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 القدس و کار او روح 
 عطایاي روح : 5درس 

 آر. سی. اسپرول دکتر 

  ی حی مس  ي سایکل  خیبا کل تار  سهیالقدس، گفتم که در مقاشخص و کار روح   يمون درباره بخش از مطالعه   ن یاول  در
 القدس نوشته شده.روح   يدرباره  ریسال اخ 50در    ياد یز يهاکتاب  ،ی مقطع زمان نیتا ا

ها کتاب   ن یدر ا  ی موضوع تحت بررس   ن یشتریب  و   که یزماتیجنبش کار  ر یتأث   ات،ینشر  نیوفور ا  لِ یدل  ن یبزرگتر  و
از همه، کل موضوع    تري مهمتر و ضرور  اما .میالقدسه که به طور مختصر به اون پرداختروح   د یمربوط به مفهوم تعم

ما ذکر    يبرا  د یروح هست که در عهدجد   ي ایتر عطامسأله، سؤال گسترده   ن یها ست و عالوه بر اصحبت به زبان 
 شدند. 

در    ی به نظر جزم  یابیارتباط، دست  نیدر ا  يادیسؤاالت ز  م،یرس ی ها مزبان   به سؤال صحبت به هر وقت، مثالً    و
ها که  صحبت به زبان   ای  ریغ  يها  تکلم به زبان   ایکه آ  یسؤاالت   ن یچن.  کنهی ار م رو دشو  زها یچ  نیرابطه با درك ا

اش به  که پولس در نامه   هی زیچما ثبت شده، همون    يبرا  کاستیروز پنط   يدادهایرو  ف یدر کتاب اعمال در توص
هست که در    ي زیهمون چ  ان، یقرنت  يسایها در کلصحبت به زبان  ایآ  کنه؟ ی در موردش صحبت م  انیاول قرنت

 اتفاق افتاد؟  کاستیپنط

نشون    نهیزم  نیدر ا  قیمحققان در تحق  یهستند، اما بعض  کسانیو    یکی  نهایکه ا  نهیاکثر افراد ا  یضمن  يه یفرض
  دن یبلکه به شن  شد،ی ها مربوط نمبه صحبت به زبان   ياد یمعجزه تا حد ز  کاست،یحداقل در پنط  د یدادند که شا

متفاوت تونستند    ي گفتار  ي و مناطق و الگوها  نه یشیافراد از پ  نیاترجمه بود.    يمعجزه   نیا  ی عن یاون مربوط بود.  
سؤال صحبت    نیا  يراحت درباره رو که اونجا جمع شده بودند، درك کنند. و کتاب مقدس به ص  یانیهودیسخنان  

 . مونهی م  یبه عنوان حدس و گمان باق ن یپس ا کنه، ینم

اتفاق    کمیکه در قرن    يادهیپد   نیا  خواستی خدا م  ایکه آ  نهیبه طور خاص ا  شه، یها مربوط مدوم که به زبان   سؤال
  ي نشانه   م،یش ی ش مواجه مباها  مقطع   ن یکه در ا  ی از مشکالت  ی کی  و کنه    دا یادامه پ  یح یمس  خ یافتاد، در سراسر تار

 هست. ستمی تا قرن ب کم یها از قرن تداوم ظهور زبان يپراکنده  اریبس

  ی بعض  پس.  مینیبی موضوع م  نیرو در مورد ا  یقیسکوت عم  م، ینگاه کن  سایکل  خیتار  يانه یسال  عی به شرح وقا  اگه
  ی عنی کنه،ی ان اول و باران آخر رو دنبال مارب يده یا ،یشناساز لحاظ ارزش آخرت  نی از افراد استدالل کردند که ا

ها ،  صحبت به زبان  د یجد   ي داریب ن ینشون داده شده و حاال ا کم یروح در قرن  ختنی القدس با فرو رنزول اول روح 
 . حهی از بازگشت مس ش یپ هیفد  خیآخر تار ظات لح  يمنادباران آخر به عنوان  يدهنده نشون
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قدرت صحبت به   ایکه آ نهیها ، ازبان  يتر درباره سؤال مهم  یحت د یها ست. شااندر رابطه با زب ياگه یسؤال د نیا
ها که امروز گزارش شده، همونقدر  صحبت به زبان   ایبود، آ  نطوریمعجزه آسا بود؟ و اگه ا  ان،یها در جماعت قرنتزبان

 رابطه هست.    نیمدر ه  ياگه یسؤال د  نیآساست؟ و دوباره امعجزه 

اون    يها که امروز درباره صحبت به زبان  ایکه آ  نه یا  شن،یکه مردم باهاش مواجه م  ی سؤال  ن یرگترالبته که بز  اما
به    د یهست که مردم با  یع یطب  ییتوانا  کی  ایاتفاق افتاد؟    نایقرنت يسایهست که در کل  يزیهمون چ  م،یشنوی م

 القدس صحبت کنند. روح  ری درك، تحت تأث  رقابلیطور غ

ها،  صحبت به زبان   ایسؤاله که آ  نیاهمونطور که قبالً گفتم،    ن،ی. و بعد عالوه بر ادامه دارهمناظره ا  ن یدوباره ا  و
  ن یا  ي درباره   د یکه عهدجد   می توجه کن  ن یبه ا  د ییایالقدسه؟ خُب، بشخص در روح   د یتعم   ي برا  ي شاخص ضرور  کی

 . گهیم  یموضوعات چ

باالخانه    ی در سخنران  ی لقدس، به طور کلاار روح شخص و ک  يموجود درباره   يمباحثه  نیترکه گسترده   همونطور
روح   يایعطا  يکه درباره   یسخنران   نیتری ثبت شده؛ طوالن  17و   16،  15، 14  يهاباب  وحنای لیهست که در انج

 هست. 14و  13، 12 يهادر باب  انیپولس به قرنت ينامه  ن یاول در  م، یکن دایپ میتونی م

  13  ان یمقدس، اول قرنتکل کتاب  يهاباب  نیتراز معروف   یک یکه    د یه کنرو گفتم که به طور گذرا توج   نیا  من
محبت،    ي برتر  يپولس درباره   یسخنران   ينه یزم  شیکه پ  می درك کن  د یاما با  م،ینامی م  "باب محبت"هست که  

 هست.  یروحان ي اینقش عطا يصحبت او درباره  ان یدر م

و محبت نداشته    می مردم و فرشتگان سخن گو يهاانبه زب اگر ": شهیآغاز م 13 انیکه چطور اول قرنت  د یکن توجه 
باب    ان ی. پولس در اول قرنتشهیشروع م  12که در باب    ه یترع ی وس   ی از سخنران  یبخش  ن یآخر. پس ا  ی و ال  "باشم،

 ".د یباش   خبری شما ب  خواهمی برادران نم  ي ا  ، یروحان  يا یاما درباره عطا":  کنهی کلمات آغاز م  ن یا  ان یبا ب  1  ي ه یآ  12

با    ي داشته باشند و طور  یآگاه  زهایچ  نیا  يکه مشتاقه که قوم خدا درباره   نجاستیدر ا  یرسالت  انیب  نیاول  نیا
  می دونی م  م، یخونی رو م  انیاول قرنت  ی جهالت باشه. معلومه که وقت  ي دهندهروح برخورد نکنند که نشون   يایعطا

 پولس در خدمتش با اون برخورد کرد.  هد ک بو  ییساهایکل نیسازترمشکل  از ی کی ان، یقرنت  يسایکه کل

نوشته بشه که به طور    یرسالت   يوجود داشت که باعث شد حداقل دو نامه   يو بدرفتار  یمشاجرات داخل  انواع
  ي کرده بودند. و برا افتیبود که در ییایاصالح قوم از سوء استفاده از عطا يبرا حتیو نص  خیگسترده به عنوان توب
در اواخر    کلمنت، د،یرو بخون ان یبه جماعت قرنت منت کِلِ يو نامه   د یمراجعه کن   کم یقرن  ان یپا من جالبه که اگه به

 کالفه شده بود.   انیمشکالت در جماعت قرنت نیقرن، اسقف روم بود و به خاطر تداوم ا
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. اما  کنهی م  ي دآورایکرده بودند،    افت یرو که از پولس در  ی رسالت  يه یدستورالعمل اول  ان،یاش به قرنتدر نامه   و
  ي به سو   د، یبودی ها مکه امت  ی هنگام  د یدانی م"گفت:    او نباشند.    خبری و مشتاقه که مردم ب  دوار یام  گه یپولس م 

 .بردند ی که شما را م ي بطور د یشد ی گنگ برده م يهابت

القدس جز به روح   ي و احد   د یگوی نم  ما یرا انات  یسیکه هرکه متکلم به روح خدا باشد، ع  دهم ی شما را خبر م  پس
ها انواع است  خدمت".  استیعطا  يبخش از دستورالعملش درباره   نیاول  نیحاال ا  "گفت.  تواند ی را خداوند نم  یسیع

هرکس را ظهور روح بجهت    ی . ولند کی انواع است لکن همان خدا همه را در همه عمل م  هاعمل  اما خداوند همان. 
را کالم علم، بحسب همان    يگریو د  شودی کمت داده مرا بوساطت روح، کالم ح  یک ی  رای. زشودی منفعت عطا م 

  ي گر یرا قوت معجزات ود  یکیشفا دادن به همان روح. و    يهارا نعمت   يگر یبه همان روح و د  مانیرا ا  یکیروح. و  
 "ها .را ترجمه زبان  يگریها و د اقسام زبان  را ي گریارواح و د ز ییرا تم یک یرا نبوت و 

رسول انواع مختلف    نیا  یوقت   می نداره که باور کن  یلیمکث کنم و بگم دل   یانع زممقط   نیدر ا  د یاجازه بد   حاال
که    نه یااو    ينکته   نجایجامع هست. ا  کنه، ی ما فراهم م  ي که برا  یفهرست  ن یا  کنه،یخاص روح رو ذکر م   يایعطا
 اونها گوناگون هستند. و  دهیرو روح به قوم خدا م يشماری ب يایعطا

دربا  ي زیچ  نیاول  پس بس  نه یا  م، یریگیم   ادیالقدس  روح   يایعطا  يره که  انواع  هستند.  گوناگون  اونها  و    اریکه 
  ي ایکه هدف از عطا  کنه یم   تی. و پولس ما رو هدادهیوجود داره که روح به قومش م   ایاز عطا  یگوناگون و متفاوت 

 کنه.  بی که کل بدن رو تهذ  نه یروح ا

برپا    حیکه مس  ییسایکل  تیماه   يدرباره  یغن  ینشیپولس ب  ،ینروحا  يایمبحث عطا نیا  ينه یزم  شیدر پ  دوباره، 
القدس رو به  روح   يایعطا  نی کل بدن، ا تیو تقو  بیساخته؛ . به منظور تهذ   سایکل  کی او    نکهی. ادهیکرده، به ما م

 عطا کرده.   شیسایکل

بدن اگرچه    ياعضا  یاممتعدد دارد و تم  ياست و اعضا  کی چنانکه بدن    رایز":  دهی ادامه م  12  يه یاو در آ  حاال
  ، افتمی  د یبدن تعم  ک یروح در   کیما به    ع یکه جم  رای. زباشد ی م زین  حیمس  نیهمچن  باشد،ی م  تنکیاست    اریبس

 ".میشد  دهینوشان وحر کی خواه غالم، خواه آزاد و همه از  ،ی ونانیخواه  هود،یخواه 

مطرح    نجایکه پولس ا  یموضوع  ذکر کردم،  القدسه که قبالً روح   د یتعم  ياز اطالعات آموزنده درباره   ی بخش  نیا
  تونم ی . مافتند یخدمت قدرت    يالقدس براتوسط روح   هود،یریو غ  هودیخدا،    ي سایکل  ياعضا  يکه همه   نهیا  کنه،ی م

  مانداران یا  يلوتر در رابطه با کهانت همه  نیمارت   ياصل اصالحاته که برا  يهاشه یاز ر  یمتن، بخش   نیاضافه کنم که ا
 . بود مهم  یلیخ

تر تالش کرد از دست  که لو  کنند ی از افراد فکر م  یلیهست که غالباً مورد سوء تفاهم قرار گرفته. خ  ی مفهوم  نیا
  ا ی   خیمشا  ا ی  یشماس   ای  یشیدر مقام کش  ياگرچه افراد   گفتی . او م ستین  نطور یخالص بشه. اما اصالً ا  ون یروحان
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از افراد    ي به تعداد  ح،یمس  ي سایخدمت کل  گفت،ی ر موت ل  اماذکر شده،    د یهستند که در عهدجد   گه ید  يهامقام 
 . شهی محدود نم ياحرفه 

 تیاهمی شرکت کنه. پس به نظرم، ب  سایکل  تیشده که در مأمور  زیالقدس تجهروح   يکل بدن توسط خدا  بلکه
  ي و استعاره   کنه ی کار رو م  نیا  سایکل  ينه یدر زم  کنه،ی روح صحبت م  يایعطا  يپولس درباره   یکه وقت  ستین

شده و مثل بدن انسان،    یاندام هست که سازمانده  ک ی  سایکل چون   کنه، ی دنبال م   حیرو به عنوان بدن مس  سایکل
 گوناگون داره.  يهابخش

  ف یتکل  ح، یاز بدن مس  یهر بخش  گه یکه م  یی بده جا  حی نکته رو در مباحثه توض  نی بعداً ا  کنه ی پولس تالش م   و
بدن    يعضو جداگانه که هر    همونطور رو انجام بده،    سایکامل کل   ت یکه مأمور  افته ی  ییاو توان  کنه ی رو اجرا م  یخاص

 . کنهی کل بدن عمل م   یداره که در جهت سالمت  یانسان، عملکرد مشخص

  ستمیچونکه دست ن  د یاست. اگر پا گو  اریبلکه بس  ستیعضو ن   کیبدن    رای ز":  14  يه ی در واقع آ   گه،یم  15  يه ی آ  در
سبب    نیبد   ا یآ  ستم، یاز بدن ن  م یَچونکه چشم ن  د یو اگر گوش گو  ست؟ یسبب از بدن ن  نیبد   ایآ  ،باشمی از بدن نم
 "دن؟ی شن بودی کجا م   ،ياگر تمام بدن چشم بود  ست؟ یاز بدن ن

هست، که    "اَد اَبسوردِم  ویرِداکش "که اسمش استدالل    کنه ی استفاده م  یمیپولس از قالب استدالل قد   نجایا  حاال
  ي دوباره، به افراد  وباطله.    جینتا  ن یکه ا  ده یمو نشون    رسونهی م  شونی منطق  ي ریگ   جه یو به نت استدالل مردم ر 

  سایکل  یدر زندگ   تیو آزمون برتر روحان  زیهمه چ  تی و نها  انیها رو پازبان   يه یعط  خوانی که م  کنه ی اشاره م
 بدونند. 

  د، یمهم بدون  يه یها رو تنها عطزبان  د یخوای اگه م":  گهی. و پولس مافتادی بود که در قرنتس اتفاق م  يزیچ  نیا
. پس  میاما همزمان کر و الل هم بود  کرد،ی م  ق یقما رو د  یی نایب  نیا  و   .چشم باشه  د یکل بدن با  د یکه بگ   نه یمثل ا

 نوع تفکر رو نشون بده.  نی حماقت ا کنه ی م  یپولس سع

و   "ضا را در بدن نهاد برحسب اراده خود.اعاز  ک یلکن الحال خدا هر دن؟ ییبو  بودی کجا م ي بود   دنیاگر همه شن"
را در    ی. و خدا قرارداد بعضد یباش ی آن م  يو فرد اعضا  دیهست  حیاما شما بدن مس":  دهیادامه م  27  يه یبعد در آ

 "ها.و اقسام زبان   ریشفا دادن و اعانات و تداب  يهاسوم معلمان، بعد قوات، پس نعمت  ا، ی: اول رسوالن، دوم انبسایکل

که مقام رسالت    میدونی فهرست ذکر شده و رسوالن در ابتدا ذکر شدند، چون م  نیها، در آخر امهمه که زبان   حاال
همه رسول    ایآ"که    پرسهیرو م   ی هیسؤال بد   ن یمهم در عملکرد اقتدار هست. پس او ا  ا ی  ی اصل  مقام   د،یدر عهدجد 

   "هستند؟ ی همه نب ایآ"هست.  "ریخ"داد،   ینونایبر اساس ساختار زبان  شه یکه م یتنها پاسخ  نجایو ا "ند؟هست
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انجام دهندگان    ایهمه قوات    ایآ"باشه.    "ریخ"  د یدوباره پاسخ با  "همه معلم هستند؟  ایآ"باشه.    "ریخ"  د یپاسخ با  و
با  "معجزه هستند؟ از لحاظ دستور زبان  آ  يایهمه عطا  ایآ"باشه.    "ریخ"  د یدوباره پاسخ  به    ا یشفا دارند؟  همه 

  گه یقالب به ما م  نیدر ا شه،یم دهیپرس  یهیسؤال بد  یوقت  ،یونانیساختار زبان  نجایو ا  "کنند؟ی حبت مها صزبان
 باشه. یچ د یبا یهیپاسخ سؤال بد 

هست    ی رسالت  م یتعل  نیا  ز،ی چ  ن یهست. پس اول  "ریخ"پاسخ    "کنند؟ی ها صحبت مهمه به زبان  ا یآ":  گهیم  ی وقت  و
دوباره بر    کنه،ی م  ان یرو ب  شیرسول  اقیپولس بعداً اشت  اگرچه رو ندارند،    هازبان   يایعطا  حیکه همه در بدن مس

اوست،    يه یانیبرخالف ب  نی اما ا  کردند، ی ها صحبت مکاش همه به زبان  ي ا":  گهیم  "نِم یاَد هام"اساس استدالل  
 ها صحبت کنند.به زبان د یهمه نبا ای کنند ی ها صحبت نمالبته که همه به زبان 

کلمات رو    نیا حاال ".دهمی به شما نشان م  ز یتر نافضل  ق یو طر  د یبطلب رت یبهتر را به غ يهانعمت  لکن ": گهیم  او
هستند    یکلمات  نهایا  ".دهمی به شما نشان م  ز یتر نافضل  قیو طر  د یبطلب  رت یبهتر را به غ  يهالکن نعمت":  د یبشنو

و محبت نداشته باشم، مثل    م یتگان سخن گومردم و فرش   يهااگر به زبان "  اد، یجمله م  ن یکه بالفاصله بعد از ا
 آخر.  ی و ال "امنحاس صدادهنده و سنج فغان کننده شده 

. در  رترهیچشمگ  يایعطا نی قوم خدا، مهمتر از ا ي محبت برا يه یعط  گهیم  ادیز اریپولس رسول با وضوح بس نجایا
ها ، انتها خواهد گر زبان خواهد شد و ا  ستیها باشد، نو اما اگر نبوت  شودیمحبت هرگز ساقط نم":  13باب    8  يه یآ

 .  میکنی ، اصل مطلب دستورالعملش رو درك م14در باب  د آخر. بع  یو ال  ".د یخواهد گرد ل یو اگر علم، زا رفتیپذ 

  ح یتوض د یبا نجایا حاال ".د ی نبوت کن نکه یخصوص ا د،یبطلب  رتیرا به غ  یروحان يایو عطا د یمحبت بکوش  ی در پ"
  ا یکه نبوت کنند. آ  کنه یم   ق ی. و او مردم رو تشوهینبوت چ  يه یکه منظور رسول از عط  نهیبدم. دوباره سؤال ا

رسوالن   ای  قیعهدعت  يایمانند انب   کنه،ی مکاشفه استفاده م  ينده یاصطالح نبوت رو به طور خاص به عنوان نما
  د؟ی عهدجد 

  کنه، ی به نبوت م  ق یپولس مردم رو تشو  ی وقت  نجا یموافقند که ا  د یو به نظرم، اکثر مفسران عهدجد   کنم؛ ی نم  فکر
واعظ موعظه    ی وقت  یعنیکنند،    انیب  یخدا رو به طور شفاه  قتی که بتونند به وضوح سخن بگن و حق  نهیمنظورش ا

از    نههست.    یعمل نبوت  کی   نیا  کنه،ی رو اعالم م   مانشیو ا  دهیشهادت م  مانشیا  يدرباره   یحیمس  یوقت  کنه،ی م
عنوا به  گفتن  سخن  نولحاظ  مقدس    يسنده ین  انب  د یجد   ي مکاشفه   ان یب  ایکتاب  مانند  خدا،  جماعت    ي ایبه 

 . قیعهدعت

  م، یش ی قائل م  زیهم تما  قینبوت در عهدعت  يه یعط  نیداره؟ ما ب   ندهیآ  ییشگویپ  يبرا  یمرجع اساس   یحت  ایآ  ای
 شیشاپیبلکه پ  ست،ین  ندهی آ  ییشگویبر پ  یاساس   د یو تأک  میش ی اعالم کردن، تفاوت قائل م  شیو از پ  ییشگویپ  نیب

 .  د یخدا رو اعالم کن قت یحق
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  که یکس  را یز":  گهیم  2  يه ی کار رو انجام بدن. در آ  نیکه بتونند ا  کرد ی م  ق یمن معتقدم که پولس مردم رو تشو  و
 ".د یگوی دا منه به مردم بلکه به خ د،یگوی سخن م  ی به زبان

که    نهیفرق داره، ا  کاستیاتفاقات قرنتس با پنط  نجایا  کنند ی از افراد فکر م  یبعض  نکهیا  يبرا  گه ید  ل یدل  دوباره، 
نه به مردم بلکه به    د،یگوی سخن م  یبه زبان  کهیکس  رایز"نوع دعاست.    کیها  صحبت به زبان  گهیظاهراً م  نجایا

 . د ینمای در روح به اسرار تکلم م کنیل فهمد ینم  چکسیراهیز د، یگویخدا م

  کند، ی خود را بنا م  د، یگویم   ی . هرکه به زباند یگوی م   یو تسل  حت یبنا و نص  ي برامردم را    کند،ی آنکه نبوت م  اما
  نکه یا شتریلکن ب د،یها تکلم کن. و خواهش دارم که همه شما به زبان کند یرا بنا م سایکل د،ینمای اما آنکه نبوت م

بنا    سایآنکه ترجمه کند تا کلها حرف زند، مگر  به زبان   که یکسنبوت کند بهتر است از    که یکس  را یز  د ییت نمانبو
ها سخن رانم، شما را چه سود  و به زبان   میبرادران اگر نزد شما آ  ياما الحال ا":  دهی ادامه م   6  يه ی در آ  او  "شود.

  ان یبدون ب  گه،یبه عبارت د  ".می گو  می به تعل  ایبه نبوت    ایبه معرفت    ایمگرآنکه شما را به مکاشفه    بخشم؟ی م
ها در آن زمان و االن  مشکل زبان  پسنداره.  ياده یفا چی قوم خدا ه  يبرا نیا به مردم، اخد  قت یواضح حق ي محتوا

 قابل درکه.  ریکه غ  نهیا

انسان در صدا درآوردن    ییها ، توانامعاصر زبان   يدهیمعتقد باشند که پد   د ید از محققان عهدج  ی لیخ  شه یباعث م  که 
با    نیکه مردم در انجام ا  کنهی انکار نم  نیالقدسه،  اروح   ریدر حالت خلسه و تحت تأث  ییهاحرف   انیب  ای عمل، 

 .ستیمعجزه آسا ن یی توانا ازمند یکار ن نی که انجام ا نه ی ا هی . اما قضکنند ی القدس ارتباط برقرار مروح 

  ي درباره   ي متعدد   يهاکه گزارش   نهیا  م،یش ی ها در دوران خودمون مواجه مزبان   يدهیکه با پد   یاز مشکالت   یکی
همچون    ییهانییمثالً آ  گه، ید  یحیرمسیغ  يهاگروه هست.    ان یحیرمسیپرستان و غمذاهب بت   نیمل در بع  نیا

برخور دارند    ییتوانا  نیکه از ا  کنند ی ادعا م  ی ول  کنند،یرو انکار م   حیمس  ت ینوع که الوه  ن یاز ا  ي ها و افرادمورمون 
فرق    چیالقدس، هروح   ریدر دعاشون تحت تأث  انیحیکار اونها و مس  نیتکلم، ب  نیا  يشون درباره و در گزارشات

 . ستین یشخصم

  ي چطور  ه یاول   ي سایدر کل  د یها بازبان   يه ی که عط  دهیم   ی ق یدق  يهادوباره پولس ادامه داده و دستورالعمل   حاال
  ر ی تفس  هنک یکنه، مگر ا  جادی اختالل ا  سایدر کل  د یها نبازبان  نکهیو ا  ،ینظمی بر نظمه، نه ب  دش یاستفاده بشه. و تأک

  ماندار یکه ا  ی موضوع هست که اگه کس  نیبر ا  يادیز  تیکه بتونه اون رو قابل درك کنه. و حساس   ی بشه، کس
 که چه خبره.  فهمهی ها بشه، نماون  يجلسه  وارد  ست،ین

که    يز یها بَده و محبت خوبه. تمازبان   ایها بَده و نبوت خوبه،  زبان   گهی هرحال، به طور خالصه، پولس رسول نم  به
 خوبه، اما نبوت بهتره.  هازبان خوب و بهتره.  ن یبلکه ب ست،یخوب و بد ن نیب شه، یاو قائل م
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. پس امروز هشدار  د یبهترِ روح باش   ي ایمشتاق عطا  سایکل  بیتهذ   ي خوبه. اما برا  د؟یها دعا کنبه زبان   د یخوایم  شما
باشه که    يز یاگه همون چ  یحت   م،یکنی نم  شیخاص رو ستا  يه ی عط  نیکه ما ا  نهیما و اصل مطلب ا   يبزرگ برا 

 . دونستند ی قدرت خاص خدا م  ایبرتر  تیروحان ينهنشا ی اتفاق افتاد، چنانکه اون رو به نوع ان یدر جماعت قرنت
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