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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 ۲
در جهان

مقدمه

آفرینش
«کار خلقت عملی است که به واسطة آن خدا در آغاز با کالم قدرت خود و برای خود ،جهان و هر آنچه را که در آن
است در عرض شش روز از نیستی به هستی آورد و همه بسیار نیکو بود» (پرسش و پاسخ مبسوط وستمینستر،
سوال .)۱۵

عمل آفرینندۀ خدا شامل خلقت اولیة جهان و چیزهای نو میشود که به طور مداوم ادامه دارد.

پدر آغازگر آفرینش بود ،اما پسر و روحالقدس نیز در این کار دخیل بودند:
• خلقت از پدر و به واسطة پسر حاصل شد (اول قرنتیان .)۶ :۸
• روحالقدس عمل خلقت را مطابق طرح پدر و به واسطة پسر انجام داد (پیدایش .)۱

اگرچه عهد عتیق روحالقدس را به عنوان یک شخص مجزا در الوهیت مشخص نمیکند ،اما نشان میدهد که خدا
توسط روح خود جهان را آفرید.
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روحالقدس «سطح آبها را فرو گرفت (رَخَف)» (پیدایش باب .)۱

اینکه روح خدا سطح آبهای خلقت را فرو گرفت ،یعنی روح به مانند والدی بود که بر طبق کلمة خدا به آفرینش
شکل بخشید و آن را پرورش داد.

بدون او چیزی نبود جز دریایی مُرده و ژرفنایی مغشوش که ظلمت بر روی آن بود و هیچ ثمری نداشت .اما با حرکت
روح خدا بر روی آن ،اصول تشکیلدهندۀ تمامی انواع ،گونهها و اشکال چیزها – که در واقع زینت آفرینشاند – از
روح خدا اثر پذیرفتند (جان اُوِن ،مباحثهای در باب روحالقدس ،جلد اول ،فصل چهار).

پیش از کار روحالقدس ،خلقت «بیشکل و خالی» بود (پیدایش .)۲ :۱

روح خدا در روزهای  ۳-۱به بیشکلی آفرینش رسیدگی کرد:
• روز اول :نور ،شب و روز را آفرید.
• روز دوم :جَو یا آسمان را آفرید.
• روز سوم :خشکی و گیاهانی که بر زمین میرویند را آفرید.
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روح خدا در روزهای  ۶-۴در مورد خالی بودن آفرینش وارد عمل شد:
• روز چهارم :خورشید ،ماه ،و ستارگان را آفرید.
• روز پنجم :موجودات دریا و پرندگان را آفرید.
• روز ششم :انسان و حیوانات زمین را آفرید.

قسمتهای دیگر کتابمقدس که عمل آفرینندۀ خدا را به روح او نسبت دادهاند:
• اشعیا  :۱۳-۱۲ :۴۰کیست که آبها را به کف دست خود پیموده ...کیست که روح خداوند را هدایت کرده؟
• مزمور  :۳۰-۲۴ :۱۰۴آنها را جملگی به حکمت خویش به عمل آوردهای! زمین از مخلوقات تو آکنده است...
چون روح خود را میفرستی ،آفریده میشوند ،و روی زمین را تازه میسازی!

مشیت
مشیت – کار خدا در فرمانروایی و حفظ تمامی آفرینش که شامل موجودات ،اعمال و اشیا است.

طبیعت
جلوهگرترین نمایش قدرت مشیت االهی در طبیعت ،طوفان زمان نوح بود (پیدایش .)۹-۶
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نمایش قدرت مشیت روح بر طبیعت:
• سیل (پیدایش )۳ :۶
• بالیای مصر (خروج )۱۲-۷
• شکافتن دریای سرخ (خروج )۱۴
• جنگ اسرائیل با اموریان که خورشید در میان آسمان متوقف شد (یوشع )۱۳ :۱۰

کتاب ایوب روح خدا را به عنوان شخصی معرفی میکند که ارادۀ االهی را در جهان به انجام میرساند (ایوب :۳۴
.)۱۵ ،۱۴

روحالقدس جهان را به نحوی اداره میکند که به طور مرتب مشخصههای آن تجدید و جمعیت موجودات آن کنترل
میشود:
• مزمور  – ۱۳۵او باران ،ابرها ،باد و دیگر عناصر را میآفریند.
• مزمور  – ۶۵او جغرافیای زمین را با ایجاد رودخانهها ،درهها ،کوهها و بیابانها تغییر میدهد.
• مزمور  – ۱۰۴خدا چشمهها را وا میدارد تا به درون درههای عمیق جاری شوند .طریقی را که او برای
حیوانات خوراک تهیه میکند ،مورد ستایش قرار میدهد .او را که به گیاهان و درختان زندگی میبخشد و
برای پرندگان و دیگر حیوانات النه فراهم میکند ،تحسین میکند ،و به ما اطمینان میدهد که او خورشید
و ماه ،شب و روز ،و فصلهای سال را تحت کنترل خود دارد.
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اگرچه به نظر میرسد که تمامی اینها فقط یک چرخة طبیعی باشند ،اما در واقع خداست که آنها را کنترل میکند
(مزمور ۳۰-۲۴ :۱۰۴؛ اشعیا .)۱۶ ،۱۵ :۳۴

روح خدا به نحوی آفرینش را اداره میکند که حیات ،سیرِ پیوسته و در عین حال محدودی داشته باشد:
• او نَفَس یا روح آنها را درونشان حفظ میکند تا زنده بمانند.
• این نَفَس یا روح را زمانی از آنها میگیرد که زمان مرگشان فرا رسیده باشد.

عیسی تعلیم داد که اگر مردم پادشاهی و عدالت خدا را دنبال کنند ،او با مشیت االهی خود نیازهای روزانة آنان را
رفع خواهد کرد (متی .)۳۳-۲۶ :۶

هنگامی که پدر فرامین مربوط به تدبیر عالم را صادر میکند ،این روحالقدس است که آنها را اجرا میکند (متی :۱۰
۲۰؛ لوقا ۱۳ :۱۱؛ یوحنا ۲۶ :۱۵؛ اعمال ۳۳ :۲؛ اول پطرس .)۲ :۱

بشریت
خدا همانطور که در جهان طبیعی کار میکند ،در بشریت نیز عمل میکند:
• بر محیط زیست ما فرمان رانده و آن را مدیریت میکند (مزمور .)۷ ،۶ :۱۳۵
• منابع غذایی و زاد و ولد ما را کنترل میکند (تثنیه .)۱۳ :۷
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• او منشاء زندگی است (ایوب .)۴ :۳۳
• مستقیما بر شرایط ،جسم و حتی ذهن ما اثر میگذارد.

کار مدبرانة روحالقدس شامل بخشش همة آنچه که از آن برخورداریم است ،و در برگیرندۀ فرمانروایی او بر زمانها
و مکانهایی که در آنها زندگی میکنیم (اعمال .)۲۶-۲۴ :۱۷

هر بار که دعا میکنیم ،تدبیر روحالقدس در زندگی خود را با آغوش باز میپذیریم و اقرار میکنیم که خدا هم قادر
و هم مایل به تغییر شرایط ،سالمت ،طول عمر ،و حتی ذهن و روح ما است.

نمونههای حاکمیت روحالقدس بر زندگی انسانها:
• تثنیه  – ۳۱ ،۳۰ :۲خدا سیحون ،پادشاه حشبون را در روح سرسخت و در دل لجوج ساخت.
• خروج ۲۷ ،۲۰ :۱۰؛  – ۱۰ :۱۱خدا قلب فرعون را سخت کرد.
• مزمور  – ۱۲-۶ :۱۳۵روح مدبرانه بر سیحون ،فرعون و دیگر پادشاهان مسلط بود.
• دانیال باب  – ۴خدا با سلب اقتدار شاهانه و سالمت عقلی نبوکدنصر ،پادشاه بابل ،او را مجازات کرد.
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• دانیال ۳۵ :۴؛ مزمور  – ۱۱ ،۱۰ :۳۳خدا به منظور تحقق اهداف خود ،تصمیمات و اقدامات انسان را کنترل
میکند.

سلطنت مدبرانة خدا بر تکتک انسانها و همة جوانب زندگی ما ،و حتی بر قلب و ذهن ما نیز گسترده شده است
(مزمور .)۱۵-۱۳ :۳۳

گاهی کار تدبیر روحالقدس اجرای داوری سهمناک االهی است (رومیان .)۲۸-۲۴ :۱

تدبیر االهی بدان معناست که خدا برای مجازات شرارت یا برکت قوم خود همیشه تا روز داوری صبر نمیکند.

مکاتب مختلف االهیاتی برداشت متفاوتی از کار مدبرانة روح در جذب مردم به سوی مسیح دارند:
• دیدگاه ۱
 oانسان توانایی طبیعی برای انتخاب بین راه نجات و طریق هالکت را دارد.
 oکار تدبیر روح بر مواجه ساختن ما با پیغام انجیل متمرکز است.
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• دیدگاه :۲
 oانسانهای سقوط کرده فاقد توانایی طبیعی برای پاسخ مثبت به انجیل هستند .ما در حالت سقوط
کرده ،همیشه مسیر هالکت را انتخاب میکنیم.
 oروحالقدس «فیضِ پیشگیرنده» تدارک میبیند ،یا فیضی که قبل از ایمانِ نجاتبخش داده
میشود تا به ما توانایی ببخشد که مسیر نجات را انتخاب کنیم.
 oوقتی هر دو مسیر برای ما باز است ،میتوانیم یکی از دو مسیر را انتخاب کنیم؛ یا مسیح را
بپذیریم و یا او را رد کنیم.
• دیدگاه :۳
 oانسان فاقد توانایی طبیعی برای انتخاب حیات است.
 oروحالقدس به آنانی که برای نجات برگزیده شدهاند ،فیضی میبخشد که آنها نمیتوانند در مقابلش
مقاومت کنند .این فیض نه تنها به قدرت میدهد که مسیر نجات را انتخاب کنیم ،بلکه عمال
این انتخاب را تضمین میکند.

هر سه دیدگاه تاثیر و فرمانروایی روحالقدس بر زندگی انسانها و حتی بر انتخابهای ما را تایید میکنند.

مکاشفه
مکاشفه – کار خدا در آشکارسازی خود به آدمیان.

نمونهها
 .۱مکاشفة طبیعی و فوق طبیعی
• مکاشفة طبیعی – معرفت خدا که از طریق عملکرد عادی جهان طبیعی و تدبیر االهی آشکار میشود.
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• مکاشفة غیرطبیعی – معرفت خدا که مستقیما از جانب خدا یا پیامآوران او میآید.

• تفاوت میان مکاشفة طبیعی و غیر طبیعی نشان میدهد:
 oخدا از روشهای مختلف برای مکاشفه استفاده میکند (مانند جهان طبیعی ،قلمرو ماوراء الطبیعی
فرشتگان و شیاطین ،و ارتباط مستقیم با انسانها).
 oخدا تمام آنچه را که وجود دارد آفریده است ،پس هر چیز و هر کس حقیقتی را در مورد او آشکار
میکند.
• نقطه ضعف – این نمونه نادیده میگیرد که تمامی مکاشفه در نهایت ماهیتی فوق طبیعی دارد.

 .۲مکاشفة نجاتبخش و غیر نجاتبخش
• مکاشفة نجاتبخش – معرفت خدا برای به کمال رسانیدن نجات از طریق مسیح.
• مکاشفة غیر نجاتبخش – معرفتی از خدا که گناهکاری یا نجات را شامل نمیشود.
• نقطه ضعف – بسیاری از نمونههای معرفت ،از یک جهت غیرنجاتبخش ،ولی از جهت دیگر نجاتبخش
هستند.

 .۳مکاشفة عام و خاص
• دیدگاه ( ۱تمرکز :روشهایی که مکاشفه از طریق آنها بخشیده میشود)
 oمکاشفة عام از روشهای طبیعی بخشیده میشود.
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 oمکاشفة خاص به روشهای فوق طبیعی یا ماورای طبیعی بخشیده میشود.
• دیدگاه ( ۲تمرکز :بر مخاطبانی که مکاشفه را دریافت میکنند)
 oمکاشفة عام به صورت بالقوه برای همگان قابل دسترسی است.
 oمکاشفة خاص تنها برای اندکشماری قابل دسترسی است.
 oاین دیدگاه نشان میدهد که همة افراد مکاشفة یکسانی از خدا دریافت نمیکنند.
• دیدگاه  ( ۳بین محتوای مکاشفة عام و خاص تفاوت قائل میشود):
 oمکاشفة عام به موضوعاتی مانند گناه و نجات وارد نمیشود.
 oقصد مکاشفة خاص ،نجات است.
 oاین دیدگاه انتخاب افراد مشخصی برای نجات توسط خدا و قصد او برای ورود آنان به ایمان در
مسیح را تایید میکند.
 oنقطه ضعف – برخی از مکاشفات در این دیدگاه ،میتوانند به هیچ دستهای تعلق نداشته باشند.
 .۴مکاشفه در عمل و کالم
• مکاشفه در عمل – خدا خودش را به واسطة کارها و اعمالش آشکار میکند.
• مکاشفه در کالم – خدا خودش را به واسطة کالم الهامی ،شفاهی و یا کتبی ،آشکار میکند.
• تاکیدات این نمونه:
 oشیوههای مختلفی که خدا برای ارتباط با انسان به کار میبرد.
 oوضوح بیشتر کالم خدا نسبت به کارهای او.
 oارتباط بین سخنان و کارهای خدا.
• نقطه ضعف  -عمدتا بر کارهای شگفتانگیز خدا متمرکز است و مکاشفاتی که زیاد چشمگیر نیستند را
کمرنگ جلوه میدهد.
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 .۵مکاشفة با واسطه و بیواسطه
• مکاشفة با واسطه – به وسیلة اشکال مختلف یا واسطهها انجام میشود؛ مانند:
 oخلقت
 oانبیا
 oکتابمقدس
• مکاشفة بیواسطه – مستقیما از خدا میآید؛ مانند:
 oشناخت غریزی از خدا
 oروشنگری
 oهدایت باطنی
• این نمونه به ما یادآوری میکند که باید به عملکرد روحالقدس در زندگی خود حساس باشیم.
• نقطه ضعف – این روش میتواند به راحتی مورد سوءاستفاده قرار گیرد ،زیرا بسیاری از مردم قادر نیستند
بین هدایت باطنی و روشنگری از یک سو ،و افکار و احساسات طبیعی خود از سوی دیگر ،تفاوت قائل
شوند.
ما باید هر مکاشفه و ادعایی را بیازماییم تا ببینیم که آیا با خدا و کالم او همخوانی دارد یا خیر (اعمال ۱۱ :۱۷؛ اول
یوحنا .)۱ :۴
منبع
خدا منبع نهایی مکاشفه است ،و کتابمقدس روحالقدس را به عنوان کسی میشناسد که خدا را بر ما مکشوف
میکند (یوحنا ۲۶ :۱۴؛ اول قرنتیان ۴ :۲؛ افسسیان ۵ :۳ ،۱۷ :۱؛ اول قرنتیان ۱۰ :۲؛ اول یوحنا .)۶ :۵
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کتابمقدس چند نمونه از مکاشفه را صراحتا به روحالقدس نسبت میدهد:
 -۱الهام نبوت و کتابمقدس
به الهام نبوت و کتابمقدس در این بخشها اشاره شده است:
• اعمال ۲۵ :۲۸ ،۲۵ :۴ ،۱۶ :۱
• افسسیان ۵ ،۴ :۳
• عبرانیان ۸ :۹
• اول قرنتیان ۱ :۱۴
• یوحنا ۲۶ :۱۴
• دوم پطرس ۲۱-۲۰ :۱
 -۲روشنگری و هدایت باطنی
روحالقدس مستقیما با روشنگری و هدایت باطنی مرتبط است.
• روشنگری – یک هدیة االهی از معرفت یا حکمت که عمدتا «شناختنی» است.
• هدایت باطنی – یک هدیة االهی از معرفت یا حکمت که در وهلة اول «احساسی» یا «بصری» محسوب
میشود.
روشنگری و هدایت باطنی ،مکاشفة ذهن و فکر خدا بر قوم اوست (اول قرنتیان .)۱۶-۹ :۲

روحالقدس مستقیما به ایمانداران حکمت و بینش عطا میکند (اول قرنتیان .)۲
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روحالقدس روشنگری را برای شناخت بهتر خدا ،و هدایت باطنی را برای تنویر قلبهای ما میبخشد (افسسیان :۱
۱۸-۱۷؛ کولسیان ۹ :۱؛ اول یوحنا .)۲۷ :۲

 -۳معجزات ،نشانهها و عجایب
معجزات ،نشانهها و عجایب در کتابمقدس ،کارهای خارق العادهای از مشیت بودند که توسط روحالقدس صورت
میگرفتند.

هدف از معجزات ،نشانهها و عجایب این بود که کالم خدا برای انسان تایید شود (عبرانیان .)۴ :۲

هر دو عهد عتیق و عهد جدید عملکرد الهامی معجزات ،نشانهها و عجایب را تایید میکنند:
• خروج ۴؛ ۳ :۷؛  – ۲ ،۱ :۱۰روح از طریق موسی نشانههایی به عمل آورد تا اسرائیل متقاعد شود که موسی
باید آنان را رهبری کند.
• اعداد  – ۲۲ :۱۴معجزاتی که روح در خالل سرگردانی اسرائیل در بیابان به ظهور آورد ،ثابت میکردند که
اسرائیل برای رسیدن به سرزمین موعود باید از موسی پیروی کند.
• تثنیه  – ۳۴ :۴معجزات و نشانههای خروج اسرائیل ،خیرخواهی و وفاداری خدا در پیمانی که با آنان بست
را ثابت میکند.
• دوم سموئیل  – ۲۳ :۷تسخیر سرزمین موعود توسط اسرائیل با نشانهها و عجایبی همراه بوده که ثابت
میکرد خدا نسبت به قوم خود التفات داشته و مقتدرتر از خدایان دروغین کنعانیان است.
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• دانیال  – ۳ ،۲ :۴رویاها ،جنون و بهبودی نبوکدنصر پادشاه نشانهها و عجایبی بودند که ثابت میکردند
خدا منشاء ترقی نبوکدنصر است.
• دانیال  - ۲۷ :۶نجات دانیال از چنگال شیرها یک نشانه و شگفتی بود زیرا خدمت نبوتی او را تایید میکرد.
• متی ۳۹ :۱۲؛ لوقا ۲۹ :۱۱؛ یوحنا ۲۳ ،۱۱ :۲؛ ۲ :۳؛  – ۵۴ :۴معجزات عیسی«نشانهها» نامیده شدهاند چون
پیغام او را تایید میکردند.
• متی ۲۸ ،۱۸ :۱۲؛ لوقا ۱۸ ،۱۴ :۴؛ اعمال  - ۲۲ :۲عیسی برای معجزات خود به روحالقدس اتکا داشت تا
انجیل او توسط شهادت روحالقدس تایید شود.
• اعمال  – ۱۲ :۵ ،۲۳ :۴رسوالن عجایب و معجزات بسیاری برای شهادت بر انجیل انجام دادند.
• اعمال  – ۳۰ :۴کلیسا دعا کرد که خدا از طریق آنها ،نشانهها و عجایبی را به عنوان شهادتی برای عیسی،
به عمل آورد.

در نهایت ،تمام مکاشفه جالل خدا را اعالم میکند و ما را به توبه و نجات از طریق فیض و به واسطة ایمان به
مسیح ملزم میسازد.

فیض عام
انسانهای نجاتنیافته بندۀ گناه هستند ،اما همچنان از خود صداقت ،نیکی ،و زیبایی نشان میدهند که به خاطر
فیض عام است.
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عناصر اصلی فیض عام:
• برکاتی که شرارت را محدود میکند و نیکی را افزایش میدهد.
• برکاتی که نیازهای روزانة انسان را رفع میکند.

ترویج نیکی
هدف اصلی خدا برای بشریت این است که ما جهان را به ملکوت زمینی او تبدیل کنیم.

«حکم فرهنگی»  -خدا انسان را موظف کرد تا از طریق پُر کردن و تسخیر زمین ،از جانب او بر جهان حکومت کند
(پیدایش .)۲۸-۲۶ :۱

تدبیر روحالقدس انسان را در مسیری که توسعه و ثبات فرهنگی او را ممکن بسازد ،هدایت میکند:
• حکومتهای مدنی را مقرر کرده است تا از شرارت انسانها جلوگیری کرده و آن را مجازات کنند (رومیان
.)۷-۱ :۱۳
• کل بشریت را با قضاوت و درک سالمی از عدالت و وجدان مجهز کرده است (یوحنا ۱۱-۸ :۱۶؛ رومیان :۱
۳۲؛ دوم قرنتیان .)۲ :۴
• انسان را به اندازۀ الزم با حکمت و فهم تجهیز میکند تا او بتواند حداقل قدری از معیارهای درست حکمت
را تشخیص دهد (اول پادشاهان ۱۰؛ دوم تواریخ ۹؛ یعقوب ۱۷ :۱؛ ایوب .)۸ :۳۲
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تدبیر روحالقدس به نحوی جهان را اداره میکند که رفتار نیک ،ثمرات نیک به بار میآورد:
• تربیت و تعلیم کودکان ،آنها را تبدیل به بزرگساالنی میکند که متمدنتر و مسئولیتپذیرتر هستند.
• رفتار توأم با محبت و انصاف با دیگران عموما باعث میشود ،آنان نیز همان رفتار را با شما در پیش بگیرند.
• پاسخ مالیم خشم را دور میکند ،اما سخنان تند ،خشم را شعلهور میسازد.
روحالقدس گاهی از طریق مجازات بدکاران و حتی هالک ساختن آنها ،نیکی را ترویج میکند (مزمور :۷۶ ،۸-۵ :۷۵
۱۲-۱۰؛ اشعیا .)۲۱-۱۵ :۵۹

ترویج زندگی
روحالقدس در موارد زیر به ترویج زندگی میپردازد:
• جهان طبیعی را به نحوی نظام میبخشد که مردم بتوانند نیازهای روزانة خود مانند آب و خوراک را فراهم
کنند (اعمال .)۱۷-۱۵ :۱۴
• به انسانها عطا میکند تا بچهدار شوند و کودکان خود را بپرورانند (پیدایش ۵ :۳۳ ،۳۱ :۲۹ ،۱۸ :۲۰؛ تثنیه
۹ :۳۰ ،۱۱ :۲۸؛ یوشع ۴ ،۳ :۲۴؛ مزمور .)۳ :۱۲۷ ،۹ :۱۱۳
• نسبت به همة انسانها از جمله کسانی هم که هرگز ایمان نیاوردهاند ،صبور و دلسوز و بخشنده است
(مزمور ۹ ،۸ :۱۴۵؛ اشعیا ۱۰ :۲۶؛ رومیان ۵ ،۴ :۲؛ لوقا .)۳۵ :۶
• بنای پادشاهی خدا در سراسر جهان از طریق قدرت بخشیدن به انسانها برای سلطه بر زمین ،حکمرانی
بر جنبندگان ،و پر ساختن آن از انسانهایی که شباهت خدا هستند.
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• به همة انسانها – از جمله کسانی که از او نفرت دارند – اجازه میدهد تا شادی را در قلب و زندگی خود
تجربه کنند (اعمال .)۱۷ :۱۴

خدمت فیض عام روحالقدس:
• نشانگر مهربانی ،رحمت و صبر او نسبت به کسانی است که شایستگی آن را ندارند.
• پایه و اساس تمام نیکویی و نظم در فرهنگ انسانی است.
• دلیل قانعکنندهای است تا بیایمانان از مخالفت با خدا باز ایستند ،از گناهانشان توبه ،و آمرزش در مسیح
را دریافت کنند.

نتیجهگیری
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سواالتی برای مرور
 .۱شش روز آفرینش را فهرستوار بنویسید و آنچه روحالقدس در هر روز انجام داد را شرح دهید.

« .۲مشیت» چیست؟ چند نمونة کتابمقدسی از کار مدبرانة روحالقدس در طبیعت ذکر کنید.
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 .۳روحالقدس چگونه مدبرانه در بشریت کار میکند؟ از ارجاعات کتابمقدسی برای تایید پاسختان استفاده کنید.

 .۴این درس دربارۀ پنج نمونة مختلفی صحبت میکند که االهیدانان کار روحالقدس در مکاشفه را دستهبندی
میکنند .هر نمونه را با ذکر نقاط ضعف و قوت آن (اگر نقاط ضعف یا قوتی دارند) خالصهوار توضیح دهید.

-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 ۲

 .۵کتابمقدس دربارۀ روحالقدس به عنوان منبع مکاشفه چه میگوید؟ سه شکل از مکاشفه را که کتابمقدس
صراحتا به روحالقدس نسبت میدهد را شرح دهید.

 .۶چند مثال از کار روحالقدس در ترویج نیکی را ذکر کنید و شرح دهید که چطور کار روحالقدس در ترویج نیکی،
عمل فیض عام او است .از ارجاعات کتابمقدسی برای تایید پاسختان استفاده کنید.

-20جهت دریافت سایر دروس و راهنمای مطالعه به بخش فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم مراجعه کنید:
farsi.thirdmill.org

یادداشت

ایمان ما به روحالقدس :درس ۲

 .۷غیرایماندران از چه راههایی از کار روحالقدس در ترویج زندگی بهره میبرند؟
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سواالت کاربردی
 .۱پیدایش  ۲ :۱برای تشریح کار روحالقدس در آفرینش ،از تشبیه پرندهای قدرتمند که مراقب جوجههای خود است
استفاده میکند .این تشبیه قوی چطور بر دیدگاهتان نسبت به محبت خدا برای شما و آفرینش اثر میگذارد؟
 .۲واکنش شما نسبت به کسی که باور دارد خدا جهان را آفریده و سپس آن را به حال خود رها کرده تا به خودی
خود عمل کند چیست؟
 .۳مزمور  ۱۰۴را بخوانید .شعر یا سرود خودتان در ستایش روحالقدس برای کار او در آفرینش و تدبیرش را بنویسید.
 .۴به کسی که باور دارد روحالقدس گاهی ارادۀ افراد را نقض یا آنها را مجبور به انجام اعمال گناهآلود میکند ،چه
مشورتی میدهید؟
 .۵چند قسمت از کتابمقدس خدا را به عنوان کوزهگر و انسان را گِل توصیف میکنند ،و همة آنها نتیجه میگیرند
که کوزهگر حق دارد تا هرآنچه میخواهد با گِل خود انجام دهد .آیا این به معنای آن است که ما مسئول اعمالمان
نیستیم؟ پاسخ خود را توضیح دهید.
 .۶این درس دربارۀ سه درک سنتی از کار مدبرانة روحالقدس در هدایت افراد به سوی ایمان در مسیح صحبت
میکند .فکر میکنید کدام دیدگاه به بهترین شکل نمایندۀ تعالیم کتابمقدس است؟ چرا؟
 .۷چند مثال از زندگی خود بیاورید که روحالقدس خدا را از این طرق به شما مکشوف کرده است )۱ :جهان طبیعی،
 )۲روشنگری و هدایت باطنی )۳ ،کتابمقدس ،یا  )۴بعضی طرق دیگر .چطور میتوانید از این مثالها در زمان
تدریس به دیگران و یا شاگردسازی استفاده کنید؟
 .۸چطور میتوانیم تعیین کنیم که افکار ،احساسات ،رویاها ،و تفاسیر ما از کتابمقدس ،از روحالقدس هستند؟ چرا
مهم است که بین هدایت باطنی و آن روشنگری که از روحالقدس میآید و افکار و احساسات طبیعیمان تفاوت قائل
شویم؟
 .۹آیا باور دارید که روحالقدس همچنان در دنیای امروزی معجزات انجام میدهد؟ چرا بله و یا نه؟
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یادداشت

ایمان ما به روحالقدس :درس ۲

 .۱۰چه شاهدی از فیض عام روحالقدس در دنیای امروز میبینید؟ فکر میکنید جهان بدون کار روحالقدس در ترویج
زندگی و محدودسازی شرارت چگونه خواهد بود؟
 .۱۱خدمت فیض عام روحالقدس چگونه زندگی را ترویج میکند؟ چطور میتوانید از این خدمت روحالقدس در
تشریک انجیل با یک غیر ایماندار استفاده کنید؟
 .۱۲مهمترین نکتهای که از این درس آموختید ،چیست؟

-23جهت دریافت سایر دروس و راهنمای مطالعه به بخش فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم مراجعه کنید:
farsi.thirdmill.org

