پاسخ های ایمان مسیحی " شماره پنجم "

سوال :آیا امکان دارد در مورد روح القدس و تکلم به زبان ها توضیح دهید؟ به عنوان مثال اعمال رسوالن باب  ۲آیه ۴
و ( ۱۱بخش اول)

جواب :چون خیلیها درباره این موضوع سوال مطرح کرده اند ،میخواهیم با هم و با دقت کتاب مقدس را درباره این
موضوع مطالعه کنیم،
هنگامی که گروه کامل شاگردان عیسی ،با وجد و شادی به زبانهای مختلف صحبت میکنند ،کسانی که آنها را نظاره
میکنند ،نمیتوانند درک کنند که این عطای روح القدس میباشد ،چرا که عقیده دارند که از زمان تبعید یهودیان به
بابل ،آسمان بسته شده و دیگر روح القدس به کسی عطا نمیشود ،به عنوان نمونه ،در اعمال رسوالن ،این جمله،
شاگردان یحیای تعمید دهنده را در شهر افسوس یادآوری میکنیم که پولس طبق ترجمه تحت الّفظی این جمله گفته
است " :ما نشنیدیم که روح القدس هست" ( اعمال رسوالن باب  ۱۱آیه )۲
برای اینکه بهتر بفهمیم موضوع چیست باید عهد قدیم را بررسی کنیم و ببینیم ،طبق سنت قدیم یهودیان ،چگونه این
ها عهد قدیم را در زمان عیسی توضیح میدادند.
در عهد قدیم می بینیم که ابراهیم پیغمبر بود و روح القدس بر او نازل شده بود ( آفرینش باب  ۲۲آیه  )۷و همچنین
بر نسل پر از ایمانی که از او به وجود آمده بود ( مزمور باب  ۱۲۱آیه  ۶و )۱۱
به تدریج می بینیم که به خاطر گناهان قوم ،حضور روح القدس کمرنگ و کمرنگ تر میشود(.اول سموییل باب  ۳آیه
)۱
البته در این زمان ،گروهی به وجود می آیند که رفتار عجیبی انجام می دهند و فعالیت پیغمبری را به صورت شغل
خود در آورده اند ( اول سموئیل باب  ۱۲آیه  ۱تا  ۷و باب  ۱۱آیه  )۲۲در اینجا باید یادآوری کرد که به مانند روز
پنجاهه این ها نیز با زبانهای تعجب آور صحبت میکنند ( اعداد باب  ۱۱آیه  ۲۱تا  ۲۱و اول سموئیل باب  ۱۲آیه  ۱و
 ،۶پادشاهان باب  ۲۲آیه )۱۲
و موسی که پیامبر بزرگی بوده و نشانه روح القدس در میان قوم خویش بوده است ( تثنیه باب  ۳۴آیه  ) ۱۲و خدا به
او قول میدهد که یک جانشین مثل او خواهد فرستد ( تثنیه باب  ۱۱آیه  )۱۱که مسیحیان اولیه عیسی را به عنوان
آن پیامبر بزرگ که از پیش اعالم شده و کامال پر از روح القدس بوده است میشناختند ( اعمال باب  ۳آیه  ۲۱تا )۲۳
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علیرغم این نجات که از راه موسی به قوم داده شده بود ،قوم خدا بعد از عهدی که در کوه سینا بسته شد ،بت پرستی
کردند و در نتیجه روح القدس فقط به  ۷۲پیر قوم همراه با موسیداده شد و فقط آنها این عطای آسمانی را داشتند و
شروع به نبوت کردند ولی این عطا برای یک زمان محدود بود و دیگر ادامه پیدا نکرد ( اعداد باب  ۱۱آیه  ۲۴تا )۲۱
اما چون گناه و بت پرستی عمیق تر شده است ،باز تدریجا ،تعداد پیامبران بر طبق ناله الیاس در زمان فرار او به کوه
حوریب خیلی کم میشود:

« ...به جهت یهوه ،خدای لشکر ها ،غیرت عظیمی دارم زیرا که بنی اسراییل عهد تو را ترک نموده ،ذبحهای تو را
منهدم ساخته و انبیای تو را به شمشیر کشته اند ،و من به تنهایی باقی ماندهام و قصد هالکت جان من نیز دارند » (
اول پادشاهان باب  ۱۱آیه )۱۲
عالوه بر این پیامبران دروغین نیز افراد و پادشاهان را گمراه میکنند ( اول پادشاهان باب  ۲۲آیه  ۱تا  ) ۱۲و در اینجا
به جای روح القدس در واقع روح پلید ،در آنها صحبت و عمل میکند ،پس کم کم باید بیشتر تشخیص داد که نبوت از
کجا می آید ( تثنیه باب  ۱۱آیه  ۲۱تا  ) ۲۲همانطور که پولس رسول بعدا خواهد گفت.
درست قبل از زمان تبعید ،خدا از راه ارمیای نبی اعالم میکند  « :انبیا باد میشوند و کالم در ایشان نیست پس به
ایشان چنین واقع خواهد شد » ( ارمیا باب  ۱آیه )۱۳
و روح دروغین ،کوشش میکند تا بدبختی و خرابی را بر قوم برگزیده نازل کند ( اول پادشاهان باب  ۲۲آیه )۲۳
از این پس تا ایام تبعید ،پیامبران بسیار کم و مشخص می باشند که اغلب توسط مردمان تعقیب و اخراج میشوند ،
همانطوری که خود عیسی نیز یاد آوری کرده ( متی باب  ۲۳آیه  ۳۱تا )۳۶
اثرات بت پرستی کم کم پیدا شده ،یعنی تبعید و دور از سرزمین موعود و بسته شدن آسمان  ،سکوت کامل خدا و
عدم وجود هر نوع نبوتی ،از نشانههای آن میباشد « :آیات خود را نمیبینیم و دیگر هیچ نبی نیست و در میان ما
کسی نیست که بداند تا به کی خواهد بود»( مزمور  ۷۴آیه )۱
در اینجا میتوانیم سرچشمه نا امیدی شاگردان یحیای تعمید دهنده را که قبال یادآوری کردیم را درک کنیم ،در واقع
سنت یهود تاکید میکند که بعد از تبعید ،حاکمان قوم برگزیده و کتابهای آنها ،بازتاب بیرنگ و ضعیف کالم پر
قدرت پیامبران قدیم که پر از روح القدس می بودند ،میباشد.
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با این همه ،همانطور که یاد آوری کردیم ،خدا به موسی قول داده بود که یک جانشین پر از روح القدس مثل او خواهد
فرستاد و از آن پس ،قوم برگزیده با امید ،یادآوری می کردند که خدا وفادار میباشد ،یوئیل نبی نیز به صورت کامال
روشن اعالم کرده بود که خدا به قوم خویش که در تبعید  ،از گناه پاک شده ،بخشش و برکت خواهد داد و آن وقت آن
مسیح موعود به عنوان پادشاه و خادم ،مانند داوود خواهد آمد و بر او روح القدس کامال خواهد ماند ( نبوت اشعیا باب
 ۱۱آیه  ۱و باب  ۲۴آیه  ،۱باب  ۶۱آیه  ۱و )۲
اینگونه آخرین مرحله از نجات افتتاح خواهد شد و او که می آید نه فقط پر از روح القدس خواهد بود ،بلکه توسط او
همان روح به همه داده خواهد شد.

این موضوع را در آینده در عهد جدید نیز برسی و مطالعه میکنیم .
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