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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 ۴
در ایماندار

مقدمه
نجات ،یک عمل کامال تثلیثی است:
• پدر نجات ما را برنامهریزی کرد.
• پسر نجات ما را از طریق زندگی کامل ،مرگ ،قیام پیروزمندانه و صعود خود به کمال رسانید.
• روحالقدس عناصر مختلف نجات را در ایمانداران اِعمال میکند.

نجاتشناسی – آموزۀ نجات
• هیستوریا سلوتس (تاریخ نجات) – رویدادها و اعمال نجاتبخش خداست که نجات را برای قوم خود به
انجام میرساند.
• اُردو سلوتس (ترتیب نجات)  -ترتیب زمانی و منطقی وقایعی که به واسطة آنها روحالقدس جنبههای
گوناگون نجات را در زندگی ایمانداران اِعمال میکند.

تبدیل
تبدیل – تغییر چیزی به چیز دیگر

نوزایی
نوزایی – بازآفرینی یا تولد دوباره؛ رویدادی که در آن یک انسان از وضعیت مرگ روحانی به وضعیت حیات روحانی،
تغییر موقعیت میدهد.
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همة ما در وضعیت مرگ روحانی پا به جهان میگذاریم و در وضعیت مرگ روحانی باقی میمانیم ،مگر و تا زمانی
که روحالقدس ما را از نو خلق کند.

آدم نمایندۀ ما در حضور خدا بود و در نتیجه ،همگی ما در گناه او و در عواقب مرگ روحانی و جسمانی گناه وی
شریک هستیم (رومیان  .)۱۹-۱۲ :۵عیسی تنها شخصی است که این لعنت بر او نیامد (عبرانیان .)۲۶ :۷ ،۱۵ :۴

در نتیجة این فساد و مرگ روحانی ،انسانها از نقطه نظر اخالقی نمیتوانند خدا را خشنود کنند و شدیدا به نجات
احتیاج دارند (رومیان .)۸-۶ :۸

نطفة همة انسانها در گناه بسته شده است و به عنوان فرزندان غضب متولد شدهاند ،درخور هیچ نیکویی نیستند که
قادر باشد آنان را نجات بخشد  ،به شرارت تمایل دارند ،در گناهانشان مُردهاند ،و بردۀ گناه هستند؛ بدون برخورداری
از فیض نوزای روحالقدس ،انسانها نه مایل و نه قادر به بازگشت به سوی خدا هستند ،نمیتوانند طبیعت زوالیافتة
خود را اصالح کنند ،و حتی قادر نیستند خود را در معرض چنین اصالحی قرار دهند (نکات اصلی سوم و چهارم آموزه
از مجموعة دورت).

در عمل نوزایی ،روحِ ما از مرگ روحانی به حیات روحانی منتقل میشود (یوحنا ۲۴ :۵؛ افسسیان ۴ :۲؛ کولسیان :۲
.)۱۳
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عیسی در یوحنا  ۶-۳ :۳نوزایی را با عنوان «تولد دوباره» تعریف کرد.

زمانی که روحالقدس ما را از نو میآفریند ،او به روحمان زندگی بخشیده و ما را به سمت خدا هدایت میکند.

نوزایی ،عمل فیضبخش و معجزهآسای خداست که کارکرد عادی جهان طبیعی را وارونه میکند.

الزام
ملزم کردن – آگاهی از خطا و تقصیر گناهمان.

وقتی روحالقدس بیایمانان را به ایمان میخواند ،ملزم کردن یکی از اولین کارهای اوست.

برای نجات ،مردم میباید توبه کنند (اشعیا .)۲۰ :۵۹
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عمل ملزم کردن روحالقدس نه تنها ما را برای شنیدن انجیل آماده میکند ،بلکه در عمل باعث نجات ما میشود.
برای مثال:
• وقتی پطرس انجیل را در روز پنتیکاست موعظه کرد ،روحالقدس بسیاری از آنان را به گناهشان ملزم کرد
و هزاران نفر ایمان آوردند (اعمال .)۴۱-۳۷ :۲

• وقتی روحالقدس بر کرنلیوس و خانوادهاش نازل شد ،آنها نجات یافتند (اعمال .)۱۸ :۱۱

تسلط گناه
عمل ملزم کردن روحالقدس ما را آگاه میکند که چقدر گناهکار هستیم.

زشتی گناه
روحالقدس به ما نشان میدهد که گناه ما زننده ،نفرتانگیز ،و تهوعآور است.

گناه به قدری ناخوشایند است که پسر خدا میبایست جان خود را فدا سازد تا ما را از آن نجات دهد.
• اشعیا  – ۶ :۶۴حتی کارهایی که در نظر قوم اسرائیل عدالت محسوب میشد ،در واقع چیزی نبود جز
پارچهای کثیف.
• متی  – ۲۷ :۲۳عیسی فقیهان و فریسیان را سرزنش کرد و آنها را به قبرهای سفیدی تشبیه کرد که
درونشان پر از اجساد مرده و آکنده از کثافت بود.
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• رومیان  - ۱۳ :۷پولس تعلیم داد که چطور درک صحیح از زشتی گناه میتواند ما را به سمت توبه و نجات
سوق دهد.

اهانتآمیزی گناه
تحت عمل ملزمکنندۀ روحالقدس در نجات ،گناهکاران پی میبرند که گناهشان ،توهین به ذات قدوس خدا بوده،
آنها شریعت مقدس او را زیر پا گذاشتهاند ،و به حق سزاوار خشم او هستند (عزرا ۶ :۹؛ اشعیا ۱۲ :۵۹؛ ارمیا .)۷ :۱۴

این جنبه از الزام روح باعث میشود به وضعیت محکوم و گمشدۀ خود پی ببریم.

عالجناپذیری گناه
الزام نجاتبخش روحالقدس عالجناپذیری گناه را به ما نشان میدهد.

گناه باعث میشود نتوانیم خدا را خشنود ،و یا برکات او را دریافت کنیم.

موقعیت عالجناپذیر ما باعث میشود تا برای بخشش و نجات به طور کامل به فیض خدا متکی شویم (افسسیان :۲
.)۹ -۸
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الزام نجاتبخش روح ما را به توبه میکشاند ،و به ما ایمانی میبخشد که باور کنیم خدا گناهانمان را خواهد بخشید
و ما را به عنوان فرزندان محبوب خویش در مسیح خواهد پذیرفت.

تبرّی
مبرا شمردگی – اعالم قانونی اینکه گناهکار از جرم گناهش تبرئه شده و بیگناهی مسیح به حساب او گذاشته شده
است.

کلمات همخانوادهای که از فعل یونانی دیاکو (به معنی مبرا شدن) مشتق میشوند ،به طور مرتب به عمل خدا در
بخشش گناهکاران و اعالم تبرئة آنها در نظر خدا اشاره میکنند.

گناهکاران به وسیلة ایمان بر اساس قربانی کفارۀ مسیح به جای ما ،تبرئه یا بیگناه اعالم شدند (رومیان -۲۲ :۳
.)۲۴

روحالقدس برکات تبرّی کار مسیح را در ایمانداران اعمال میکند (اول قرنتیان ۱۱ :۶؛ رومیان ۱۷ :۱۴؛ تیتوس :۳
.)۷-۵
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عناصر «مثبت» و «منفی» مبرا شمردگی:
 oمنفی – مبرا شمردگی با بخشش گناهانمان خطایای ما را از میان میبرد ،به طوری که دیگر تحت
محکومیت خدا نیستیم (اول قرنتیان ۱۱ :۶؛ تیتوس .)۵ :۳
 oمثبت – مبرا شمردگی ما را در نظر خدا تبرئه شده یا بیگناه اعالم میکند به طوری که از حق و حقوق
میراثی ابدی برخورداریم که تمام مزایا و برکات مربوط به خود را به همراه دارد (افسسیان .)۱۴-۱۳ :۱

تقدیس
تقدیس – عمل مقدس ساختن انسانها و اشیا.

روحالقدس با کار تقدیسکنندگی خود ،انسانها و یا اشیا را برای استفادۀ خاص خدا جدا کرده و کنار مینهد ،آنها را
تطهیر میکند ،و به آنها لیاقت عطا میکند تا توانایی قرارگیری در برابر جالل آشکار شدۀ خدا را داشته باشند.

تقدیس قطعی  -تقدیسی که روحالقدس در زمان تبدیلمان بر ما اِعمال میکند و فقط یک بار صورت میگیرد:
• روحالقدس ما را جدا کرده و با متحد کردنمان با مسیح ما را پاک میکند و چون عیسی خودش کامال
قدوس است – یعنی به طور کامل پاک و بدون گناه ،ما نیز مقدس میشویم:
 oیوحنا  – ۱۹ :۱۷تقدس عیسی برای تقدیس ما ضروری است زیرا که تقدیس ما از قدوسیت او
سرچشمه میگیرد.
 oاول قرنتیان  – ۳۰ :۱مسیح قدوسیت ماست.
• عیسی در زندگی امروز منشأ حیات و اقتدار روحانی ما ،و بعدها ،در روز عمومی رستاخیز ،مبدأ حیات جسمانی
ما میشود:
 oیوحنا  – ۵-۱ :۱۵عیسی تاک و ایمانداران شاخهها هستند.
 oاول قرنتیان  – ۱۷-۱۵ :۶بدنهای ما اعضای خود مسیح هستند ،و همچنین ما با او در روح یکی
هستیم.
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 oافسسیان  – ۱۶ ،۱۵ :۴مسیح سر و ایمانداران بدن او هستند.
• ما حیاتی جدید دریافت میکنیم ،نسبت به گناه و تسلط آن میمیریم ،توانایی ایستادگی در برابر گناه و
اطاعت از خدا را مییابیم.
 oرومیان  – ۶-۵ :۷ما نسبت به گناه میمیریم و در راههای جدید روحالقدس خدمت میکنیم.
 oرومیان  – ۹ :۸روحالقدس ما را بازسازی میکند ،بنابراین ما آزادیم که بیشتر و بیشتر شبیه مسیح
شویم.

زندگی مسیحی
بسیاری از جنبههای کار روح در سراسر زندگی ایمانی ما ،همچنان ادامه مییابند.

سکونت
سکونت  -حضور مخصوص روحالقدس درون ایماندار ،و اتحاد روحانی او با ایماندار.

زمانی که روحالقدس ما را از نو خلق میکند در ما ساکن میشود و به روح ما حیات میبخشد (اول قرنتیان ۱۹ :۶؛
دوم تیموتائوس ۱۴ :۱؛ یعقوب ۵ :۴؛ رومیان .)۱۱-۹ :۸

در ارتباطی نزدیک با «سکونت» روحالقدس ،چیزی وجود دارد که عهد جدید آن را «پُری روحالقدس» مینامد.

همة شاخههای کلیسا میتوانند توافق داشته باشند که:
• روحالقدس همیشه در ایماندران حقیقی سکونت دارد.
-8جهت دریافت سایر دروس و راهنمای مطالعه به بخش فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم مراجعه کنید:
farsi.thirdmill.org

یادداشت

ایمان ما به روحالقدس :درس ۴

• پُری او ،یا میزان تاثیر او در زندگی ما متفاوت است.

کتابمقدس هرگز به ما دستور نمیدهد تا مَسکَن روح خدا شویم ،اما به طور یقین فرمان میدهد تا از روحالقدس
پُر شویم (افسسیان .)۱۸ :۵

به وسیلة پُری و سکونت روحالقدس ایمانداران قدرت مییابند تا:
• کارهای مورد تایید خدا را انجام دهند (رومیان .)۹-۵ :۸
• به طور صحیح پرستش کنند (یوحنا ۲۴ :۴؛ فیلیپیان .)۳ :۳
• سه شخص تثلیث ،و اعمال و صفات خدا را چنانکه باید و شاید پذیرفته و آنها را جالل دهند.

سکونت در ایمانداران قسمتی از کار او در هر عصری بوده است.

حضور ساکن شوندۀ روحالقدس در ایمانداران ،به آنها نسبت به مکاشفة خدا بصیرت عطا میکند (اول قرنتیان :۲
.)۱۶-۱۲
دو نوع بینش روحانی مرتبط با روحالقدس:
• روشنگری – معرفت یا درکی که یک هدیة االهی ،و اساسا شناختی است.
• هدایت درونی – معرفت یا درکی که یک هدیة االهی ،و اساسا احساسی یا حسی است.
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تقدیس
تقدیس مداوم – تقدیسی که در تمام طول زندگی ما ادامه دارد چون گناهِ مداوم ما پیوسته نیاز به بخشش و تطهیر
دارد.

هنگامی که روحالقدس ما را از نو خلق میکند ،فساد و آثار گناه را از زندگی ما به طور کامل پاک نمیکند (رومیان
۲۵-۱۴ :۷؛ غالطیان ۱۷ :۵؛ اول پطرس .)۱۱ :۲

اگرچه تحت تاثیر گناه ،مرتب لغزش میخوریم ،اما تحت تاثیر روحالقدس کارهای نیکو هم انجام میدهیم (فیلیپیان
.)۱۳ :۲

تقدیس مداوم ،فرایندی ناگسستنی است که طی آن روحالقدس ،هر زمان که گناه میکنیم ،ما را بخشیده و پاک
میکند ،و ما را از گناه رویگردان کرده و به سمت عدالت سوق میدهد.

در سراسر کتابمقدس ،برای شرح این ثمرات ،اغلب از استعارۀ «میوه» استفاده شده است (متی -۱۶ :۷ ،۱۰-۸ :۳
۲۰؛ یوحنا ۱۶-۱ :۱۵؛ غالطیان .)۲۵-۱۷ :۵
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پولس تعلیم داد که سکونت روحالقدس در ما ،تنها راه اطاعت قلبی ما از خدا و نمایان شدن صفات نیکوکار و منش
خداپسندانه در ما است (غالطیان ۵؛ رومیان .)۸-۶

ثمرۀ روح و عطایای روحانی یکسان نیستند:
• روحالقدس عطایای مختلفی را به ایمانداران در عهد جدید میبخشد.
• ثمرۀ روح زندگی مطیعی است که روح در تمامی ایمانداران تولید میکند.

تقدیس پیشرونده – پیشروی روزانه در تقدس و شباهت بیشتر و بیشتر به خدا در طول زندگی مسیحی.

مسیحیان باید در مسیر بلوغ روحانی پیش بروند اما حتی ایمانداران واقعی هم ممکن است نتوانند اینطور رشد کنند
(دوم پطرس .)۹-۵ :۱

شفاعت
شفاعت – درخواست از پدر از جانب ایمانداران.

زمانی که روح قلب ما را کاوش میکند ،همیشه به نفع ما است (رومیان .)۲۷-۲۶ :۸
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روحالقدس همیشه بر طبق ارادۀ خدا شفاعت میکند و پدر همیشه دعاهای روح را محترم میشمارد چون روح،
خودش خداست.

حفاظت
حفاظت – عمل مداوم و فیضبخش روحالقدس برای حصول اطمینان از این است که ایمانداران تا تکمیل نجاتشان
در ایمان خود ثابت قدم باقی بمانند.

کار حفاظت روحالقدس از حضور ساکن شوندۀ او سرچشمه میگیرد که ایمان نجاتبخش را درون ما حفظ و تضمین
میکند (رومیان ۱۴-۱۱ :۸؛ فیلپیان .)۶ :۱

کتابمقدس کار حفاظت روحالقدس را با مُهر قانونی مقایسه میکند که اصالت و اعتبار چیزی که بر آن باشد را تایید
میکند.

روحالقدس به عنوان مُهرِ مالکیتِ خدا عمل میکند و نشان میدهد آنانی که روح را دارند ،به راستی متعلق به خدا
هستند (خروج  ،۶ :۲۱دوم قرنتیان .)۲۲ :۱
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زمانی که روحالقدس را دریافت میکنیم ،صاحب وعدۀ خدا میشویم که نه فقط تکمیل نجاتمان در آینده ،بلکه
«میراث» ما را نیز تضمین میکند – یعنی «جالل» یافتن ما به هنگام بازگشت عیسی (افسسیان .)۱۴-۱۳ :۱

جالل یافتن ما مرحلة نهایی ما خواهد بود ،یعنی زمانی که جسم و جان ما از حضور ،نفوذ و اثرات گناه کامال آزاد
میشوند ،و سرانجام وارد برکات پُرجالل آسمانهای جدید و زمین جدید میشویم.

ما میتوانیم و «باید» به این وعده اعتماد کنیم که روح ،کاری را که شروع کرده است با امانت به کمال خواهد
رسانید.

نتیجهگیری
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سواالتی برای مرور
 .۱هر یک از اقانیم تثلیث چه نقشی در نجات ما دارند؟

 .۲تعریف رسمی «نوزایی» در االهیات چیست؟ وضعیت و ماهیت یک انسان پیش از نوزایی را توضیح دهید .بعد از
نوزایی چطور تغییر میکند؟
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 .۳روحالقدس چطور ما را به گناه ملزم میکند؟ در پاسخ خود به چهار عنصر یا جنبه از کار الزام روحالقدس اشاره
کنید.

 .۴معنای اصطالح فنی «مبرا شمردگی» در االهیات پروتستان چیست؟ روحالقدس چطور مبرا شمردگی را در
ایمانداران اِعمال میکند؟
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 .۵تقدیس به زبان ساده چیست؟ کار «تقدیس قطعی» روحالقدس را توضیح دهید.

 .۶سکونت روحالقدس چیست؟ سکونت روحالقدس چه تاثیری بر پرستش فردی و جمعی ما دارد؟
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 .۷چرا «تقدیس مداوم» ضروری است؟ با استفاده از تشبیه میوه که پولس در باب  ۵غالطیان به کار برد ،هدف
تقدیس مداوم را توضیح دهید.

 .۸روحالقدس چطور برای ایمانداران شفاعت میکند؟ چرا شفاعت او همیشه موفق است؟
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 .۹کار حفاظت روحالقدس از ایمانداران ،چطور نجات ما را محفوظ نگه میدارد؟ مقایسة پولس بین کار حفاظت
روحالقدس و مُهر را توضیح دهید.
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سواالت کاربردی
 .۱در مورد تبدیل خودتان فکر کنید .روحالقدس از چه موقعیتهایی استفاده کرد تا شما را از مرگ روحانی به زندگی
روحانی منتقل کند؟
 .۲روحالقدس از چه چیزی برای الزام شما نسبت به گناه استفاده کرد؟ آیا کلیسا باید نقشی فعال در الزام افراد نسبت
به گناهشان داشته باشد؟ چرا بله و یا چرا نه؟
 .۳کتابمقدس به ما میگوید همة انسانها ،حتی آنها که نجات پیدا کردهاند ،هر از گاهی گناه نمیکنند؛ بلکه ما
همیشه گناه می کنیم .بنابراین ،در مسئلة گناه ،چه تفاوتی بین یک فرد نجات پیدا کرده و یک فرد معمولی وجود
دارد؟
 .۴چطور میتوانیم از زشتی گناه آگاه باشیم اما از داوری انسانهای سقوط کرده خودداری کنیم و نسبت به آنها
تندی نکنیم؟
 .۵زمانی را به یاد بیاورید که کسی یا چیزی برای شما توهینآمیز بوده است .چه احساسی داشتید؟ چطور واکنش
نشان دادید؟ این تجربه چطور میتواند به شما در درک واکنش خدا نسبت به گناه کمک کند؟
 .۶آیا وابستگی کامل ما به فیض خدا برای بخشش و نجات به معنی آن است که نباید «هیچ» کاری برای خشنودی
خدا انجام بدهیم؟ پاسختان را توضیح دهید.
 .۷در افسسیان  ۱۴ :۱پولس به ما میگوید که روحالقدس «بیعانة میراث ما» است .این موضوع چه تاثیری بر شخص
شما دارد؟ چطور میتوانید از این حقیقت در تعلیم و شاگردسازی آنهایی که در اطراف شما هستند استفاده کنید؟
 .۸به وسیلة تقدیس ،روحالقدس ما را پاک و مقدس میکند .از چه طرقی تقدیس باید ما را در عمل ،فکر ،و برخورد
با دیگران عوض کند؟
 .۹فکر میکنید چرا روحالقدس فساد و تاثیر گناه را در زمان تبدیل کامال از زندگی ما بر نمیدارد؟
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 .۱۰شما چطور در طول تقدیس مداومتان به بلوغ رسیدهاید؟ میخواهید در چه قسمتهایی از زندگیتان شاهد رشد
و بلوغ بیشتری در آینده باشید؟
 .۱۱کار شفاعت روحالقدس برای شما چه مفهومی دارد؟ زمان یا زمانهایی را توصیف کنید که این کار به طور
خاص برای شما مهم و ارزشمند بوده است.
 .۱۲چطور میتوانید از ارجاعات کتابمقدسی دربارۀ روحالقدس در مشاوره با فردی که دچار تردید روحانی است
استفاده کنید؟
 .۱۳مهمترین نکتهای که از این درس آموختید چیست؟
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