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عطایای روح القدش
مطالعه  :اعمال ،باب8
عطایای روح القدش به شاگردان داده می شود.
در درص  02آهىختین که ده روس پض اس ػزوج ػیظی هظیخ به آطماو در روس پًطیکاطت،روح المذص به ػاگزداو داده ػذ .و دلیل آو به یاد آوردو دزف ها و اػمالی بىد که
هظیخ ايجام هی داد تا آياو يیش بتىايًذ به هماو طزیك به هزدم تؼلین دهًذ.ػاگزداو تىايایی ايجام هؼجشات را يیش داػتًذ (.هزلض،باب،63آیات64و )65هظیخ به آيااو تؼلاین
داده بىد تا " در تمام ػالن بزویذ و جمیغ خالیك را به ايجیل هىػظه کًیذ" (هزلض،باب،63آیه،) 62بذوو طزورػاو ایى وظیفه بظیار بشرگ بىد.به طىر لطغ هزدم به افزاد کن
طىاد هؼمىلی که در هىرد ػخـی که اس هزدگاو بزخیشايذه ػذه اطت ؿذبت هی کًًذ گىع يمی دهًذ  .همايطىر که هظیخ بزای ایًکاه ابباات کًاذ کاه پظاز خذاطات اس
هؼجشات اطتفاده هی کزد آياو يیش بزای اببات ایى دمیمت که فزطتاده ػذه تىطط خذا و ػیظی هظیخ هظتًذ اس ایى هؼجشات بهزه هی گزفتًذ .هؼجشات آيها يؼايه ای بىد که
بابت کًذ پیام آيها اس طىی خذاطت.ػیظی هظیخ لبل اس بزخاطتًغ به طىی آطماو به آيها گفت" :لیکى چىو روح المذص بز ػما هی آیذ لىت خىاهیذ یافات و ػااهذاو
هى خىاهیذ بىد ،در اورػلین و تماهی یهىدیه و طاهزه و تا الـای جهاو" (اػمال،باب،6آیه)5
در هزلض،باب،63آیه  02هی خىايین  ":و ایؼاو بیزوو رفته ،در هزجا هىػظه هی کزديذ و خذاويذ با ایؼاو کار هی کزد و به آیاتی که همزاه ایؼاو هی باىد،کالم را بابات های
گزدايیذ".
روز پنطیکاست
سهايی که ػاگزداو روح المذص را دریافت کزديذبه طزػت به طمت اورػلین رفته به یهىدیايی که بزای ػام پًطیکاطت جمغ ػذه بىديذ تؼلاین دادياذ.هزدم اس کؼاىر هاای
هختلفی آهذه بىديذ و ػاگزداو به سباو های آياو طخى هی گفتًذ.و همه هبهىت و هتؼجب ػذه به یکذیگز هی گفتًذ  :هگز همه ایًها که دزف هی سيًذ جلیلی يیظتًذ؟ پض
چىو اطت که هز یکی اس ها لغت خىد را که در آو تىلذ یافته این هی ػًىین ؟" اػمال،باب،0آیه  4و  . 5افزاد سیادی هتىجه ػذيذ که ػاگزداو به سباو هایی طخى هی گفتًذ
که هزگش آو را يیاهىخته بىديذ  .بًابزایى هی دیذيذ که روح خذا ػم ل هی کًذ.ایى لذرت طخى گفتى به سباو های هختلف به ػاگزداو کمک هی کزد تا کالم خذا را به هزدهی
اس تماهی هلت ها تؼلین دهًذ  .به ایى يذى هذایای روح المذص تؼلیماتؼاو را دمایت هی کزد.
هذایای روح المذص بزای بزپایی کلیظاهای اولیه يیش به کار بزده ػذ.
در يتیجه تؼلیمات روس پًطیکاطت تا  0222يفز تؼمیذ گزفتًذ (اػمال،باب،0آیه )16و ایى ػزوع کلیظا های هظیذی بىد.ایى گزوه بشرگ ایمايذار بزای پزطتغ درطت خذا به
یک راهًما ادتیاج داػتًذ .
يمی تىايظتًذ اس ػهذ جذیذ بیاهىسيذ چىو هًىس يىػته يؼذه بىد و پض هذایای روح المذص به ایمايذاراو اولیه داده ػذ تا به آيهاا در راه اياذاسی کلیظاا هاای اولیاه کماک
کًذ.در اول لزيتیاو،باب،60آیه  1تا  00پىلض رطىل يؼاو داده اطت که چگىيه افزاد هختلف ،هذایای هختلفی دریافت کزديذ او در اداهه خاطز يؼاو کزد که هز فزد بایذ در
راطتای خذهت به دیگزاو کار کًذ.در آیه  05هی گ ىیذ" :و خذا لزار داد بؼلی را در کلیظا،اول رطىالو،دوم ايبیا،طىم هؼلماو ،بؼذ لاىات ،پاض يؼمات هاای ػافا دادو و
اػايات و تذابیز و الظام سباو ها"
زمان های خاص
ایى یک سهاو خاؽ در راطتای تذمك اهذاف خذا بىد  .فمط چًذ هًاطبت ایى چًیًی دیگز در کتاب همذص وجىد دارد که خذا به هزدهايغ لىت هی دهذ به همیى خاطز
اطت که به افزاد ايتخاب ػذه ای تىايایی و لذرت خاؽ هی دهذ تا بزای ايجام کارهای ویژه بزای او کمکؼاو کًذ .ولتی آو کار تمام يؼىد لذرت و تىايایی خاؽ يیاش باه
پایاو يخىاه ذ رطیذ  .ػهذ جذیذ تذت تابیز الهاهات روح المذص يىػته ػذه اطت.اهزوسه ها هی تىايین در آو در هىرد سيذگی هظیخ،آهىسه های ػاگزداو و ياهاه هاایی کاه
ػاگزداو به کلیظا ه ای اولیه يىػتًذ بخىايین .اها ایمايذاراو تؼمیذی اولیه هیچ يظخه هکتىبی يذاػتًذ به همیى دلیل به رطىالو ايبیا و هؼلماو با تىايایی هاای خااؽ يیااس
بىد.ػطایای روح المذص در ایى سهاو ايجام ػذ :
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بزای اببات ایى دمیمت که کتاب همذص والؼی تذریض هی ػذ.



بزای دمایت اس تؼلیمات



بزای کمک به يىػتى ػهذ جذیذ.
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سهايی که هظیذیت به ببت رطیذ و ػهذ جذیذ کاهل ػذ ایى ػطایا پض گزفته ػذيذ و اهزوسه هیچ کض آياو را دارا يمی باػذ.
شاگردان عطایا را به ایمانداران تعمیدی دادند.
ایمايذاراو تؼمیذی ػطایا را با گذاػتى دطت ػاگزداو اس آيها دریافت هی کزديذ.در باب  5ايجام ایى کار را تىطط پطزص رطىل و یىدًا هی بیًین.یک ایمايذار به يام فیلیپض
(يه فیلیپض رطىل) در طاهزیه هؼغىل تؼلین بىد او هؼجشات سیادی را اجزا کزد تا تؼلیماتغ را بابت کًذ(.اػمال ،باب،5آیه )3داطتاو در جذول سیز اداهه پیذا هی کًذ:
اػمال
باب ،5آیه60

هتى کتاب
لیکى چىو به بؼارت فیلیپض که به هلکىت خذا و يام ػیظی هظیخ
هی داد ایماو آورديذ ،هزداو و سياو تؼمیذ یافتًذ.

باب،5آیه60

و ػمؼىو يیش خىد ایماو آورد و چىو تؼمیذ یافت همىاره با فیلیپض
بىد و اس دیذو آیات و لىات ػظیمه که اس او ظاهز هی ػذ در دیزت
افتاد

باب،5آیه 61و
62

اها رطىالو که در اورػلین بىديذ ،چىو ػًیذيذ که اهل طاهزه کالم
خذا را پذیزفته ايذ پطزص و یىدًا را يشد ایؼاو فزطتايذ و ایؼاو آهذه
به جهت ایؼاو دػا کزديذ تا روح المذص را بیابًذ.

باب،5آیه 63

سیزا که هًىس به هیچ کض اس ایؼاو ياسل يؼذه بىد که به يام خذاويذ
ػیظی تؼمیذ یافته بىديذ و بض.

باب،5آیه64

پض دطت ها بز ایؼاو گذارده ،روح المذص را یافتًذ

باب،5آیه 65و 66

اها ػمؼىو چىو دیذ که هذق گذاردو دطت های رطىالو روح
المذص ػطا هی ػىد.هبلغی پیغ ایؼاو آورده و گفت  :هزا يیش ایى
لذرت دهیذ که به هز کض دطت گذارم روح المذص بیایذ

باب،5آیه02

پطزوص بذو گفت :سرت با تى هالک باد چىيکه پًذاػتی که ػطایای
خذا به سر داؿل هی ػىد.

يکات
فیلیپض پیام خىع را بؼارت داد (خبز خىع پادػاهی خذا و فذاکاری
هظیخ) افزاد سیادی ایماو آورديذ و تؼمیذ ػذيذ
ػخـی به يام ػمؼىو ایماو آورد و تؼمیذ گزفت.ػمؼىو یک جادوگز بىد
(آیه )6و با ػؼبذه هایغ هزدم طاهزی را فزیب هی داد اها اس هؼجشات
راطتیى فیلیپض هتذیز ػذه بىد و درک کزد که او اس روح خذا لذرت هی
گیزد
همه رطىالو هًىس در اورػلین بىديذ (باب،6آیه )6پطزص و یىدًا بزای کمک
به فیلیپض بایذ به طاهزه هی رفتًذ.رطىالو دػا کزديذ که ایمايذاراو تاسه
تؼمیذ یافته يیش ػطایای روح المذص را دریافت کًًذ.
با وجىد ایًکه ػمؼىو و دیگزاو تؼمیذ گزفته بىديذ اها روح المذص را
دریافت يکزديذ  .ایى يؼاو هی داد که روح المذص به طىر خىدکار به همه
ایمايذارايی که تؼمیذ هی گزفتًذ داده يمی ػذ.
ایمايذاراو تؼمیذی جذیذ روح المذص را اس پطزص و یىدًا (ويه اس فیلیپض)
دریافت کزديذ.
با وجىد ایًکه ػمؼىو روح المذص را اس رطىالو دریافت کزده بىد يمی
تىايظت آو را به دیگزاو هًتمل کًذ و او هی خىاطت تىايایی ایى کار را بذطت
آورد.
پطزوص به او گفت که در اػتباه اطت که طؼی در خزیذو ایى تىايایی که اس
ػطایای روح المذص اطت دارد.ایى بذیى هؼًا بىد که با وجىد ایًکه او روح
المذص را دارا بىد اها باس هن اػتباه هی کزد.

اس ایى لظمت هی آهىسین که ػمؼىو که ػطایای روح المذص به او داده ػذه بىد يمی تىايظت آو را به کض دیگزی بذهذ.به طىر هؼابه فیلیپض هن که دارای تىاياایی هاای
سیادی در ايجام هؼجشات بىد ،يمی تىايظت آو را به کض دیگزی هًتمل کًذ.در ػىف پطزص و یىدًا بایذ راه سیادی اس اورػلین هیزفتًذ تا ػطایاای روح الماذص را باه ياى
ایماياو تؼمیذی بذهًذ.ایى اهز بابت هی کًذ که تًها افزاد ايذکی بلکه فمط رطىالو لادر به دادو ػطایای روح المذص به دیگزاو بىديذ.پض اس هزگغ ػطایا يمی تىايظت به
کض دیگزی هًتمل ػذه باػذ بًا بزایى بؼذ اس هذتی به آراهی ياپذیذ ػذ  .اهزوسه ػطایای روح المذص وجىد يذارد.
کرنیلیوش
اػمال ،باب 62يؼاو هی دهذ که پطزص رطىل چگىيه تىطط خذا آهىسع داده ػذ تا یک یىسباػی روهی کزيیلیىص را هاللات کًذ.کظی که بزای رطتگاری فزاخىايذه ػذه
بىد .تا آو سهاو تًها یهىدیاو تؼمیذ داده ػذه بىديذ سهايی که پطزص با او و غیز یهىدیاو دیگز ؿذبت هی کزد" روح المذص بز هماه آياايی کاه کاالم را ػاًیذيذ يااسل ػاذ"
اػمال،باب،62آیه . 11غیز یهىدیاو ػزوع به ؿذبت در سباو های دیگز کزديذ،پطزص و همه کظايی که با او بىديذ " در دیزت افتاديذ اس آيکه بز اهت ها يیش ػطایاای روح
المذص اكافه ػذ .ایى یک يؼايه بشرگ اس طزور بىد که غیز یهىدیاو يیاش های تىايًاذ هظایذی ػاىيذ.به همایى خااطز پطازص دریافات کاه آيااو يیاش بایاذ باا آب تؼمیاذ
بگیزيذ.همايطىر که باب  5اػمال يؼاو هی دهذ ػطایا فمط هختؾ ایمايذاراو تؼمیذی بىد.و به ؿىرت خىدکار در تؼمیذ به افزاد داده يمی ػذ.
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پایان هدایا
در ايتهای لزو اول هظیذیت ببت ػذه و ػهذ جذیذ کاهل ػذه بىد و بؼذ اس آو خذا تىطط کالم يىػته ػذ ه اع کتاب همذص هزدم را هذایت و راهًمایی هی کزد .بًابزایى
ػطایای روح المذص پض گزفته ػذ .پىلض رطىل يؼاو هی دهذ که ػطایا هىلتی بىده ايذ.او هی گىیذ که آيها داده ػذيذ  ":بزای تکمیل همذطیى،بزای کاار خاذهت،بزای
بً ای جظذ هظیخ،تا همه به یگايگی ایماو و هؼزفت تام پظز خذا و به ايظاو کاهل به ايذاسه لاهت پزی هظیخ بزطین" افظظیاو،باب،1آیات  60و  . 60ػبزايیاو،باب،3آیه 2
ػطایا را به ػًىاو "لىات ػالن آیًذه " تىؿیف هی کًذ.که يؼاو هی ده ذ در پادػاهی خذا هذایای بیؼتزی خىاهذ بىد بًا بزایى اگاز هاذایا پاض گزفتاه ػاذيذ اهاا در سهااو
باسگؼت هظیخ دوباره داده هی ػىيذ  .پض اهزوسه ها در سهايی هظتین که آيها وجىد يذاريذ  .پىلض به لزيتیًیاو يىػت ":هذبت هزگش طالط يمی ػىد اها اگز يبىت ها باػذ
يیظت خىاهذ ػذ و اگز سبايها ايتها خىاهذ پذیزفت و اگز ػلن سایل خىاهذ گزدیذ ".اول لزيتیاو،باب،60آیه .5آیه  5يؼاو هی دهذ که ػطایای روح الماذص پاض گزفتاه
ػذيذ.آیه  60يؼاو هی دهذ که ایماو ،اهیذ و هذبت بالی هی هايذ ":.و الذال ایى طه چیش بالی اطت ،یؼًی ایماو و اهیذ و هذبت اها بشرگتز اس ایًها هذبت اطت ".بًاا باز
ایى به اهیذ و ایماو بیؼتز اس ػطایای روح المذص يیاسهًذ اطت.اها هًگام باسگؼت هظیخ دیگز به آيها ادتیاجی يذارین (.چىو اهیذ ها باسگؼت هظیخ اطت و ایماو داریان
که ایى اتفاق خىاهذ افتاد) پض در سهايی بیى ایام رطىالو و باسگؼت ػیظی هظیخ ػطایای روح المذص گزفته خىاهذ ػذ  .ها يبایذ اس ایى والؼیت که ػطایای روح المذص
هىلتی بىديذ هتؼجب ػىین  .در هتی ،باب 62هی خىايین که هظیخ به دواسده ػاگزدع لذرت ايجام هؼجشات را داد .ایى لذرت سیاد با آيها يمايذ .چىو در پًطیکاطت دوباره
به آيها داده ػذ.
آیا کسی امروزه مالک هدایا است ؟
بؼلی ادػا هی کًًذ که اهزوسه ػطایا را در اختیار داريذ .به خـىؽ ادػا در طخى گفتى به سباو های هختلف و ػفای بیماراو سیاد اطت.چگىيه های تاىايین ایاى ادػاا را
آسهایغ کًین؟
ا
 -6هؼجشات در کتاب همذص کاهل و ؿذیخ بىديذ و هزگش با ػکظت هىاجه يمی ػذيذ ،کىراو بیًا هی ػذيذ و ػالو لادر به ایظتادو بىديذ و همه به طاىر کاهال
درهاو هی ػذيذ .دتی هزدگاو يیش سيذه هی ػذيذ.اها اهزوسه هیچ کض يمی تىايذ هزدگاو را سيذه کًذ و هؼجشاتی همايًذ هزلض،باب،63آیه 64و  65ايجام دهذ":
و ایى آیات همزاه ایمايذاراو خىاهذ بىد که بًام هى دیى ها را بیزوو کًًذ و به سباو های تاسه دزف سيًذ و هارها را بزداريذ و اگز سهز لاتلی بخىريذ كزری به ایؼاو
يزطايذ و هزگاه دطت ها بز هزیلاو گذاريذ ػفا خىاهًذ یافت
 -0ػطایا ی روح المذص بزای کمک به کلیظا های والؼای داده ػاذ.همیًیى
يؼايه ایى بىد که کلیظا های راطتیى به کالم خذا ایماو داريذ.و آو را تؼلاین
هی دهًذ.اکثز چیش هایی که هزدم اهزوسه ادػا بزداػتى لذرت آو را داريذ در
کتاب همذص تؼلین داده يؼذه اطت .بًا بز ایى ادػای آيها بی اطاص اطات
.هظیخ هؼذار جذی در هىرد ادػاهای دروغیى در ػطایاای روح الماذص
داده اطت  .هتی ،باب،4آیات  06تا 00

هتی،باب،4آیات 06تا 00
يه هز که هزا خذاويذ خذاويذ گىیذ داخل هلکىت آطماو گزدد بلکه آيکه اراده
پذر هزا که در آطماو اطت بجا آورد.بظا در آو روس هزا خىاهًذ گفت خذاويذا
،خذاويذا آیا به يام تى يبىت يًمىدین و به اطن تى دیى ها را اخزاج يکزدین و به يام
ً
تى هؼجشات بظیار ظاهز يظاختین.آيگاه به ایؼاو ؿزیذا خىاهن گفت که هزگش
ػما را يؼًاخته ام ای بذ کاراو

عطایای روح القدش هرگس مردم را مجبور به کار درست نکرد
افزاد خاؿی در کتاب همذص ػطایا را اس خذا دریافت کزديذ اگز چه هیچ کذاهؼاو به خاطز ػطایا ايظاو بهتزی يؼذيذ در ػهذ ػتیك به هزد ها هذایایی داده ػذ
تا به آياو در طاخت خیمه کمک کًًذ اها با ایى وجىد آيها اس خذا يافزهايی کزديذ و در ؿذزا هزديذ.پىلض رطىل و پطزص رطىل هز دو ػطایا را داػتًذ اها هزگش
بزای ايجام بهتزیى چیش با ه ن هىافك يبىديذ.پىلض،پطزص را هتهن به اػتباه ايذاختى هزدم و يؼاو دادو هثال های اػتباه هی کزد.پض دتی رطىالو يیش که ػطایا
را داػتًذ اػتباه هی کزديذ (غالطیاو،باب،0آیات  66تا  ) 61ػطایای روح المذص هزگش به هذف درطاتکار کازدو هازدم باه آيهاا داده يؼاذ.ها سهاايی درطاتکار
هذظىب هی ػىین که با اطتفاده اس اختیار خىد راه خ ذا را ايتخاب کزده و آو را اطاػت کًین.فمط در چًذ هىرد در کتاب ،خذا ػزایطی ههیا کزد تا هزدم لادر به
ايجام هؼجشات باػًذ .دتی افزاد بشرگ خذا هايًذ ابزاهین و داود هیچ هؼجشه ای يذاػتًذ و با ایى وجىد خذا آياو را درطتکار هؼزفی کازد .تاابیز کاالم خاذا باز
سيذگی هاطت که هی تىايذ ها را تغییز داده تا تبذیل به کظی ػىین که خذا را خؼًىد هی کًین.
خدا همچنان در کار است
روح خذا همیًاو در کار اطت.تمام هخلىلات را سيذه يگه داػته اطت.ایىب،باب،01آیات  61و  62يؼاو هی دهذ که اگز دمایت خذا اس هخلىلاتغ يبىد همه
چیش اس بیى هی رفت .خذا تىط ط روح خىد تمام اتفالات جهاو را کًتزل کزده و هذفغ را به تذمك هی رطايذ.و همیًیى تىطاط روح خاىد پاطاخگىی دػاای
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دروس آموزشی کریستادلفین بر اساس کتاب مقدس
درس بیست و یکم -عطایای روح القدس

ایمايذاراو يیش هی ػىد.اگزچه خذا دیگز به سياو و هزداو تىايایی های خاؽ و لذرت روح المذص را يمی دهذ.خذا اس طزیك کالهغ با ها طخى هی گىیاذ.پض
ادتیاج به هیچ رابط دیگزی يذارین.

خالصه
ػطایای روح المذص به افزاد ايتخاب ػذه خاؿی در سهاو خاؽ داده ػذ.تا به آيها بزای ايجام کار های هؼخؾ بزای خذا کمک کًذ ولتی آو کارها به اتمام
رطیذ لذرت و تىايایی های خاؽ يیش به اتمام رطیذ .اهزوسه هیچ کض هذایای روح المذص را در اختیار يذارد.
آیاتی برای مطالعه
اول لزيتیاو،باب،60آیه5
اول لزيتیاو،باب 60و 60
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