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 القدس کیست؟ روح 
 یاوري آسمانی   : 9درس  

 دکتر سینکلر بی. فرگوسن 

  ي درباره  موس یقودیبه ن  یس یخداوند ع ی عال   اری بس میبه تعل م، یکه باهم داشت ی درس نی آخر در
توّلد تازه فکر    نیمنشأ ا  ي. و باهم دربارهمیاومده، پرداخت  3فصل    وحّنای   لیتوّلد تازه که در انج

تازه   وّلد ت زیانگ. به اثرات شگفت میکرد ی توّلد تازه رو بررس ن یا ي. و عطا کردن شاهانهمیکرد
 . مینگاه کرد کنه، ی طور ما رو دگرگون مچه  کهن یو ا

تو   موس، یقودی. «ن میباهم به ضرورت توّلد تازه فکر کرد  ن، یخاطر داشته باشاگر به ان، یدر پا و
  ی تکه وق نه یا م، یبهش بپرداز میخواهی برنامه م ن یکه در ا  ی .» خب، سوأل یاب یتوّلد تازه ب  دیبا

ما را به    ن او  ده؟ی طور به کار خودش در درون ما ادامه مروح القدس چه   م، یکنی م   دایتوّلد تازه پ
توّلد تازه   دی ما کجاست  که ما با ی اون در زندگ گاهیجا ی. ول کنهی م یی راهنما د، یجد یزندگ  کی

   م؟یکن افتی رو در

گاه هم  و گه  مینگاه کن  ی عال   اتین آبه او  گهید  بارک ی  م، یکه اآلن باهم دار  یدرس   نی در ا  خوامی م
  ل یکه لوقا که انج شهی گفته م میشنوی م  ی . گاهمیرجوع کن وحنّا ی لیانج 14به بخش دوّم فصل 

وحنّا  ی  نی که ا میبگ دیدرواقع با  یمند بوده. ول القدس عالقه هرکس به روح  ازشیرو نوشته، ب 
تر از همه درست  یعالقه داشته؛ ول القدس،  به روح گران ید از شیهست که ب  لیانج  يسندهینو
به کار و خدمت   ن گراید ازشیهست که ب  ی تنها شخص  یسیکه گفته بشه خداوند ع نهیا

 القدس، عالقه داره.  روح 

و من از پدر سوال  ": میکه بارها و بارها بهشون رجوع کرد ن یاریم ادیرو به  یحتماً کلمات  شما
:  14  وحنّا ی   لیدر انج  نیا   "به شما عطا خواهد کرد...  توس یپاراکل  ا ی  گرید  ي ادهندهی و تسلّ  کنمی م

  شده  لیتشک ویپارا و فعل کال  وندش یهست که از پ ی ونان ی يواژه  کی توسیهست. پاراکل 16
  ی ل یخ ریتصو نیبده. ا ي اریالقدس رو به ما عطا کنه که ما رو قراره روح  ی سی. عان یکه باهم م

 هست، درسته؟   ییبایز

چه   یول  کنه، ی روح عطا م  دیتعم يالقدس رو براروح  ی سیکه ع میفکر کن طورنیا میتون ی م
اونا کار و   يتا برا  خونه، ی م داران مان یالقدس رو همراه اروح  ی س یهست که ع ییبایز ي ریتصو

  یی هااز چه عبارت  یسی که ع نیتوجّه داشته باش قاًیدق یخدمت کنه، و در اونا عمل کنه. ول 
  " به شما عطا خواهد کرد...  گر ید يادهندهی و تسلّ کنمی ل مز پدر سواو من ا ". کنهی استفاده م 
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ترجمه    ، یسیدر زبان انگل  شهی دو واژه هستن که م  گر»ی اصطالح «د  يبرا  ک، ی کالس  ی ونان یدر زبان  
 کرد. 

از همان    گرید  یکی«  ، ي بعد  يهست. کلمه   گر»یاز نوع د  گرید  یکی «  يمعناها، بهواژه   نی از ا  یکی
که  کنمی فکر م یتعلّق نداره، ول  یونان یاش در زبان تفاوت، الزاماً به استفاده  نیانوع» هست. 

  گر ید  يادهنده ی تسلّ  ای  توس یو پاراکل  کنمی و من از پدر سوال م":  دیفرمای م   یس یداره. ع  جان یا
 از همان نوع» هست.   گری د یک ی« يمعنابه  جان ی در ا گر»ی«د  يواژه  "به شما عطا خواهد کرد...

و اضطراب   شی به شاگردانش هست. شاگردان، دچار تشو یس یکمک ع يها از روش  یک ی نیا و
بعداً   یس یرو که ع يزی چ تونستنی . اونا نمکردی داشت اونا رو ترك م یسیشده بودن، چون ع

نزد   دهندهی اگر نروم، تسلّ   را یاست، ز  دیشما مف  ي... رفتن من برا"درك کنن.    گفت، ی بهشون م
ما سودمند   ياونا و برا يکه انگار برا دهی به ما م یسرنخ یس یع جان یا ی ول  "...مدشما نخواهد آ

 ي القدس، همون کمک کننده ماها بفرسته. چون روح  يالقدس رو برابره و روح یسیهست که ع
 هست.    یسیماست و درست از همون جنس خداوند ع ار یو   اوریکه  یهست، کس  گرید

  14فصل  وحنّای لیتالش کنم که از انج خوام ی و من م نیکر کنموضوع، ف ن یبه ا يالحظه  حاال
  ي کمک کننده  کی تا  ادی از همان نوع»، م گر ید ی ک یعنوان «القدس، به طور روحنشون بدم که چه 

شاگردان دارن   جان ی . ایسیما باشه مثل خداوند ع ي کنند برا از همون جنس کمک  ی ول  گر، ید
  ي جا  تونهی نم کسچی. هشهی داره از ما گرفته م یسیچون ع م، یبازی م می: «ما دارکننی مفکر 

  ک یمنو خواهد گرفت. و اون  يجا  ی : «بله، کس گهی دراصل داره م  یسی !» و عرهیرو بگ ی سیع
 جنس خود من خواهد بود.»  ن یاز هم  اوری

 گه ی به ما م  یسیکه ع لیدل  نیاوّل از همه، به ابه سه روش متفاوت، نشون بدم.  نویا خوامی م
القدس  روح  یعنی دهندهی تسلّ  کن یل ": گهی م 26 يه ی تا معلّم ما باشه. در آ ادیالقدس مروح ه ک

 ادیبه دونمی نم  "خواهد داد ... میرا به شما تعل زیچاو همه  فرستد، ی که پدر او را به اسم من م
 کرد.  تموم  م، یتعل کی کار رو با   نیشاگردان رو شست. و ا   يپاها یسیع  ، یدر فصل قبل ن، یدار

را شست، رخت خود را گرفته، باز بنشست و   شان یا يهاي و چون پا " : 12 يه ی، آ13 فصل
  د ییگوی و خوب م  دیخوان ی چه به شما کردم؟ شما مرا استاد و آقا مآن   دید یفهم  ای گفت، آ  شان یبد
بود که اونا از   ي زیهمون چ نی ا "آقا و معلّم هستم... هستم. پس اگر من که نیکه چن رایز

اونا، آشکار    ي و ملکوت خدا رو برا  ی سال، اسرار پادشاهمّدت سه به   یسی بودن. ع  وان ش؛ ناتدرک
 . فرمودی م
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سخن   ن، یمعلّم گریبا اقتدار و نه مثل د یسیبودن. ع دهینشن یمیتعل نیهرگز چن شاگردان 
ر  رو پدخدا    کهن ی خدا و درمورد ا  یملکوت و پادشاه  يرو درباره   یعال   يزها یچ  ن ی. اونا، اگفتی م

شون داشت اونا رو ترك  بودن. و حاال معلّم دهیشن یسیخودشون بدونن، از لبان ع یآسمان 
 درمانده شده بودن.   ن، یهم ي. و براکردی م

سوأل    یو معلّم شما خواهد بود.» ول   رهیگی منو م  يجا   اد، یالقدس ب روح   ی وقت  ی: «ول گهی م  ی سیع
  یس یکه ع يطورمورد، همون  کیاهد بود؟ خب، در القدس، از چه لحاظ، معلّم ما خوکه روح  نهیا

که   دهی م  میرو به ما تعل ي زیالقدس، همون چروح  کنه، ی روشن م ا، یدر دوران حضورش در دن 
  ات، ی آ نیموضوع رو در ا  نی ر اطوچه  یس یجالبه که ع یلیخدا». خ يها: «عمقگهی بهش م لسپو

دانست    دیدر آن روز شما خواه"،  "دیا یکه روح ب   یوقت":  گهی و م  دهی م  میو به ما تعل  کنهی اظهار م
 "که من در پدر هستم و شما در من و من در شما.

القدس، ما رو  . روح میکن  ی بررس د، یفرمای م  یس یرو که ع ییزهایکه چند مورد از چ ه یعال  یلیخ
 م، ینمای تا جهان بداند که پدر را محبّت م کنی ل ". نی ، نگاه کن31 يهی خواهد داد. به آ میتعل

که در اون، و   کنهی صحبت م ی از روش ی سیع ".کنمی طور م که پدر به من حکم کرد همان چنان 
  ن یو محبّت ب  یدوست از  يزیانگکه چه اتّحاد شگفت  مینیبب مییایب  میتون ی القدس، م روح  قیطراز

به  در درون ما  اد، یالقدس، مروح  یوقت  ن، یهم ي پسر و پدر، وجود داره. و برا نیپدر و پسر و ب 
 خواهد داد.   میخدا به ما تعل يدرباره  زیانگشگفت   يزهایچ

  ي که آموزه   کننی از مردم، فکر م  ياریبس  نمیب ی جالبه که م   یل یمن خ  يبرا  نیا  زان، یعز  نیدون ی م
  د ی شد  يباعث دلسرد  ن، یهست و هم  یحیمس  مان یآموزه در ا   نیکاربردترو کم   نیترينظر  ث، یتثل

  ت القدس، محبّت پدر رو به پسر و محبّروح  کهی و زمان  اد، یلقدس ب اروح یوقت  ی. ول شهی اونا م
  د ی خواهو پر از روح پرستش  نیشی م زدهرتی ح یلیپسر رو به پدر به شما نشون بده؛ شما خ

القدس  من برم و روح  یوقت ن، یمنو کمتر بشناس کهن ی ا يجا: «بهگهی م  یسیع ، ینوعشد. و به
کرد که هرگز به ذهن شما خطور    د یمن خواه  يدرباره  یی زهایشما درواقع شروع به کشف چ  اد، یب 

 .» هنکرد

که ما رو به پرستش پدر و پسر، و به محبّت پدر   نه یالقدس، ا از کار و خدمت روح  ی بخش پس
و به ما   کنهی م  ییخاطر اطاعتش از پدر، راهنماخاطر محبّت پسر به خاطر محبّتش به پسر، و به به

  و القدس». مشارکت روح ی: «با شگفت گهی رسول م وحنّایکه بعداً  میبگ رو يزیتا چ دهی قدرت م
ما آشکار    يخدا رو برا  ي هاعمق   اد، یالقدس مروح  یقتما با پدر و با پسرش هست. پس و  یدوست

 . کنهی ما آشکار م   يرو هم برا   ضیف ي هااوج نیچنهم اد، ی القدس مروح  کهی و زمان  کنه، ی م
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و در آن روز شما  ": گهی م ی ، چ20 يه یو مثالً در آ 14در فصل  جان یدر ا یس یکه ع نی کن توجّه
و من هرگز اون صبح روز   " دانست که من در پدر هستم و شما در من و من در شما. د یخواه

  15اون زمان  د یبودم، فراموش نخواهم کرد، شا یح یمس مان ینوا  کی  کهی رو در زمان  شنبهک ی
ما   شیکه کش اد یم ادمیو  ماهک ی حدود  دی بودم، شا یح یسوقت م. مطمئنّم که اون مسال داشت

جالل   دی در شما و ام حی : «مسگفتی و م کردی موعظه م ان، یلس به کولسپو يرساله  1از فصل 
 است.» 

ما    یوقت  گفتی که م  دمیشنی م  د، یعهد جد  میتعل  يدرباره  یامیمن پ  ، یدر زندگ  بارنینخست  يبرا
. حاال  شهی و در ما ساکن م  اد یم ح یمس یس یخداوند ع ، میشی م  یحیالقدس، مسروح  قیازطر
  ی و زندان   ریاحتماالً کامالً اس  کنمیبودم و فکر م  یخجالت  یلیساله و خ  15  ی حیمس  کی زمان من  اون 

جادّه   يمردّد بودم. داشتم تو سایاون روز صبح در پشت کل ادیم ادمی ی . ول دمیرقصی بودم. نم
به نفس،   نان یبا اطم یل یو خ کردمی م یجا زندگ که در اون  مد یرس یابان ی و به سر خ زدمی قدم م

. کنهی به من نگاه نم  کسچ یکردم و مطمئن شدم که ه یها نگاه خونه  يها و به پنجره ابان، یبه خ
 .  دمی خونه و رقص  يرفتم تو

و در دل من ساکن   ومدیموضوع رو باور کنم. خداوند جالل داشت م نی ا تونستمی واقعاً نم  من
ها رو  عبارت   نیو ا  کنمی امّا اآلن که نگاه م  کردم، ی رو درك نم   میتعال   نیا   يالبتّه من همه   .شدی م
تا   رهب  یس یمن خوب بود که ع ي برا ن، ی خاطر همالقدس بوده. به که اون روح  فهمم یم خونم، ی م
منو ترك کنه، من اونو   یسیاگر ع کردمی من بفرسته، چون فکر م يالقدس رو براروح  کهن یا
القدس رو فرستاده، پس ارتباط  روح   یس یکه چون ع  نه یوضوع ا م  قت ینخواهم شناخت. و حق  یلیخ

 هست.   تری م یصم اریما با اون، بس

  ی س یع ، یان یگفتمان پا نی راستش در ا ده؟ی کار رو انجام م ن یطور ا القدس، چهحاال، روح  خب
القدس که پدر  ... روح ": گهی م ی سی، ع26 يهی ، آ14. در فصل دهی به ما م يترش یب  يهاسرنخ

اد  یچه به شما گفتم بهخواهد داد و آن  میرا به شما تعل زیچاو همه  فرستد، ی او را به اسم من م 
که او را ازجانب    دهندهی چون تسلّ  کنیل ":  گهی ، م26  يهی، آ15بعد در فصل    "شما خواهد آورد.

او بر من شهادت خواهد    گردد، ی م   درکه از پدر صا  یروح راست   ی عنی  د، یآ  فرستمی پدر نزد شما م 
 "داد.

رسوالن رو   یسی. عشنی م ینکته منته  نیکه پشت سر هم اومدن، درواقع به ا یعبارات  يهمه 
اومده،   د یخدا در عهد جد  روح   میالقدس رو که در کالم مقدّس خدا و در تعال تا روح   کنهی آماده م

 ادشون ینا گفته و انجام داده بود، بهاو به یسی رو که ع ییزهایالقدس، چبده. روح  سایبه کل
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  نده یرو که در آ یی زهایالقدس، چخواهد کرد. روح  تی هدا های راست  ي آورد و به همه  خواهد 
 هست.    دی کالم مقدّس خدا در عهد جد ن یخواهند داد، نشون خواهد داد. ا  يرو

از ما در اون باالخانه    ومکدچیه  ست؟ین   طورن یا  م،یکنی م   افتیدر  يطورنیرو ا  میدراصل، ما تعل  و
القدس رو از کجا  روح   م ی. ما تعلستیکار خود ما ن   نی . اادینم  نییاز آسمان، پا  میتعل  نی. امینبود

 . میاب یی م د، ی القدس رو از کالم مقدّس خدا در عهد جد روح  میما تعل م؟یکنی م  افتیدر

مربوط  میتعل میکه اگر بخواه میتا بفهم کنهی داره ما رو آماده م جا، ن یدر ا یسیع ن، ی هم يبرا و
چون در   م، یبه کالم مقدّس خدا توجّه کن دیبا م، یکن افتیالقدس رو دربه کار و خدمت روح 

هست. من   جان ی هم در ا ي گرید زی. چمیآموزی خداوند، م حیمس یسیع  يجاست که درباره اون 
معلّم   دی. شانیباش يدمعلّم کانون شا دیشا ن، یمعلّم هستاز شماها،  یدارم که برخ نان یاطم

که من   نهیبخش سال ا نی که بدتر نیتصوّر کن نیبتون  دیو شا نیبود رستان یدب  ریدب  ایدبستان 
 . دمی ترم، نمره م  ان ی در پا ات، یمعلّم اله کی عنوان به

  قدر ن یمن ا  ای: «آنیکنی و با خودتون فکر م نیخون ی آموز رو م دانش  کی  یامتحان  يشما ورقه  و
که   نی: «انیکنی و فکر م نیخون ی و م  نیداری رو برم گهید يورقه  ک یم؟» سته يمعلّم بد

آموز، واقعاً مطلب رو گرفته. من  دانش  نی: «انیگی و م  نیخون ی رو م گهید  یکی افتضاحه!» بعد 
  گه ی آموزان دمغز اون دانش ي بفهمم تو تونستمی م کاش ي . ا ستمین  يهم معلّم بد  قدرها اون 

 دونمی م  یول   گذره، ی م  یجا چاون   نمیسر اونا و بب  يبرم تو  تونستمی م  شدی . کاش م گذرهی م  یچ
 کلمات اوناست.»  ن یفقط هم نم، یب ی که م  يز ی. تمام چتونمی که نم

تنها کلمات کالم مقدّس  نه  ده، ی م  میالقدس ما رو تعلروح   یوقت  گهی م  یس یکه ع  ن یتوجّه دار   یول 
از درون کار کنه تا فهم    تونهی . و اون مشهی هم ساکن مما    يهابلکه در دل   بره، ی کار مخدا رو به 

  تونستن ی هستس. شاگردان البتّه در اون زمان نم   یموضوع جالب نی و ادراك ما رو روشن کنه. ا
 !» شه ی تو تنگ م میتعال  يدل ما برا ، یسیاوه ع: «گفتنی م  دیدرك کنن و شا

شد.» پس   دیمنو متوجّه خواه میعال ت ت، ی شما درنها اد؛یالقدس ب روح  ی : «نه، وقتگهی م یسیع
  ا یتا به ما مشورت بده  اد یالقدس بر ما مروح  کهن ی تا معلّم ما باشه. دوّم ا اد یالقدس بر ما مروح 

از کار و   یعال  ی بخش نی ونا مشورت داده بود، درسته؟ اهم به ا ی سیکنه. خب ع یی ما رو راهنما 
 ينگران شده بودن. دلشون برا یس یبود. و حاال شاگردان از رفتن ع یس یع ت یّمأمور

  ی س یبگم: ع یسیبه ع تونمینم گهی: «دکردن ی . اونا احساس مشدی تنگ م یس یع يهایی راهنما
 ن، یخون ی رو م 16تا  13 وحنّای لیانج یوقت نیتوجّه کرد ایآ دونمی بده!» نم حیبرام توض نویا
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موضوعات   يبا بردبار هش یهم هم یسیو ع کننی سوأل م  یس یاز ع شه، یشاگردان هم نینیب ی م
 .  شهی تنگ م  یس یع یی مشورت و راهنما ي. و حاال دلشون برادهی م  حیاونا توض  يرو برا

مرا محبّت    ی اگر کس":  گهی م   یس ی. عگهی م  ی چ  23  يه ی، آ14در فصل    یس یکه ع  ن یتوجّه دار   یول 
  ي او آمده، نزد و يسوکالم مرا نگاه خواهد داشت و پدرم او را محبّت خواهد نمود و به  د، ینما

و مشورت پسر و    ت یهدا  ی سیع  روان یالقدس، پروح   قیمنظورش، ازطر  " گرفت.  میمسکن خواه
  ي هست که معنا  ياکلمه  ، یونان یدر زبان  توس یپاراکل يواژه  نی . حاال اکننی م  افتیدرپدر رو 

  ی که برخ نهیهم ياون هست، برا یو قانون  یمفهوم رسم ، یاز معان  یکیداره.  ياگسترده اریبس
که ما   ي زیچ ن یهم یعن یراهنما ترجمه کردن،  ا یرو به مشاور  توسیپاراکل ي ها، واژه از ترجمه 

 . میگی م

  د ی. شانیکن دا یپ ازین  یمشاور قانون  کی و به  ن یبش ی دچار مشکل یممکنه شما زمان  ن، یدون ی م
تابلو دفتر   يرو یمنصب قضاوت رو نداره، ول  گهیشده و د ریپ گهیکه د  نیرو بشناس  یقاض کی

شما رو قبول    ي . و پروندهکنهی وکالت م   گهیکارش و کنار اسمش نوشته باشه: «مشاور» و حاال د
 .کنهی اون کار م  يو رو  کنهی م

دارن،   یسیکه با ع  ی. همه در ارتباطگهی القدس مروح   يدرباره   یسیهست که ع  يزیهمون چ  نیا
اونا دفاع کرده. و حاال   يواقعاً از پرونده  یسیعهمراه اونا بوده.    یسیازشون دفاع کرده. ع  یسیع
 راهنما و مشاور شما خواهد بود.» اد، یالقدس ب روح  ی: «وقتگهی بهشون م یسیع

مشکل   کی که شما  نهیما، ا  يایو دن  ایدن  نیا نیب  يهااز تفاوت  یکی. نهیموضوع جالب، ا یول 
  ي تابلو فلزّ  کیکز شهر اورالندو و دنبال  به مر  نی بر  دیکه با  نیشی و متوجّه م  نیکنی م  دایپ  یقانون 

  ک ی  يه یپا لیو فرگوسن، وک تی، اسمدانلودکه روش مثالً نوشته: «مک  نیقشنگ بگرد
  ن یکه بتون  ن یقدر پول دارخودتون اون  یحساب بانک  ي تو نیببن د یو حاال با » يگسترداد
 .  نیدار  ازین  یو اصول   ياکمک حرفه  ک ینه. شما به  ای  نیردازرو بپ  لیوک نی ا يالزّحمه حقّ

نبود. اگر   ي طورن ی ا ، یسیشخص در دوران ع  کی  ي پرونده ي روش کارکرد و اجراء قانون برا یول 
مراجعه   یحقوق  ي دفتر مشاوره ک ی به  ن، یرفتی به دادگاه، م د یو با نیشدی م  یشما دچار مشکل 

با شما بوده،  میکه از قد ی کس شیپ یعنیدوستتون؛  نی بهتر شیپ نیرفتی بلکه م ن، یکردی نم
  ي ه یبرپا  ، ینفع شما شهادت بده و بگه: «جناب قاضدر دادگاه به   تونهی دوست شماست و م  نیبهتر
  ن ی مرتکب چن تونهی شخص، هرگز نم نیا م، یکنی م  یکه ما در اون زندگ یمملکت  يجار  نیقوان 
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ارك و  مد  نایدارم و ا لیشهادتم، دل  يو برا شناسمی شخص رو م  نی شده باشه. من ا يکار
 .» دمی ارائه م  که مستندات من هستن 

که مشاور   نیکنی دعوت م شناسه، ی م میدوستتون که شما رو از قد نی شما از بهتر يطورن یا و
. به نیفکر کن  م، یالقدس، آموختروح   يچه درباره شما و مدافع شما و شاهد شما باشه. حاال به آن 

  و که ا دهندهی چون تسلّ کنیل ": گهی م  یسیع ، اتیآ نی . در آخرنینگاه کن وحنّای لیانج 15فصل 
او بر من  گردد، ی که از پدر صادر م یروح راست یعنی د، یآ فرستمی را ازجانب پدر نزد شما م

   " .دیاکه از ابتداء با من بوده رایداد، ز د یشهادت خواه زیشهادت خواهد داد. و شما ن 

جهات، شاگردان   یاز بعض " .دیاتداء با من بودهکه از اب  رای... ز": نیعبارت، توجّه کن نی به ا حاال
اونا   یرو محاکمه کنه؛ ول  یسیقرار بود تا ع ایباشن. دن  ایدر دن  ی سیقرار بود تا مشاور ع یسیع

باشن    یهدان .» و قراره شادونمی م   یسیع  يباره رو در  قتی حق  يو بگن: «من همه   ستنیاقراره به
بگن:   تونن ی بودن. اونا م ی سیاونا از همون اوّل با ع . چون نیبهشون اعتماد کن نیتون ی که شما م 

 .» دمیخودم شن يهابا گوش  نوی. من ادمیبا چشمان خودم د نوی«من ا

القدس  روح   ي چه رو که دربارهو آن   گهی به رسوالن م  ی سیکه ع  يز یرو در چ  يعبارت مواز   ن یا   حاال
و مشاور خود ماست، چون اون از  ما  يهای در زندگ یسیالقدس، مشاور عروح ن؟ینیب یم گه، ی م

  از  یک یبرنامه هم  نیدر ا ن یاجازه بد یول  شم، ی م ریبوده. من دارم پ یسیهمون آغاز، همراه ع
  12  ای  11حدود    کهیتا زمان   کنمی م  کنم. فکر   فیخودم رو براتون تعر  یدوران کودک   ي هاداستان 

 . مینداشت  ون یز یساله شدم، ما تلو

طرف و به اون  میشدی من باهم جمع م يخانواده يها، همه نبه شب ش بارک ی هر دو هفته  یول 
عمو و دو دختر عموم، چون اونا   يخونه میتا بر میرفتیم م، یکردی م یکه در اون زندگ  يشهر

نبات جا بهمون آب و اون   میرفتی م  گه ی اتاق د  کی داشتن. من و برادرم با دختر عموها به    ون یزیتلو
مون به اتاق  شب، همه  8. بعدش در ساعت میکه بخور  دادن ی م ی قالتو تن ی دن یو شکالت و نوش

و همه باهم برنامه   مینشستی مجا گذاشته بودن و رو در اون  ون یزیکه تلو  میرفتی م منینش
 .  میکردی رو تماشا م  "سون یم يپر"

بزرگ   " کی پاول در"و  " تیدال استر"، "سون یم  يپر " د یو سف اه یکه من با برنامه س نه یا منظورم 
 شدم.  

اون زمان   ی سیپل یی جنا ي هااز اون برنامه  یبعض ن، یسنّ و سال من باششماها هم که هم  د یشا
به دادگاه    " يپر"  گم؟ی بود، درست م  جورک ی   شهیشون همهمه   ان یکه پا  ادیب   ادتون یرو    ون یزیتلو
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  ي ب، درهاش  9مونده به    قهیدق  5  یعنیلحظه،    نی و درست در آخر  شدی رفته بود، داشت محکوم م
  " ي پر "و به قهرمان داستان، و به  شدی وارد دادگاه م "ک ی پاول در"و کارگاه،  شدی باز م دگاهدا
 هست؟   ادتون ی. زدی چشمک م   کی

   " برگر،   لتون یهم"پرونده هستن. بعد    ی دادگاه، منظورم، شهود اصل  يتو  آوردن ی بعد، اونا رو م   و
  یل یکه اسم خ یک ی) کردمی فکر م  يرنجو یا شهیبود (من هم ییکه بازپرس بخش جنا یکس
  ی همبرگر بود. مثل گوسفند به حضّار نگاه  يداشت و تلفّظ اسمش مثل تلفّظ کلمه يایی کایآمر

 .   شدی و پرونده مختومه اعالم م کردی م

و هرچند شما با   اد، یهست. و قرار هست که ب  يدی القدس، شاهد کلکه روح  گهی م  یسیع
  حرمت یب  ا، یدر دن  که نام من دی د دیشد و اگرچه خواه دیرو خواههروب  هاي ها و دشوار مخالفت 

مدافع شما    لیالقدس، وکخواهد شد، روح قدّوس من، مدافع من و مدافع شما خواهد بود. روح 
رو به عدالت    ایدادستان هم خواهد بود، چون دن   نیچنالقدس، هم خواهد بود. و در نام من، روح 

 .   ارهیب  مان یرو وادار خواهد کرد تا به من ا   ایکرد و دن به گناه ملزم خواهد  يو داور 

که کار و   دن یترسی القدس هست. شاگردان مروح  ت یّاز کار و مأمور ییبایز  ریچه تصو نیا پس
بمونه. قرار بود تا مشاور   یقرار بود که معلّم اونا باق یس یع یرو ازدست بدن. ول   یسیخدمت ع

درمورد   یس یع میتعل يدرباره  خوامی که م ياواژه  نیمبمونه. و بعد سوّ ی اونا باق يو هاد 
  کا ی در آمر جان یوقته که ا  یل یکه منم خ نیباعث بشه شما فکر کن دیکار ببرم، شابه القدس، روح 

 هست.   گرتی القدس، معلّم هست و هدا . روحکنمی م  یزندگ

  ن یکه چهاردهم  ن یه کن. توجّ کنهی م   فیتوص  ی دار االهخونه   کی عنوان  اونو به   نیچنهم   ی س یع  یول 
خانه   يسازنده  کی در مقام  ی سیع فی. شروعش با توصشهی طور آغاز م چه  وحنّای لیفصل از انج

  ی شما مکان  ي تا برا رومی. مگفتمی است، واالّ به شما م  اریپدر من منزل بس يدر خانه "هست. 
 یل بعضما آماده کنه، مث  يرادار، خونه را ب خونه  کی رفته تا مانند    یسیلحاظ، ع  نیاز ا  "حاضر کنم.

رو   زیبرم خونه و همه چ دی: «بامیگی هامون م به خانواده  ، ییسایکل ي جلسه ان ی از ماها که در پا
 آماده کنم.» همانان، یم يبرا

القدس  کار روح  يدرباره  ی س یچه عاآلن به آن  ی. ول دن ی دارها انجام مهست که خونه يکار  ن یا
نزد شما   گذارم، ی نم م یتیشما را " : گهی م 18 يه ی ، آ14در فصل  .نیتوجّه کن  گه، ی م نده یدر آ

پدر من او را محبّت   د، ینمای که مرا محبّت م... و آن ": گهی م 21 يه یو بعد دوباره در آ ".میآی م
  يه ی و بعد در آ "خواهد نمود و من او را محّبت خواهم نمود و خود را به او ظاهر خواهم ساخت.

https://fa.ligonier.org/


https://fa.ligonier.org   

9 

کالم مرا نگاه خواهد داشت و پدرم او را محبّت خواهد نمود و   د، ی محبّت نما امر ی اگر کس": 23
 القدس هست.  روح  قی، منظورش، ازطر" گرفت. میمسکن خواه ي او آمده، نزد و يبه سو

.  میخالصه کن باًیالقدس رو تقرروح  ت یّکار و مأمور  میما بتون  م، یتعل نی در هم کنمی فکر م من
  ن یسکونت پدر و پسر بسازه. ا يبرا ياتا اونا رو خانه کنهی ا کار م م يهای القدس در زندگ روح 

  ي هاي ها و دشوار چالش يجمله، همه  نی. ادهی م  حیرو توض یح یمس یزندگ  يجمله، تمام شاد 
 ي ابه خانه  ل یتا ما، تبد کنهی القدس، ما رو دگرگون مچون روح  ده، ی م حی رو توض یح یمس ی زندگ

 . میسکونت پدر و پسر بش يبرا

و اون بهمون   میشی م ی معرّف ی کی دوست دارم، ما به  یل یبودن با همسرم رو خ ي هالحظه  من
شده، و مردم  یدار معرّفچون او هم قبالً بعنوان خونه ؟»یهست ی: «اوه، تو شوهر دروتگهی م
دارها دوست دارن ناشناس بمونن، درسته؟ دراصل  خونه  ؟» یهست نکلری: «اوه، تو زن سگنی م

 .رن یگی و آزار قرار م ریمورد تحق ی متأسّفانه آنها گاه ما،  يایدر دن 

خواهد   یخانه بستگ  يبه نگهدارنده زیچهمه  ن، یاز خانواده باش ي اگر شما در خونه و عضو یول 
. کنهیپسر، آماده م يو براپدر  يخونه هست که خونه رو برا يشخص اداره کننده نیداشت. ا

کرد اگر من    د ینخواه  ان یشما ز ".  کنهی به شاگردانش، ارائه م  یی بهاگران   فیچه توص  یس یپس ع
کالم من، معلّم   قیالقدس رو خواهم فرستاد تا ازطرمن برم، روح  یترك کنم، چون وقت روشما 

شما رو   یباشه که زندگ  ي اخانه  يشما باشه، و سازنده  ي من، راهنما  یزندگ  قیشما باشه، ازطر
 ".میت در قلب شما، شاد بشمتحوّل کنه تا من و پدرم از سکون 

.  می.» دعا کنيدی القدس رو به ما مکه روح  می گزارازت سپاس  ی سی: «عمینداره که بگ یتعجّب
.  یتر از روح مقدّس خودت رو به ما عطا کن بزرگ  ياه یهد چیه یتونستی تو نم ، یسی«خداوند ع

  يو همه  دهی م میما تعل تو به يالقدس درباره که روح  یی زها یتمام چ يبرا میکنی تو رو شکر م
خاطر روح تو، پدر  . بهمی . دوستت داردهی ما انجام م  يهای خاطر وجود تو در زندگ که به  ییارها ک

القدس، چون تو پدر  روح  يا  میکه تو رو دوست دار  میگاآلن ب   میخواهی و م   میتو رو دوست دار 
  ش یدعا و ستا یسیم ع. در نايدیخداوند رو به ما نشون م حیمس ی سیمبارك ما ع یو منج

  .»نیآم م، یکنی م
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