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 القدس و کار او روح 
 ؟ اي امروز هستند آیا معجزات بر: 7درس 

 آر. سی. اسپرول دکتر 

شخص   يکه مرور مختصرمون رو درباره  ن یاز ا شیو پ م،یمند بپردازنظام  اتیاله يبعد  يکه به جلسه  نیاز ا قبل
  زیبحث برانگ   ی لیچون خ  م، یبهش اشاره کن   د یکه به نظرم با  مونه یم  ی موضوع  ک ی  م،یو کار روح القدس کنار بذار

 مورد بحث بوده.   امروز ي سایکل یدر زندگ   شهیهست که هم ياکننده هست و مسأله  ج یو گ

  ي سایکل  ی معجزات در زندگ  که   میانتظار داشته باش   د ی با  ستمیقرن ب   انیح یما به عنوان مس  ایکه آ  نهیاون هم ا  و
سؤال  در رابطه با کل مبحث    ن یعصر رسوالن متوقف شده؟ حاال غالباً ا  انیمعجزات در پا  ای  فته، یامروز اتفاق ب

 . شهیم  جادیروح ا يآسا معجزه   يایاصطالح عطاه ب

  "کنند؟ی معجزه م   روانشیو پ  طانیش   ایآ"که:    نهیا  شه،ی که باهاش همراه م  یسؤال، سؤال  استنتاج  نیبر ا  عالوه
  ی که معجزات در زندگ  نه یاول از همه ا ،ی لیانج ي ایامروز، حداقل در دن ی حیمس يسای اکثر گزارشات کل گم یمن م

 معجزات رو دارند.  ياجرا ییهم قدرت و توانا وهاش ی و د طانیم، ش رند و دووجود دا سایکل

نکته مورد سوء    نیغالباً به طور گسترده در ا  شم،یدارند، که خودم هم شاملشون م  ی مخالف  دگاه یکه د  یکسان  و
  نیبدم و امسائل اختصاص   نیا  ياز مشکالت درباره   یبعض   ح یرو به توض یزمان  لمیتفاهم قرار گرفتند. پس من ما

ابتدا با مشکل اول شروع    نی در هم  ما   ،بودهاصالحات    حی تفکر نهضت صح  يمعجزات، نکته   ی خیکه چرا توقف تار
 معجزه هست.  فی و اون هم تعر میکنی م

  ی ندارند و مخصوصاً زمان  ی کسانیمنظور    شهیهم  کنند،ی معجزات صحبت م  يکه درباره   یمتوجه شدم کسان  من
کامال متفاوت رو در نظر داره.    ز یغالباً دو چ  کنه،ی صحبت م  ي شخص عاد  کیمعجزات با    يدرباره   دانیاله  ک یکه  

 "ه؟ی معجزه چ"که   نه یا می پرس ی که م   يزی چ نیپس اول

اله  یهر پاسخ  گن یم  ی بعض  حاال ا  ی به دعا و عمل  امروز در    گه ید  ياعده   ادامه داره، معجزه هست.   ایدن   ن یکه 
فراتر رفته   ی حت ی روح انسان، معجزه هست و بعض  يازجمله تولد تازه  ، یع یء طبکه هر کار ماورا کنند ی استدالل م

  ي برا  یاز جمله تولد نوزاد، معجزه هست. اما از نظر اصطالحات کامالً فن  ،یجالب  ای  ز یشگفت انگ   زیهر چ  گنیو م
  با یو ز  زیانگ فت تولد بچه شگ   د یشا  ست؛ ین  ی عیفوق طب  ز یچ  کی   نیا  شن، یمعجزه، نوزادان هر روز متولد م  فیتعر

 . هی اما نسبتاً عادباشه، 
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منتظر  ":  دمید  وار ید  ي عالمت رو رو   ن یوارد شدم و ا  شی به دفتر چند تا کش  دونم ی. من نمفتهی اتفاق م  شه یهم  نیا
منتظرشون    مونیو روزمره در زندگ  ياتفاق عاد  کیبه عنوان    د یهستند که با  يزی. انگار معجزات چ"د یمعجزه باش 

 . یعیفوق طب ز یچ ک یبشن، نه  ده ینام يعاد  ز یچ ک ی توننی پس معجزات م نطوره،یاگه ا و. میباش 

در کتاب  تیاهم  یول در خصوصمعجزات  در خصوصاون   یعیطبفوق  تیمقدس،  نه  . حاال شوني عاد  تیهاست، 
  که در   یمعجزات   د یرگبار شد   شه،یم  ده یمعجزات د  يهامقدس هست که زبانه کتاب  خیدر تار  ییهازمان، دوره هم

 همراه بود.  یبا معجزات فراوان  ی سیع ی. زندگ یسیع یدوران زندگ  مثل از زمان متمرکز شده؛  ی کوتاه  يره دو کی

  ی زمان  يها. اما در دوره شعیال  یو بعد در زندگ   افتند،ی اتفاق م   یموس   ی که معجزات بارها در زندگ  مینیبی م  ما
در    بلکه  افتادند،ی روزانه، ساالنه، در هر دهه اتفاق نم  وسته،یها به طور پنبود. اون   یمعجزات   ق،یدر عهدعت  يادیز

 بودند.  یخاص يهادر زمان  هان یچرا ا مینی بب می بر شیپ کم یکه  کنم یبود و فکر م  یخاص يهازمان

معجزه    يبرا   يامقدس کلمه که کتاب   نهیا  دونند،ی از افراد نم  یل یکه خ  يز یچ  م،یرس یبه سؤال معجزه م   یوقت  حاال
  د یریبا من تماس بگ   ای  د یس یمن نامه بنو  ي که برا  نیاز ا  شیپ  حاال،.  ستیمقدس ندر کتاب  "معجزه"  ينداره. کلمه 

اجازه    کنه، ی استفاده م  "معجزه"  ي، که بارها از کلمه NIVمخصوصاً    د،یرو بردار   د یگوناگون عهدجد   يهاو ترجمه 
 شه.  یم  دهیمعجزه بارها د يدس، کلمه مقکتاب  یسیانگل يهاگم که کامالً آگاهم که در ترجمه بهتون ب د یبد 

معجزه، مفهوم معجزه    يدهی. اشهینم  دهیمعجزه د   يبار هم کلمه  ک ی  ی حت  ،یونانی  د یکه در عهدجد   نهیمنظور من ا
از سه    د،یمخصوصاً از عهدجد   ،یمقدس هست که از گزارش کتاب   ياده یا  ای  مفهوم  م،ی کنی مطالعه م  اتیکه در اله

هستند، چون معجزات بر اساس درك    "اتیآ"و    "هاقدرت"،  "هانشانه "کلمات    نیج شده و امتفاوت استنتا  يکلمه 
  هستند   ی زدگرت یح  ا یتعجب    ای  رت یح  ا ی  ی بخش شگفتالهام   افتند،ی اتفاق م  ی وقت  هستند،   ی ما، ظهور قدرت اله

 اند.و مهم 

  ی سیانگل  ي هست، که با کلمه   "نیُمِِس"  ي کلمه   م، یخوانی که ما معجزه م  ي ز یچ  يبرا  وحنا ی  ي موردعالقه   يکلمه 
در قانا    ینشانه را در جشن عروس   نیا  یسیع":  گهیکه م  د یخونی رو م  وحنایترجمه شده. مثالً گزارش    "نشانه"

ها رو  . حاال چرا اون گنیها رو نشانه مآخر، و اون  یو ال  "نشانه را در کفرناحوم انجام داد  نیا  ی سیع"  ای  "انجام داد 
 خوانن؟ی نشانه م

  ي زیها بر چدارند. اون   تیها اهم. اون کنند ی فراتر از خودشون اشاره م   ي ز یهستند که به چ  ي زیها، چنشانه   خُب،
  ی شده بودند که چ یطراح د یعهدجد  ات یها و آها و قدرت نشانه  ایاصل مطلبه. معجزات  نی. حاال اکنند ی داللت م 

 رو نشون بَدن؟   

  ل یرو با تبد   یعروس   زبانیم  يازهاین   یسیع  در کارهاشون داشتند.   ی ش مهممعلومه که ارز  کردند؟ ی اشاره م  یچ   به
محزون رو با زنده کردن    ن یوالد   ازین  ایرو با شفا برطرف کرد،    مارانیب   يازهایقطعًا ن  ایآب به شراب برطرف کرد،  
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  اول سؤال،    ن یا  پاسخ به   يداشتند؟ خُب، به نظرم برا   یت یچه اهم  زهایچ  ن یفرزندانشون از مرگ برطرف کرد. اما ا
 . میکنی نگاه م موس یقودی به ن

استاد    ي ا"به او گفت:    ای  "ی هست  کویتو استاد ن"گفت:    یسیاومد، به ع  یسیع  شی در شب پ  موس یقودین   یوقت
انجام    یینمای را که تو م  ی معجزات   تواند ی نم  چکس یه  رای ز  ياکه از جانب خدا آمده   ی که تو معلم هست  میدانی م

   . مید ید  ،ي رو که انجام داد  ییها، چون ما نشانه یاز جانب خدا اومده باش   د یتو با":  گفتی م  س مویقودیحاال ن  "دهد.

  یسیع  ".یاز جانب خدا اومده باش   د ی! پس تو بامید ید  ، ي ظاهر کرد  نجایرو که ا  یعی مافوق طب  يهاقدرت   نیا  ما
که انجام    یبه خاطر اعمال  د،یداشته باش   مانیبه کالم من ا  د یتوانی اگر نم  د،یداشته باش   مانیبه من ا"بعداً گفت:  

در باب دوم،    م،یریم  انیبه کتاب عبران  م،ی نیر کامل ببرو به طو  نیکه ا  نیا  يحاال برا  ".د یداشته باش   مانیا  دهم،ی م
مبادا که از آن    م،ی گوش ده  م ید یتر آن چه را شن  غیلهذا الزم است که به دقت بل":  می و هشدار رو دار  حتینص  نیا

 . میربوده شو

عادل    ي را جزا  ی که هر تجاوز و تغافل   ی به قسم  د، یکه به وساطت فرشتگان گفته شد برقرار گرد  ی هر گاه کالم  رایز
که در ابتدا تکلم به آن از خداوند    م؟یغافل باش   میعظ  ینجات   نیاگر از چن  میپس ما چه گونه رستگار گرد  د،یرس ی م

نکه    یحالت  در   ؛دند یبر ما ثابت گردان  دند،یکه شن  یبود و بعد کسان ا  زیخدا  آ   دادی شهادت م  شان یبا  و    اتیبه 
 "خود. يروح القدس برحسب اراده  يایمعجزات و انواع قوات و عطا

مقدس کتاب   سندگانیکه توسط نو  ی غامیپ  کنهی م  د ییکالم خدا که تأ  قت یحق  گهیم  انیعبران  يسندهیجا نو  نیا  حاال
  ي انکته   نیشده و نشون داده شده. حاال ا  د ییانجام معجزات تأ  ق یطرخدا، از    توسط ارائه شده، واقعاً از خداست،  

 .نجاستیشده، و مشکل هم یگرفته شده و چشم پوش  ده یناد يزیانگ هست که به نظرم غالباً به طورغم

اگه    اونوقت شدند،    د ییو تأ  قیبا معجزات تصد   سندگانشی وکالم خداست، چون ن  نیا  می دونی ما م   گهیم  مقدس کتاب
اثبات    ي اگه وجود معجزات برا  م؟ی جا دار  ن یا  یهم بتونه معجزه کنه، چه مشکل  ستی ن  سندگان ینوجزو  که    یکس

  گه ید  کنه، ی معجزه م  اورده، یاز خدا ن  ی که کالم  ی نفر و آوردن کالم خدا توسط اون بوده، و بعد کس  ک یرسالت  
  ی و چه نفع  ه ی، چه و مدرك داره معجزاتش، گوا  ي کالم خدا را آورده و برا  کنه ی که ادعا م   ی ارزش معجزات کس

 داره؟  

  تونه ی نم  کنه، ی کار رو م  نی نفر ا  کی که    ن یکارها رو بکنند، پس ا  ن یبتونن ا  گران ی. اگه داعتبارهی استدالل ب  کی  نیا
خدا فرستاده شدند. پس در    ي ها به عنوان سخنگوکه اون   ن یا  يدرباره   ا یاقتدارشون ثابت کنه    يرو درباره   يزیچ
با    قیدر عهدعت  يباشه که معجزات چه طور   ادتون یمقدس در خطره.  رسوالن و کتاب   ح،یار مس، اقتد مسأله   نیا

 شروع شدند.   یموس 
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بره و   لیمشتعل صدا کرد که نزد فرعون بره و نه تنها نزد فرعون بره، بلکه نزد قوم اسرائ يرو در بوته  یموس  خدا،
ها من از کجا بدونم، اون "فرمان مردد شد و گفت:    ن یبه خاطر ا  ی و موس  ".میریجا م ن یما از ا  د، ییایبا من ب"بگه:  

  ابان یدر ب  يامن با بوته "م و بگم:  تونم وارد صحن فرعون بشی من نم  ؟ ياز کجا بدونند که تو با من صحبت کرد
 صحبت کردم. 

هامون رو  و بقچه  میبشبلند  د ییایب"برم و بگم:  يهودی ي صدها هزار برده  نینزد ا تونمی نم من "قوم من برن.  بذار
خدا   "دارم. ا یرو ک یکه من بهشون گفتم که  نیفقط به خاطر ا ".میتاخت و تاز پرمخاطره بر ک یو به  می جمع کن

.  "يوا"و مبروص بود. و او گفت:    ورد آ   رون یکار رو کرد؛ اون رو ب   نیو او ا  "بگذار.  راهنتیدستت رو در پ":  گهیم
 "بگذار.  نتراهیدوباره دستت رو در پ"خدا گفت: 

شد.    لیو اون به مار تبد   "بنداز.  ن یزم  ي را بردار و رو  ت یعصا"دوباره گذاشت و حاال سالم شد. و بعد او گفت:    او
  ، یموس ":  گهیجا چه خبره؟ خدا م  ن یا.  شهیم  ل یو دوباره به عصا تبد   رهیگی و اون رو م  ".ریاون رو بگ "خدا گفت:  

و من به تو فرمان دادم   یمن هست   يکه سخنگو  يد ینشون م يطورن ی. تو اکنمی من کالمم رو با معجزات ثابت م
 ".یکارها رو بکن  نیکه ا

  ل یانج  قت یو حق  تیماه  يمباحثه درباره   نیترو خشن   نی تربزرگ   ی شد. وقت  لیمشکل تبد   کیبه    16در قرن    نیا  و
  ن یا  يمشاجره درباره   کل وع شد.  روم شر   ک یکاتول  يسای طلبان و کل  لوتر و اصالح   روانیپ  نیب  ، یح یمس  ي ایدر دن

 "ه؟یچ ل یانج"بود که 

  م ی معجزات رو دار  مونخیما در تار "بود که گفتند:    نیاصالح طلبان به کار برد، ا  هیکه روم عل  ییهااز استدالل  یکی
ند:  و گفت  دند یرو به چالش کش  نیها لوتر و کالوو اون   ".کنند ی رو ثابت م  کیکاتول   يسایکل  قت یمعجزات، حق  نیو ا
 معجزات شما کجاست؟ "

که اصالح طلبان به    د یتوجه کن حاال "د؟یکن  قیادعاهاتون رو تصد  قتی حق د یتونی ور مچه ط د،یندار  یمعجزات اگر
ها ارزش معجزات  اون   ".د یکنی معجزات عمل م   تیشما با درك اشتباه از اهم  د،یگوش کن"نگفتند:    ی منتقدان روم

 ماثبت شدند.    د یو در عهدجد   کنهی رو ثابت م   مون میکه تعال   م یدار  یمعجزاتما  "ها گفتند:  رو درك کردند. اون 
ادعا    ساتونیشما که در کل  یاقتداره، و اقتدار رسوالن با معجزات ثابت شده، نه با معجزات ساختگ   نیا  میگی م
 ".د یکنی م

  ی اوست، از قدرت واقع   يکه خدا اثبات کرده که سخنگو  ی معجزه کنه. اما فقط کس  يادعا  نهتوی م  ی هر کس  حاال
که    د یرو در همه جا دار   يافراد   ی هست، وقت  ي جد   یلیخ  ن یروزها ا  ن یا  ن یهم  ي براکار برخورداره.    ن یانجام ا  يبرا

  د، ییایشما ب":  گنی ها از قبل م. اون کنند ی م  یمعجزه رو آگه  يجلسه  یها حت. اون کنند ی معجزه م  کنند ی ادعا م
 هستند؟ ی نب ایسول هستند؟ آ ها راون  ا یآ ".میکنی ما معجزه م 
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  ق یتصد   ب، یتوسط خدا تصو  مشون یکه تعال  م ی کن  ي ر یگ  جه ینت  د یبا  کنند،ی مقدس معجزه م اگه بر طبق کتاب  خُب،
تأ  تعال  نیا  ا یشده    د ییو  کارهاشون  تصد   ی قی حق  م یکه  رو  قضکنهی نم  قیرسوالن  اگه  و  ادعا  نه،یا  ه ی.    ي پس 

 اساسه.   یها ببودن اون  یمقدس کتاب

واقع   ک یجا    ن یا  پس امیدار  یمشکل  مسأله  خُب،  هموننهی.  گفتم:  .  که  هم  "ه؟ی معجزه چ"طور    ل، یدل  ن یبه 
 معجزه ارائه کردند.  ي سفت و سخت و محدود رو برا ف یتعر ک یمحتاطانه  یلیخ دانانیاله

قائل    زیتما  محدود و گسترده  يمعجزه   نیبه ما کمک کنه که ب   نیا  د یشا  م،یمسأله در کشمکش  نیکه با ا  یدرحال  و
قومش هست، پاسخ    یخدا در زندگ  يوسته یو پ  یعیگسترده، عمل مافوق طب  يمنظورمون از معجزه   اگه   .میبش

معجزه رو    اگهکه قطعاً تا امروز ادامه داره.    میبگ   م یتونیرو م   هان یا  يها و همه جان  لینزول روح او، تبد دعاهامون،  
معجزه عمل مافوق    کی"که:    ف یتعار  نیکار رو کردند، با ا  نیکه ا  یدانانیمثل اله  م، ی کن  ف یبه طور محدود تعر

  و   عته یبرخالف طب  یعمل  نی انجام شده، که ا  یرون یقابل درك ب  ي ایخدا در دن  م یهست که با قدرت مستق  یعیطب
 ". یستیاز ن يز یآوردن چ د یپد  ایچون زنده کردن مُرده انجام بده، هم تونهی فقط خدا م 

  م، یکنی م   دایمقدس پکه در کتاب  ی معجزات  ي از ادعا  کنند،ی رو م   ي معجزات امروز   يادعاکه    ي اکثر افراد   حاال،
اگه به    اما.  رهیها رو زنده کردند و غرو داشتم که گزارش دادند مرده   ي م اکثر افراد، چون افرادقاصرند. من گفت

زانو جدا شده    ایکه پاش از لگن    نفر   ک یکه    کنه ی اثبات م  ی اگه کس  د، ینگاه کن  مون يگران در فرهنگ امروز معجزه 
 پا دوباره رشد کرد.  ن یگران امعجزه  ي و دعا يبود، وارد شد و با دست گذار 

. من هر  د یبلند شد، صحبت نکن نچینفر دو ا کی يکه پا ییمن در مورد جلسات بلندتر شدن پا در جلسات دعا با
  گمیم  من .  د یندار  از یکار به معجزه ن  ن یا  ي شما برا  گمی. من مفتهیاتفاق برام م   نیا  رم، ی ماساژ درمانگر م  شِ یبار که پ

داشته و به هوش    یقلب  ستی که فقط ا  ن ینفر مُرده، مثل سنگ افتاده، نه ا  ک یپا قطع شده و دوباره رشد کرده.    کی
 نفر کامالً مُرده و از مردگان برخاسته.  کیاومده، بلکه  

  نینه به خاطر ا  ست،یتختش ن  يکه خدا هنوز رو   نیه خاطر ا. نه ب کنمی فکر نم  د؟ی نیبی اتفاق رو م  نیامروز ا  ایآ
  ن یمعجزه بکنه. سؤال ا  تونهی قطعاً معتقدم که خدا معجزه کرد و م   منکار رو بکنه.    ن یا  تونهی که روح القدس نم

  ک ی  ایآ "ده؟ینجام منوع معجزات رو ا  ن یامروز ا  ا یآ"که   نهیسؤال ا  "کار رو کرده؟  نی ا  ای  تونه ی او م   ایآ"که    ستین
مبارزه کنه،    عتیطب  نیآب بمونه، در واقع با قوان يکنه که سرِ تبر رو يکنه، کار  لیآب رو به شراب تبد   اد ینفر م

شکل اون  ع  ی به  نظرم    ی سیکه  به  دادند؟  انجام  رو  معجزاتشون    تیف یک  نیب  نجا یا  د یبا  باًیتقر  شماو رسوالنش 
 .د یقائل بش  زیتما م، یکنیم  دایمقدس پکه در کتاب  یعجزات و م شه یگران ادعا مکه امروزه توسط معجزه  ی معجزات
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سؤال مربوط به    نیانجام بده. حاال، بخش دوم ا  تونهی که فقط خدا م  ستند ین  ییزهای گران امروز چمعجزه   يکارها
  ي معجزات جد   تونهی م   طانیکه ش   نهیا  یل یانج  ي ایهست. و دوباره، من گفتم اکثر گزارشات دن  ی طانیمعجزات ش 

 بده.   انجام

  یبه ما هشدار داده شده، کس  طان یش   يمکارانه   يترفندها  ه یمقدس علچون در کتاب   گن؟یم   نو یچرا مردم ا  حاال
که توسط جادوگران مصر در    مینیبی رو م یعیمثالً اعمال مافوق طب ما  .دهیرو انجام م  ن یدروغ اتیها و آکه نشانه 

  . نهیداده شده. خُب، مشکل ا  حیها توضبر اون   وهاید  ریقدرت و تأثمعموالً به عنوان    نی انجام شد. و ا  یرقابت با موس 
  م ی بدون  يمقدس کالم خداست و چه طور کتاب  میانجام بده، پس ما از کجا بدون  يبتونه معجزه جد   طان یش   اگه

 پسر خداست؟ یسیع

نشون داده    گه ید  يهاقی. وجود خدا به طرکنند یمقدس، معجزات، وجود خدا رو اثبات نمباشه در کتاب  ادتونی
 شخصه.  ک ی يخدا برا د یی و تأ ق یتصد  معجزات، شده. 

ها چشم  که خدا از اون   کنهی سابق جهالت صحبت م  يروزها  يدرباره   ، یونانی  لسوفانی در آتن، در صحبت با ف  پولس
اعالم  برن، چون خدا    حیکه توبه کنند و نزد مس  دهیها در همه جا فرمان مانسان  يکرد، اما حاال به همه   یپوش 

   کرده؟  د ییاز مردگان تأ زیبا رستاخ وخواهد کرد که اون ر  ي داور یرا توسط کس ایدن  يکرده که روز 

  ی بتونه معجزه کنه، چ  طانی شده. اگه ش   د ییتأ  زش یخدا با رستاخبه عنوان پسر    حی مس  گهیرسول م  ن یجا ا  نیا
  ی ل یخ  ن یفکر کردن به ا  یدم که حت انجام نشده. من متوجه ش   طان یتوسط ش   زیرستاخ  م یما از کجا بدون  شه؟ یم

کارها   ن یا  يقدرت نداد که همه   ی سیبه ع  طان یکه ش   د یدون ی از کجا م  د؟ یدونی رو م  نی وحشتناکه. اما شما از کجا ا
 رو بکنه؟  

  طان یکارها رو توسط بَعْلْزَبُول، با قدرت ش   نیکه او ا  نیبود، ا  یسیع  هیعل  انیسیاتهام فر  قاًیدق  نیکه ا  د ینکن  فراموش 
  بت   ي خالص و ساده دور کنه و به سو  ی کتاپرستیکه مردم رو از    نه یا  طان یش   يحقه   ن یبزرگتر  د ی. شادادیانجام م

او    يحقه   نیبزرگتر  و انسان رو پرستش کنند    کیکنه که    جبور ها رو م که اون   بیترت  نیکنه، به ا  تیهدا  یپرست
ها رو بده که معجزه  مرد، انواع قدرت  ن یکنند، و به اانسان رو پرستش    ک یها  کنه که اون   ي که کار  نه یکار ا  ن یدر ا

 کنه و بعد او رو از مردگان بلند کنه. 

  کنم ی خُب، من باور نم  د؟یکنی رو باور نم  ن یبنا شده. چرا ا  طان یتوسط ش   ی حیمس  يسایکل کل   گه، یعبارت د  به
انجام    تونه ی م  کنه که فقط خدارو ب  ییکارها  تونه ی م  طانیخداست و باور ندارم که ش   طان یچون باور ندارم که ش 

  ی انجام بده، که اگر ممکن بود، حت  نیدروغ  اتیها و آنشانه   تونهی م   طانی ش   گهیمقدس مکه کتاب  دونم ی بده. و م
 ه؟ یچ نیدروغ ات یها و آ. نشانهدادی م  بیرو فر  دگانیبرگز
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  ات یآ  هان یا  ایجام شده؟ آدروغ ان  ک یهست که از طرف    ی قی حق  اتیآ  ا ی  یق یحق  ينشانه   ،ی قی حق  يمعجزه   نیا
از هر    تررك یز  طان یکه ش   م ی دونی ما م  ؟ یبلکه جعل  ،یق یو حق  ی واقع  ينه معجزه   نند،یدروغ  يهاکذب و نشانه 

 قدرت نداره.   زهایجور چ  نی و مرگ و ا  اتیقدرت خلقت رو نداره؛ او قدرت مخصوص خدا رو نداره؛ بر ح  او.  هیانسان

که افراد چون جادوگران    مینیبی از ماست. و ما هر روز در اطرافمون م  تر رك یاما ز رو نداره،    عت یطب  ن یقدرت قوان  او
  ی که جادوگران معروف زمان ما نم   نهی. خبر خوش در فرهنگ ما اارنیدرم  يادیهستند پول ز  يبازحقه   یلیخ

ماهر    کنند،ی ه مک  ییو فقط در کارها  کنند ی م   یتردست  گنیبه وضوح م  هااون .  کنند یتونن ادعا کنند که معجزه م 
  ی . جادوگران باستانکردی باستان فرق م ي ای. در دنکنند ی که جادو م  کنند ی ها واقعاً ادعا نمو زبردست هستند. اون 

.  کردند ی م  ی که فقط تردست  یدرحال  کنند،ی که جادو م  کردند ی دارند، ادعا م  ی عیکه قدرت مافوق طب  کردند ی ادعا م
 . مینیبی جادوگران صحن فرعون م و یموس  نیرو در رقابت ب ن یو ما ا

ادامه داد، چون    ی شون تموم شد و موس   ی تردست  یکوتاه  ی لیرو آوردند و در زمان خ  هاشونی تمام تردست  هااون 
بکنه. به    تونستی نم  ي جادوگر  چیرو بکنه که ه   ییجادوگر نبود. او با قدرت خدا مسح شده بود که کارها  یموس 
که فقط خدا    د یرو ند   ییانجام کارها  ییاما به او توانا  ده،یم  بیو مردم رو فرباهوشه    ی لیخ  طانیش   ب،یترت  نیهم

 مقدس انجام بده.  کتاب    ق یم  دقبر اساس مفهو ی واقع  يمعجزه  تونه ینم  طانیانجام بده. ش  تونهی م
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