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 القدس کیست؟ روح 
 روح پسرخواندگی   : 12درس  

 دکتر سینکلر بی. فرگوسن 

 ، یزمان   کی برخوردم.    یپدر جان وِسل   يهابود که به گفته   بارنی، نخستکه بود  مسال   15  ادیم  ادمی
مدرك و سند است،    یبراش نوشته بود: «شهادت از درون، پسرم. شهادت درون   ی پدر جان وِسل

 است.»   تیّحیمدرك اثبات مس نیتري قو

  کهن یا ازش ی. و پنیکن دای پ یآثار وِسل 12جلد  100 يصفحه ر د نیتون ی عبارات رو شما م نیا
عرض کنم   دیبرسم، با  یآثار وِسل   12نابغه بودم که تونستم به جلد    یمن در بچگ  نیا فکر کنشم

  ر بود. و فک  یجان وِسل  يدرباره   لمیف  کی برخوردم، در    یکلمات   نیکه به چن  يبارنیدراصل، نخست
  ي قو  ی لیمن خ  ي القدس براجوان و پرشور بودم و کار روح   یحی مس  کی چون اون زمان من    کنمی م

مدرك و   ی ذهن من نقش بستن. «شهادت از درون، پسرم. شهادت درون  ي کلمات، تو نیبود، ا
از   یمنظور پدر وِسل  ستمیاست.» من کلّاً مطمئن ن  تیّحی مدرك اثبات مس نیتري سند است، قو

، 15: 8 ان یپولس در رساله به روم يبرجسته کلمات يدرباره  ناًیقی یبوده، ول  یگفته چ نیا
بلکه روح   د یتا باز ترسان شو دیاافته یرا ن  یرو که روح بندگاز آن ": گهی که م کردهی صحبت م 

ما   ي ها. همان روح بر روح میکنی پدر، ندا م  يا  ی عنیکه به آن اّبا،  د، یاافته یرا  ی خواندگپسر
القدس، فکر  کار روح  ي ها از جنبه  یما فقط به برخ ".میکه فرزندان خدا هست دهدی شهادت م 

وجو  طور کامل جست القدس، بهروح  يرو درباره  ی کتاب مقدّس میتمام تعال  وجه، چیه. و بهمیکرد
و گفتمان   دگاهیالقدس از دروح  يمون رو باهم با تفکّر درباره مطالعات خوامیم ی. ول مینکرد

 .  میبرسون  ان یپابه ، یدگ روح پسرخوان  یعنی جا، ن ی پولس در ا

از کار   نیوجود داره که در اون، کالو نیکالو ياعتقاد یجالب در کتاب سوّم مبان  یلیعبارت خ کی
: گهی م طورن ی جا ا. در اون کنهیصحبت م داران، مان ی ا یالقدس در زندگ روح  تیّ و مأمور

عنوان   ن ینخستهستن: « ن یکلمات خود کالو ن یالقدس»، ا روح  يعنوان برا  نیتری «اصل
  ن ی که ا شناختی م  یخوب کتاب مقدّس رو به  ن، ی است.» کالو ی پسرخواندگ وح القدس، رروح 

.  ست یالقدس ن روح  يعنوان برا ن ینخست نی ا ، یشناسخ یموضوع رو بدونه که از لحاظ تار 
، روح  4فصل  ان یو غالط 8فصل  ان ی پولس به روم يهاجز رساله به جا چ یالقدس در هروح 

 نشده.  دهینام ، یپسرخواندگ

که    يزیالقدس داده شده. چبوده که به روح   یعنوان   نیعنوان، نخست  نینبوده که ا   ن یا  منظورش
القدس داده شده.  هست که به روح   يعنوان برتر  نی بوده که ا  نیدراصل، قصد داشته که بگه، ا

https://fa.ligonier.org/


https://fa.ligonier.org   

2 

اون   کنمی م القدس، داده شده. و من فکر  هست که به روح   يبندرتبه   يعنوان دارا   ن ینخست  ن یا
کار و خدمت   يرو درباره  دی عهد جد میتمام تعال  یچون وقت گه؛ی حرف رو م نی ا یستدربه

هست که روح خدا به ما   یهمون علّت  نیکه ا میشی کار، متوجّه م  ان یدر پا م، یخون ی القدس مروح 
و   میکن یگ چون پسران خدا زندکه هم م، یکن دا ید تازه پخدا، توّل يداده شده تا ما در خانواده

 .   میکه واقعاً فرزندان خدا هست میاحساس رو داشته باش ن یا ژهیوبه

رو در دو عبارت، خالصه کرد. با خبر    ان یپولس به روم  يرساله   8بشه تمام فصل    دیشا  ن، یدون ی م
  ی تیّمحکوم چیهستن، ه ح یمس یس یکه در ع یکسان  يبرا  گهی که به ما م شهی شروع م یخوش

هستن،   حیرو که در مس یکسان  تونهی نم يزیچ چیکه ه شهی عبارت، تموم م   نیوجود نداره و با ا
آورده و به  رون یکاران، ب گناه  تیّمحکوم يکه خدا ما رو از هسته نهیا لشیاز اون جدا کنه. دل 

  ت یّریخ ي برا ز یه تا از همه چقرار داد یخودش وارد کرده. خدا خودش رو پدر آسمان  ي خانواده
شدن؛ سرانجام به   دهیکه به خون، خر  یدوست دارن و فرزندان  نه که اونواستفاده ک یکسان 

 . ان یدرب  ح، یمس یس یخداوند ما ع ش، شباهت پسر 

خدا کنه،    يکه ما رو وارد خانواده   نهیالقدس، اهست و هدف کار روح   یح یمس  ی زندگ  يهمه   نیا
چون  قدرت بده که هم  ه ماو ب  میتعلّق دار یااله  يبده که ما به خانواده یباطن نان یبه ما اطم

  ن یو ا خواد؟ی فرزندانش نم يرو برا   نای. کدوم پدر، ا میکن ی زندگ  یااله يخانواده  ن یفرزندان ا
 میاون نگاه کنبه  میبتون  دی که ما با خوادی فرزندان خودش م يهست که پدر آسمان، برا يزیچ

که   میفکر و مطالعه کرد ، یروش  يها درباره هست در ابتداء درس  ادتون ی: «پدر». میو بهش بگ
  یل یخدا، ارتباط خ يحضور روح خدا و آشکار شدن رو یگاه  ق، یدر کالم مقدّس خدا در عهد عت

 هست.    یکتاب مقدّس  میاوج تعال  ينقطه  نی باهم داشتن. ا یکیزدن 

اقدس    ثیاقنوم از تثل  ن ینخست  يچهره   شه، ی بر ما عطا م  ح یمس  یس یع  قی روح خدا که ازطر  یعنی
از دالئل و نه   یکی  نی. اکنهی ما رو آشکار م  یپدر آسمان  يچهره  یعنی کنه، ی ما آشکار م يرو برا

ان  پر از سخن ان، ی از آغاز تا پا باًیتقر  د، ی هست که عهد جد ی از دالئل یک یبلکه  ل، یفقط تنها دل 
رو   ی رّبان  ي . هربار که دعاکننی خودشون خطاب م  ی هست که خدا رو پدر آسمان  یان یحیمس

خواهر»   ای رو «برادر  ی...» هربار که کس یپدر ما که در آسمان  ي. «امیگیم نویا م، یخون ی م
 .میکنی اعالن م نویا م، یکنی خودمون خطاب م

  ی حیمس ي رو که برا یفات یلحاظ تمام توص کی از  نی . امیهست یما فرزندان پدر آسمان  يهمه 
 ، یپدر آسمان  کی. او مثل میهست ی. ما فرزندان پدر آسمان رهیگی هست، دربر م ازیبودن، ن

 هست.    یمراقب ماست. اون روح مقدّس خودش رو به ما داده تا وجدان ما بفهمه موضوع چ
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که در   ي از کشور دختر کوچک رو  ک یدارم که مبشّر هست و اون و همسرش،  ی دوست ک ی  من
 کنمی . و من هرگز داستان اونا رو فراموش نمرفتن یپذ ، یبه فرزندخواندگ  کنن، ی اون خدمت م

خانواده بودن، گذر کرد تا   کی طور اون دختر کوچک، از عضو که چه  گفتی که دوستم به من م 
  یی زهایاز چ یک ی گفتی هست. دوستم م دیجد يخانواده نیکنه که عضو ا حساسکامالً ا کهن یا

به اون بگه   تونستهی دختر کوچک بوده که نم نی ها باهاش مشکل و چالش داشته، همکه سال 
 کرد.  تونستی م  ي. دوست من هرکارشدهی نون، دخترش محسوب م ، هرچند از نظر قا«پدر»

اونو در آغوش   تونستی داد، هرطور م میمثل دختر خودش دوست داشت. بهش تعل اونو
  روز ک ی   کهن ی . تا ادیهم لغت «پدر» رو از لبان اون دختر نشن  بارک ی  يبرا  ی هرگز حتّ امّا    گرفت، ی م

دوست من و بهش گفت: «بابا، بند کفشم، پاره شده.» دوستم  شیپ لنگه کفش رفت ک یبا 
شده بوده.  زدهجان یه یل یبراش بند کفش بخره، چون خ یبره و از کفّاش  خواسته ی م گفتی م

  تونستی بود، حاال وجدانش رشد کرده بود و م  ي گرید ي خانواده يبچه  تاً ع یهرچند اون دختر، طب
 تعلّق داره.   يابفهمه واقعاً به چه خانواده

طور به   م، یکاران عادل شمرده شده هستگناه  م، یشی به نور، منتقل م   یکی ما از تار  یوقت  ن، یدون ی م
برخوردار    ل، یانج  ازات ی امت  يو طبق وجدان، ما از همه   ی که از نظر ذهن  ستین   ن یخودکار، بعدش ا 

  ی . گاهرنگ هستبدون د ی. گاه کنهی ما کار م يهای القدس در زندگروح  نیچن. و هممیهست
آرام و عطا    ندیفرآ  کی   نی ا  ، یح یمس  یاغلب در زندگ   کنمی پر از احساس باشه. من فکر م   تونهی م

و واقعاً پسران اون    میکه فرزندان خدا هست   میك کنالقدس هست تا ما کامالً درشده توسّط روح 
 . میهست

از  " : گهی قرار بده و متا تمرکز ما رو بر اون  کنهی هست که پولس تالش م  يز یهمون چ نی ا و
که به   د، یاافته ی را   یبلکه روح پسرخواندگ دیتا باز ترسان شو  دیاافتهیرا ن   یرو که روح بندگ آن 

  ی واندگ که چرا پولس از اصطالح پسرخ نیکنی تعجّب م  د یشا  ".میکنی پدر، ندا م ي ا  ی عنیآن اّبا، 
داد.   حیتوض نو یا شهی استش، م باور نداشت که خدا دختران هم داره؟ ر ای. آکنهی استفاده م 

حتماً حدس   ن، یرو با عنوان غرور و تعصّب؛ خوند نیآست ن یج يکه اثر برجسته ی زان یشما عز
 .  هیبارت، چع  نی منظور ا نیزن ی م

بِنِت، فقط دختر داره.   يکه آقا  نه یمشکل ا ه؟ی اون خانواده در کتاب غرور و تعّصب؛ چ مشکل
غرب، دختران، هرگز از ارث،   ي ایدر سراسر دن  دوران،  در اون  ه؟ی خب، مشکل دختر داشتن چ

امالکش به   داد، ی رو ازدست م  زیچخانواده ظاهراً همه  ، يطورن یا  ن، یهم يسهم نداشتن. و برا 
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منفور هست. درسته؟ و   ت یّشخص ک ی ظاهراً  جان یکه ا  دیرسی مذکّر م شاوندیخو ن یترکینزد
 .برن ی . تنها پسران، ارث م ستنیارث ن . دختران، مشمول نهیکتاب مقدّس هم هم يایدن 

و چه مؤّنث، چه   نیکه شما چه مذکّر باش کنهی استفاده م  ات، یّادب  ن یکه پولس از ا نهیهم يبرا
  م یما اومد  ح، یچون در مس  شن، ی پسران خدا م  ح، یدختر، همه در مس  ک ی  ا ی  ن یپسر باش  ک ی  عتاًیبط

  ؟ درسته   کنه، ی م   دیموضوع، تأک  نی ، بر ا19و    18  اتی. و پولس در آمیپرجالل بش  ی ارث  ک ی تا شر
که در ما ظاهر خواهد    ی زمان حاضر نسبت به آن جالل   يکه دردها  دانمی م   ن یقی  را یز":  گهی اون م

 هست؟   یجالل، چ   نیخب حاال ا "است. چیشد، ه

  ح ی در مس  راثیارث از خدا و م  م، یبری و ارث م  میکه ما فرزندان هست  نهی، ا17  يه یدر آ  قتیحق
. پس خدا ما رو وارثان خودش  میاب یتا با اون؛ جالل هم ب   میزجر بکش  ح، ی شده تا با مس  نییکه تع 

  ي اما بشن و بر بیما اندوخته شده، نص يدر باال برا ح، یمس ی سیکه در ع ی برکات  يکرده تا همه 
عمل   ، یعنوان روح پسرخواندگما به  يهاکار گرفته بشن، چون اون در دل ما توسّط روح خدا به 

... ":  کنهی م   ان یب   طورنی ولس، اهم هست که پ   ی قابل توجّه   اریبس  يعبارت، نکته   نی . در اکنهی م
متوّجه   گهید ن اآل ".میکنی پدر، ندا م  ي ا یعنیکه به آن اّبا،  د، یاافته یرا  یبلکه روح پسرخواندگ 

 .گهی م  یپولس چ نیشی م

در ما کار کنه و وجدان ما رو به  ه ک نهیالقدس، اروح  يهات یّاز کارها و مأمور یکی  گهیم اون 
که خدا رو پدر    میکنه تا شهامت داشته باش  دار یما داره، ب   يبرا   ، یکه پدر آسمان   ی نسبت به محبّت
  يهای در زندگ  تیّواقع  کی بلکه  ست، ین  نامهش ی این  کی از  ی فقط بخش  ن ی. امیخودمون بدون 
  ی لیفعل خ کیاستفاده کرده،  اجن یکه پولس ا یکه فعل کنمی دوباره عرض م قت، ی ماست. درحق

فعل   نی ا یی بار معنا نیبتون  کنمی فکر م ن، یبلد نباش ی ونان یشما زبان  ی برجسته هست. اگر حتّ 
 . اون فعل، «کرازِن» هست. نیرو متوجّه بش

هست. دراصل،  يقو  يواضح از ناله  ان یب  کی  نی هست. ا  ییآوانام  ای  يافعل صداواژه  ک ی نیا
  ي نسخه  ی عنی ر، یکار رفته. در مزامبه  ب، یصل يرو  ی سیبلند ع اد یفر يا بر ل، یفعل در انج نیا
.  دیاو را شن  ي ناله  ي استغاثه کرد و خدا صدا  ر، ی حق  يبنده   ن ی: اگهی هم هست که م  ر یمزام  یونان ی

  ن یا ریتفس يرو برا  زهایچ نیمن ا ن، یدون ی نوزاد هست. م کی  غیج ي مثل صدا  ست، یآرام ن 
 .  دمیواژه شن

نوزاد در آغوش    کیمثل    میکه بتون   ارهیاز آرامش ب   یحسّ   نیکه ما رو به چن  نهیالقدس،  اروح   کار
.  گهی بحران م کی از  جان ی نبوده. پولس در ا نی. منظور پولس، هرگز ا می پدرش بخواب  ا یمادرش 
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  ه ی گر  اعثکه ب   کنهی بت مصح  ییهادادي رو   ي. داره دربارهگهی . داره از درد مگهی از رنج م  جان یا
 استغاثه بکنم.   ادی که فر کننی و منو وادار م شنی من م  يو ضجّه 

  روها اده یپ يتو  یتابستان  الت یکه در تعط یزمان  ن یاریم ادیدر خاطرات شما هم باشه، به دیشا
  يشما جار  ینیو خون از ب  ییجاک یبه  خوردی و سرتون م  نیکردیم زی وخو جست  نیدیدوی م
بود؟ اگر پسر بچه   یچ ن، یکردی که م ي کار نینخست ز، یانگرقّت  تیّاون وضع  ي و تو  شد؟ی م

و شما رو کمک کنه. پولس    ادیپدر ب   نی بود  دواری : «بابا، بابا، کمکم کن!» و امنیزدی م  ددا  ن، یبود
 .کنهی استفاده م يریتصو  نی از چن

خدا هستم،    ياحساس که من بچه   نیکردم. ا   دایرو پ  یموضوع عال   ن ی. من انهیبرجسته ا  ينکته
برتر، نگه   ان ی حیمس تیّ ده درصد از جمع  يکه خدا فقط برا ست ین  يزی خدا هستم؛ چمن پسر 

اوضاع خراب و سخت   یوقت  ، یاگر تو به فالن درجه از قداست برس ،یدون ی داشته باشه. «م 
 کنارت و بهت کمک خواهم کرد.» امیوقت من ماون  شه، ی م

رو در دل خودش   نان ی اطم نی شرائط، ا نی در ناگوارتر ی حیفرد مس نیترفی: «نه، ضع هگی م  خدا
در چنان  ان، یحیاون مس یکه وقت  نهیمدّعا ا نی اون هستم.» و گواه ا ی داره که من پدر آسمان 

: کننی ...!»، بلکه استغاثه م يخدا، اگر تو وجود دار  ي: «ا زننی نم ادیفر رن، یگی قرار م یشرائط
 .  نیموضوع، توجّه کرد نی به ا ایآ دونمی نم  کنارم، کمکم کن!» ایب  ، یپدر آسمان  ي«ا

و   شنی سخت، گرفتار م  ي. اونا هم به روزها ستنین  ی ح یکه مس نیدار  یشما دوستان  د یشا
هم هستن،   سا یعضو کل ی حتّ رن، ی هم م  سایبه کل ی حتّ یگاه  دی. شا شهی بر اونا وارد م  یبتیمص

چرا خدا اجازه   دونمی : «نم نهیاونا امعمول حرف زدن  يوهینباشن، ش ی واقع  دارمان یاگر ا یول 
رفتن،    سا یاگر به کل  دی!». شا ایبزنن: «خدا  ادیفر  یحتّ   د ی.» شافتهیمن ب   ین اتّفاق در زندگ یداده ا

پدر ما که در   ي ا د، ییگو  د، یگفت، هرگاه دعا کن شان یبد"رو هم زمزمه کنن.  یرّبان  ي بتونن دعا
 .  ستیاونا ن   يزه یدر نهاد و غر نی ا یول "...دیاینام تو مقدّس باد. ملکوت تو ب  ، یآسمان 

  ي زه یغر ن یا  ن، یراست دارمان یکه ا نه یا ، یقیحق دارمان یا  ک ی ز یهست. تما نیی آ کی فقط  نیا
ما هم پنهان هست که در زمان مشکالت،   دیاز د یحتّ  یشده رو در خودش داره که گاه  نهینهاد

  ی که پولس چ  ن یه و استغاثه هست. توجّه کنهمون نال  ن یپدر!» و ا  ي بگه: «ا خوادی ما م  ي زهیغر
که ما   دهی ما شهادت م  يهاالقدس با اون در روح هست که روح  ي ادرست همون ناله نی . اگهی م

 درسته؟!    زه، یانگرتی. حمیرزندان خدا هست واقعاً ف
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نا  او نیدوست دار  ن، ی و بچه دار نی باشه. اگر شما واقعاً پدر هست طورن ی هم د یپدر، با ک ی یول 
  ست ی: «مهمّ ن گفتنی به من م نویا شهیمن هم ن یوالد ادیم ادمیشرائط، بدونن.  نی در بدتر نویا

  ، ی دوست داشتم بهشون بگم: «منظورتون از چه اتّفاق شهی.» من همنکلریس فته یب  یچه اتّفاق 
  ...» و فتهیمن ب  يهم برا ی هر اتّفاق نکلر، یمادرم عادت داشت به من بگه: «س ن، یدون ی ه؟» م یچ

  فته؟ یتو ب  ي هم برا یهر اتّفاق  ی گی که م ه یدر پاسخ بگم: «منظورت چ خواستمی م  شه یمنم هم
 !» افتنی تو م ياتّفاقات برا یلیخ  شهیهم

. بدون  می.» بدون که ما دوستت دار میباشه که ما کنارت هست ادتی فته، یتو ب  يبرا  یاتّفاق هر«
باشن،   يطورن یا توننی کار مگناه  یسان ان  نی. حاال اگه والدمیکه ما خودمون رو وقف تو کرد

  ه را ب   کوین   يزهایچ  دیدان ی م  د، یهست  ریکه شرپس اگر شما با آن "فرمود:    یس یکه ع  ادیم  ادتون ی
القدس را خواهد داد به هرکه از او  شما روح  یپدر آسمان  ادتریداد، چند مرتبه ز  دیاوالد خود با 
 " سوأل کند. 

که   کنهی رو به ما عطا م  یکه روح پسرخواندگ  گهی و م دهی م یل عا یمیبه ما تعل ی سیع ن، یبنابرا و
  ی . وقت میدا استغاثه و ناله کنبه درگاه خ  میتون ی م م، یو بحران، قرار دار  یدر دوران سخت یوقت

واقعاً   ن فرزند خدا هستم. او کی : «من واقعاً میفهمی ناگهان م ان، یاون کلمات از دهان ما درم
 اون در امان هستم.»  شی که پ  دونمی م  فته، یمن ب   ي هم که برا  ی تّفاقمن هست. هر ا  ی پدر آسمان 

  تونن ی و نم ستنیداشته باشن، چون اونا فرزندان خدا ن  ياتجربه  نیچن توننی نم ان یحیرمسیغ
  دا یاز روح خدا توّلد تازه پ  ی وقت  ی!» ول ی پدر آسمان   يبزنن و بگن: «ا   ادیو باطن، فر   زهیغر  ي از رو

  ن ی ترق یموضوع، عم نیا کنه، ی ما کار م  يهای ما و در زندگ يه روح خدا برا کچنان هم م، یکنی م
  ی عال  یلیموضوع، خ نی. استین  طورن ی . امیفهمی م نو یما ا يهمه و  رهیگی قسمت باطن ما رو م 

 هست.  

. بعد،  نیببر ادیاونو از تیّکه اهم ن یموضوع، عادت کن نی قدر به ااون  ن یتون ی شما م قت، یدرحق
رو فراموش کردم. شکرگزار تو هستم   ازیامت ن یپدر، من ا  ي: «انیگی . و مافتهی م یاتّفاق  کی

که من واقعاً    دهی هست که در روح من؛ شهادت م   یروح پسرخواندگ   ، يدیکه به من بخش  ی که روح
بهش    م یخواهی که م  کنهی م   یینکته راهنما  نیموضوع، ما رو به آخر  نی خدا هستم.» حاال، ا  رزندف

  خواد ی و م  رفته، یخودش پذ  ير خانواده اگر خدا به ما روح پسر خودش رو داده، ما رو د .  میفکر کن
 میشی م  وّجهوقت متاون   م، یبه اون تعلّق دار  می برسونه که واقعاً و واقعاً بدون   ی ما رو به خودآگاه

ه  در رساله ب  یتا در عبارت  کنهی اون کار م يرو  ت ی هم هست که پولس داره با جدّ گهی ُبعد د کی
 ، به ما بگه. 8فصل  ان یروم
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که  یپاسخ متداول  کنمی خب، فکر م  ه؟یکه فرزندان اون هستن، چ یکسان  يخدا برا یینها  هدف
که اونو   یکسان  تیّریخ  يرو برا زیچکه همه  نهیخدا ا  یی: «راستش، هدف نهانهیا دن، ی همه م

ما رو از   که خدا هنیهم ياون دعوت شدن، استفاده کنه. برا يدوست دارن و برحسب اراده 
رو مدّنظر   ییکوی: «خدا چه ن نهیدعوت کرد، عادل شمرد و جالل داد.» پرسش ا د، یبرگز شیپ

 ه؟» ی چ ییکوین  نی داره؟ ا

که خدا   یدون ی : «تو از کجا م میدر ما وجود داره که بگ یلیتما  کی نمیب ی م یمن گاه  ن، یدون ی م
. دن ی من رخ م  ی دارن در زندگ  کو ین  ي زهایچ ي: چون همه گهی واقعاً تو رو دوست داره؟» اون م

 بشه؟   یقراره چ افتن، ی شما اتّفاق م  یدر زندگ  هاي بد يهمه  ی وقت ن، یخب، توجّه کن

  ن ی ا ي برا لیدل  ک یقراره خدا برامون انجام بده و  ییکویچه کار ن  میکن ن ییتع  د ینبا خودمون 
کرده.  فیو تعر نییانجام بده، تع رو که قراره  یی کویعبارت، خود خدا ن  نیکه در ا نهیموضوع، ا

زاده  که نخست  ان یکرد که به شباهت پسرش درب  نییشناخت، تع  شیکه خدا از پ  یکسان  يبرا
که   نه یالقدس اخدا، هدف کار روح  یی هدف نها  ن، ی هست. توجّه دار اریبرادران بس ان یدر م

 رو جالل بده.   ح یمس یسیخداوند ع

  ي خدا  شگاه یدر پ ، یسی خداوند ع م، ی، عرض کرد2 ان یان به عبر  يطور که از رسالههمون  یعنی
  ، يکه به من داد یفرزندان  همن ی: «پدر، من در حضور تو هستم و اگهی و م  ستهیای پدر م

که   یلی...» و دل يدیکه به من بخش یبرادران و خواهران  ، يکه به من عطا کرد ياخانواده
 ترش ی. ما ب ارهیب   رون یب   م، یکه دار   یعتیو از طبکه ما ر  نهیا  کنه، ی ما کار م  يهالب القدس در قروح 

 . میمرتدّ و خائن و دشمن خدا هست م، یکه عاشق خداوند باشاز اون 

رسول.   وحّنا ی یعنیکه رسول محبّت هست،  گهی رسول م وحنّای نویا م، ی هست ر یفرزندان شر ما
ما   ترشیقدس هرچه ب الخانواده، روح  نی. و در امیخدا شد يخدا ما وارد خانواده ضیبه ف یول 

زاده  نخست  ی سیع خوادی که م گهی . چون مکنهی م ل یتبد ح یمس یسیرو به شباهت پسر خدا، ع
 کنه ی م   یسیع  هیشما، شما رو شب  یح یمس  یالقدس در زندگروح   نیباشه، بنابرا  اریبس  دران از برا
خص داره هرچه  ش نیا ا، یبگن: «خدا  توننی شما م  یح یبرادران و خواهران مس ب، یترت نی و به ا

 !» شهی م  یسیخداوند ع  هیشب ترشیو ب  ترشیب 

تر از من بود و  سه سال بزرگ  باً یبرادر بزرگ داشتم که تقر کی بودم و  یدبستان  يبچه  ک ی  من
بود    ییزهایچ  ياون همه   ینوعرو اون بودم. به دنباله  رستان، یدبستان و دب   من در سراسر دوران 

 کنمی گذشته رو مرور م  ي هاو سال   نمیب ی در دوران دبستان م  من خودم رو  ی که من نبودم. و گاه 
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اوقات،    ترشی. ب شهی من م  ی باعث سرافکندگ  یلیو خ  نمیب ی رو که داشتم، م   یهمون معلم   قاً یو دق
 .  ارمیم  ادیمن خانم وودز رو به

ارم  خانم آموزگ   ي برعکس رو  ریتأث  کی و من    کردی م  نی خانم وودز، برادر منو تحس  کنمی فکر م   من
. ما جلو اتاق کالس، صف کردی رو داشت که تکرار م  یعادت  کیخانم وودز هرروز  نیداشتم. و ا

که   کردی م ی ما رو بررس ي هاو دست  ومدی. اون ممیکردی مون رو دراز مدستان  دیو با میبستی م
و  مون رپشت دستان  دیما با د، یرسیبه آخر صف م کهیو زمان  میمون رو شستدستان  ایآ نهیبب

 نه.   ای دستان ما کوتاه هستن  يهاناخن  نهیتا بب میگردوندیبرم

نه،   ا یکردن   يفوتبال باز  ، يباز ن یزم ي اون تو  ایآ  نه یتا بب کردی پسرها نگاه م  ي هابعد به کفش  و
. و بعد طبق عادت افراد اون دوران، مدام، دور  کردی م ی وارس  عالقه، ی ها رو ب کفش  ، یک یی کی و 

  اش به موه یآشغال  چی ه نه یبود که بب ن یا  يدور، برا نی. نخستزدی دور م و  دیچرخی ماها م 
  نه یکنه و بب یماها رو بررس يهابود که پشت کفش  نی ا يدور، برا نیباشه. و بعد آخر دهینچسب

 . میو برق انداخت میهامون رو واکس زدمحترم، پشت و جلو کفش  يمثل آقاها

تا آخر صف رو   ب یترتبه طورن ی. بعد همکردی صّ مپسر رو مرخ  نیترو باهوش  نی زتریبعد تم و
  ی مونده و اون وقت  ادمی هست که    تیّموقع   ک یتنها    ی ز اون بود، ول کار، عادت هررو  نی . ارفتی م

رفته بودن به کالس و نشسته   گهید يبودم و تمام پسرها  ستادهیبود که من تنها در آخر صف ا
 هم داشت.   ي زیت یلیخ  يو صدا  د یکش غی. خانم وودز سر من جن بود

!»  یستیترت ن : «فرگوسن، تو اصالً و ابداً مثل برادر بزرگ گفتی و م زدی م غ یمعلم، سرم ج خانم
  ی وقت  یهست. ول   یروحم باق  ي هنوز اثر زخم اون روزها رو  ن یفکر کن  دی. شا شدمی منم مرخصّ م

:  دیرس به فکرم طورن یعبارات کردم، ا نیشدم و شروع به فکر کردن درمورد ا یحیمس
بتونم بهش بگم:   نمش، یبب  بارن ینخست  يجا براون ا  یوودز در آسمان باشه تا وقت   خانم  دوارمی«ام

به    ادیم  ادتون یهست؟    ادتون یارتباط با ما،    ایما    يرو درباره  زیچ  نیآخر  اد؟ یم  ادتون یخانم وودز،  
برادر    ي. من اآلن درباره نینی! حاال منو بب؟یستی ترت ن : تو اصالً و ابداً مثل برادر بزرگ نیمن گفت

 .»کنمی صحبت م ح، یمس  ی سیع  امی منج ي. من دارم درباره کنمی صحبت نم امی تر جسمان بزرگ

القدس نسبت به  که روح یمحبّت  یول  م، یستیترمون ن برادر بزرگ  هیجا که ما اصالً شب اون  از
که  یتیّهمون شخصگرفته ما رو در درون  میهست که تصم ادیقدر زداره، اون  یسیخداوند ع

  ان یزاده از مبکنه که نخست   ح یمس  یس یبرادر بزرگ ما ع  هیشب  ترش یخدا هرچه ب   ضیفبه   م، یدار
خدا، دوباره    يقدر پدر رو دوست داره که ما رو در خانوادهالقدس، چه هست. روح  اریبرادران بس
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  مثل  یکاران که گناه   خداوند رو دوست داشته باشه  یسیع  دیقدر باالقدس چه . روح کنهیمتوّلد م
 اون بکنه.    هیماها رو شب

بلکه درکنار پدر و پسر،    م، یکنی م  ش یتنها پسر رو ستانه  م، یکنی م  شیتنها پدر رو ستاما نه   پس
  اش، ه یهد  يو خدا رو برا  مییستای القدس رو هم منام روح   ح، یمس  یسیع   يسا یو همراه با تمام کل

 .  میباهم دعا کن نییای. ب میگی سپاس م 

القدس  روح  يه یهد  يتنها برا و نه  میگزارالقدس، از تو سپاس روح  يهی عط يخداوندا، ما برا  يا
  م یخواهی . و ما ممیکنی شکر م   ، يکه تو کار و خدمت اونو آشکار فرمود  یروش   ي بلکه برا  ، يکه داد
  القدس، هرچه که روح  میکنی . دعا م مینکن نیو هرگز اونو غمگ میالقدس باشروح  میتا تسل

پدر ما در   يدعا رو به درگاه تو ا  نیبسازه. و باهم ا حیمس یسیخداوند ما ع هیما رو شب ترشیب 
 . نیآم م، یاریم  یسیما ع ز یعز یالقدس و در نام منج قوّت روح 
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