاابتدا به اهداف  یاییدکرد. ب یمخواه یقتحق ،یاعطا ۀامروز ۀبه استفاد

 

  هدف

 
 یشافزا یاو  ایجاد در القدسقدرت روح یتجل»که آنها  یمگفت ی،روحان یایعطا یفدر تعر یشپ لحظاتی

 یروحان یایقائل شد. عطا یداست که با یمهم یزتما ینا هستند. «کلیسا منفعتبرای مخصوصا  ،یاندر آدم هاییتوانا

 .اندنشده بخشیدهشخص با خدا  یکارتباط  یتعال یعمدتا برا

 یسود یمشخص یۀ. اما اگر عطبریمیسود م یزدر ما، خود ما ن درست است که همزمان با کار روح البته

 یروحان یۀاصال عط ینکها یاکار رفته است ه جا بهناب یهآن عط یا ینداشته باشد، پس به احتمال قو یساکل یبرا

که  یی، جا14تا  12 هایباب یاناست که پولس رسول در اول قرنت یاز نکات مهم یکی ینا یقت،. در حقیستن

: 12 یان. به آنچه پولس در اول قرنتپردازدیبه آن م بینیم،یم روح یایعطا دربارۀ را مقدسکتاب یمتعل ترینگسترده

 :یدتوجه کن گویدمی 1-7
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گونند، امّا روحْ همان است؛ گونا یاعطا ی،بار ...یدغافل باش خواهمیبرادران، نم یروح، ا یاتو اما در خصوص تجل

 .آوردیگونند، اما همان خداست که همه را در همه به عمل مها گوناگونند، اما خداوند همان است؛ عملها گوناخدمت

 .(7-1: 12 یان)اول قرنت .شودیمنفعتِ همگان داده م یظهور روح، به هر کس برا

 

 یقهستند که خدا از طر ییکارها یروحان یایچونکه عطا شماردیم یکسانخدمت و کار را  یا،عطا پولس

 .یسامنفعت کل یبرا یعنی ،اندداده شده «منفعت همگان یبرا» ینها. ادهدیانجام م یساخدمت به کل یما برا

. با استفاده دهدیم یحتوض یشتریب یاترا با جزئ یروحان یایپولس هدف عطا 31-8: 12 یاناول قرنت در

حال از آنها  ینوابسته بوده و در ع یگرد یاز بدن به اعضا یکه هر عضو دهدیم یحاو توض ی،بدن آدم ۀاز استعار

مند بهره یکدیگر یایما از عطا یجه،بدن هستند و در نت یک یهمگ یساکل یصورت، اعضا ین. به همگیردیبهره م

را به کدام اشخاص  یهکدام عط گیردیم تصمیم که است القدسروح ینکه ا کندیپولس، در ضمن، روشن م. شویمیم

 یاعضا دارا ۀکه هم یستن ینطورا یزن یسادر کل یستند،و همشکل ن یکسانبدنِ انسان  یببخشد. همانطور که اعضا

که  یآنان یادارند برتر دانست،  یترانگیزیجانه یایرا که عطا یآنان یدنبا ین،باشند. بنابرا ابهیو مش یکسان یایعطا

 یساکل یبنا یبرا یایلهبه عنوان وس ی،روحان یایقرار داد. تمام عطا ترییینپا ۀرا ندارند در رتب یاییعطا ینچن

 یک» یوابسته هستند که وقت یکدیگرآنقدر به  یساکل یکه اعضا گفت 26 یۀپولس در آ حقیقت در. اندشده بخشیده

 شادی او با هاقسمت ۀهم شود،یقسمت سربلند م یک»که  یو زمان «برندمی رنج هاقسمت ۀهم برد،یقسمت رنج م

 «.کنندیم

 فایدهیب برای بنای یکدیگر در محبت به کار نروند، یاعطا ینا اگر که دهدیم یمتعل 13-1: 13او در  سپس،

هم  یسود یقینطور ه بلکه ب رسند،یاست نم یساکل ینه فقط به هدف خود که بنا ی،حالت ینخواهند بود. در چن

 .شودینم صاحب عطیه یبنص

 

ه ب یروحان یایعطا ینوشته است، زمان یانخود به قرنت ۀو همانگونه که پولس رسول در رسال دانیم،یکه م همانطور

 اول در خودش پولس و. شوند گرفته کاره ب یساکل یعنی یحبدن مس یبنا یکه برا شوندیطور مناسب استفاده م

 یح. و سپس در ادامه توضدهمینشان م است، محبت که را ترافضل یقکه من به شما طر یدگویم 13 باب قرنتیان

است که  ینهستند. پس، منظور ا یچه یاعطا یکرد؛ بدون محبت تمام یکار یچه توانیکه بدون محبت نم دهدیم

 یوندآنها را به هم پ ۀو هرگاه که محبت هم دهد،یم یوندرا به هم پ یروحان یایعطا ۀکه هم یزیستمحبت آن چ

 بنا شود. یاعطا ینبر اساس ا تواندیح میداده باشد، بدن مس

 

  یساومو کم پروفسور
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 مانند د،انشده بخشیده یساکل یجهت بناه که ب یاییعطا یناست که پولس رسول ب ینبر ا یدهعق گاهی

قائل بود.  یزتما ،یشخص دعای در هامانند زبان، استفاده شوند یطور خصوصه ب بایستیکه م عطایایی و ،نبوت

 :گفت 12: 14 یاناو در اول قرنت همانطور که

 

 یشرفتو پ یتکه باعث تقو یدرا کسب کن یاییعطا یشترب یدبکوش ید،روح باش یایصاحب عطا یددار یاقشما اشت چون

 .مژده( ۀترجم ،12: 14 یان)اول قرنت باشدیم یساکل

 

 یساکل یبنا ینه برا یااز عطا یاز آن است که برخ یپولس حاک ۀابتدا، ممکن است به نظر برسد که گفت در

که دارد  تریگسترده ینۀدر زم یهآ ینا ۀمطالع ی. ولشوندیآنها داده م ۀکنندیافتدرشخص  یبنا یبلکه فقط برا

صورت ه ب یدبا یزدارند ن یکاربرد شخص هک یاآن دسته از عطا یبود که حت ینکه منظور پولس ا کندیمشخص م

 استفاده شوند.  یساکل یبنا یبرا یعموم

 ایبه عنوان نشانه یبه درست تواندیم کلیسا در هازبان یۀکه عط گفت 22: 14 یاننمونه، او در اول قرنت برای

 صحبت هابه زبان یساییکل ۀدر جلس یکه اگر شخص کندیاضافه م 28و  27 اتیاستفاده شود. و در آ ایمانانیب یبرا

 .باشد یدمف یساکل یترجمه شود تا برا باید زبان آن کند،

 یدر خصوص شمار یهقض همین و دارند هااز نبوت و زبان یمتفاوت هایاستنباط یاتیمختلف االه کاتبم

 یبنا یروحان یایعطا یکه هدف اصل یماتفاق نظر داشته باش یدما با ۀهم یصادق است. ول یزن یاعطا یراز سا

 . یساستکل

 .یمکن بررسی مقدسآنها را در کتاب یخچۀتار یاییدب یم،کرد یفرا تعر یروحان یایکه هدف عطا حال

 

 مقدسدر کتاب تاریخچه

 
 یبرا یوسف به که روح دهدینشان م 41 باب یدایشظاهر شدند. پ یقعهد عت یامدر ا ابتدا یروحان عطایای

 ییاانب یق. و البته عهد عتگویدیم یالنکته را در مورد دان ینهم 4 باب یال. و کتاب دانیدبخش توانایی هاخواب یرتعب

صحبت کنند. و در ضمن، در عهد  قوم اوتا با  یدقدرت بخش وکه خدا آنان را منصوب کرد  بردیرا نام م یاریبس

جذام و زنده کردن مُردگان انجام دادند.  یمانند شفا ییکه معجزات و شفاها یابیمرا ب هایییتشخص توانیمیم یقعت

د که کنیموضوع را روشن م ینا یدموارد به روح خدا اشاره ندارد، اما عهد جد یندر ا یشههم یقو اگرچه عهد عت
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 شفاها و هاکه نبوت کنندیمعلوم م 29-28: 12 یانو اول قرنت 6: 12 یانمانند روم متونیبودند.  یروحان یایعطا ینهاا

 روح هستند. عطایای همه ،تمعجزا و

 یو استعدادها هاقابلیت القدسکه روح کندیاشاره م قسمت ینکتاب خروج در چند ین،از ا فراتر

آموزش دهند. در واقع،  یزن ورانیشهپ یگرعهد را بسازند و به د یمۀتا بتوانند خ بخشید گرانبه صنعت ایالعادهخارق

را به وضوح به آنها نسبت داده است. در  یروحان عطایای مقدسبودند که کتاب یخافراد در تار اولین گرانصنعت ینا

 :گویدیم یموس 35-30: 35خروج 

 

 یدهبخش یعاست، و او را با روح خدا پر کرده، بدو مهارت، فهم و دانش در انواع صنا یدهرا برگز ...یلخداوند بِصَلئ

است تا هر  یدهمهارت بخش یشاندهند. خدا به ا یمتعل یگرانکه به د یدهرا بخش ییتوانا ینا ...یاباو و اُهول ... بهاست

طراح ماهر انجام  یاکه هر نوع صنعتگر را  ییکارها یعنی کنند،یم ...را که حکاکان، طراحان و گلدوزان ینوع کار

 .(35-30: 35)خروج  خود انجام دهند دهد،یم

 

کرده و آن را اداره  رانیتا بتوانند بر قلمروشان حکم یدبخش یخاص یاستعدادها یزبه پادشاهان ن القدسروح

 یلمورد را در اول سموئ ینکرد. ما ا یافتقدرت در خود انجام کار برای القدسنمونه، شائول پادشاه از روح یکنند. برا

مقام سلطنت مسح شد،  یداوود برا یکه وقت گیریمیم یاد 14-13: 16 یل. و از اول سموئبینیمیم 6: 11 و 10: 10

: 51است که در مزمور  یلدل ین. به همکردرا از شائول گرفت و در عوض، داوود را با آن مجهز  یروحان یخدا عطا

را از  طاع ینکه خدا ا دانستی. داوود منگیرد او از را القدسکه خدا روح کندیبتشبع، داوود دعا مبعد از گناه با  11

 دهد اجازه او به خدا اش،داشت که به سبب توبه یدکه او مرتکب شد، گرفته بود. و داوود ام یخاطر گناهه شائول ب

 کرده بود، از دست ندهد. یافترا که در یروحان عطای آن تا

نسبتا  یاعطا ینکه ا یمده یصمهم است تشخ یق،در عهد عت یروحان یایعطا هاینمونه ینا یرغمعل اما

 یندۀدر مقام نما یژهو یرا جهت خدمت یشاندر نظر گرفته شده بود که خدا ا یکسان یبرا یاعطا ینبودند. ا یابکم

افراد  یبود که در آن تمام یدر انتظار روز یقحال، عهد عت ینو پادشاهان. با ا یامانند انب افرادی –خود فراخوانده بود 

 :نوشت ینب یلئیو، 29-28: 2 یوئیل. در یافتندی روح را میعطاتحتِ عهدِ خدا 

 

ها وابخ تانپیران پسران و دختران شما نبوت خواهند کرد،یخت؛ بشر فرو خواهم ر یروح خود را بر تمام پس از آن،

: 2 یلئیو) یختخود را فرو خواهم ر یزان، روحبر غالمان و کن یدر آن روزها حت یزن .یدخواهند د ویاهاتان رو جوانان

28-29). 
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 یروزها»بود که در  یناتفاق خواهد افتاد، منظورش ا« بعد از آن» یزهاچ ینکه ا گویدیم یوئیل وقتی

 ینخود را بر زم یآسمان یکه خدا پادشاه یواقع خواهند شد. در آن زمان، هنگام« آخر هایزمان»در  یاو « آخر

 . کردندمی یافترا در یروحان یایعطا ایطور گستردهه ب او آورد، قوممی

جماعت  یرا بر تمام خود روح. بلکه خدا نبودو پادشاهان  یامانند انب یفقط محدود به افراد یروحان عطایای

خود برپا کرد، اتفاق  ینیخدمت زم یملکوت را ط یسیع یاست که وقت یزیهمان چ یقادق ین. و اکردنازل میعهد 

 افتاد.

 

 هاییپرسش یناز دشوارتر یکی یدبا دوران عهد جد عتیق عهد دوران در القدسروح یایعطا ینقائل شدن ب تمییز

 تفاوت باب در مقدسکتاب ۀآموز ترینشفاف یدمن شا یدۀ. به عقشودمی مطرح القدسروح ۀاست که در بحث آموز

 یتیاختالفات را با اصطالحات کم این مقدسباشد که کتاب ینا یدو عهد جد یقعهد عت در القدسروح یایعطا بین

کم بخش است و دستیبه هر حال آگاه یول دهد،یبه ما نم یادیروش اطالعات ز این هرچند، – کندیم یانب

استفاده شده، و اشاره به  اَرَه ۀکه در آن از کلم گیریمینظر م را در 15: 32 اشعیاکند. یمما را مشخص  یریگجهت

 یمشهورتر یۀبه آ توانیم یا،کند. یصحبت م یدعهد جد یاما ۀخواهد شد... که دربار «یختهر»که روح  دارد ینا

 روزهای در القدسروحشدن  یختهاز ر شافاخ با استفاده از فعل یه،آ ین: در ااست 28: 2 یوئیلاشاره کرد که همان 

آن  یهستند. و معن یافعال کمّ  یافعال در زبان عبر ین. اکندیم بتصح یا،بازگشت و اح یامدر ا ،اشیحم یامآخر، در ا

و  عتیق عهد در القدسروحکار  ینب یمن اگر بنا باشد تفاوت یدۀ، به عقبنابراین. است «یادشدن به مقدار ز یختهر»

است  بیشتر القدسروح ارک ینکهبه ا یعنی یاندیشیم،آن ب یبه افزون یدبایم یم،قائل شو یددر عهد جد القدسروحکار 

 .شودیم نازل تربه مراتب انبوه یریدر مقاد یراشده است زداده  تعمیم تریگسترده طوره ب القدسروحو 

 

پرَت یچادرر دکتر  

 

به آسمان،  یسیبعد از صعود ع یمدت کوتاه یکاست،نوشته شده که در روز پنت 2 باباعمال رسوالن  در

آنها شروع به  یهمگ یجه،بر آنها فرود آمد و در نت« آتش هایزبانه» یهشب یزیشد. چ نازل یساکل همۀ بر القدسروح

 ینرسول به صراحت اعالم کرد که ا پطرس، 18-16: 2کردند. سپس در اعمال رسوالن  یگرد هایصحبت به زبان

 آخر بود. یروزها ۀدربار یوئیلتحقق نبوت  ،رُخداد

 یبرا تالشی نه مقدسکتاب. اندقابل دسترس بوده یساهمه در کل یبرا یروحان یایآن روز به بعد، عطا از

. اندهستند که قبال ظاهر شده ییمعتبر، آنها یایکه تنها عطا گویدینه مو  کند،یم یاجامع از عطا یفهرست یآورجمع

 ینب هایی، تفاوت4 باب یان، و افسس12 باب یان، اول قرنت12 باب یانمانند روم هاییقسمتدر  این، از گذشته
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از آنچه که روح در آن زمان انجام  ایفقط نمونه هافهرست ینبه آن معناست که ا ینوجود دارد. ا یاعطا فهرست

انجام  تواندیکه آنچه را که روح م یستن ینا یاعطا فهرست. هدف کنندیفراهم م، بود آن در حال انجام یاداده و 

ه دارند، ب یعموم ماهیتی اندنام بُرده شده هافهرست ینکه در ا یاییاز عطا یاریبس ین،ا بر. عالوه کنددهد محدود 

که  یماست اگر فکر کن یمنطق یجه،کرد. در نت یینآنها را تع یۀظهور اول یقیدق یاسمق یچبا ه توانیکه نم یطور

 دهد.  یشافزا یاکرده و  یجادا آدمیانرا که بخواهد در  ییخود هر نوع توانا یااله آزادی در است قادر القدسروح

را  یایشباشد که او عطا ینرا به همه ببخشد، و چه نظر ما ا اییههر عط تواندمی القدسروح یمفکر کن چه

را طبق  یای خودعطاکه او  یریمبپذ یدبا همگی شده، بُرده نام آنها از مقدسکرده است که در کتاب یمحدود به آنان

. ستین یاعطا تعمیموجه ملزم به یچ. او به هتنداو هس یضف یتجل یروحان یای. عطابخشدیم یشخو ۀهدف و اراد

 :کندیروشن م 11: 12 یانرا در اول قرنت ینپولس ا

 

 یان)اول قرنت بخشدیکرده، به هر کس م یمخود تقس ۀو آنها را به اراد آوردیروح به عمل م یکرا همان  ینهاا ۀهم

12 :11) . 

 

 :شودیم یادآور 6: 12 یانرا در روم یاو مورد مشابه و

 

 .(6: 12 یان)روم یمگوناگون یایعطا یشده است، دارا یدهکه به ما بخش یضیحسب ف بر

 

 یک حداقل است متعهد القدسکه روح دهدیم یمکتاب تعل ینا ید،عهدجد یداناناکثر االه یرطبق تفس بر

: 12 یانروم، بلکه در 29-28: 2 یوئیلنه تنها در  یدها ینکه ا رسدینظر مه عطا کند. ب یمانداربه هر ا یروحان یۀعط

را متعجب  مسیحیان هاوقت یبعض که آنچه اما. است شده ییدتا یزن 11-7: 12 یانو اول قرنت 7: 4 یانو افسس 6

مورد به صراحت  ینکنند. ا یافترا در یروحان یایعطا توانندیهم م در کلیسا ایمانانیب یاست که حت ینا کندیم

. بلعام تالش کرد که قوم خدا را لعنت کند اما در کندیصدق م 24تا  22 هایبابدر کتاب اعداد  یدر مورد بلعام نب

نمونه  ی. براکندیصدق م یزن یدعهد جد یسایموضوع در کل یناو را وادار کرد تا آنها را برکت دهد. و ا خداعوض، 

 یرونرا ب یدپل هایکه به نام او نبوت کردند، روح کندیم یآنان ییکت نهاصحبت از هال یسیع 23-21: 7 یدر مت

 : یدکن گوش 6-4: 6 یانهشدار در عبران ینراندند و معجزات انجام دادند. به ا
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 یکوییشدند و طعم ن یمالقدس سهو در روح یدندرا چش یبار منور گشتند و طعم آن موهبت آسمان یکآنان که  زیرا

بار به توبه آورد  یگررا د یشانبتوان ا یستاگر سقوط کنند، ممکن ن یدند،را چش یندهعصر آ یروهایکالم خدا و ن

 .(6-4: 6 یان)عبران

 

 ،«یدهرا چش یطعم آن موهبت آسمان»ممکن است  کنندیکه سقوط م یافراد گویدیم یسندهنو ینجاا در

بلکه به  یست،نجات ن ۀموارد دربار ینباشند. ا «یدهرا چش هیندعصر آ یروهاین»، و «شده سهیم القدسروحدر »

 .کنندیاشاره م یروحان یایعطا ۀتجرب

 یک یحت یاو  یماندارا یکآنها  ۀکنندیافتدر ینکهکنند، فارغ از ایمرا دنبال  یهدف واحد یروحان عطایای

خود  یروحان یایاز عطا توانیمیکه م ایاستفاده یناست. بهتر یسامنفعت کل ،یاهدف عطا ینباشد. بزرگتر ایمانیب

خود را در  یا یم،احساسات را در خود به اوج برسان یا یم،خود را ارتقا ده یشخص یروحان یکه زندگ یستن ینا یمکن

. و ما یمرا خدمت کن یگراند یمتا ما بتوان بخشدیم عطایا ما به القدسروح. برعکس، یمده یبرتر یگرانبر د یساکل

 القدسروحخود  آن یلتنها دل یم،هست یکه اگر قادر به انجام کار و بدانیم ،یمخدمت کن یرا با فروتن یگراند یدبا

 . است

 یبه بررس یایید. حال بگرفتیم نظر در مقدسدر کتاب شانیخرا به لحاظ هدف و تار یروحان یایعطا تاکنون

 .اندگرفته یشدر پ کنونینسبت به کاربرد  یکردشاندر رو هالیکالنجواکه ا یمبپرداز هاییروش

 

 کنونی کاربرد

 
 یدنبه بخش نیز امروز القدسروحدارند که  یشباور گرا ینبه ا هااوانجلیکال یتمام یم،که اشاره کرد همانطور

آنها در  یبخشد. ولیم یماندارانا ۀرا به هم یاکه او عطا یرندبپذ یلندما یحت. آنها دهدیادامه م یروحان یایعطا

 هایدیدگاه –هستند  یرچشمگکه  یاییعطا ویژهه ب – بخشدیکه او در زمان حاضر م یاییعطا یتخصوص ماه

 یعیطب یها و استعدادهاییتوانا ۀکنندکه چون منعکس یمنظر دار را مد یاما آن دسته از عطا ینجادارند. ا یگوناگون

 ها،خواب ها،. معجزات، شفاها، زنده کردن مُردهشوندیروح محسوب م یانکار کارها قابل یرطور غه ب یستند،ن یبشر

هستند که  یاییاز عطا هایینمونه همگی معرفت، و حکمت کالم و نبوت، ها،زبان ترجمۀ ها،صحبت به زبان

 . کنندیآنها مباحثه م ۀدربار هااوانجلیکال

 ینتوقف کامل ا ینب اییرهزنج یدر راستا یرچشمگ یایعطا ینبه ا اوانجلیکال یکردهایرو ی،کل طوره ب

عموما  شود،یمربوط م یاکه به متوقف شدن عطا یرهزنج ینا یانتها یک در. دارد قرار آنها ترگسترده ۀو ادام یاعطا

مذکور  یایدوره عطا ینا یانا پاداشتند که ب علقدر گذشته ت ایبه دوره یرچشمگ یایاست که عطا یناستدالل بر ا
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گروه، اغلب  ین. ادانندیبرابر م یبارسوالن تقر یزندگ ۀرا با دور یشینپ یخیتار ۀآن دور ها،ی. برخیافتندخاتمه  یزن

 ین. اشناسندیم یساکل یسو تاس یح،مس یسایع ۀادعاها دربار یقتشهادت بر حق ۀعصر رسوالن را به عنوان دور

 :گویدیم یساکل ۀآنجا که دربار کند،یاستناد م 20: 2 یانبه مضمون افسس یتا حدود یدگاهد

 

 .(20: 2 یان)افسس ایدبنا شده یارسوالن و انب یادبن بر

 

رسوالن و  ۀتنها مربوط به دور یاعطا ینبودند. ا یادینبن یر،چشمگ یایعطااست که  ینباور بر ا ینجا،ا در

 .شد یزمتما اسرائیلو از  گذارییهبار پا یناول یبرا یدعهد جد یسایکه کل یمربوط به زمان یعنیبودند،  یاانب

و اقتدار  یلانج ییداتنها با هدف ت یاعطا ینوار هستند، امعجزه یایعطا ۀدور یانکه قائل به پا یآنان یدد از

 ینا بخشیدنقرار گرفت، روح از  ییدامورد ت یتو اعتبار رسوالن به حد کفا یلکه انج یرسوالن داده شدند. زمان

است که  ین. و البته، عموما تصور بر ادانندیم یکیرسول  ریندوره را با مرگ آخ ینا یانپا های. برخیستادباز ا یاعطا

شمرده، و  تریرا طوالن ادینیبن ۀدور ینا یگران. دفوت کرد یالدیقرن اول م یبود که در انتها یوحنارسول  ینآخر

 . کنندیم یدتمد میالدی چهارم قرن در مقدسکتاب کانُنآن را تا بسته شدن 

 

رسوالن  دورۀ معجزات با القدسروح ۀ. اما کارها و معجزات امروزدهدمی انجام العادههم خدا معجزات خارق امروز

 ۀشالود ینبودند. آنها همچن یساکل گذارییهپا یرسوالن... برا ۀدور یروحان یای. عطاگیرندیقرار نم بندیطبقه یکدر 

. امروزه، کردمی آشکار هاآنها خدا خود را به انسان ۀواسطه که ب ندبود یو روش گذاشتند یانرسوالن را بن یمتعال

 ۀمعجزات مکاشف ین. ایستندن یدجد ۀمکاشف یبرا اییلهوس یجه،قرار دارند و در نت اییژهمتفاوت و و ۀمعجزات در رد

 ین،... بنابراکنندنمی اضافه کرده، ثبت مقدسما در کتاب یانجام داده و برا یحرا به آنچه که خدا قبال در مس یدیجد

 یحیمس یمانا گذارییهپا یبرا یمکاشفات یکه اهداف کردرا عطا  ایالعادهخارق عطایای ها،سال طول در القدسروح

 .شدند متوقف مقدس،ثبت مکاشفات در کتاب ۀدور یانبا پا یاعطا ینداشتند. ا

 

یگِند یفشِر کشیش  

 

 یاعطا یناست که ا ینعموما باور بر ا شود،یمربوط م یرچشمگ یایعطا ۀکه به ادام یفط یگرد یانتها در

 یرِ چشمگ یایمتوقف نخواهند شد. معتقدان به تداوم عطا یح،تعلق دارند و تا زمان بازگشت مس یساکل یخبه کُل تار

باورند  ینبر ا برخی. اندبوده یماندارانا ۀدسترس هم در یاعطا ینبه بعد تمام ا یدعهد جد ۀروح باور دارند که از دور

که  دارند یناصرار بر ا یحت ی. و تعداد کمها بشودکه تجربۀ معمولی مسیحی، حداقل باید شامل صحبت به زبان
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که  دافراد صرفا معتقدن یشتراحتماال نجات ندارند. اما ب شود،ینم یدهد شانیدگزن در هازبان یۀکه عط یافراد

را در هر جا و به هر کس که بخواهد عطا کند. آنها اصرار  یرچشمگ عطایای که است مختار هم هنوز القدسروح

را منع کند. و آنها اظهار  یاعطا ینرسوالن تمام شده است، ا ۀکه دور یلدل ینفقط به ا یستدارند که او ملزم ن

را  یحبازگشت مس کند،یاشاره م یرچشمگ یایعطا یانطور خاص به پاه که ب مقدسیکه تنها متن کتاب کنندیم

 : نوشت ینطورا 10-8: 13 یان. پولس در اول قرنتداندیم یاعطا ینا یانزمان پا

 

است و  یمعرفت ما جزئ یراخواهد شد. ز یلو معرفت زا یرفتخواهد پذ یانها پاخواهد رفت و زبان یانها از منبوت

 .(10-8: 13 یان)اول قرنت خواهد رفت یاناز م یجزئ ید،ما چون کامل آا ی؛جزئ یزمان ننبوت

 

حالت  نیآخر یااست و  یسیخود ع یافوق  یۀدر آ« کمال» ۀکه کلم کندمی استدالل گراتداوم دیدگاه

 .داشت خواهند ادامه زمان آن تا معرفت و هاما در بازگشت او. در هر حالت، نبوت، زبان یافتگیجالل

 

 ترپُر جلوه یایآن دسته از عطا ویژهه ب دارند، وجود هم امروزه القدسروح یایعطا یابود که آ ینبحث بر سر ا هامدت

 یاز هر کس یلمما ؟امروز هم وجود دارند یاعطا ینا یااست که آ این سوال... ارواح اخراج نبوت، شفا، ها،زبان مانند

 ینا یدبه من نشان دهد که بگو مقدسیکتاب یمدرک تواندیم یاآ ،سوال را مطرح کند، بپرسم یناست ا یلکه ما

هستند و در  یااز عطا یبزرگتر هایاز فهرست یاست که آنها قسمت ین. منظورم ایستندامروز ن یبرا یگرد یاعطا

 براین،امروز هستند. و بنا یهنوز هم برا یمو تعل یریت،موعظه، مد یایکه عطا یمبه گمانم با هم موافق هست یجهنت

 یرچشمگ یایعطا ۀدر خصوص ادام یدترد یهتوج یبرا 13 باب یاناول قرنت یمتفاوت باشند؟ گاه یدبا یاعطا یرچرا سا

 یگرد یزهایچ رسد،یکمال مطلق فرا م یوقت اینکه – امیدهرا شن هاییموعظه چنین من خود – شودینقل قول م

که کمال مطلق همان کالم کامل خداست... اما، در واقع  شودیادعا م ونخواهند بود.  یگرمانند نبوت و امثال آن، د

 ۀتاز یاتو ح ید،جد زمین و هادوران، ظهور آسمان یانپا ید،که فرا خواهد رس یقیاست که آن کمال حق ینا یهقض

 امروزه هم ادامه دارند. یاعطا یندارند که ا یناشاره بر ا یلدال ۀهم ین،ما در آنها خواهد بود. و بنابرا

 

هاسینا یجفر دکتر  

 

 و گراتوقف یدگاهدو د یاز اجزا یبیوجود دارند که ترک ینقطه نظرات متنوع یف،ط یدو انتها ینماب البته،

 یاربس یخکنند، اما آنها در طول تار یداادامه پ توانندیم یرچشمگ یایمعتقدند که عطا ی. برخآیندمی شمار به گراتداوم

 اندیافته ییرتغ یآنها به نحو یادامه دارند، ول یرچشمگ عطایایاز  یاعتقاد دارند که بعض یگرد یهستند. برخ یابکم
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 یمنبوت محدود به موعظه و تعل کنوناکه  یندمثال، آنها ممکن است بگو ی. براآیندیبه حساب نم یرچشمگ یگرکه د

 .شودیاز جانب خدا نم یخاص ۀمکاشف یافتشامل در یگراست و د

 یحیانمس یدو تنوع عقا یگستردگ یدبا یم،داشته باش یرچشمگ یایکه راجع به عطا یدگاهیهر د اما

ما  ین،است. بنابرا یدهبخش یساکل یبنا یبرا یایی. روح به ما عطایمنبر یاد از را مقدسباورمند به کتاب اوانجلیکال

 باشد. یگرکدی یبتخر یبرا ایبهانه یادر مورد عطا مانیدگاهد یماجازه ده یدنبا

 

 گیرینتیجه

روح در عهد   عهدفیضِ  به .یمکرد یرا در سه محور بررس کلیسا در القدسروح یردرس، کار تدب ینا در

 یای. و عطایمو هدف مطرح کرد یامالهام، پ هایجنبه از را او توسط مقدسکتاب ارائۀ. یمکرد نگاه یدو عهد جد یقعت

 .یمکرد یکه در عصر حاضر دارند، بررس کاربردی و مقدسدر کتاب نهاآ یخچۀرا با تمرکز بر هدف آنها، تار یروحان

 یحمس کلیسای به معطوف القدس،روح ۀمدبران یکارها ینز بزرگترا یبرخ م،ییددرس د ینکه در ا همانطور

برکات  ینبه ا یو در درس بعد دهد،یرا برکت م یماندارانکه او ا یندیشیمب هاییروشبه  میاما عادت کردهاست. 

. دهدیجماعت تحت عهد خود نشان م یتمام بهنسبت  یزن یمیعظ یضکه او ف یمپرداخت. اما مهم است بدان یمخواه

بنا  ،. کار روحداندمی شاناشخاص گناهکار از عواقب گناه صرفِ از نجاتِ  یشتررا ب ینزم روی خود کار القدس،روح

 .یماو را در سراسر جهان گسترش ده یپادشاه یمقوم خداست تا ما بتوان یزو تجه
 

 

 

 

 


