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در اين قسمت به بررسي تعاليم اساسي كتاب مقدس ادامه     

 به القدس و كار فعلي او در چند بخش قبل مطالبي دربارة روح.  دهيم مي

اران د ايمانالقدس  در بخش گذشته گفتيم كه چگونه روح.  شما ارائه داديم

حاال ببينيم چطور .  برد دهد و بسوي كمال پيش مي به مسيح را رشد مي

  .كند اران به مسيح ديگران را كمك ميد ايمانالقدس از طريق  روح

  

جديد اران به مسيح در قسمتهاي مختلفي از عهد د ايمانعطاياي خدا به 

فصل دوازدهم : سه قسمت عمده از اين قرار هستند.  شوند يافت مي

؛ فصل چهارم رسالة پولس به افسسيان 8-6رسالة پولس به روميان آيات 

با .  10-8؛ و فصل دوازدهم رسالة اول پولس به قرنتيان آيات 11آية 

توان گفت كه در فصل دوازدهم رساله به روميان  مطالعة اين آيات مي

باشند؛ در فصل چهارم رساله  تي ذكر شده است كه از جانب پدر مينعما

به افسسيان خدماتي ذكر شده است كه از جانب عيسي مسيح هستند؛ و 

در فصل دوازدهم رسالة اول به قرنتيان تجلياتي ذكر شده است كه از 

  .باشند القدس مي جانب روح
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 و پسر و بينيم كه هر سه شخص الوهيت يعني پدر به اين ترتيب مي

توجه داشته باشيد .  (القدس در بخشيدن عطايا به كليسا شركت دارند روح

اصوال هر فرد ) گوييم كليسا منظورمان مسيحيان واقعي هستند كه وقتي مي

اي از مسيحيان از عطاياي  مسيحي حداقل يك عطيه دارد و البته عده

ي را كه از در هر حال ما مسيحيان بايد عطاياي.  گوناگوني برخوردارند

باشند را براي خيريت ديگران بكار ببريم و خدا را جالل  جانب خدا مي

  .بدهيم

  

  نعمات

 8-6در رسالة پولس رسول به روميان فصل دوازدهم، آيات     

بنابراين ما بايد نعمات مختلفي را كه خدا بر طبق فيض خود "خوانيم  مي

م خداست بايد آن را اگر نعمت ما اعالم كال.  به ما داده است بكار ببريم

اگر خدمت كردن است بايد . به فراخور ايماني كه داريم انجام دهيم

اگر تشويق ديگران .  اگر تعليم دادن است بايد تعليم بدهيم. خدمت كنيم

مرد بخشنده بايد با سخاوت، و مدير بايد پر كار .  است بايد چنان كنيم

  ." دهدباشد و شخص مهربان با خوشي خدمت خود را انجام

در اينجا بطور خالصه .  شود در آياتي كه قرائت شد هفت نعمت ديده مي

  .كنيم هر نعمت را تشريح مي

اين نعمت، اعالم : نعمت نبوت يا اعالم كالم خدا -1

حقايق الهي است بطوري كه در كالم اعالم شده است پيغام خاصي براي 

ن فصل در رسالة اول پولس به قرنتيا.  شنونده وجود داشته باشد

كند براي تقويت و  آنكه نبوت مي..." نوشته شده است 3چهاردهم، آية 

  ."گويد تشويق و تسلي ديگران با آنها سخن مي
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كند بايد  توانيم بگوييم كه هدف اصلي كسي كه نبوت مي بنابراين مي

اما بعضي وقتها .  اران به مسيح باشدد ايمانتقويت و تشويق و تسلي 

خطار نمودن به ديگران هم بكار رفته است كه نعمت نبوت به منظور ا

 ديده 14-10اش در فصل بيست و يك كتاب اعمال رسوالن، آيات  نمونه

خوانيم كه يك نفر نبي به نام آغابوس يا  در اين آيات مي.  شود مي

القدس به پولس رسول اخطار نمود كه يهوديان  آكابوس با هدايت روح

  .و به دست بيگانگان خواهند سپردمقيم اورشليم او را دستگير كرده 

دومين نعمتي كه در فصل دوازدهم : نعمت خدمت -2

كلمة خدمت و كلمة .  شود خدمت كردن است رساله به روميان ديده مي

نعمت .  خادم يا شماس در كتاب مقدس ريشة مشتركي با هم دارند

شود،  خدمت، توانايي براي انجام وظايفي است كه به شخص واگذار مي

 كه شخص با انجام اين وظايف، باعث جالل خدا و باعث تقويت بطوري

 6-1در فصل ششم كتاب اعمال رسوالن آيات .  شود اران ميد ايمان

بينيم كه وظيفة تقسيم خوراك روزانه بين افراد محتاج، به هفت مرد  مي

  .القدس و با حكمت واگذار شد نيك نام و پر از روح

نعمتي است كه تعليم دادن، سومين : نعمت تعليم -3

شود شخصي كه از نعمت  در فصل دوازدهم رساله به روميان يافت مي

تواند كتاب مقدس را به نحوي توضيح بدهد و  تعليم برخوردار است مي

تشريح كند كه ديگران به خوبي آن را درك كنند و به مقصود خدا پي 

  .ببرند

 تشويق ديگران چهارمين نعمتي :نعمت تشويق -4

كسي كه اين .  وازدهم رساله به روميان ذكر شده استاست كه در فصل د

اي  تواند ديگران را تشويق كند كه زندگي خداپسندانه نعمت را دارد مي
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شود كه ديگران را  ضمناً از طريق اين نعمت شخص قادر مي.  داشته باشند

  .با فروتني نصيحت كند و همچنين تسلي بدهد

تي  بخشنده بودن، پنجمين نعم:نعمت بخشندگي -5

شخص از .  شود است كه در فصل دوازدهم رساله به روميان ديده مي

تواند با سخاوت و با دست و دلي باز به ديگران  طريق اين نعمت مي

شود، و همچنين ملكوت  در نتيجه، احتياجات ديگران رفع مي.  كمك كند

  .ياد خدا بر روي زمين توسعه مي

 مديريت ششمين نعمتي است كه :نعمت مديريت -6

اين نعمت شخص .  ر فصل دوازدهم رساله به روميان ذكر گرديده استد

سازد كه به منظور جالل خدا ديگران را به درستي رهبري و  را قادر مي

  .هدايت كند

 ترحم و مهرباني كردن، آخرين يا :نعمت ترحم -7

.  شود هفتيمن نعمتي است كه در فصل دوازدهم رساله به روميان ديده مي

تواند در كالم و عمل  نعمت برخوردار است ميشخصي كه از اين 

  .اي نسبت به ديگران داشته باشد دلسوزي فوق العاده

.  ديديم كه هفت نعمت در فصل دوازدهم رساله به روميان ذكر شده است

شود كه براي خيريت ديگران  اران به مسيح داده ميد ايماناين نعمات به 

توانيم چهار خدمت را كه در   مياكنون.  بكار ببرند و خدا را جالل بدهند

شود را   از فصل چهارم رسالة پولس رسول به افسسيان يافت مي11آية 

  .بررسي كنيم
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  خدمات

او يعني عيسي مسيح، خدمات "فرمايد كه  كالم خدا مي    

مختلفي به مردم بخشيد يعني بعضي را براي رسالت، بعضي را براي 

تا .   براي شباني و تعليم برگزيدنبوت، بعضي را براي بشارت و بعضي را

دهند مجهز سازد تا به اين وسيله  مقدسين را در كاري كه براي او انجام مي

-11رساله به افسسيان فصل چهارم، آيات .  ("بدن مسيح را تقويت نمايند

بخشد تا خدمات  بينيم كه مسيح خدمتگزاراني را به كليسا مي مي).  12

  .ن انجام بدهندمختلفي را براي خيريت ديگرا

 خدمت رسالت :خدمت رسالت بوسيلة رسوالن -1

رسوالن قرن اول زيربناي .  اي بوده است در عهد جديد داراي اهميت ويژه

 ترجمه 20:2افسسيان (اند  كليسا و نويسندگان كتب عهد جديد بوده

اين جنبه از خدمات رسوالن با مرگ آنها خاتمه يافت و قابل ).  تفسيري

ون كار نوشتن كتب عهد جديد در قرن اول ميالدي به تكرار نيست، چ

 جنبة ديگري از خدمت "فرستاده شده"اما چون رسول يعني .  پايان رسيد

اند كه  رسالت در هر قرن مطرح است، خوشبختانه در هر قرن افرادي بوده

سفرهاي .  اند تا ملكوت خدا را بر روي زمين توسعه بدهند فرستاده شده

تواند الگوي خوبي براي رسوالن امروز باشد كه   ميپولس و خدمات او

  .شوند تا انجيل را اعالم كنند و كليساها را تأسيس كنند فرستاده مي

 خدمت نبوت را :خدمت نبوت بوسيلة انبياء -2

دهند كه قادر هستند حقايق الهي را با قدرت اعالم كنند،  كساني انجام مي

  .شوند تقويت مياران توبه كار، اصالح و د ايماندر نتيجه 

اران را تشويق و تقويت د ايمانبينيم كه انبياء  در كتاب اعمال رسوالن مي

  ).32اعمال فصل پانزدهم، آية (كردند  نمودند و آنها را در ايمان بنا مي مي
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 خدمت بشارت :خدمت بشارت بوسيلة مبشرين -3

 به كنند و گمشدگان را در رابطه با كساني است كه مژدة نجات را اعالم مي

  .كنند سوي مسيح هدايت مي

 با در نظر :خدمت شباني و تعليم بوسيلة شبانان -4

توانيم بگوييم كه شباني و تعليم توأماً يك خدمت  گرفتن زبان اصلي مي

شبانان افرادي هستند كه كليساهاي محلي را سرپرستي .  شود محسوب مي

اران د مانايكنند و اموري از قبيل تغذيه و پرورش و محافظت روحاني  مي

هر چند كه خدمت اصلي شبانان، تعليم و شباني .  را به عهده دارند

در .  اران به مسيح است اما ممكن است كه آنها بشارت هم بدهندد ايمان

بينيم كه پولس رسول به   مي5رسالة دوم تيموتاوس فصل چهارم، آية 

  .تيموتاوس كه شبان بود فرمود كه كار مبشر را انجام بدهد

نجا نعمات ذكر شده در فصل دوازدهم رساله به روميان و خدمات تا اي

اكنون به .  ذكر شده در فصل چهارم رساله به افسسيان را بررسي كرديم

  .القدس هستند پردازيم كه از جانب روح تجليات يا مظاهري مي

  

  تجليات

در رسالة اول پولس رسول به قرنتيان فصل دوازدهم، آيات     

در هر "فرمايد  كالم خدا مي.  القدس ذكر شده است ح، ُنه تجلي رو8-10

كند، مثالً  فرد، روح خدا به نوعي خاص براي خيريت تمام مردم تجلي مي

.  كند و به ديگري بيان معرفت القدس به يكي بيان حكمت عطا مي روح

بخشد و به ديگري قدرت شفا دادن، به يكي قدرت  به يكي ايمان مي

نبوت و به سومي عطية تشخيص ارواح را عطا اعجاز و به ديگري قدرت 

كند، به يكي قدرت تكلم به زبانها و به ديگري قدرت ترجمة زبانها را  مي
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و اما ) 10-7رسالة اول به قرنتيان فصل دوازدهم، آيات  ("بخشد مي

  :القدس تشريح مختصر هر يك از اين تجليات روح

 بياني است كه با حكمتي الهي :بيان حكمت -1

گفتار .  تواند ديگران را راهنمايي كند به همين علت مي.  اشدآميخته ب

تواند در  القدس ناشي شده است مي ار كه از روحد ايمانحكيمانة يك 

  .وضعيتهايي خاص باعث خيريت ديگران بشود

 بياني است كه معرفتي الهي در آن :بيان معرفت -2

.  يد باشدتواند براي پيشرفت ملكوت خدا مف وجود دارد به همين علت مي

تواند ديگران را متوجه  گيرد مي القدس سرچشمه مي كالم علم كه از روح

  .حقايقي از كتاب مقدس بكند و باعث خيريت آنان بشود

 اين ايمان ماوراء ايماني است كه باعث :ايمان -3

در اينجا ايماني مطرح است كه شخص را قادر .  شود نجات شخص مي

م كارهاي عظيم به او اعتماد  و براي انجاسازد تا ارادة خدا را درك كند مي

  .كند

ض مختلفي امرا از آنجايي كه :هداياي شفاها -4

 از فصل دوازدهم رسالة اول به قرنتيان، شفا بصورت 9وجود دارند در آية 

اران مختلف را د ايمانتواند  خدا مي.  جمع يعني شفاها ذكر شده است

  .يهاي مختلف شفا بيابندبعنوان وسيله بكار ببرد تا بيماران از بيمار

 توانايي الهي براي انجام كارهاي بزرگ :معجزات -5

باشد، بنحوي كه اين معجزات وسيلة تاييد پيغام نجات بخش مسيح  مي

  )20مرقس فصل شانزدهم، آية . (بشوند و خدا جالل بيابد

 در مورد نبوت يا اعالم كالم خدا قبالً :نبوت -6

 است كه هم در فصل دوازدهم نبوت عطية مهم و جالبي.  صحبت كرديم
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رساله به روميان و هم در فصل چهارم رساله به افسسيان دربارة نبوت 

  .خوانيم مي

 توانايي الهي براي تشخيص :تشخيص ارواح -7

سازد كه  ار را قادر ميد ايماناين عطيه .  ارواح خوب از ارواح پليد است

است و اش از خداوند  تشخيص بدهد كدام اعمال يا سخنان سرچشمه

  .اش از شيطان است كدام اعمال يا سخنان سرچشمه

 توانايي الهي براي صحبت به :اقسام زبانها -8

اول قرنتيان فصل .  (زبانهايي است كه براي صحبت كننده ناشناس است

  )28 و2چهاردهم، آيات 

 توانايي الهي براي ترجمة زبانهاي :ترجمة زبانها -9

  .باشد ناشناس مي

القدس بايد اين مطلب مهم را در نظر  هر روحدر مورد تجليات يا مظا

 از فصل دوازدهم رسالة اول به قرنتيان در 7داشته باشيم كه بر اساس آية 

 تجلي براي خيريت تمام مردمالقدس به نوعي خاص  هر فرد روح

بينيم كه عطايا بايستي براي خيريت ديگران و به  به اين ترتيب مي.  كند مي

در رسالة اول پولس به قرنتيان فصل .  ار بروندمنظور كمك به ديگران بك

خدا اعضاي بدن را طوري به هم "خوانيم   مي25-24دوازدهم، آيات 

شود تا به  تر بدن اهميت بيشتري داده مي مربوط ساخته كه به اعضاي پست

اين ترتيب در بين اعضاي بدن ناهماهنگي بوجود نيايد، بلكه تمام اعضاء 

  ."تقابل داشته باشندنسبت به يكديگر توجه م

فهميم كه هدف اصلي از بخشيده شدن عطايا  با توجه به اين آيات مي

عطاياي خدا بايستي در جهت تقويت .  تقويت كليساي عيسي مسيح است

نه اينكه بر اثر .  كليسا و اتحاد هر چه بيشتر ميان مسيحيان بكار بروند
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يايد و كليسا تضعيف استفادة غلط از عطايا، بين مسيحيان تفرقه بوجود ب

  .بشود

اران به مسيح زندگي د ايمانالقدس در وجود ما  خدا را شكر كه روح

اگر دائماً به او متكي باشيم .  برد كند و ما را به سوي كمال پيش مي مي

توانيم عطايايي را كه داريم به بهترين نحو براي خيريت ديگران بكار  مي

  .ببريم و باعث جالل خداوند بشويم

ي ما اين است كه شما برادر و خواهر مسيحي كه اين درس را دعا

ايد بتوانيد عطاياي خدا را براي منفعت ديگران بكار ببريد و باعث  خوانده

  .تقويت كليسا بشويد

  . آمين. فيض عيساي خداوند بطور روز افزون با شما باشد


