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 القدس و کار او روح 
 عتیق  القدس در عهدروح  :1درس 

 آر. سی. اسپرول دکتر 

  م ی زندگ  يهابه سال  ارم،یکنم، گذشته رو به خاطر ب  یگذشته دلتنگ   يدارم برا  لیتما  شتریب  شم، یتر ممسن   یهرچ
البته که    کنم،ی کار رو م  نی کردم و هر بار که ا  ریگ  یفکر کنم که در دوراه  یاتیو تجرب  هایمانینگاه کنم و به پش

  ر یی تغ  ياگه ید  ی از هر دوراه  ش یرو ب  م یکه زندگ  هست   یمهم  ار یبس  داد یرو  کنه، ی توجهم رو جلب مه  ک   ي ز یچ  کی
 بود.  حیآوردنم به مس  مانیاون هم ا وداد  

هر    شناختم،ی م  که یاتفاق افتاد، با هر کس  نیا  ی وقت  ادمهیو رو کرد و    ر یرو ز  میزندگ  نیکه البته ا  نه یا  منظورم 
نداشت و البته    ياده یفا  یکنم، ول   تیهدا  حیکردم اونها رو به طرف مس  ی م و سعبت کردکه داشتم، صح  یدوست

متفاوت از    ياچون او در دانشکده   ودختر بودم    نیبود که نامزد داشتم و پنج سال با ا  ن یمن ا  ي که بحران فور
  ن یا  نکه یدادم و ا  حیرو توض  حیمس  آوردنم به   مانیا  تی موقع   ات، یاو نامه نوشتم و با جزئ  ي من بود، برا  يدانشکده

 داره.  ی چه مفهوم زهایچ يه ی ما و بق يرابطه  يبرا

و نامه و  تلفن    قیاز طر  ،يادیز  يهامن کالً عقلم رو از دست دادم، پس ماه   کردی متوجه شدم که او فکر م  بعداً
  يبه مدرسه   ومد وما ا   ينشکده و بعد او به دا  دم،یرس ی نم  ياجه ینت  چیبا او داشتم و به ه  ي ادیمباحثات ز  ره،یغ

 ما در دانشکده اومد.   مقدس کتاب

و با    کردم،ی دعا م  تیموقع ن یاو و ا يزانوهام برا يعصر اون روز به دنبالش رفتم، و اون روز در طول صبح، رو من
ستا نسبت به  آورد. و من با او ازدواج کردم. اما واکنش وِ  مان یا  حیزن در اون جلسه به مس  نیا  ، يل خشنود کما

 . ادمهیآوردنش رو  نمایا

واکنش جالب    نیو من فکر کردم ا ". هیالقدس کروح  فهممی حاال م" کلمات رو به من گفت، او گفت:   نیبعد، ا روز
ها به اون فکر کردم، چون او  در طول سال  شتر یو ب  کنه یم  داریب  حیکه شخص رو بالفاصله نسبت به مس  ه یو جذاب
 بود.  دهی القدس شنروح  يبزرگ شده بود و درباره  سایکل  ط یدر مح

ما القدس نداشت. ااز روح   یادراك شخص  امابود،    دهیالقدس شنرو به نام پدر و پسر و روح   ی ثیبرکت تثل  يدعا  او
بر    يمرور "  کنم،ی م  یدرسمون رو معرف  ي بخش بعد   کهیاالن در موردش صحبت کنم، درحال  خوامی که م  يزیچ
که    ي ز یچ  م،ینامی القدس مشخص و کار روح   يمطالعه   ا ی  "یاس القدس شنروح "هست که    يانه ی زمدر    "اتیاله

 ".هی القدس کروح  دونمی حاال م "به من گفت:   ي داریب يتجربه  نیوِستا در ا
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  ار یتصور بس  ت یحیمس  يدرباره   ایچون اگه دن  ".هیالقدس چروح   دونمی حاال م "مهمه که او نگفت:    نیبه نظرم ا  و
فقط قدرت فعال    ای  ه یرشخصیغ  يرو ین   کی   کهالقدسه  روح   ی ما نسبت به نوع  دگاهی داره، اون تصور، د  ینادرست

 .شهیهست، درك نم یاله ث یتثل یعضو شخص که  ی قی شخص حق ک یخداست، اما به عنوان 

  ي به نحوه   کنه، ی بت م القدس صحروح   يدرباره   ي چطور  یسیکه ع  د ینیبب  د، یبر  د یعهدجد   م یاگه به تعل  دوباره، 
  یی او کارها  و   کنهی اشاره م  "او"القدس به عنوان  که به روح   ییجا  د،یالقدس نگاه کنروح   ينگارش رسوالن درباره 

شخصه، در    ک ی  يدهنده   لیکه تشک  یی زهایچ  ي داره. همه  یق یداره، عال  ی . اراده داره، دانش و آگاهکنهی رو م
 شده.  نسبت داده القدس روح  ي به خدا مقدس کتاب

از سه    یکیهست،    ی. او شخصستین  "ز یچ  کی"که او  نهیا  م، یدس درك کنالقروح   يدرباره   د یکه با يز یچ  نیاول
الوه در  گ  یکی  حاال،هست.    تیشخص  نکات  مطالعه   جیاز  در  رابطه روح   يکننده  در    نیب  يالقدس،  روح  عمل 

 در زمان حاله.   انیحی مس یو زندگ د یالقدس در عهد جد ظهور روح  يو نحوه  قیعهدعت

  ي به عنوان آماده ساز نیااختصاص بدم،   قیالقدس در عهدعتاز کار روح  يتصرمرور مخرو به  یزمان خوامی م پس
چون در    م،ی به ابتدا برگرد  د ییایما مکشوف شده. اما ب  ي برا  د یهست که در عهدجد   ی روح به شکل  شتریدر درك ب

 .میش ی القدس مواجه مروح  يخدا يمقدس درباره کتابابتدا، ما اول با مراجع  

کلمات    نیکه ا  شیدایپ  کی اوله. در باب    يدر صفحه   نی کجاست. ا  ن یا  د یدونی م   قاًیا دق ه اکثر شممطمئنم ک  من
  يه ی دو آ  نهایا  "لجه.  يبر رو  یکیبود و تار  ریو با  یته  نی . و زمد یرا آفر  نیدر ابتدا، خدا آسمانها و زم":  میخونی رو م

 دادم.  حیوضت نهایدر مورد ا گه ید يهاهستند. من در مجموعه  شیدایاولِ پ

القدس  کل موضوع شخص روح   يرو درباره   یو کتاب  م،یپرداخت  نی، به طور خالصه به ا"خاك تا جالل "  يمجموعه   در
 .  بپردازمبا او   مون یی ارویرو نیبه اول خوامی الن م هست. اما ا "القدس راز روح "نوشتم که اسمش 

 موضوعه.  ي درباره   حیتوض  کی نی. اد یررا آف  ن یها و زمدر ابتدا خدا آسمان گه یبه ما م مقدس کتاب

  ر یو با  ی ته  نیو زم "شده،    شیدایمفسران پ  رتیباعث ح  یمشکل سازه و کم   ی به نوع  نیا  ش، یدایپ  2  يه یدر آ  و
اما   گم، یرو م ن یا تش یمن به خاطر معروف د، یدونی ممعروف رو    "شکاف يه ی نظر". شما "لجه ي بر رو  ی کیبود و تار

، سقوط هست،  2و    1  يه یآ   ن یکه ب  کنهی م  انیرو ب  دهیا  ن یانداره،    يادیاعتبار ز  یقدس مبکتا  اتیاله  ي ایدر دن  نیا
 هست.  1 يه یآ  کنه،ی اشاره م نشیکه به آفر  شیدایدر پ ی واقع  يه یتنها آ  نکه یو ا

  شه، یشکاف که از موضوع منحرف م   يه ی. اما در نظرفتهیشکاف اتفاق م  نیا  نیکه ب  ند نکی اشاره م  ي زیبه چ  ه یبق
شده.    ف یتوص  ر یو با  یو ته  ی کیتار  يهادر مقوله   ن یبود. ا  د یدر کشمکش خواه  نظم ی خلقت ب   ر یتصو  ن یهنوز با ا

 لجه.   ي بر رو یکیبود و تار ریو با ی ته نیزم
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و    د یتماشا کرد  PBS  ونیزی، در  تلو "هانیک"از کار کارل ِسگِن رو به نام    ییاهقسمت  یاز شما قطعاً گاهگاه  یبعض
همتاک  یحت  د یشا با  رو  سِگِن  معروف  نشدن  یکتاب  د،یخوند   "هانیک "نامِ    به   عنوان   نیب  مهار  طور  به    ، یکه 

 . کردی دفاع نم تیحیمس  که کارل ِسگِن از د یاریم  ادیبه  د،یید. و اگه با کار کارل ِسگِن آشناکتاب بو   نیپرفروشتر

  ي که درباره   ییزهایاز چ  یک یکنه.    ي گذار  ه یرو پا  شیعلم  يهاه ی تا نظر  شد یدانشمند بود و به مذهب متوسل نم  او
که    کنهی م  انیرو ب ز یجمله تعصب آم نیا، "هانیک"اول کتابش به نام  يکه در صفحه  نه یمن جالب بود، ا ي او برا
  ن یو هرج و مرج، فرق ب  هانیک  نیو فرق ب  "هست، نه هرج و مرج   هانیک"  م،یکنی م  یکه ما در اون زندگ  یجهان

 هست.  ینظم و سردرگم

که   یجهان ته  نیب  ،ییروشنا  محض و  یکیتار نیفرق ب  ،یمقدس کتاب   يهاو شکل، و در مقوله   یشکلی ب  ن یب  فرق
از ثمره   یمهمه و جهان  ي زهایاز چ  یخال  تاًینها القهخا  يکه پر و مملو  آ  نجای. پس  پ  اتیدر    ش، یدایاول کتاب 

 . میرو دار هانیشگرف از ک ياه یاعالن

ا  و در  اصل   يه یآ  که  مینیبی م  ن اهیک  يه ی اعالن  نیما  م  تیاول،  اعالم  رو  شُله   کنه، ی جهان  که    يقلمکارنه آش 
  نطور یکه ا  کنند ی فکر م فراد  از ا  ی لیچنانکه خ  کنه، ی رو خلق م  هان یک  ، ییو به طور جادو شهیخود منفجر مخودبه 

  م؛ ی رو دار  لمشک  نیز ما ارو خلق کرد. اما هنو   ایخدا، دن  یعن ی  ،ی نظمه، نه سردرگم  يسنده یکه نو  ی بود، اما کس
 ؟ یلجه بود، تا به ِک   يبر رو  یکیبود، تار ریو با ی ته ایدن

  ي کلمه  حاال، "ا را فرو گرفت.دا سطح آبهو روح خ". مینیبی القدس رو مروح  يبار خدا نیاول يبرا  ، يبعد  يه ی آ در
  ی که وقت ياده یت. همون اهس   "تخم نشستن  ي رو"  يکلمه  م،یکنیم  دایپ  د یفروگرفتن که در عهدجد  يبرا   گهید

در ناصره فرستاده شد و به او گفت که قراره مادر بشه و او    ی زن دهات  ن یا  دار یفرشته از طرف خدا به د  لیجبرائ
 شه یم ي نطوریا ": گهیم  میفرشته به مر و  "ام؟اخته را نشن يو حال آنکه مرد   شودی نه مچگو نیا"گفت:  

فعل که    نیو ا  "متعال خوانده خواهد شد. ي آن مولود مقدس، پسر خدابر تو خواهد آمد... از آن جهت  القدس روح 
  يدکننده یقدرت خالق و تول   ي برا  نجایرو داره که ا  یهمون مفهوم   اد، یالقدس گفته شده که بر او مروح   يدرباره 

اون    ي رو   ا ی  ره یگی و فروم  شه یم  ر یو با  یته  ، یکیتار  ط یشرا   ن یا  وارد القدس  روح   يخدا  نکه یروح خدا بکار رفته، ا
حاصل کنه، روح هم نظم و ماده   يباردار  نیرو از ا اتیتا ح   نهیش یهاش مجوجه  يهمونطور که مرغ رو نه،یش ی م

 "بشود. ییروشنا": گهیو خدا م   هکنی م  د یو نور تول

  يه سند ینو  گه،یم  د یالقدس، همونطور که عهدجد که روح   مینیبی شد. اما دوباره م  داریپد   ییشد، و روشنا  ییروشنا  و
  ، ینظمی هست که از ب   یکه روح خدا، روح   م یدرك کن  د ی. و ما باکنهی نم  د ی. او هرج و مرج تولستین  یسردرگم

 ق یپس او در عهدعت  حاال،  . ارهیبه وجود م  ییروشنا  ،یکی از تار  اره، یبه وجود م  يزیچ  ، یستیاز ن  کنه، ی م  جاد ینظم ا
آوردنم خوندم،    مانیرو بعد از ا  مقدس کتاب که    يبار  نیاول   ادمه،یکه    يزیچ  نیالبته اول  کنه؟ی عمل م  يچطور
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ترسناك    ر یکتاب داستان، تحت تأث  کیام، مثل خوندن  مطالعه   ن یقرار داد. در اول  ر یمن رو تحت تأث  زهایچ  ي سر  کی
 رو دوست ندارند.   قیعهدعت يخدا گنیبه من م شهیمردم هم که   شنومیبودن خدا قرار گرفتم. من م 

خوندم و    مانداریا  ک یمن اون رو به عنوان   د،یدونی و بدجنسه. اما م یو عصبان  ند یکه او ناخوشا  کنند ی فکر م   اونها
از گناهکار بودن    داًینکرد، چون شد   تم یهرگز اذ  ن یو ا  خوندمی دا م عدالت خدا و خشم خ  ات یتجل  ن یا  يدرباره 

  قیدر عهدعت  ينطور یکه کامالً مقدسه، ا  ییخدا  نیکه ا  بود   ستهیدرك کنم که کامالً شا  تونستمی خودم آگاه بودم، م
 در برابر گناه واکنش نشون بده.  

  د،یبه ذهنم رس   مقدس کتاب  يکه با مطالعه   ي زیچ  نیاول  ز،یچ  ن یاول  نکردم. چون   یتیشکا  چ یمورد ه  نیدر ا  من
  شن، یاز افراد متوجه م  یلی پدر توجهم رو جلب کرد و هرگز همونطور که خ  يخدا بود. شکوه قاطع خدا  تیقدوس 

  قدرت قدرت بود،    يده یرو جلب کرد، ا  توجهم  قیدوم عهدعت  يکه در مطالعه   ي زیچ  نی رو کنار نذاشتم. اما دوم  نیا
 خدا، قدرت قاطع خدا.

اوکالهاما    التیا  يهاکه در دشت  یطوفان  ای  میمثل کوه سنت هِلِنز رو دار  یانفجار آتشفشان  ایطوفان    ایزلزله    یوقت
که چه    د ینیبی پهناش بود و م  ل یما  ک ی  ي شکل که به اندازه   ی فی ق  ي گزارش دادن ابرو    افت ی  ان یو کانزاس جر

 .د یریگی ر مقرا عتی قدرت طب ر یشد، و تحت تأث  جاد یطوفان ا نیبا ا ی بتیمص

اتفاق  عتیبا قدرت متعال خداوند کل طب   سه یدر مقا  زها یچ  نیا  اما از هر  فراتر  ا  ی که  هست و در    اره یس   ن یدر 
  ق، یقدرت در عهدعت  نیکه ا  د ینیبی . و مستین  ياد یز  يز یامور، قدرت داره جهان رو خلق کنه، چ  ی هانیک  يگستره 
به عنوان    "س یدونام"  يکلمه  و شده.    ده یخدا نام  "سِیدونام"  ی ونانیالقدس ظاهر شده که به  با اصطالح روح عمدتاً  

  ي از کلمه   ، یسیانگل  يکدوم کلمه   که به نظرم   د یحدس بزن  د یتونی روح قدرته. و شما م   او   ترجمه شده.   "قدرت"
مثل    ن یبه نظرتون ا  ایآ  -اد یکلمه م  نیاز ا  یسیانگل  يکلمه   کدوم   د یحدس بزن  د یتونی . مادیم  "سیدونام"  یونانی
هست که    ی سیانگل  يکلمه   ک یبه نظرتون مثل    ای؟ آ"سی دونام"  د،ید یهست که تا حاال شن  یسیانگل  يکلمه   کی

 . د یکمکم کن  -نا ي دا - يدا  ؟ یچ م یکن  لیتبد  "يوا"به   رو "وی "اگر  د؟ید یتا حاال شن

کن  یچ روشن  اگه  مقدرت  یلیخ   د،یرو  منفجر  و  شد تینامید  شه؟ی منده  متوجه  خوبه.  دمی!  کلمه تینامی.    ي . 
  ن ی. چون اد یاریرو بدست م  تینامیو د  د ید یم  ر ییفقط چند تا حرف رو تغ  شه،یمنتقل م  یسیبه انگ   "سیدونام"
  ن یکه ا  مینیبی . خُب، ممیش ی باهاش مواجه م  مقدس کتابالقدس در  روح   يبا قدرت خداکه در مواجهه    هیزیچ
 : قدرت خلقت. میرو مشخص کرد شی کی قه، ی به دو طر عمدتاًظاهر شده،  قیرت که در عهدعتقد 

. حاال  بخشهی قدرت م  قیکننده در عهدعت  ه یفد   ند یالقدس، فعاالنه به فراروح   کهییهست، جا  ه یقدرت فد   یدوم  و
مقام    ق،یسه مقام در عهدعت  نیکه ا  . و گفتم میکاهن و پادشاه پرداخت  ،ی نببه عنوان    ح یمس  يم سه گانه به مقا

 ها بودند.واسطه   يبرا ییهامقام کاهن و مقام پادشاه، مقام  ،ینب
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درباره   ياگه ید  ز یچ  خوامیم  حاال همگ مقام   نیا  يرو  اونها  بگم.  اون  کیزماتیکار  يهامقام   یها  همگ بودند.    ی ها 
  ک یزماتیکار  يهاکاهن و پادشاه، تنها مقام   ،ی نب  و   ه؟ یحرف چ   ن یبودند. حاال منظورم از ا  ک یزماتیکار  يهامقام 

رو    ياگه ید  ک یزماتیاز مسح پادشاهان، رهبران کار  شیپ  ل،یخاص در اسرائ  يدوره   ک ی نبودند. اما شما در طول  
که متعلق به    ستین  یمعن  نیبودند، به ا  کیزماتیاونها کار  میگی م  ی. حاال وقتشدند ی م  دهیکه داوران نام   د یداشت

 .  ستین  نیبودند؛ نکته ا یکاستیپنط يسایکل

  ي رینظی به طرز ب  کهیبودنه. کسان  داره یمربوط به مفهوم عط  کههست.     یونانی در    "زمایکار"مفهوم اصطالح   نکته،
  ي بزرگ و قدرتمند   يکه کارها  افتیقدرت    روح خدا بر او قرار گرفت و  القدس مسح شدند. شمشون،توسط روح 

از جانب    کیزمات یکار  يه یعط  ایخودش نبود، بلکه به خاطر مسح    يو شناخته شده   یع یتوان طب   رو انجام بده که با
 بود.   اخد 

انب  در شون به اونها  خدمت   ي القدس براالقدس بر اونها اومد، روح روح   ی بود. وقت  نطور یهم هم  ایمورد جدعون و 
ب روح د یخشقدرت  برا .  رو  کاهنان  روح   يالقدس،  کرد.  مسح  مخدمت  مسح  رو  پادشاه  کار    کرد ی القدس،  که 
بود،    یداشت، موس   یکیزماتیکار  يه ی طع  قیاز همه در عهد عت  ش یکه ب  ی رو انجام بدن. و البته کس  شونیپادشاه

 کنه.  ي خروج رهبر ي قومش رو برا  تاکرد  افتیدرت رو از خدا درق نیکه ا

که در طول    م ینیبی م  کرد، ی کار م  قیدهنده در عهدعت  هی د به طور ف  نجایکه ا  ی نوع قدرت  نینشون دادن ا  يابر  حاال،
 نها یاطر ابه خ  ،ی به نوع  یرو مشاهده کرد و معلومه که موس   یموس   يکارها  يهمه   ترون،یِپدرزنش،    ،یخدمت موس 

 يمن همه   ، یدون  یم"داد و گفت:    حیوضت   ترونیبه    و  کردی افتخار م   شیاز خودش خشنود بود و به دستاوردها
  ي اونها رو برا کنم، ی کار رو م  نی. اکنمی دادم، نزد خدا شفاعت م   عتیاونها شر به کنم،ی م  ي جرات قوم رو داورمشا

من متوجه شدم که کار تو خوب    ،یموس "به او نگاه کرد و گفت:    ترونیکردم، و فالن و فالن... و    يخروج رهبر
نفر رو    زارکه صدها ه  ادهی ز  یل یمرد خ کی  يبرا"او گفت:    ست؟یکه خوب ن  هینظورت چم  ست؟یخوب ن  ".ستین

به گروه   یکن  یسازمانده  ،يداد  لیرو که تشک  يد یملت جد   نیا  د یبا  توکنه.    يرهبر اونها رو  تر  کوچک   يهاو 
 ".یکن م یتقس

رو که    يمرد   70که    شهی م  تیهدا  یکار رو انجام بده. پس موس   ن یا  گهیم  یالقدس به موس با الهام خدا، روح   و
رو    یمن روح القدس   ،یموس "که    نهیا  گه،یکه خدا م  ياقوم بشن، و نکته   خیخودش جدا کنه تا مشا  يبرا  ،شناسهیم

جماعت و اجتماع، در کنار تو    نیتا اونها بتونند به ا  کنمی م  م یمرد تقس  70  نیا  نی ب  و   دارمی که بر توست، برم 
 "خدمت کنند.

  11طنزهاش در اعداد باب    يو همه   اتیو گزارشش با جزئ  قه یعتعهد   خ یدر تار  یمهم  ی لیخ  ی انمقطع زم  نیا  حاال،
منتقل    گهید  خیمشا  70و به    داره یهست، برم  یرو که بر موس   ی. روحکنهی کار رو م   نی هم  قاًیخدا دق  کهییجاهست،  

 کرد.  جادی ا ی بحران ک یدر اونجا   نیو ا  کنند ی و اونها نبوت م  کنهی م
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. حاال،  دهیرو انجام م   یخاص  ي که عملکردها  م ینیبی القدس رو مروح   ي ت مسح کننده چه خبره، دوباره قدر   نجا یا  اما
ا  نه یا  کنه، ی گم مکه ما رو سردر  ییزهایاز چ  یکی القدس در  روح   ينفر توسط خدا  ک ی  نکهیکه فقط به خاطر 

که    ستین  ی معن  ن یه، به ارو انجام بد   ف یتکال  نیاز ا  یکه بعض  افتهی  ییتوانا ای  افتهیقدرت    ایمسح شده    قیعهدعت
 هستند.  مانداریضرورتاً ا  ای افتند یکه ضرورتاً نجات   ستین یمعن  نیالقدس متولد شدند، به ااونها از روح 

  ی که کسان  مینیبی م  ییرو در جا  نیالقدس بر شائول قرار گرفت و بعد شائول رو ترك کرد. ما اکه روح   مینیبی م  ما
  مانداریتاً انوع که ضرور  نیاز ا   ياگه یافراد د  و  کردند ی القدس نبوت مالهام روح   ته، تحت قدرت ومثل بلعام، ناخواس 

 .ستند ین

عطا شده بود،    ماندارانیکه به ا  یخاص  يه ی بود، عط  هیعط   کیدر اکثر مواقع    ق،یالقدس در عهدعتمسح روح   پس
عمل   د یدر عهدجد   نیکه چطور ا  د ید  م یاه. و ما خونبود  ی کیتولد دوباره    ي ه یو با عط  مانداران، یاما نه فقط به ا

 . کنهی م

  ک ی اول، روح به عنوان    ق،یکه در عهدعت  مینیبی چون م  م، ینیبیم  د یو عهدجد   قیعهدعت  نیرو ب  یما تشابهات  اما
عطا    ی گرانهنرمندان و صنعت   ، یکاهنان، پادشاهان، داوران، موس   ا، یقدرت بخش فقط به افراد مجزا، به انب  زیچ

  بوت عهد بسازند.تا يرو برا یلیتوسط خدا فراخوانده شدند تا اسباب و وساکه  شده

  ی گرانه، هنرمندانصنعت   يدرباره   کنه،ی نفر از روح صحبت م  ک یپر شدن    يدرباره   قیکه عهدعت  يبار   نیاول  ،یراست
رو انجام بدن. اما    ونشیگرگرفتند که کار صنعت   ه یمند شده و عطالقدس بهره از روح   يکه به طرز منحصر به فرد 

 رو نداشتند. ه یعط ن یا مانداران،یا يهمه ه،افراد اردوگا  يکه همه   نهی مهم ا اریبس ينکته  ،ی به نوع

  نکه یکنه، ا  ر ییتغ  نده یو در آ  فته یبود که اتفاق ب  دواریام   ی که موس   ه یز یچ  نیمحدود بود و ا  قیدر عهدعت  ابعادش 
  دن یقدرت بخش  ن یو ا  دهیقومش م   يبلکه به همه   ده،ینفر نم   70ه  فقط ب و    دارهیروحش رو برم  د،یجد   يواسطه 

 . شهیعطا م سایخدمت، به کل کل يبرا

کرد. اما    میخواه یاون رو بررس  شتریب اتیما بعداً با جزئ  و  اتفاق افتاد کاستیکه در پنط  هی زیهمون چ قاً یدق نیا و
که به افراد    م،یخونی اون م  يما درباره   - که  نه یا  قیدر عهدعتالقدس  روح   یکه عملکرد مقدمات   م ینیبب  خوامی االن م

 خدا انجام بدن.  يرو برا  یکه اعمال  بخشهی مجزا قدرت م

ن  نیبد   نیا عهدعت  ستیمعنا  در  مردم  نم  قیکه  متولد  روح  عهدعتشدند یاز  در  شما  عهدجد   قی.  مثل   دیهم 
مون مورد توجه    ي رو در مبحث بعد   ن یا ااما م  د، یشب  مانداریروح، ا  يتولد دوباره   یبدون عمل درون   د یتونستینم

   داد. م یقرار خواه
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