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 القدس کیست؟ روح 
 هاي درون ناله   : 11درس  

 دکتر سینکلر بی. فرگوسن 

 ي. و در برنامه میشی م  ک یالقدس، نزدکار روح  يمون درباره مطالعات ان یبه پا  میدار کمکم
. میکردی ، فکر م 13: 8 ان یپولس به روم يبرجسته در رساله ار یبس يه یبه آ میگذشته، داشت

فصل در   نیتربوب مح ، 8 ان یپولس به روم يرساله ان، ی حیاز مس یلیخ ي من متوجّه شدم که برا
 هست.    8سراسر کتاب مقدّس هست. معموالً منظورشون، قسمت چهارم فصل 

جا رو که اون  يابرجسته میل و تعا ان یپولس به روم يرساله  8فصل  نینخست ات یاغلب، آ ما
  م یدوست دار  یلیرو خ  دهیعق  نی. ما امیریگی م دهیالقدس به ما داده شده، نادکار روح   يدرباره 

تفکّر رو   ن ی. ما اکنهی که اونو دوست دارن، استفاده م  یکسان  تیّریخ يبرا زیچهمه  دا ازکه خ
 .  مییایدرب   ح، یمس  یسیکه به شباهت پسر خدا، ع   نهیما ا   ییکه سرنوشت نها  میدوست دار  یلیخ

جا طور ما رو به اون که خدا چه   دهی خودش رو نشون م   ی ، نگران 8  ان یپولس هم رساله به روم  یول 
  ح ی مس  یس یع  هیما شب  ت، ی که درنها  کنهی ما استفاده م  ییکوین   يبرا  زیطور خدا از هرچچه  بره، ی م

  م؟ یالقدس، فکر کنروح تیّ که به تمام کار و مأمور ست ین  یروش عال  ک ی نیا  ای. واقعاً آمیبش
به خداوند   ترشیداره تا شما رو هرچه ب  لیالقدس مهست؟ روح  یالقدس به چروح  اق یاشت

 بکنه.   هی شب یسیع

در   قیعم ی با دگرگون  نی . استین  تیکم اهم تی مامور ک ی نیبدم که ا  نان یبهتون اطم نی بگذار
.  ی که س  نیدار ادیبه دونمی کار داره، و اغلب هم راهش ناهموار هست. نمما سرو يهای زندگ

  : «من فکر گهی م  شون ی. اکنهیشدن، استفاده م  یحیمس  حیتوض  يبرا  يری از چه تصو  سیاس. لوئ
شروع به خراب کردن   نفرک یشده، و بعد  لیتبد بایکوچک ز ق یآالچ کی من به  ی ندگز کردمی م
: «من  دهی رو متحوّل کرد.» و ادامه م زیچهمه  ت، یبرجک کرد و درنها  کی و ساختن  وارها ید

بلکه داره از   کنه، ی کوچک نم قیآالچ کی به  لی منو تبد ی زمان متوجّه شدم که خدا زندگاون 
 من ساکن بشه.»  یو خودش در زندگ ادیکه ب  نه یچون قصدش ا  کنه، ی م  اکاخ بن کی  من یزندگ

  ي. و پولس در رساله می دار ازیکمک کننده ن  کیما به  دهی هست که نشون م یاز دالئل ی کی  نیا
.  کنه ی القدس به ما مکه روح گهی م  یو از کمک کنهی موضوع، صحبت م  نی هم ي، درباره 8 ان یروم

که    ي از تجارب دشوار   یبه بستر اون مشکالت و برخ   ژهیوبه   م، یبنداز  یاه بهش نگباهم    خوامی م
  18 يه یکه پولس در آ   نی عنوان مثال، توجّه دار. به میرو هستهاشون روبه با یح یمس یزندگ  در
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که در ما ظاهر خواهد شد،    یزمان حاضر نسبت به آن جالل   يکه دردها   دانمی م  ن یقی  را یز":  گهی م
 " است.  چیه

که پولس   یجالب يهااز روش  ی کی ها همراه هست. مشکالت و رنج  ها، ی با سخت  ، یحیمس یدگزن 
  ن یکه در ا طورن یکه هم نه یا  ن، یکه احتماالً بهش توجّه نکرد دهی نشون م 8 ان یدر رساله به روم

که   یکسان  نمیکه بب به یبرام عج ی. گاهکنهی استفاده م  دن»ی«نال  ياز واژه ره، یفصل، جلو م
  ی ک ی  يرو  حال شده کهتابه  ایدوست دارن، آ یل یرو خ ان یپولس به روم يرساله  8فصل  گنی م

کرده   یدرنگ دن»، ی«نال  یعنیفصل،  ن یکار رفته در ا به  يهاواژه  نیتري و تکرار  نیتراز برجسته 
 نه.   ا یباشن 

:  نهیا  گه، ی مکه پولس    يز یچ  نی. نخستگهی م   یچ  دن ینال   يواژه   نی ا  يپولس درباره  مینیبب  نییایب 
  " خدا آشکار شود  ییهستند که هدف نها  يچون مشتاق روز   کنند، ی تمام خلقت باهم آه و ناله م"

  ه و درد ز  دن یکه تمام خلقت تا اآلن باهم در آه کش میدان ی م  رایز": گهی م  22 يهیبعد در آ
در خود، آه   م، یاافته یکه نوبر روح را    زیفقط، بلکه ما ن   نیو نه ا":  گهی بعد در ادامه م  ".باشندی م
منظور پولس از نوبر روح، همون   "جسم خود. یخالص  یعنی ، یگدر انتظار پسرخواند میکشی م

 ما هست.   یینها افتنینجات  يثمره  نیالقدس هست که نخستروح 

  ي القدس براخود روح   گهی که م   رسهی م   یی، پولس رسول به جا26  يه یکه در آ   نی بعد توجّه کن  و
که در   نی. توجّه داشته باشگنجهی که در قالب کالم و سخن نم  کنهی شفاعت م  ییاهما با ناله

  یعنوماست که به   ی حضور روح خدا در زندگ  نی که ا   میمهمّه که ما درك کن  ی لیخ  ن یاوّل، ا   يوهله 
امروزه هم معمول   دونمی وجود داشته که نم ی زمان  ک ی. شهی ما م  ياز آه و ناله یسبب بخش

: «اگر شما  گنی برجسته م نی از معلّم یبشارت کالم خدا، برخ يدر عرصه  یگاه  نه، که ایهست 
  ي به مرحله  ن، یالقدس رو تجربه کنقدرت کامل روح  ن یکه بتون  ن یها رو بردارگام  ن یتنها هم

  ن، یکه داشت ییهای ها و سختها و چالش و مشکالت و ناله ن یرسی م یح یمس یاز زندگ  يترباال
  ، یآرام خواهد شد و سالمت  يا یدر کی مانند  یو زندگ  دن ی رو شکست م یگ زند يجاذبه  نیقوان 

ناله و   گه ید ن، یداشته باش يترش یالقدس ب خواهد شد. اگر شما روح ر یسراز يثروت و شاد
 .» کرد دی نخواه تی شکا

: میبگ ی میتعل نیکه دربرابر چن م یریبگ ادی دی و ما هم با گهی م  نویداره ا جان ی پولس ا یول 
القدس رو دارم. چون  که روح  نهیمن، ا يناله لیدل  کنم، ی اگر من ناله م ز، ین عز«دوستا

و نجات کامل من هست و   يمحصول رستگار  يثمره ن یالقدس در من ساکن شده که نخستروح 
  ی هستم که اون دگرگون   يچون مشتاقانه در انتظارم و منتظر روز   کنم، ی ناله م  دم، من در درون خو

https://fa.ligonier.org/


https://fa.ligonier.org   

3 

.  نیموضوع فرار کن نی از ا ، یح یمس یدر زندگ  نیتون ی شما هرگز نم سه.» پس کمال بر به ، یینها
 انتظار برآورده نشده، وجود داره.   کی  شهی هم ، یح یمس یدر زندگ 

. کنمی احساس م م، یگناه رو در زندگ ریتأث شهی حسّ، وجود داره: «خداوندا، من هم نی ا شهیهم
  یی هاخاطر ناله خداوندا، به ی نشدم. ول  هستم، چون هنوز کامالً مقدّس  ز یباهاش در ست شه یهم

دست از   ا، یدن  نی که من و شما در ا يگزارم.» اون روز ازت سپاس  کنم، ی موضوع م نی ا ي که برا
هست که   ي بلکه روز م، یالقدس رو داشته باشروح  ت یّکه کامل ستین  ي روز م؛یکردن بکش هنال 

 .میالقدس رو محزون کردروح 

  ن یا کهن ی و بدون ا يطورن یهم ایدن  نی و در ا نی س رو داشته باشالقدنداره که شما روح  امکان 
  ن ی که ا  ن ی. پس لطفًا توجّه داشته باشنی کن یداشته باشه، زندگ  يریها در درون شما تأث ناله
رشد   ض، ی هست که داره در ف ی حیمس کی  يناله ن ی. ا ستیبرگشته ن  نی آدم از د کی  يناله

از   ي اناله  نی . استین  ی و درماندگ  یبدبخت ي از رو ي ناله ن یا  که نی. لطفاً توجّه داشته باشکنهی م
  يروز   يبرا  اق یبلکه اشت  م، یریم  رون یب   ایدن   نیکه از ا   يروز   ينه برا  اق یهست، اشت   اق ی اشت  يرو

انجام و  جالل شاهانه به   یی ول نهاو روح خدا کار خودش رو در محص  میمقدّس بش  ح؛ یکه مثل مس
 برسونه.       کمال

باشه که    ن یقراره ا  یحی مس  یاز زندگ   یبخش  م، ی کن  یدر روح زندگ   دیاون روز، با  دن یسزمان ر  تا
. پس میدر درون خودمون ناله کن م، یهست ییشدن نها  رفتهیمشتاقانه درانتظار پذ کهی ما زمان 

بهش توجّه داشته    دیکه با  ي زیچ  ن یماست. دوّم  دن ینال   يبرا   حیاز توض  یالقدس، بخش حضور روح 
ما، ما رو امداد  يهاالقدس، خدا در ضعفروح  قی که ازطر گهی م جان یکه پولس در ا نهیا م، یباش

 شد.    دیخواه نی بعد، متوجّه ا ی هست. کم یعال  میتعل  کی  نی. اکنهی م

تا   کنهی کمک م  ، یاخالق يها القدس، ما رو در ضعفگفته که روح  8 ان یبه روم يدر رساله  پولس
  ن، یچنو هم " :  گهی م  ن؟ی ، توجّه دار26  يه یالعاده در آق ات واقعاً خار. امّا به کلممیبر گناه، غلبه کن

باشه که   یاز فعل  یینارسا يترجمه  د یشا کند»، ی فعل «مدد م ".کندی ضعف ما را مدد م زیروح ن 
هست   ياهم، واژه  لشیدل  م، یکن دا ی براش پ یمناسب  يسخته ترجمه  یلی. خبرهی کار مپولس به

  ی کی که  نیکنی فکر م ی و گاه  نیدون ی م یاز شماها زبان آلمان  یبعض – هنکی که پولس استفاده م
تازه   ي ک کلمه یکه با کنار هم گذاشتن چند بخش از چند کلمه،  نهیا  یزبان آلمان  ي های ژگیاز و 

 . نیکنی درست م 
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  ک ی اساساً فعل «برداشتن  بره، ی کار م به جان یکه پولس در ا  ی. فعلطورهن ی هم هم یونان ی زبان 
  ي معنا» هست که بهsyn« وندش یپ ی کی داره.  ي دیق وندش یبعدش دوتا پ یهست. ول  ز»یچ

» و  synergyمانند «  ییهاواژه ي تو  نو یهست. مشابه ا گر ینار شخص ددرک ي انجام دادن کار
»syncopation «  که    گه ید  وندش یهست. پ  گریهمراه شخص د  ، يانجام کار   يمعناکه به   نینیب ی م

  ه» ی«مافوق و عل ا ی«مخالف»  يمعنابه  کنه، ی م ت ی که کفا به یعج ی لیو خ به، سچی کلمه، م  نی به ا
 هست.  

هست،   گرید زیهمراه چاون، برداشتن به ییمعنا يشه یکار رفته، رواژه به نی که ا جان یا پس
  تونه ی القدس م هست که روح  يطور. چه هیعرض کنم منظور چ نیبرعکس هست. اجازه بد یول 

متضادّ با اون، کمک کنه؟ چند سال قبل،   یول  ، ي گر ید زیهمراه با چ يزیاشتن چ ما رو از لحاظ برد
 رو بسازم.   زیکه باهاش اون م دمیلوازم خر ي سر کی  قت، یساختم. درحق زیم کی من 

  ي جاک ی رفته بودن  یمدّت  يخونه نبودن برا  يام تو خونه تنها بودم و همسر و خانواده  ي تو من
فکر    نی زده خواهد کرد.» امّا اواقعاً اونا رو شگفت   ز، ی: «ساختن م. و من با خودم فکر کردمگهید

 نبود.   یخوب 

.  دمیرو خر زیمن اون م یندارم. ول  یتخصص ، ی عمل  يبه شما بگه من در کارها تونهی م  همسرم
  شرت ی ت  کی بودم.  ایالدلف یبه ساعت نگاه کردم که شش عصر بود. من اون زمان در ف اد یم ادمی

 شتم.  پا داك هم بهتنم بود و شلوار 

آوردم و شروع به    رون یقطعات رو ب   يشش بعدازظهر بود که اون جعبه رو باز کردم. همه   ساعت
العمل رو مطالعه دستور  يصفحه  نیبود که آخر نی العمل کردم. اشتباهم ادنبال کردن دستور

ساعت کار  ش  ش  قت ی. درحقرفتمی نکردم. البتّه بعد بهش اشاره خواهم کرد. داشتم خوب جلو م
 کردم. 

به آخر کار   باً یتقر گهیکه د  دمیرو نواخت، فهم 12ساعت، زنگ ساعت  که ی بعدش درست وقت و
که   ن یشی متوجّه م ن، ی رو بخون   زهایچ ن یآخر رو باز کردم. حاال شماها هم که ا ي و صفحه  دم یرس

صفحه رو  نی آخر ن؟یتدونسی م  نویننوشتن. ا زبان ی سیها رو معموالً افراد انگلالعملدستور  ن یا
دوست...» و با خودم فکر   کی دقّت، و با کمک کلمات به چشمم خوردن: «به نی که باز کردم، ا

 دوست؟!»   ک یکردم: «با کمک  
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و منم   ستهیابه زیم گری طرف د دیدوست، با  کی که  کردی م هیجا داشت به من توصکتابچه اون  و
  شب، مه یمن که در اون ن   یول   شب، مه یاونم در ن «دوست»،    نیو با کمک ا   ستمیابه   زیم  گریطرف د

سر و ته کار رو جمع   دی با شب، مه یدوست در ن  ن ینداشتم. با کمک ا یدسترس  یدوست  چیبه ه
همون   نیگفته بود، انجام بدم. حاال ا  36 يرو که در صفحه  يکار  نیو بعدش هم آخر کردمی م

  ی عنیهست،  يانجام کار  ي برا ییتوانا يمعنافعل، به نی. ابرهی کار م هست که پولس به یفعل
 .  نیبلند کن نیتون ی نم  ییتنهاکه خودتون به يزیبلند کردن چ ی عنی ، يزیبرداشتن چ

مثالً سر فالن   ی که شخص  نی دار ازیشما باشه. و ن  و درکنار  ادیکه ب  ن یدار از ین  ی شما به کس  پس
  جا ن ی هست؟ پولس ا یقشنگ  ریچه تصو نیا نینیب ی و با شما حمل کنه. م  رهیرو بگ ن یبار سنگ

و شما   رهیگی دست خودش م کار رو به يهمه  اد، یالقدس به کمک شما مروح  یکه وقت  گهی نم
و شما در زمان و    شهی خود انجام م خودبه ز، یچو همه  نیریگی خلسه قرار م  تیّدر وضع  ینوعبه

که شما رو بگذاره    ستین   نیانجام بده، ا  خوادی القدس م که روح   ي. نه، کارنیشی شناور م   ، یزندگ
و نجات، در   ي تا رستگار  خوادی القدس مانجام برسونه. روح کنار و جدا از شما، اون کار رو به 

بده که   رویو ن  ییبهتون توانا ن، یدار  ازیشما ن  ی وقت خوادیشما عمل کنه، و م یزندگ سراسر
 .  نیجاللش خدمت کن  يخدا رو برا نیبتون 

 تونم ی : «خداوندا، من نممیکه بگ  گهی و به ما م  اد یالقدس مکه روح   گهی پولس داره م   باً یتقر  پس
بار رو حمل کنم.  نی خودم ا تونمی هست. نم  نی سنگ ياد یمن ز يبرا نی کار رو انجام بدم. ا نیا

 .»نمیب ی انجامش رو در خودم نم  ییمن توانا ی انجام بدم. ول   يکه کار ي تو منو دعوت کرد

  ن ی سر اونو بده به من.» و با ا کی . رمیگی بار رو م نی : «منم سر اگهی و انگار م ادیم القدسروح 
القدس، ما رو در  . روح میکن ی جالل خدا زندگ يکه برا دهی م  ییالقدس به ما تواناقدرت، روح 

که  میدان ی و م"بگه که:  28 يه یدر آ تونهی که پولس، بعداً م نهیهم ي. براکنهی ضعف ما، مدد م
  زهایچ ياند، همه او خوانده شده يحسب ارادهو به دارندی دا را دوست م که خ  ی جهت آنان به
 " .باشندی ] باهم در کار مشان ی [ا ت یّریخ يبرا

دعوت خدا    يو درباره   نیتر هست. شما جوان نیخودتون فکر کن  يهابه ضعف  ست؟یمهمّ ن   ن یا  ایآ
که جلو راه شما ظاهر   نینکی فکر م یبرطرف نشدن  ی. به موانع نیکنی خودتون، فکر م یدر زندگ 

: «من با روح خودم، سر  گهی کار رو انجام بدم.» خدا م  نی : «امکان نداره بتونم انیگی . مشنی م
تو خواهم   اوریو من  میکنی تو باهم حمل م یو اونو در زندگ  رمیگیرو م نی بار سنگ نیا گرید

 بود.»
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ما در   ي هاناله لیاز دل  یدس، بخش الق. روح رهی مرحله جلوتر هم م  کی یبعدش، پولس حتّ حاال
و   اد یما م يو کمک کننده  اوریعنوان القدس به ماست. روح  ی حیمس یزندگ  ریسراسر مس

  ن یتر. بعدش، پولس احتماالً از برجسته کنهی ما امداد م  ی حی مس یما رو در زندگ يهاضعف
القدس، ما را در  : «روح گهی. پولس مکنهی در ذهن ما بگُنجه، استفاده م نهکه ممک يریتصو

 .»کندی م  ياریما  يدعاها 

که   يز یو چ دینیرو بب 26 يه یموارد هست. اوّل آ ن یرگذارتریاز تأث یک ی من،  يموضوع برا  ن یا
:  گهی م  نویو بعدش در ادامه، ا "کندی ضعف ما را مدد م  زیروح ن  نیچنو هم " : ادیبعد از اون م

به   کندی ما شفاعت م  ي لکن خود روح برا  م، یدان ی نم دیبای م کهي طوربه م یچه دعا کنکه آن  رایز"
 . میکنیناله م م، یخودمون باش ییهان  ي مشتاق رستگار کهی وقت "کرد. ان یب  شودی که نم  ییهاناله

بهش   ی. وقتکنهی ناله م کنه، ی ما در دعا شفاعت م ي و برا کنهی به ما کمک م یوقت  القدسروح 
به   میماست. ما درواقع دار يهاضعف ان یدرواقع، ب  ، یشفاعت يکه دعا  نینیب ی م ن، یکنی فکر م

و به من کمک کن.»   ایکار رو انجام بدم. تو هم ب  نیا تونمی : «خداوندا، من نممیگی خداوند م
. اگر فکر  میدوزیکه به خداوند، چشم م نهیهم ي. برامیشی زانوها خم م يکه رو  نهیهم يراب 
 . میدادی و انجامش م  میرفتی خب م م، ییاینجامش برب ا ياز عهده  میتونستیخودمون م میکردی م

  ی شفاعت   يماست. به دعا   يهااز ضعف  یان یب   قتیدر ذات خودش، درحق  ، یشفاعت  يدعا و دعا   پس
 بیها باهم ترکاگر ضعف  ی. ول نیضعف قوم خداست، فکر کن  گران یهست و همه ب   ریکه در مزام
که از سخنان پولس   می برس  ییجاودمون، بهخ  يها وقت چه خواهد شد؟ اگر ما در ضعفبشن، اون 

 وقت چه خواهد شد؟  اون  م، یدعا کن میتون ی نم د، ی و شا دیه با ک يطوراون  م، یو بگ میاستفاده کن

جاست که به فکر  اون  م، یبود ی تیّوضع  نی ماها در چن ترشیب  د؟ یفکر کن یی های تیّموقع  ن یچن به
: میگی و م میبندیمون رو مچشمان  .میشی خودمون خم م يزانوها  يو رو میافتی م یکس

  ا ی دعا کنم  طورن یا  دیبا  ا یطور دعا کنم. آچه  دونمی نم  ی. حتّکنمی «خداوندا، به درگاهت، دعا م 
 ام؟» یدر دعا به حضورت ب  دیبا ي گرید رطو

و   نیکار کنچه نیدون ی و نم  نی فشار، قرار دار ری. زنی هست يشما در شرائط دشوار کهن یا ای
طور شروع به دعا  چه  دونمی نم ی خدا، من حتّ ي: «ا نیگی و م  نیزن ی م ادیطرف خدا، فربه  باًیتقر
من در ضعف خودم،   يطور ن یبکنم.» پس ا  دیکار با چه دونمی بکنم. اصالً نم تیّوضع  ن یا يبرا
 دعا کنم. یچ  ياصوالً برا ا یطور دعا کنم چه دونمی چون من هرگز نم شم؛ی هم م ترفیضع  یحتّ
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هاتون به شما بگه: «من  از بچه   یک یکرد اگر    دیکار خواهشما چه   گه؟ی م  یکه پولس چ   ن یارد  توجّه
راستش    ن؟یکنی خارج م  ر، یمس  نی شما اونا رو از ا  ایبکنم.» آ  دیکار باشرائط، چه  نیا  يتو  دونمی نم

  ت ی تقورو    ونا. نقاط قوّت اکننی کار رو م   نیخودشون، ا  فیکه با فرزندان ضع   دمیرو د  یمن پدران 
: «تو دست  گنی و م  کننی چالش؛ دور م  ریهاشون، اونا رو از مسضعف بچه رغمیو عل کننی م

 .»دمی بردار، من خودم انجام م 

  ی پدر آسمان   ی . وقتستین   نی بودن، ا  یو قطعاً پدر آسمان   ستین   نی. پدر بودن، استین   ي طورن یا 
و روح قدّوس    ادیبلکه م  ه، کنی ما رو له نم  م، یکنی دعا م   م یکه ما دار  نهیب ی و م  نهیب ی ما رو م   یناتوان 

که   یی هانالهبه  کند، ی ما شفاعت م  ي ... خود روح برا": گهی و پولس م  ده، ی خودش رو به ما م 
او که تفحّص  "هم باشکوه هست.  یلیکه خ دهی م  یحیو حاال داره توض "کرد. ان یب  شودی نم

هاست، فکر روح را  دل يکننده تفحّص و او که " ، یپدر آسمان  یعنی، "هاست...دل  يکننده
  ".کندی خدا شفاعت م يبرحسب اراده  ن یمقدّس ي که او برا رایز ": گهی و در ادامه م  "داند، ی م
دعا   یچ يبرا دونمی خداوند، من نم يهست. «ا  یح یمس یاسرار زندگ  نیتراز برجسته  یک ی  نیا

 طور دعا کنم.»چه دونمی کنم. من نم

شفاعت    یی هابا ناله   ن، یمقدّس   ي القدس، برابلکه روح   گذاره، ی ا رو کنار نم: «خدا شم هگی م  پولس
 دونه، ی القدس، افکار خداوند رو م که روح  ییجا.» و از اون گنجهی که در کالم و سخن، نم کنهی م

  ی که وقت  میگب   میبتون   یما حتّ   د یما آگاه هست، شا  ي هاخداوند، از دل   کهنیا  لیدل به   ن، یچنو هم 
ما رو   يکه خدا استغاثه  میو مشتاق هست م، ی دعا کن یموضوع يطور براچه میدون ی مهم که ن 
  ي ها کامل خدا از دل  ياراده يه ی ما هست که دعاها برپا ي های همون نقطه در زندگ  نیبشنوه، ا
  ن ینچ رما هست اگر که ما د  یقدر باعث دلگرمچه  ست؟ یمهمّ ن  یلیخ نی ا ا ی. آشنی ما بلند م

 . میداشته باش قرار یتیّوضع 

و متوجّه    کنهی درك م   ی هستن که پدر آسمان   ییهاناله   یول   گنجن، ی و گفتار، نم  ان یها در ب ناله  ن یا
 ی تا وقت دونه، ی خودش م زیما رو مثل فرزندان عز ، یپدر آسمان  ن، یاونا هست. بنابرا يمعنا

  چه زورآور شدن، به که در خداوند و در قوّت او  میریبگ اد یما  شن، ی ما دوچندان م  يهاضعف
  Caithnessنام  به   یی من اصالتاً از جا  ي مادر  يبودم، خانواده  ی من پسر جوان   کهی معنا هست. زمان 

 اسکاتلند هست.    نیدر شمال سرزم يامنطقه  کیبودن که 

حرف    1950  يه ده  ي هادارم از سال   -  د، یرسی فرا م   ی تابستان   التیفصل تعط  یاون زمان، وقت  و
اگر   1950 يو در دهه  ستن، ین  ایدن  ي هاجادّه نی اسکاتلند، جزو بهتر ي هاجادّه  – زنمی م
  م، یبه شمال اسکاتلند بر م، یکردی م یما زندگ  کهیی جا  یعن یاز جنوب اسکاتلند،  میخواستی م
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  ومد یپدرم، صبح زود م  ادیم  ادمی.  میاسکاتلند رو دور بزن   ینوار ساحل   يها تمام جادّه  میبودمجبور  
ما  م، یافتادی راه م  کهنی از اپس  یو کم  میشدی م  نی . بعدش همه سوار ماشکردی م دار یو منو ب 

  م یدار گهی: «دمیزدی داد م  بار، ک ی  ياقهیدق م؛؛ینشسته بود ن یعقب ماش ی پسرها که در صندل 
 !» می: «نه هنوز نصف راه رو اومد گفتی !» و پدرم هم مم؟یرسی م

جا و  اون  ی جا بودن. مدتّمن اهل اون  ي مادر يکه خانواده  میدیرسی م ی به شهر کوچک  سرانجام 
  ن؟ یهفت هشت ساله بود ی وقت اد؛یم ادتون یرو  ییزهایچ نی. چنمیموندی م  شاوندان، یکنار خو

گوشه    کی   د یشما با  کردن، ی و باهم صحبت م   شدن ی دور هم جمع م  ل، یفام   ی در اون دوران، وقت
 !»ادیصداشون درن  ی، ول جلو چشم باشن دی ترها با: «کوچک گفتنی. منینشستی م

  ی ل ی. خزدن ی و همه باهم حرف م شدن ی جمع م ل، یفام ي ما بود. همه  ي واقعاً قانون خونه  نیا
  20حدود  یوقت ی . پسر عمو جان ینام جان پسر عمو داشت به  کی مادرم  یخسته کننده بود. ول 
وقت، پسر عمو   چیازدواج کرده بود. ه کهن یاز اپس  یکرده بود، اونم کم سال داشت، سکته 

 دار نشسته بود. چرخ  یصندل  ي فلج بود و تو شه یبودم، هم دهی ند ي گرید ور رو ط یجان 

با   ی مو جان اتاق نشسته بودم و پسر ع  ياون زمان من که هفت ساله بودم، گوشه اد یم ادمی
  بود که  ن یبکنه، ا تونستی م  ی که پسر عمو جان   یتنها حرکت  اد یم ادمیدار، وارد شد. چرخ  یصندل 

سرش رو خم کنه تا بتونه لبش رو    تونستی رو بده به دستش. اون تنها م  يهمسرش، فنجان چا 
رو بلند   يفنجان چا  تونستی . مکردی استفاده نم ی و بنوشه. از ن  يفنجان چا  يلبه  ي روبگذاره 

 کنه. 

  ي تاحدّ  ی . پسر عمو جان کردی م   زیصورتش و همسرش هم آهسته اونو تم  ي رو   خت یری م   ي چا  ی گاه
بود که اون   نی من از اون ا يخاطره  ن یتربرجسته یبنوشه. ول  ي داشت که خودش چا یی توانا

که   من يبرا  یکم دم، یموضوع رو شن  نی ا بارنینخست يبرا کهی صحبت کنه. و زمان  تونستی نم
مثل ناله بود. هنوز هم  يزیکنه، چ دیتول  تونستی که م  ییبود. تنها صدا  رسناكبچه بودم، ت

 ها رو بشنوم.  ن نالهاو تونمی م

که همسر    نهیو خاطر من زنده هست، ا  ادیوضوح در  سال، هنوز هم واقعاً به   55از  که پس   يزیچ
  ي هادرك کنه که هرکدوم از ناله   قاًیدق  تونستی همراهش بود و ظاهراً م  شهیهم  یپسر عمو جان 

. کردی رو برآورده م  شوهرش  يهاکنارش و خواسته   ومدیم  عیدارن. و سر  ییاون، واقعاً چه معنا
 دارمان ی ا کی عنوان بعدها به یچون تنها هفت سال داشتم، ول  دم، یفهم ی نم يزیچ زمان، ون ا

ناله رو درك کردم:   يو معنا  رو خوندم  8فصل  ان یپولس به روم يکلمات رساله ن یا  ، یحیمس
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  نیتون ی نمشما شکسته هستن و  يها دل یوقت ن، یدعا کن د، یطور که بااون  نیدون ی نم ی«وقت
 کنه ی شفاعت م   یی هابا ناله  ن، ی مقدّس  يالقدس برا روح   ن، ی بگ  یرو به پدر آسمان   دتون خو  ي هاازین 

القدس، آگه هست؛  ماست، از فکر روح ي هادل يکه تفحّص کننده  یکرد و کس ان یب  شهی که نم
 .»کنهی خدا، دعا م ياراده  يه یالقدس، برپاچون روح 

که صعود   ی م یعظ  يدهنده. چه نجات ییخوو نرم   میمال   یآسمان   پدر   چه  – منو به فکر فرو برد    ن ی ا  و
  ی کرده و به پدر آسمان  نی هست که چن یسیع اون،  – رهی خودش م یپدر آسمان  شیو پ کنهی م

انجام رسوندم. تو در ضعف  به ، يرو که به من سپرده بود يکار گهی: «پدر، اآلن دگهی ش مخود
. پدر، تو  کردی م  یجلجتا، همراه یک یو تار  یمنو در سراسر تنگالقدس، . روح يمن، همراهم بود
دارن. روح خودت رو   مان یبدم که به من ا یکسان  يروح رو به همه  نیکه هم  يبه من وعده داد 

 اونا هست.»   يو کمک کننده   اور یالقدس،  بفرست که بفهمن و بدونن که روح   زمیدان عزبر فرزن 

  ن؟ یخودتون فکر کن ي ازهایو ن  یاگر به زندگ  م یاش شکر کنکه خدا رو بر شهی باعث نم نی ا ایآ
قدر  ما چه   ی. منجیکنیمهربانانه به ما نگاه م  نی که چن  یهست  یتو چه پدر باشکوه  ، ی«پدر آسمان 

به ما هم عطا   ، يدیرو که تو به اون بخش ی همون روح کنهی مند هست که درخواست مسخاوت 
که هرچند در خودمون   میکن ش یخودمون، تو رو ستا ي هادر ضعف  میتون ی طور م ما چه  و کنه. 

که روح تو    مینبر  ادی. به ما کمک کن که هرگز ازمیمند هستقدرت   ح، یمس  یسیدر ع  یول   ف، یضع 
  ی القدس، در نام منجکار روح  ي. تو رو براکنهی ما شفاعت م   يخدا، برا  يخواست و اراده   يهیپابر

 .»نی. آممیکنی شکر م یس یما ع
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