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چگونه از این درس و راهنمای مطالعه استفاده کنیم
این راهنمای مطالعه برای استفاده در کنار درس تصویری مربوط به آن طراحی شده است .اگر به نسخة تصویری
درس دسترسی ندارید ،میتوانید راهنمای مطالعه را با نسخة صوتی و یا متن درس استفاده کنید .به عالوه ،درس و
راهنمای مطالعه برای استفاده در یک محیط آموزشی در نظر گرفته شده است ،اما در صورت لزوم میتواند برای
مطالعة شخصی نیز مورد استفاده قرار بگیرد.
قبل از تماشای درس
• آمادگی :همة مطالب پیشنهادی را بخوانید.
برای تماشا برنامهریزی کنید :در قسمت یادداشتهای راهنمای مطالعه ،درس به قسمتهایی که با تصویر
مرتبط هستند تقسیم شده است .از زمانهایی که داخل پرانتز در کنار هر قسمت اصلی آمده استفاده کنید تا معلوم
شود آغاز و پایان قسمتی که باید تماشا کنید کجاست .درسهای هزارۀ سوم مجموعهای است با انبوهی از اطالعات؛
بنابراین شاید بخواهید مابین بخشها استراحت کنید .وقت استراحت باید در قسمتهای اصلی برنامهریزی شوند.
• در حین تماشای درس
 oیادداشت بردارید :از بخش یادداشتها برای دنبال کردن درس و نوشتن نکات اضافی استفاده
کنید .بیشتر مطالب اصلی در این یادداشتها خالصه شدهاند اما میتوانید مطالب تکمیلی خود را
در این قسمت به آن اضافه کنید .بهتر است جزئیات تکمیلی را برای به خاطرسپاری ،تشریح و
دفاع از موضوع اصلی یادداشت کنید.
 oتصویر را متوقف و بخشهایی را بازپخش کنید :شاید متوقف کردن تصویر یا پخش
دوبارۀ آن در بعضی مقاطع برای نوشتن یادداشتهای اضافی ،مرور مفاهیم دشوار و یا بحث روی
نکات مورد عالقه مفید باشد.
• بعد از مشاهدة درس
 oسواالتی برای مرور :به این سواالت در جاهای خالی جواب دهید .بهتر است به جای اینکه
به صورت گروهی به آنها پاسخ دهید ،به صورت انفرادی انجام دهید.
 oسواالت کاربردی :سواالت کاربردی برای تکالیف یا موضوع بحث گروهی مناسب هستند.
تکالیف نوشتنی بهتر است برای هر سوال و جواب از یک صفحه بیشتر نشود.
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راهنمای مطالعه
ایمان ما به روحالقدس :درس ۳
در کلیسا

مقدمه
از زمان ابراهیم به بعد ،خدا همیشه قوم خاصی داشت که با ایشان عهد بسته بود.

• ترجمة یونانی عهد عتیق از واژۀ یونانی اکلسیا ( )ekklesiaبرای مشخص کردن «مجمع» یا «اجتماع»
اسرائیل استفاده میکند.

• در عهد جدید واژۀ یونانی اکلسیا معموال کلیسا ترجمه شده است.

پطرس نشان داد که کلیسای عهد جدید و اسرائیل عهد عتیق یک قوم واحد و متداوم در عهد هستند (اول پطرس
.)۹ :۲

اگرچه اختالفاتی بین دو جماعت تحت خدا در عهد عتیق و عهد جدید وجود دارد ،اما تداوم آنها به ما کمک میکند
تا کار روحالقدس را درک کنیم.
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ض عهد
فی ِ
کتابمقدس رابطة خدا با کلیسای خود را در قالب یک عهد توضیح میدهد.

رابطة عهد خدا با قومش به قراردادهای باستانی بین امپراتوران بزرگ یا اربابان و ممالکی رعیت ایشان بوده و بهیا
تحت خدمت آنها خدمت می کردند ،شباهت داشت.

قراردادهای ارباب – رعیتی و عهد خدا ،هر دو ویژگیهای مشترکی داشتند:
• سخاوتمندی طرف بزرگتر به کوچکتر
• وفاداری طرف کوچکتر نسبت به بزرگتر
• پیامدهای وفاداری و یا خیانت

عهد خدا با کلیسا سخاوتمندی بزرگتری را در بر میگیرد و آن ،ترویج نیکی و حیاتیست که فراتر از فیض عام
است.

عهد عتیق
عهد خدا با ابراهیم ،موسی و داوود ،فیض خاصی را به تمامی ملت اسرائیل بسط داد.
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رابطة عهدی خدا با ابراهیم (پیدایش  )۱۷ ،۱۵وعده داد که فرزندان ابراهیم:
• سرزمین موعود را به ارث خواهند برد
• بر تمام ملتهای جهان حکومت خواهند کرد

حتی با اینکه اسرائیل گاهی نسبت به خدا بیوفا بود ،اما خدا به آنان فیضِ عهد نشان داد (اشعیا .)۱۴-۱۱ :۶۳

با وجود سرکشی وقیحانة اسرائیل ،رفتار خدا با آنها ،همراه با عشق و رحمت بود (نحمیا .)۳۱-۳۰ ،۲۰-۱۷ :۹

قوم به قدری بیوفایی کردند که:
• در  ۹۳۰قبل از میالد ،خدا قوم خود را به دو پادشاهی شمالی (اسرائیل) و پادشاهی جنوبی (یهودا) تقسیم
کرد.
• در  ۷۲۲قبل از میالد ،خدا اسرائیل را به تبعید فرستاد.
• در  ۵۸۶قبل از میالد ،خدا یهودا را به تبعید فرستاد.
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خدا در فیضِ عهد خود از ملت اسرائیل حمایت و حفاظت کرد و وعده داد تا از طریق ماشیح یا مسیح خود ،آنها را
به ایمان بازگرداند.

خدا گفت :بر خاندان داوود و بر ساکنان اورشلیم روح فیض و دعاهای ملتمسانه را خواهم ریخت (زکریا .)۱۰ :۱۲

فعل «ریختن» (شافاخ) ،به روح خدا اشاره میکند (اشعیا ۳ :۴۴ ،۱۵ :۳۲؛ حزقیال ۲۹ :۳۹؛ یوئیل .)۲۹ ،۲۸ :۲

عهد جدید
درست مانند کلیسا در عهد عتیق ،کلیسای عهد جدید نیز شامل ایمانداران و غیرایمانداران است:
• متی ( ۳۰-۲۴ :۱۳مثل عیسی در مورد گندم و علف هرز) – فرض بر این است که در کلیسا ،بیایمانان نیز
خواهند بود ،و هشدار داده شده که حتی ممکن است برخی از کسانی که اعتراف به ایمان میکنند نجات
نداشته باشند.
• غالطیان  – ۴ :۵پولس گفت کسانی که تالش میکنند توسط شریعت عادل شمرده شوند ،از فیض ساقط
میشوند.
• اول تیموتائوس  – ۲۰ ،۱۹ :۱از کسانی صحبت میکند که «ایمانشان را تباه کردند» و به «شیطان سپرده
شدهاند».
• عبرانیان  – ۶-۴ :۶به کسانی که در روحالقدس سهیم شدهاند ،اخطار میدهد که ممکن است سقوط کرده
و هالک شوند.
-4جهت دریافت سایر دروس و راهنمای مطالعه به بخش فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم مراجعه کنید:
farsi.thirdmill.org

یادداشت

ایمان ما به روحالقدس :درس ۳

بیایمانان در کلیسا ،نهایتا تحت داوری خدا قرار میگیرند ،اما پیش از داوری ،فیضِ عهد را دریافت میکنند
(عبرانیان .)۲۹-۲۶ :۱۰

روحالقدس مقداری از فیضِ عهد را بر ما آشکار میکند که زندگیمان را بهبود میبخشد ،و فرصت نجات را در اختیار
ما میگذارد ،مانند:
• مراقبت از ما در برابر دشمنانمان
• تدارک برای نیازهایمان
• شکیبایی در مورد مجازات زمینی گناهانمان
روحالقدس به تکتک افراد کلیسا از طریق دوستی و مشارکت کلیسایی خدمت میکند (اعمال ۴۴ :۲؛ دوم قرنتیان
۱۴ ،۱۳ :۹؛ افسسیان .)۳ :۴

کتابمقدس
روحالقدس افرادی را انتخاب کرد تا به عنوان نویسندگان انسانی ،کتابمقدس را به آنها الهام کند و آنان نوشتههای
خود را به کلیسا تحویل دادند.

الهام
روحالقدس نویسندگان انسانی را الهام بخشید و کلمات خود را به درون آنها دمید (دوم تیموتائوس .)۱۶ :۳
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سه دیدگاه دربارۀ اینکه چطور روحالقدس نوشتجات کتابمقدس را الهام بخشید:

الهام شاعرانه
روحالقدس صرفا نویسندگان انسانی را به نوشتن برانگیخته است.

روحالقدس در واقع بر کلمات کتابمقدس مدیریت و نظارت ندارد؛ کتابمقدس فقط توسط
نویسندگان انسانی نوشته شده است.

الهام مکانیکی
روحالقدس نویسندگان انسانی را به نحوی کنترل کرده است که آنها یا خالقیت بسیار اندکی به
خرج دادهاند و یا اینکه هیچ دخالتی نداشتهاند.

نویسندگان انسانی منشیهای سادهای بودند که کلماتی را که روح به آنها میگفت ثبت میکردند
(دیکته).

الهام انداموار یا ارگانیک
نویسندگان انسانی از ایدهها ،کلمات ،و شخصیت خودشان برای نگارش استفاده کردند.

روحالقدس به گونهای بر روند کار نظارت میکند که نویسندگان به یقین آنچه را که او میگوید
بنویسند و در ضمن ،مانع خطای آنها بشود (دوم پطرس .)۲۱-۲۰ :۱

-6جهت دریافت سایر دروس و راهنمای مطالعه به بخش فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم مراجعه کنید:
farsi.thirdmill.org

یادداشت

ایمان ما به روحالقدس :درس ۳

اگرچه تمام کتابمقدس در اصل الهام شده است ،اما روح خدا با نویسندگان انسانی به روشهای گوناگونی کار کرده
است:
• برخی قسمتهای کتابمقدس شبیه دیکته هستند ،مثل بخشهایی که خدا به نویسندگان به طور مشخص
گفت چه بگویند (اشعیا ۱۰ ،۹ :۶؛ خروج .)۱۸ :۳۱

• برخی قسمتهای کتابمقدس شبیه الهام شاعرانه هستند ،مثل بخشهایی که نویسندگان آنها در فکر
نگرانیهای زمینی خود بودند (امثال .)۲۸-۲۵ :۳۰

دربارۀ الهام ،کتابمقدس حداقل دو مورد را نشان میدهد:
• نویسندگان انسانی کتابمقدس صرفا منشیهایی نبودند که کلمات دیکته شده توسط روح را بنویسند.

• روحالقدس همیشه و به طور صمیمانهای در آشکارسازی و ثبت کالم خدا به کلیسا از طریق نویسندگان
انسانیای که تحت الهام روح بودند ،فعال بود.

پیام
ما میتوانیم پیام اصلی کتابمقدس را به روشهای مختلف شرح دهیم .برای مثال:
• تاریخ آفرینش انسان ،سقوط او در گناه ،رهایی ،و جالل نهایی
• باور انسان به خدا و وظیفهاش در قبال او (پرسش و پاسخ موجز وستمینستر ،پاسخ )۳
• تاکید عیسی بر دو حکم بزرگ – محبت به خدا و همسایه (متی )۴۰-۳۷ :۲۲
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پیام اصلی روحالقدس در کتابمقدس ،تمامی این خالصهها را ترکیب میکند .مهمترین پیام او به کلیسا این است:
• اساسا کتابمقدس یک سند مبتنی بر عهد است که خدا را به قوم تحت عهدش آشکار میکند و رابطة ما
را با او مشخص و روشن کند .این سند:
 oسخاوتمندی عهد او نسبت به ما را ثبت کرده است.
 oآن نوع وفاداری را که خدا از ما انسانها میطلبد ،توضیح میدهد.
 oچکیدۀ عواقب اطاعت یا نااطاعتی را ترسیم میکند.
• در هر صورت ،تمام قسمتهای کتابمقدس به تشریح این عملکردهای اساسی عهد میپردازند.

هنگامی که االهیدانان داستان خلقت ،سقوط ،نجات و جالل انسان را بازگو میکنند ،غالبا این کار را از طریق نشان
دادن انعقاد عهد در هر یکی از این دورهها انجام میدهند :آدم ،نوح ،ابراهیم ،موسی ،داوود ،و عیسی.

پرسش و پاسخ موجز وستمینستر ،در خالصة پیغام کتابمقدس بر بخشایندگی خدا و وفاداریای که او از انسانها
انتظار دارد تاکید میکند که هر دو ،ویژگیهای یک ارتباط مبتنی بر عهد هستند.

تاکید عیسی بر حکم «محبت خدا» از تثنیه  ۵ :۶میآید که خدا رابطة عهدی خود با قومش را خالصه کرد .باب ۶
تثنیه:
• به اسرائیل یادآوری میکند که بر طبق وعدههایی که خدا به آنها داده است ،ایشان قوم تحت عهد او
هستند.
• مهربانی االهی خدا را در آزادسازی اسرائیل از بردگی مصر یادآوری میکند.
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• بر لزوم وفاداری انسان در اطاعت از تمام شریعت خدا با قلبی خالص و پُرمحبت ،تاکید میکند.
• به توضیح برکات بزرگی میپردازد که قوم خدا ،در صورتی که شریعت او را حفظ کنند ،دریافت خواهند
کرد.

حکم محبت به همسایه از الویان  ۱۸ :۱۹میآید که خدا بر رابطة عهدی خود با اسرائیل تاکید کرد:
• خدا به دفعات تکرار کرد «من خداوند ،خدای شما هستم».
• عهد خدا تمامی جماعت قوم را در بر گرفت.

روحالقدس در کالم الهامشده ،بارها و بارها بر این پیام تعهد خدا نسبت به قومش ،چه در بُعد فردی و چه در بُعد
جمعی ،تاکید میکند.

پیام
هدف اصلی کتابمقدس نیز مبتنی بر عهد است.

جامعة عهد
کتابمقدس ،نویسندگان و مخاطبین اصلی خود را اعضای جامعة عهد خدا مینامد:
• عهد جدید توسط رسوالن و انبیایی که به عنوان فرستادگان عهد خدا خدمت میکردند ،نوشته شده است.
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• اکثر رساالت عهد جدید ،و کتاب مکاشفه ،به طور صریح مخاطبین خود را کلیساها مینامند .استثناها:
 oکتاب عبرانیان – هرگز مخاطب خود را به نام مشخص نمیکند .اما باز هم ،تَحیاتی که در پایان
رساله آمده است نشان میدهد که عبرانیان نیز خطاب به کلیسا نوشته شده است.
 oاول یوحنا – نامی از مخاطبان خود نمیبرد ،ولی عبارات به کار گرفته شده ،به یقین نشان میدهد
که مخاطبانِ او مسیحیان هستند.
 oاول و دوم تیموتائوس؛ تیتوس؛ دوم و سوم یوحنا؛ لوقا و اعمال – به طور واضح به اشخاص
نوشته شدهاند ،اما شواهدی وجود دارد که نشان میدهد مخاطب نویسندگان ،کل کلیسا بوده
است.

• در عهد عتیق ،بسیاری از انبیا مخاطبانشان را به طور خاص با عناوین یهودا یا اسرائیل مشخص
میکردند.

• حتی انبیایی که مخاطبشان ملتهای غیر یهودی بودند – مانند عوبدیا و یونس و ناحوم –
کتاب خود را برای قوم تحت عهد خدا نوشتند.

• قسمتهای زیادی از عهد جدید (مثل رومیان  )۴ :۹استدالل میکنند که عهد عتیق برای قوم
خدا نوشته شده است.

• موسی گفت اسرائیل شریعت خدا را دریافت کرد چون آنها قوم تحت عهد خدا بودند (تثنیه .)۸ :۴
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• ده فرمان و کتاب عهد به طور ویژهای مربوط به ارتباط عهدمحور خدا با اسرائیل بودند (خروج
.)۱۲ -۱ :۲۴

• یوشیای پادشاه عهد اسرائیل با خدا را توسط خواندن «کتاب عهد» برای جماعت اسرائیل تازه
کرد (دوم پادشاهان .)۲۳ ،۲۲

سخاوتمندی االهی
برخی از قسمتهایی که هدف عهد روحالقدس در کتابمقدس را نشان میدهند ،بر سخاوتمندی االهی تاکید
میکنند:
• مزمور  – ۱۸-۱۷ :۱۰۲مزمورنویس نوشت تا نسلهای آینده سخاوتمندی خدا را ببینند و او را ستایش
کنند.

• لوقا  – ۴-۳ :۱لوقا نوشت تا به تئوفیلوس کمک کند که از طریق مرگ و رستاخیز مسیح از درستی حقیقت
خدا مطمئن شود.

• یوحنا  – ۲۱-۳۰ :۲۰هدف یوحنا این بود که سخاوتمندی خدا را در معجزات عیسی نشان دهد تا برای
نجات به سمت او جذب شویم.
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وفاداری انسان
نویسندگان کتابمقدس ،هدف عهد روحالقدس را با تشویق انسان به وفاداری نشان دادند.

نویسندگان کتابمقدس ،نوشتند تا خوانندگان خود را به اطاعت از خدا بر انگیزانند (رومیان ۵ :۱؛ دوم تیموتائوس :۳
۱۶؛ تثنیه ۲۹ :۲۹؛ اول یوحنا .)۱ :۲

بعضی متون کتابمقدس دستورالعملهای خاصی دربارۀ وفاداری انسان ارائه میکنند (حزقیال ۱۱ :۴۳؛ اول قرنتیان
.)۱۱ :۵

در تمام کتابمقدس ،وفاداری حقیقی عهد همیشه از محبت برای خدا انگیزه میگیرد (تثنیه .)۶-۱ :۶

محبت خدا شامل وفاداری و تعهدی است که در اطاعت قلبی از فرامین او نمایان میشود (تثنیه ۶-۱ :۳۰ ،۱۳ :۱۱؛
یوشع ۵ :۲۲؛ یوحنا .)۱۵ :۱۴
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پیامدها
پیامدهای جای داشتن در عهد با خدا شامل برکات برای اطاعت و لعنت برای نااطاعتی است.

بسیاری از قسمتهای کتابمقدس کلیسا را تشویق میکنند تا از طریق اطاعت وفادارانه ،برکات خدا را بجوید .برای
نمونه:
• تثنیه  – ۴-۱ :۶خدا احکام خود را بخشید تا مردم بتوانند با اطاعت خود برکات او را بجویند.
• یوشع  – ۸ :۱کتاب شریعت برای به بار آوردن اطاعتی که منجر به پیروزی و کامیابی میشود ،نوشته شد.
• اول پادشاهان  – ۴ ،۳ :۲هدف شریعت موسی این بود تا به قوم خدا آموزش دهد که چطور در برکات او
کامیاب شوند.
• رومیان « - ۴ :۱۵آنچه در گذشته نوشته شده است ،برای تعلیم ما بوده تا با پایداری و آن دلگرمی که
کتب مقدس میبخشد ،امید داشته باشیم».
• یوحنا  – ۳۱ :۲۰یوحنا انجیل خود را نوشت تا مردم را به سوی برکت عهد خدا در برخورداری از زندگی
ابدی به واسطة عیسی هدایت کند.
• اول یوحنا  – ۱۳ :۵یوحنا نوشت تا ایمانداران از حیات ابدی خود اطمینان حاصل کنند.
کتابمقدس همچنین دربارۀ لعنتهای خدا هشدار میدهد .برای نمونه:
• تثنیه  – ۵۸ :۲۸اگر قوم خدا از سخنان مکتوب در تثنیه اطاعت نکنند ،از لعنتهای او رنج خواهند کشید.
• ارمیا  – ۷ ،۶ :۳۶هدف ارمیا این بود که توبه را در قوم خدا ایجاد کند تا از خشم خدا نجات یابند.
• اول قرنتیان  – ۱۲ ،۱۱ :۱۰مشکالتی که قوم خدا متحمل شدند ،به عنوان هشداری به نسلهای آینده و
برای جلوگیری از تکرار همان داوریها ،نوشته شدند.
کتابمقدس پیامد الهام روحالقدس و نظارت او بر آنانی است که به عنوان نمایندگان او پیام عهد او را به قوم تحت
عهد خدا میرسانند.
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عطایای روحانی
عطایای روحانی (یا عطایای روح) – تجلی قدرت روحالقدس در ایجاد و یا افزایش تواناییها در آدمیان ،مخصوصا
برای منفعت کلیسا.

هدف
عطایای روحانی به طور خاص برای منفعت کلیسا بخشیده شدهاند ،نه برای تعالی ارتباط یک شخص با خدا.

اول قرنتیان بابهای  ۱۲تا  ۱۴شامل تعالیم گستردهای دربارۀ عطایای روحانی است:
• عطایای روحانی کارهایی هستند که خدا از طریق ما برای خدمت به کلیسا و منفعت آن انجام میدهد (:۱۲
.)۷-۱
• عطایای روحانی مانند بدن انسان هستند :هر عضوی از بدن به اعضای دیگر وابسته بوده و در عین حال
از آنها بهره میگیرد؛ همه دارای عطایای یکسان نیستند (.)۳۱-۸ :۱۲
• اگر عطایا برای بنای یکدیگر در محبت به کار نروند ،بیفایده خواهند بود (.)۱۳-۱ :۱۳
• حتی آن دسته از عطایا که کاربرد شخصی دارند نیز باید به صورت عمومی برای بنای کلیسا استفاده شوند
(.)۲۸-۲۷ ،۲۲ :۱۴
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تاریخچه در کتابمقدس
عطایای روحانی ابتدا در ایام عهد عتیق ظاهر شدند:
• در پیدایش باب  ،۴۱روح به یوسف برای تعبیر خوابها توانایی بخشید.
• در کتاب دانیال باب  ،۴روح به دانیال برای تعبیر خوابها توانایی بخشید.
• در بسیاری اوقات ،خدا انبیا را منصوب کرد و به آنان قدرت بخشید تا با قوم او صحبت کنند.
• شخصیتهای عهد عتیق معجزات و شفاهایی انجام دادند.
عهد جدید روشن میکند که نبوت و شفاها و معجزات عطایای روحانی هستند (رومیان ۶ :۱۲؛ اول قرنتیان
.)۲۹ ،۲۸ :۱۲
• روحالقدس به صنعتگران استعدادها و تواناییهای خارقالعادهای بخشید (خروج .)۳۵-۳۰ :۳۵
• روح القدس به پادشاهان استعدادهای خاصی بخشید تا بتوانند بر قلمروشان حکمرانی کرده و آن را اداره
کنند .برای نمونه:
 oشائول پادشاه از روحالقدس برای انجام کار خود قدرت دریافت کرد (اول سموئیل :۱۱ ،۱۰ :۱۰
.)۶
 oبعد از اینکه خدا عطای روحانی را از شائول گرفت و در عوض ،داوود را با آن مجهز کرد ،داوود
به مقام پادشاهی منصوب شد (اول سموئیل .)۱۴ ،۱۳ :۱۶

در عهد عتیق ،عطایا کمیاب بودند و برای کسانی در نظر گرفته شده بود که خدا ایشان را جهت خدمتی ویژه در
مقام نمایندۀ خود فراخوانده بود – افرادی مانند انبیا و پادشاهان.
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یوئیل نبی اعالم کرد که در «روزهای آخر» یا «زمانهای آخر» ،خدا روح خود را بر تمامی جماعت عهد نازل میکرد
(یوئیل .)۲۹-۲۸ :۲

در تحقق نبوت یوئیل ،در روز پنتیکاست روحالقدس بر همة کلیسا نازل شد (اعمال رسوالن .)۱۸-۱۶ :۲

از زمان پنتیکاست ،عطایای روحانی برای همه در کلیسا قابل دسترس بودهاند.

فهرست عطایای روحانی در کتابمقدس فقط نمونهای از آنچه که روح در آن زمان انجام داده و یا در حال انجام
آن بود ،فراهم میکنند (رومیان  ،۱۲اول قرنتیان  ،۱۲افسسیان .)۴

روحالقدس عطایای خود را طبق هدف و ارادۀ خویش میبخشد (اول قرنتیان ۱۱ :۱۲؛ رومیان .)۶ :۱۲

اکثر االهیدانان باور دارند که روحالقدس متعهد است تا حداقل یک عطیه به هر ایماندار ببخشد (یوئیل ۲۹ ،۲۸ :۲؛
رومیان ۶ :۱۲؛ افسسیان ۷ :۴؛ اول قرنتیان .)۱۱ ،۷ :۱۲
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حتی بیایمانان در کلیسا هم میتوانند عطایای روحانی را دریافت کنند:
• بلعام نبی (اعداد )۲۴-۲۲

• آنانی که به نام عیسی نبوت کردند ،روحهای پلید را بیرون راندند و معجزات انجام دادند ،اما نجات نداشتند
(متی .)۲۳-۲۱ :۷
• آنان که یک بار منور گشتند و طعم آن موهبت آسمانی را چشیدند و در روحالقدس سهیم شدند و طعم
نیکویی کالم خدا و نیروهای عصر آینده را چشیدند ،اگر سقوط کنند ،ممکن نیست بتوان ایشان را دیگر
بار به توبه آورد (عبرانیان .)۶-۴ :۶

کاربرد کنونی
اوانجلیکالها به این باور گرایش دارند که روحالقدس امروز نیز به بخشیدن عطایای روحانی ادامه میدهد ،ولی در
خصوص ماهیت عطایایی که میبخشد دیدگاههای گوناگونی دارند – بهخصوص دربارۀ عطایای چشمگیر.

رویکردهای اوانجلیکال به عطایای چشمگیر در راستای زنجیرهای بین توقف کامل این عطایا و ادامة گستردهتر آنها
قرار دارد.
• توقف – روحالقدس دیگر عطایای چشمگیر نمیبخشد.
 oعطایای چشمگیر ،بنیادین و تنها مربوط به دورۀ رسوالن و انبیا بودند ،یعنی مربوط به زمانی که
کلیسای عهد جدید برای اولین بار پایهگذاری شد (افسسیان .)۲۰ :۲
 oعطایای چشمگیر تنها با هدف تایید انجیل و اقتدار رسوالن داده شدند .زمانی که انجیل و اعتبار
رسوالن به حد کفایت مورد تایید قرار گرفت ،این عطایا متوقف شدند.
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• ادامه تداوم – عطایای چشمگیر تا زمان بازگشت مسیح متوقف نمیشوند.
 oاز دورۀ عهد جدید به بعد تمام این عطایا در دسترس همة ایمانداران بودهاند.
 oروحالقدس مختار است که عطایای چشمگیر را در هر جا و به هر کس که بخواهد عطا کند.
 oتنها متن کتابمقدسی که به طور خاص به پایان عطایای چشمگیر اشاره میکند ،بازگشت مسیح
را زمان پایان این عطایا میداند (اول قرنتیان .)۱۰-۸ :۱۳

نقطه نظرات متنوعی وجود دارند که ترکیبی از اجزای دو دیدگاه توقفگرا و تداومگرا به شمار میآیند.

روح عطایا را برای بنای کلیسا به ما بخشیده است ،نه برای تخریب یکدیگر.

نتیجهگیری
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سواالتی برای مرور
 .۱کلیسا در عهد عتیق و عهد جدید ،و نیز رابطة آنها با یکدیگر را توصیف کنید.شرح دهید.

 .۲برخی از راههایی که خدا فیضِ عهد را در عهد عتیق نشان داد کدامند؟

-19جهت دریافت سایر دروس و راهنمای مطالعه به بخش فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم مراجعه کنید:
farsi.thirdmill.org

یادداشت

ایمان ما به روحالقدس :درس ۳

 .۳برخی از راههایی که روحالقدس فیضِ عهد را به کلیسای عهد جدید نشان داد کدامند؟

 .۴وقتی میگوییم روحالقدس به نویسندگان انسانی الهام بخشید تا کتابمقدس را بنویسند ،منظورمان چیست؟ سه
دیدگاه معمول دربارۀ الهام را توضیح دهید.
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 .۵پیام اصلی روحالقدس در کتابمقدس چیست؟ چطور این پیام تمام کتابمقدس را در خود خالصه میکند؟

 .۶چهار طریقی که روحالقدس اهداف عهدی خود را در کتابمقدس مکشوف کرده است را بنویسید و توضیح دهید.
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 .۷عطایای روحانی چیستند و کتابمقدس هدف آنها را چه میداند؟

 .۸چند مثال از عطایای روحانیای که در عهد عتیق ظاهر شدند بیاورید .وقتی عیسی ملکوت را طی خدمت زمینی
خود آغاز کرد ،چه تغییراتی در مورد عطایای روحانی رخ داد؟
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 .۹دو رویکرد مختلفی که اوانجلیکالها در برخورد با کاربرد کنونی عطایای روحانی دارند ،بهخصوص عطایای
چشمگیر مانند معجزات ،شفا ،و نبوت را شرح دهید.
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سواالت کاربردی
 .۱چرا مهم است که تشخیص بدهیم کلیسای عهد جدید و اسرائیل عهد عتیق یک قوم واحد و متداوم در عهد
هستند؟
 .۲آیا این منصفانه و یا صحیح است که فیضِ عهد روحالقدس شامل صبر ،تحمل ،و رحمت بیشتری برای کلیسا
نسبت به سایر بشریت میشود؟ پاسخ خود را توضیح دهید.
 .۳عهد عتیق تعلیم می دهد که خدا همیشه به عهد خود وفادار بود ،حتی زمانی که ملت اسرائیل وفادار نبودند .این
مسئله برای شخص شما چه مفهومی دارد؟ چه معنایی برای کلیسا به عنوان جمع باید داشته باشد؟
 .۴کلیسا متشکل از ایمانداران و غیر ایمانداران است ،بنابراین برخی از آنانی که فیضِ عهد روحالقدس شاملشان
شده در داوری نهایی محکوم خواهند شد .این حقیقت چگونه باید بر طریق خدمت ما در کلیساهایمان تاثیر بگذارد؟
 .۵به کسی که ادعا کند کتابمقدس صرفا توسط نویسندگان انسانیای نوشته شد که از طرف روحالقدس مجبور به
نگارش شدند ،چه پاسخی میدهید؟
 .۶به کسی که ادعا کند روحالقدس هر کلمة کتابمقدس را دیکته کرد و نویسندگان انسانی کالم خدا فقط آنچه را
نوشتند که روحالقدس به آنها گفت ،چه پاسخی میدهید؟
 .۷به زمانی فکر کنید که یک قرارداد رسمی (یا یک عهد) با فرد یا شرکتی بستید .هدف قرارداد چه بود؟ شرایط چه
بودند؟ قرارداد شما چه شباهتی به عهد خدا با قومش داشت؟ چه تفاوتهایی داشت؟
 .۸پولس تعلیم داد که هدف عطایای روحانی ،بنای کلیسا بود .شما اکنون چطور از عطایایتان برای منفعت قوم خدا
استفاده میکنید؟ چطور میتوانید دیگران را در کلیسایتان به انجام این کار تشویق کنید؟
 .۹تصور کنید نزول روحالقدس بر تمامی کلیسا در روز پنتیکاست چگونه بود .تجربة شما در کلیسای امروزی چه
تشابهات و تفاوتهایی با روز پنتیکاست دارد؟
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 .۱۰آیا عطایای چشمگیر روحالقدس – مانند معجزات ،شفا ،و نبوت – امروزه ادامه دارند یا متوقف شدهاند؟ پاسختان
را شرح دهید.
 .۱۱مهمترین نکتهای که از این درس آموختید چیست؟
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