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 القدس و کار او روح 
 القدس در عهدجدید روح : 2درس 

 آر. سی. اسپرول دکتر 

  ت ینه تنها در کار او در خلقت جهانه، بلکه در روا  م،یابیی از خدا م  قیکه در عهدعت  ي ریتصاو   ن یباتریاز ز  یکی
مجسمه ساز اونو شکل داد،    ک یرو برداشت، شکل داد و مثل    نیخلقت بشره، که به ما گفته شده، خدا خاك زم

  ی خال  يتکه مجسمه   کی   ایتمثال    ایبت    ای  حرکتیب  يمجسمه   ک ی  فقط   کنه،ی خدا انسان رو خلق م  ی وقت  اما
 کار رو بکنه.   نیخاك ا ایسنگ  ییبتونه در زمان ما با نوآرا د یهنرمند شا ک یچنانکه  کنه،ی خلق نم

شکل    نیبر ا  و  شه یو لطف خم م  یبا فروتن  کنه، ی رو تموم م  یخاک  کریپ  نیو ساخت ا  یخدا کار شکل ده   یوقت  اما
روح زنده. و در    کیزنده شد،    "روآخِ "و به ما گفته شده که انسان    دمهی ساخته، م  نی که از زم  جانی و ب  حرکتیب
 .  د یخودش رو دم اتیگِل، ح ن یه خدا بر اک  مینیبیخلقت نژاد بشر م  تیروا نیا

اهاش  ساله بهزار    يو در دوره   م،یش ی که در علم و فلسفه باهاش مواجه م   ییرازها  ن یاز بزرگتر  یکیکه    معلومه 
که    اتیاصل ح  ایاز منبع قدرت، منبع    تاًیما اون رو نها  ،یکتاب مقدس   دگاهیاز د  ی . ول اتهیراز ح  م،یمواجه شد 

 . می دونی القدسه مروح  يخدا

هر    ان،یها و آقاطرف، خانم   ک ی. پس از  میو حرکت و وجود دار  ی در خدا زندگ  دهیم  می که پولس تعل  د یدار  اد ی  به
دن  یکس فد   القدس روح   ا،یدر  لحاظ  از  نه  داره،  بخش  ه یرو  نجات  لحاظ  (از  لحاظ زیشدن  از  فقط  بلکه    ست ی)، 

 .  اتهیح بخشو قدرت  سندهیچون او نو ،یشناخت

اَشکالش    يرو به همه   اتیروح القدس، ح  پس  القدس نفس بکشه.بدون قدرت روح   یحت  تونه ی کافر نم  کی  پس
. و اگرچه کتاب  شهیدایپ  يقدرت برا   ایقدرت دهنده    ایدهنده    اتیکه او ح  د یبگ   د یتون ی . مکنهی م  ت یو تقو  د یتول

القدس  با قدرت روح   میدر رحِم مر  که  کنهی صحبت م  حیمس  يمقدس به طور منحصر به فرد و معجزه آسا درباره 
چون دوباره،    شه، یالقدس آبستن نمکس در رَحِم جز به قدرت روح   چ یه  ، یتر و کل آبستن شد، اما به طور گسترده 

 . اتهیح يبرا او منبع قدرت 

  ياکلمه   چون م،ینیبی مفهوم روح م  يبا کلمات رو درباره  يباز ، یونانیو هم در    يبه که هم در عبرمن جال يبرا  و
به    ی وقت  د یباد و نَفَس بکار رفته. و در عهدجد   ي هست که برا  ياروح بکار رفته، همون کلمه   ي برا  ي که در عبر 

که با فشار هوا کار    يابزارها  ،يباد  يابزارها  يبرا  یسی که در انگل  "ومایپِن"  یونانی  يکلمه   م،یکنی نگاه م  یونانی
 روح ترجمه بشه.   ای نفس  ایباد  تونه ی هم م د یدر عهدجد  "ومایپِن " يکلمه  م،یبری بکار م ره یو غ کنند،ی م
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ا  و نزد  نیدوباره  ح  نیب  ک یارتباط  دمِ  و  دار  اتیروح خدا  نم  می رو  در  میریبگ   هد یناد  میخوای که  نظرم  به  اما   .
  ا ی  اتیح  يه ی در اشاره به خلقت اول  ی لیخ  ات،یالقدس با حروح   ي خدا  يدر مورد رابطه   یاصل  ینگران  د،ی عهدجد 
  ي برا  د،یجد   اتیح  ،یروحان  ات یح  يخالقانه الزم برا   يانرژ   قیاز طر   بکله   ست،یبا قدرت خدا ن  ات یح  یکل  ينگهدار

تا ا  حیمس  ادتونهی،  به خاطرش اومد   حیهست که مس  یاتیح   ادتر یو آن را ز  ابند ی  اتیح  شانیگفت: «من آمدم 
 حاصل کنند.» 

  ا ی  ات یح  ي برا  ياکلمه   که   م،ینامی م  "اس یب"  ی ونانیکه ما در    کنه ی صحبت نم  ي زیچ   يدرباره   ح یاونجا مس  خُب،
از کلمه   ه، یشناس   ستی ز  ي ا یموجودات زنده در دن ا  کنه، ی استفاده م  "ی زوئ"  يبلکه  بکار رفته و    یسینگلکه در 

مشخص    ت یاشاره به خصوص  ياز اون برا   یسیع  نجایاما ا  ره،یبکار م  یجانورشناس   يشده و برا  یسیدوباره وارد انگل
م   اتینوع ح  کی  ای انسان  تونه ی که فقط خدا م  يازنده   یروحان  اتیح  کنه،یاستفاده  لحاظ    ییهابه  از  بده که 

 مُردند. یروحان

رو موعظه کرد؟ در قبرستان؟ او به قبرستان    نیاو کجا ا  حاال،.»  د یابی  اتیا حآمدم تا شمگفت: «من    یسیع  ادتونه ی
به    نیا  د یکرد ی.» اونوقت شما فکر مد یابی  اتی. من اومدم که شما حد یبه من گوش کن  ینرفت که بگه: «همگ 

 که مُردند.  کنهی اشاره م  یکسان

مُردند.    یشناس ست یکه از لحاظ ز  کردی اشاره نم  ی به کسان  نیبنابرا  کرد؛ی صحبت نم  یست یز  اتیح  ياو درباره   خُب،
 مُردند.   یزنده بودند و از لحاظ روحان یشناس ست یکه از لحاظ ز کرد ی اشاره م ی او به کسان

نسبت به امور خدا    یرو داره، ول  ره یعملکرد و غ  ،یاتیح   میلحاظ که عال   ن یکه زنده هست، از ا  ی او به کس  پس
کننده    هی به عنوان فد   حیالبته که مس   حاال،  .»د یحاصل کن  ادتریو آن را ز   د یابی  اتیا حدم تا شم: «من آمگهیمُرده، م

  ی القدسه. پس وقتروح   بره، یبکار م   مون ی رو در زندگ  حیمس  يه ی که عمل فد   ث یبده. شخص تثل  اتیتا به ما ح  ادیم
الزم رو    ي کارها  يهمه   حی مس  کنه؛ ی م   رو آغاز  ه یفد   ينقشه   خدا  کنه، ی خدا خلق م   م، یکنی نگاه م  ث یبه کار تثل

م  يه یفد   يبرا انجام  ا  ده یما  بعد  ب  نیو  طر  ح،یمس  یرونیخدمت  خدا  قیاز  توسط  در  روح   يکاربردش  القدس 
 . شهیدرونمون، از آنِ ما م

به    د یجد   اتیح  ي اعطا  ده،یجد   شیدایپ  فته،ی اتفاق م  د یدر عهدجد   نیکه توسط اون، ا  ی اصل  ياز کارها  ی کی  و
 د یالقدسه، و در عهدجد روح   ي کرد خدا. تولد تازه، عملمینامی «تولد تازه» م  اتیکه در اله  يزیمُرده و چ  يهاجان

 کجا بود؟   م، یبا او مالقات کرد  که ییجا ن یو اول می د یروح رو د ق،یشده. دوباره در عهدعت ياد یز د یبر اون تأک

  ي درباره   ی ل نژاد بشر بود. خُب. وقتو نس  جهان   یگزارش نسل اصل  ش،یدای. و پشیدایپ  در   کدوم کتاب بود؟  در
  ن یا  م،یگذاری کلمه م  کیدر مقابل    یسیرو در انگل  »ي«آر. ا   کیکوچ  شوند یپ  نیا  م، یکنی تولد دوباره صحبت م 
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  تونم ی . من مکنهی رو اعالم م  ی اصل  زیچ  ک یتکرار مجدد    ا ی  د یجد   يثانو   ز یچ  کی  نی ا.  "دوباره "  ی عنی  ؟ یچ  یعنی
 رنگ کنم. بعد دوباره خونه رو  خونه رو رنگ کنم و 

  ی در ابتدا اونو رنگ کرده باشم. درسته؟ پس وقت  کباری حداقل    د یبتونم خونه رو دوباره رنگ کنم، با  نکهیاز ا  قبل
. د یرو داشته باش  یتولد قبل   ای شیدایپ یکه نوع  دهیم یمعن  یفقط زمان نیا د،یکنی تولد دوباره صحبت م يدرباره 

  ی شناخت   ستیز  تولد شماست،    ین یتولد زم  داره، در نظر    د یمقدس در عهدجد   کتابکه    شیدایپ  ی و شکل قبل
 شماست.  

  ی شما در هنگام ورود، از لحاظ روحان  د؛یش ی مُرده وارد م  د،یش ی متولد م   ایدن   نیدر ا  یکه وقت   د یداشته باش   ادیبه    اما
  ی که قبالً بررس   د یمتولد ُشد   ی وطو سق  فساد   گاهیاما در جا  د،یسالم باش   اریبس  یشناخت  ستیاز لحاظ ز  د ی. شاد یمُرد
 . میپردازی م  انیپولس به افسس يبه نامه  م،یرس ی م د یبه عهدجد  یوقت  حاال. میکرد

زنده    د،یو گناهان مرده بود  ای: «و شما را که در خطاکنهی کلمات شروع م  نیرو با ا  انیپولس باب دوم افسس  و
  نجا یمُرده در ا  يکلمه   يجهان.» حاال به کاربرد استعار  ن یادوره    برحسب  د یکردی که در آنها قبل، رفتار م  د،یگردان

 .  کنهی م حبترفتار کردن در جهان ص  يچون پولس درباره د، یتوجه کن

و گناهان    ایرا که در خطا  «شما متحرك.  يمُرده   کنند،یکه حرکت م   کنهی صحبت م یاجساد متحرک  يدرباره   او
. هرچند شما گهیم  یچ  نجایکه ا  د ینیبی .» حاال البته مد یکردی فتار مها قبل، ر که در آن  د، یزنده گردان  د،یمرده بود
در آنها قبل،    «که  .هیمرگ روحان  کنه، ی که بهش اشاره م  ی چون مرگ  د، یکردی اما همچنان حرکت م  د، یمُرده بود

  ت یندان معص که الحال در فرز  ی آن روح  یعنیقدرت هوا    س یجهان بر وفق رئ  نیبرحسب دوره ا  د یکرد ی رفتار م
 يهاو هوس   م یکردی م  یزندگ  نیخود قبل از ا  یدر شهوات جسمان  ز یهمه ما ن  شان،ی ا  انی. که در مکند ی عمل م
 .» گرانیچنانکه د م،یو طبعا فرزندان غضب بود م یآوردی و افکار خود را به عمل م یجسمان

متن، آشکارا، در برخورد با    ن یدر ا  پولس  می. چون تعل گهی م  ی رسول چ  نیکه ا  میو بشنو  م یصبر کن  قه یدق  کی  د یبا
نفوذ   ساهامون یکل  یو به جامعه و حت  کنه ی ها رو اشباع مهاست که رسانه خدا و انسان   نیب ي معروف رابطه   دگاهید
خدا   ياز خانواده   يما به عنوان عضو  يهمه   و  مییخدا  دانما ذاتاً فرزن  يهست که همه   دهیا  نیو اون هم ا  کنه،ی م

  ا ی دن  نیکس در ا  چیکس، ه  چیه  ان،یها و آقا. خانممیش ی بزرگ م  یح یو مس  میکنیرو شروع م   یدگ زن  ایدن  نیدر ا
 . شهی متولد نم یحیمس

شد. به عنوان فرزند خدا    د یمتولد نخواه  ی حی اما مس  د،ی جهان متولد بش  ي خانواده   ن یندارتری در د  د یتونیم  شما
 شد.  د یواهشد، بلکه به عنوان فرزند غضب متولد خ  د یمتولد نخواه

 ن یشماست؛ ا  یعیطب  گاهیجا  نی. اتانیایبود، در خصومت با خدا، مُرده در گناهتان و خطا  د یخواه  گانهیا باز خد   ذاتاً
 .د یهنوز در جسم هست د،ی شیمتولد م ی شماست، چون وقت یشناخت ستیتولد ز يجه یشما درنت یعیطب  تیموقع
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 د یتونی که م   ی . و تنها راهد یشما در امور خدا مُرد  یعنی کنه،ی م   سهیجسم رو با روح مقا  د،یعهدجد   یوقت  نجایا  و
اعمل روح   ق یاز طر  د، یبش  یحیمس پولس  م  نجایالقدسه که  اح  کنهی در موردش صحبت  رو  زنده    ای  ایکه شما 

رابطه   ن یکردن در ا ا یاح ي.» حاال ما به ندرت از کلمه کند ی م ا یبود: «او شما را اح نی ا تری میقد   ي. ترجمه کنهی م
   .میکنی م  تفادهس ا

دارم که    مانی: «من امیگیکه م   میکنی کار رو م   نیرسوالن ا  ياعتقادنامه   ی] در کاربرد باستانیسی[در زبان انگل  ما
  ی سیع  کردمی بودم، فکر م  ک یمن کوچ  یوقت  د،یدونیکند.» م   يگردد تا مردگان و زندگان را داور  یبازم  حیمس

 .کنند ی هستند که با سرعت حرکت م  یاونها کسان کنند؛ی سرعت از او فرار م ه باک  کنه ی م ي رو داور یکسان

زنده    ایکه از اصطالح زندگان    ياگه ید  ق یبه جانداران و مردگان. طر  کنه؟ ی اشاره م  ی زندگان و مردگان به چ  اما
که در طول    يالحظه زن هست،    یدر حاملگ   ياز لحاظ دوران باردار   م، یکنی استفاده م  مونی کردن در زبان عموم
 گه؟ یم  یو به اون چ کنه ی نوزاد رو در شکمش احساس م ی بار، حضور و حرکت واقع نیاول ي دوران نُه ماه، زن برا

  م، یکنار بذار يبا باردار کلمه رو در رابطه  نیکه ا میاالبته آماده  حاالنوزاد رو احساس کرده.  اتیگرفتن. او ح جان
: «شما  گهیاند. اما به هرحال، پولس مکر کنند که نوزادان متولد نشده، زنده مردم ف  میخوای فرهنگ نم  ن یچون در ا

 . کنهی مردگان رو زنده م  قدس الکه روح   کنهی تولد دوباره صحبت م   ي.» او درباره د یشما را زنده گردان  ایکرد،    ایرا اح

روحان  زیرستاخ  نیا از مرگ  انسان  ا  حاال.  هی روح  توض  ن یاالن  رو  م   چون  دم،یم  ح ینکته  که    شم یدوباره متوجه 
  ن یا  د یکه شا نهیمن ا  يبرا  رکننده یمتح  ا یآور  و موضوع تعجب   کنه ی فرهنگ برخورد م  يهامن با حرف   يهاحرف

  ن یراحته که اول  الم یر باشه، اما من ختعجب آو  ی لیخ  سا،یهستند، مثل افراد خارج از کل  سایدر کل  کهیکسان  يبرا
بگم دردم به خاطر عدم درك اون توسط مردم    د یبا  یبه نوع  که   کنمی م  انیرو به وضوح ب  دهیا  ن یکه ا  ستم ین  یکس

 شده. شتریب

  3  وحنایدر    ادتونه ی.  کنهیگفتگو م   موس یقودیبا ن  یسی ع  یوقت  م، ینیبیم  د ی رو در مواجهه با عهدجد   نیما ا  چون
  "کویاستاد ن  يا "گفت:  اومد و با انواع تملق    یسیدر شب نزد ع  ،يهودیحاکم    نیا  ، یسیفر  نیبه ما گفتند که ا

 یی نمای را که تو م  ی معجزات  تواند ی نم  چکسی ه  رایز  ياکه از جانب خدا آمده  ی که تو معلم هست  م یدانی م"  ، یدونی م
  .»د یبنما

اگر  ":  گهیم  پرده ی مرد برگشته و ب  نیبه طرف ا  ی سیو ع  کنه ی م   ف یتعر  یسیاز ع  نهمهی. او احهیصح  ي داور  ک ی  نیا
از آب و روح مولود نگردد،    ی: «اگر کسگهی.» در ادامه مد ید  تواند ی شود، ملکوت خدا را نماز سر نومولود ن  یکس

  ن یا  ن،یهدرعضو سن  نیبه ا  رمنتظرهیطور غ  هب  یسیکه ع  هیزیچ  نیکه داخل ملکوت خدا شود.» ا  ستیممکن ن
 اعالم کرد.  ي هودیحاکم  ن یا ،یسیفر
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و    دهیکه تا حاال شن هیزیچ   نیترمضحک  نیا  کنهی . فکر مانهد یاو اله  ه؟ یچ  یسیبه اعالن ع  یسیفر  نیپاسخ ا  حاال
که    شودی م   ایشده باشد، مولود گردد؟ آ  ر یکه پ  ی: «چگونه ممکن است که انساندهی م  یسیبه ع  ياپاسخ احمقانه

با خداوندمان    یاو با بدگمان  ی رو نکشت، وقت  او   ی سیکه ع  به ی داخل شکم مادر گشته، مولود شود؟» عج  گر یبار د
   ت کرد.صحب

را    قیهرگز عهدعت  ا یآ  ؟یکن ی را درك نم  زهایچ  ن یو ا  ی هست  ان یهودی  ی تو وال  ای«آ  موس،یقودی گفت: ن  ی سیع  و
مردم    گفت ی نم  ی سی. عکنهی نم  ی رو معرف  ي د یجد   ي دهیا  یسیع  نجا یمهمه که ا  یل یخ  ن یا  د،ینیبی م  ؟» يخواند 
تا نجات    ابند یتولد دوباره ب  د یبا  دفعه ک ی  د،ید در عهدج  و حاال  ابند، یبدون تولد دوباره نجات ب  تونستند ی م  قیعهدعت

 .ابند ی

  ه یتا حاال فد   کهیکسان  ي. همه شد یالقدس متولد ماز روح   د یبا  م یابراه  شد؛یالقدس متولد ماز روح   د یداوود با  نه،
و الزم    ی طع. پس تولد تازه، شرط ق ابند ی  یی و جسم رها ی تا از مرگ روحان  شدند ی از روح خدا متولد م  د یشدند، با

 نجاته.  يبرا

تولد تازه    انیحی «مس  يمردم درباره  شنومی که م  شمیم  ر یمتح  شهی. و من همد یابیبدون اون نجات    د یتونینم  شما
م   افته»ی اکنند ی صحبت  شن  نی.  رو  م   د؟ید یعبارت  بگم:    خوامیمن  مردم  دار   ایآ  «خُب،به  لکنت    د؟» یشما 

درباره   - نطورهیهم ما  م  افتهیتازه  تولد    انیحیمس  يچرا  نوع مس   م؟یکنی صحبت    ایآ  م؟یدار  ياگه ید  انیحیچه 
 افته؟» یتولد دوباره  یکه از لحاظ روحان  یح یرمسیغ ای د،یباش  افته یتولد دوباره ن ی حیمس د یتونی م

ملکوت خداست،    دن ید  يبرا   ی قطع  ازین  ش یپ  ، یسیبر اساس کالم ع  افتنیاگه تولد دوباره    افتن، یتولد دوباره    نه، 
  خُب، نداره و وارد ملکوت بشه؟    نو یکه ا  د یرو داشته باش   ی کس  د یتونی د به ورود به ملکوت خدا، پس چطور مچه رس 

 هست.  یمعنی اصطالح ب  کی ی سیع يبرا  نیوجود نداره. ا افته یتولد دوباره ن یح یمس  ،یسیبر اساس کالم ع

  ک ی که ما    نه یبه خاطر ا  کنند،ی ه ماستفاد   نو یمردم امروز ا  نکهیا  لیاصطالح قابل توجه هست، چون دل  کی   یول
.»  د یابینجات    ایشده    هیتا فد   د یتولد تازه داشته باش   د ی: «شما نباگهیو م  ه،یحیمس  کنهی که ادعا م  میدار  ینوع مذهب

کننده    ای. او احقهیو عهدعت  د یروح خدا در عهدجد   یاصل  يهااز نقش   ی کی  نیبه هرحال، ا  پس.  ستین   تیحیمس  نیا
القدس  که نه تنها روح   نهیا   بای. اما موضوع زدهیم  یکه به ما تولد روحان  کنه،ی رو خلق م   يد ید ج  شیدایهست. او پ

 . انهیحیمس ی اصل يبلکه پرورش دهنده کنه،ی نجات از نو متولد م يما رو در نقشه 

، در  ماست  س یشده، در رابطه با تقد   ي ادیتوجه ز  د یالقدس در عهدجد به روح   م ینیبیکه م   ياگه ید  ي در جا  چون
بلوغ در    ي و به سو  م،یش یساخته م   حیمس  ریو مطابق تصو  م یریگی و شکل م  میش یکه ما ساخته م   هی زیمورد چ

 شده. دهینام سیتقد   ند یفرا ند،ی فرا ن ی. امیکنی رشد م حیمس
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که    میداشته باش   ادیبه    د ییایالقدس، بفقط از لحاظ خدمت روح   اماپرداخت،    میبه طور جداگانه به اون خواه  بعداً
  یبلکه او کسان  م، یتا عادل شمرده بش کنه ی م  ایاح  یروحان اتیو ح  مان یا  ينه تنها روح، ما رو برا   ه، ی در کاربرد فد 

در    گذاره، ی م  ر یبر اونها تأث  کنه، ی م  ي رهبر   کنه، ی م  تیتقو  شون یزنده کرده، در سراسر زندگ  ی رو که از مرگ روحان
 کنه.   لیتبد  سیز گناهکار به قد رو واقعاً ا تشونیتا شخص  کنه ی درونشون کار م

نامالقدس، روح متعجبم که مثالً چرا روح   شهیهم  من ا  دهیالقدس  که در کتاب مقدس، پدر،    نهیشده؟ منظورم 
  ز، ی: «پدر قدوس عزمیگ یقبل از اسمش اعطا شده. ما نم  قاًی عنوان دق  نیبه روح، ا  یقدوسه؛ پسر، آن قدوسه؛ ول 

 قدوس و به نام روح قدوس.»   سربه نام پدر قدوس، به نام پ" ای ز،» یروح قدوس عز ز، یپسر قدوس عز

به    ي به طور مساو  تیصفت قدوس   نیکه ا  م یدونی به وضوح م  ی .» ولالقدس به نام پدر و پسر و روح ":  میگی م  ما
  ست ین  ن یخُب، معلومه، به خاطر ا  م؟ یکنی القدس تعلق داره. پس چرا فقط روح رو قدوس خطاب مپدر، پسر و روح 

 . اما چرا؟ به خاطر خدمتش.تهیه او تنها عضو قدوس در اولوهک

القدسه که  کار روح   نی. خدا او رو فرستاده تا ما رو مقدس بسازه. اهیفد   يخاطر عملکرد متمرکزش در نقشه   به
ا  تیقدوس  اونو در مراحل مختلف م  جادیرو  ما  بعد در کل    شه،یما شروع م  يبا تولد دوباره   م،ینیبی کنه.  پس 

که اون   رسه ی اوجش در آسمان م يبه نقطه رسه، ی م ییبه اوج نها س یتقد   که یتا زمان  سیتقد  ند یدر فرا مون یندگز
 . میکنیرو تجربه م   افتنیموقع جالل 

  مون، ی. در طول زندگشهیم   قدمش یما پ  تیشخص   رییتغ  ي القدس برا. پس روح شهیالقدس انجام متوسط روح   نیا  و
جالب در    يزهایاز چ  یکی. پس  کنهی ما در آسمان تمومش م  يه یفد   ل یدر تکم  تی . در نهادهیاون رو پرورش م

حضور داره. قدرت خلقت مجدده.    هی داره. او در خلقت اول  ی جوانب مختلف  ن یکه ا  نه یا  القدس، خدمت روح   يمشاهده
 حضور داره.  ه یاول یبخش اتیدر ح

ما    کنه؟ ی کار م  یچ  گهیحضور داره. د  افتنیالل  حضور داره. در ج   سیحضور داره. در تقد   یروحان  اتیح  يایاح  در
   . الهام بخش کتب مقدسه. بخشهی به مردم قدرت م قیعهدعت که در  مید ید

کتاب مقدس رو    يه ی مطالب کتاب مقدس رو برعهده داره. اما نه تنها گزارش اول  یالهام بخش   فی تکل  القدس،روح 
ندانسته    چکسی: «امور خدا را هگهیبه ما م   انیاول قرنتدر    پولس  .کنهی بلکه اون رو روشن هم م  د،یالهام بخش

که کتاب مقدس رو درك    کنهی به ما کمک م  کمون یبر ذهن تار  ی القدس با نورافشاناست، جز روح خدا.» پس روح 
خداست، به عنوان   قتیحق  ي. او معلم برتر ما برا مینیکه مطالب موجود در متن رو بب  کنهی به ما کمک م و  م،یکن

وعده    حیماست که مس  اوریماست،    عی . او شفکنهی کننده هست. او ما رو به گناه و عدالت ملزم مروشنکه    یکس
 کرد.  م یواهخ یبررس  نویا تی مون اهم يبعد  يعطا کنه. و در جلسه  شیسایداد به کل
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