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 القدس و کار او روح 
 فرزندخواندگی و اتحاد با مسیح : 13درس 

 آر. سی. اسپرول دکتر 

  ي ارساله   نی. در اولناممیم   ی رسالت  یرو اعالم کرد که من شگفت زدگ   ياه یانیرساالتش رو نوشت، ب  وحنای  ی وقت
چه نوع محبت پدر به ما داده است تا فرزندان    د یمشاهده رو انجام داد: «مالحظه کن نیکه نوشت، در باب سوم، ا

 . میخدا خوانده شو

.»  میاالن فرزندان خدا هست  بان، یحب  ي اکه او را نشناخت.    رایز  اسد شنی ما را نم   ایجهت دن  نیو از ا  میهست  ن یچن  و
که امروز    یدر فرهنگ   رسهیکه به نظر م  میبری م  یپ  یاز شگفت   یبه حس  نجا،یدر ا  وحنای  يهاحاال، از لحن نوشته 

 فراتر از تصور ماست.  م،یکنی م  یدر اون زندگ

که ما    نه ینشده بود، ا  يعاد  ی رسالت  ي سایکه هرگز توسط کل  ي زیبشه، چ  يبرامون عاد   واد بخ  يز یاگه چ  چون
قرن    برالیل  اتیاله  ریتحت تأث  داًیکه شد   میبزرگ شد   یداره. ما در فرهنگ   ی لیدل  کی  نیا  حاال،.  مییفرزندان خدا

اکتشافات در اون روزها در    که ید، وقت ش   جاد یا  ا یمذاهب دن  يدر مطالعه   يا، عالقه 19قرار گرفته و در قرن    19
 جهان معطوف شد.

ن  ی تر شدند، مذاهبآگاه   گه یاز مذاهب د  مردم  با  تاکنون  از اون محفوظ موندند، پس ما    ي رو یکه  محض فاصله، 
. در واقع،  کردند ی رو مطالعه م  یاس یمخصوصاً در آلمان که مذهب ق  م،ید ید  19رو در قرن    زیجنون آم  يعالقه 

 شد.  يد یجد  یدانشگاه  يرشته  ک ی یاس یمذهب ق

  ک یدر مرکز هر   خواستند ی م  ایمذاهب دن  یبا بررس   دانانیاله  ومدت، مردم شناسان، جامعه شناسان    نیدر طول ا  و
ا تا ماه  نیاز  نفوذ کنند  تلخ  تشیمذاهب  به کمتر   صیرو  ب  نیکرده و    ان، یهودیهندوها، مسلمانان،    نیشباهت 
 ببرند.  یپ  رهیو غ  انییبودا ان،یحیمس

آ مثالً   و کتاب  به عنوان    یدولف وان هارناك،  آلمان  "تیحیمس  ت یماه"رو  زبان  انگل  و نوشت،    ی به    ی سیبا عنوان 
که    ی وجه مشترک   ن یتریرو تا حد مقدمات   ت یحیمس  خواستی کتاب م نیترجمه شد، و در ا "ست؟یچ  ت یحیمس"

  ی : پدر بودن جهانکی :  شهیم   افت ی  ه یدر دو قض   ی ح یمس  مان یا  تیگفت ماه  و   داشت، کاهش بده.   گه یبا مذاهب د
 انسان.   یجهان يخدا و برادر 

  ن یهست، از ا  یپدر بودن جهان  يبرا   یمرجع مبهم  کی داده نشده.    م یمقدس تعل نظرم، هر دو مفهوم در کتاب  به
ما    ياونها نقل قول کرد و گفت: همه   يویاز شاعران دن یکیز  آتن مواجه شد، ا  لسوفانیپولس با ف  یلحاظ که وقت

 . هاستانسان يلحاظ که خدا خالق همه  نی، از ا"میباش ی خدا م از نسل"
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  شه یفرض نم ی و به طور ضمن  یهست و فقط به سادگ  ياشه یمفهوم ر  کی د ی پدر بودن خدا، در عهدجد  يده یا اما
ا  همونطور که گفتم، م  ،یاس یو مذهب ق   19قرن    یستیبرال یل  ر ی. اما به خاطر تأثشهیمند مازَش بهره   ایدن  يکه همه 

 خدا هستند.   ند فرز ا یکه بارها به ما گفتند همه در دن م یبزرگ شد  یدر فرهنگ 

که در    ست ین  ياده یهست، اما ا  ي ویتصور معروف دن  نی ماست. حاال، ا  ي . و خدا پدر همه مییما فرزند خدا  ي همه
چه نوع محبت    د یمالحظه کن"هست.    زیشگفت انگ   ینگرش   نجا،یدر ا  وحنای. دوباره، حرف  مینیبی مقدس مکتاب

 "م؟ی پدر به ما داده است تا فرزندان خدا خوانده شو

  ک ی. حاال همونطور که  "می االن فرزندان خدا هست  بان،ی حب  ي ا"قرار گرفته. و البته گفت:    ی آگاه  ن یا  ریتحت تأث  او
ابداع   کی بود، ياد یبن يدهیا کینبود. در واقع،  يمقدس، عاددر زمان کتاب  دهیا نی کردم، ا شنهادیپ شیلحظه پ

انجام    اس یرِمیِ  م یاکیهویبه نام    یی گفتم که توسط محقق اروپا  ییهادرس   يدرباره   گهید  يهادر دوره   من.  یاساس 
 شد. 

انجام داد. و مثالً متوجه شد که در    یمقدس مفهوم پدر بودن خدا از لحاظ کتاب   ي رو درباره  يامطالعه   اس،یرمی  و
باهاشون    که   دادند ی م  میرو تعل  یو عبارات مناسب  نیودکان، عناواستان، به ک در دوران ب  هود یقوم    نیو در ب  قیعهدعت

 خدا رو در دعا مخاطب قرار بدن.  تونستند ی م

  ی فهرست طوالن  نیکه به وضوح در ا  ي زیخطاب کنند. و چ  رهیخالق و غ  ایفرمانروا    ای خدا رو حاکم    تونستند،ی م   و
بود.    "پدر"عنوان    شد،ینم  دهید  داد،ی خدا رو در دعا مخاطب قرار م  ماًیشده که شخص با اونها مستق  د ییتأ  نِیعناو

برعکس،   بررس   یسیع  يو دعاها  میرس ی م  د یبه عهدجد   یقت واما  دعا  م،یکنی م  یرو  از ع  ییدر هر  در    یسیکه 
 . کنهی به خدا به عنوان پدرش اشاره م ماًیمستق  ی سیدعا، ع کی از   ر یثبت شده، غ د ی عهدجد 

مرجع    نیاول  ، یحیاز جماعت مس  ریتصادفاً در ادامه گفت غ  اس،یرمینگرفتند.    دهیرو ناد   نیهمعصران او ا  حاال،
در    يالد ی م  10در قرن    کردند،ی در دعا خدا رو پدر خطاب م  ماًیکنه که مستق  دایپ  یانیهودیکه تونست از    ی مکتوب

 بود.  ایتالیا

  دوباره، از آداب و رسوم بود.  ياشه یف رحراان ن یجرأت کرد خدا رو پدر خطاب کنه، ا  ی سیع ی وقت گه، یعبارت د  به
  دند یشن  یکرد، وقت   نیرو خشمگ   انیسیبود که فر   ییزهایاز چ  ی کی  نینگرفتند، چون ا  ده یرو ناد  نیهمعصرانش ا

 در نظر گرفتند.    تیالوه  يبرا   یضمن  ي. اونها اون رو به عنوان ادعاکنهی خدا صحبت م  يبه عنوان پدر درباره   یسیع

نفر خدا    کیکه    مید یشنیاگه ما امروز م   د؟یرس ی م  يری گجه ی نت  نی. حاال، چرا به ادونهی رابر م خدا ب  خودش رو با  او
م  ا  کنه، ی رو پدر خطاب  ا  می کردی نم  الی. خمید یرس ی نم   يریگجه ینت  نی به    ا ی تکبر    ی نوع  يدهنده نشون  نیکه 

اون رو درك    ن یادیبن  تیصند، چون خصو کار رو کرد  نی ا  یسیعصران عهم   اما.  تهینامتعارف در مورد الوه   يادعا
 کردند. 
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شاگردانش نزد او    ی خدا رو پدر خطاب کرد، بلکه وقت  ،ی سیکه نه تنها ع نهیا  زتریشگفت انگ   ي زهایاز چ  یکی  حاال
پدر    ي ا: «د یدعا کن  نطور ی پس شما به ا"بالفاصله بهشون گفت:    اوبده،    اد یاومدند و خواستند دعا کردن رو بهشون  

 هست. نیادیبن ار یبس ،یربان يدعا  يکلمه  ن یو اول  "نام تو مقدس باد.» ،یسمانما که در آ

کار    ن یهم  قاًیکه دق  کنمیحاال از شما هم دعوت م   بلکه  کنم،ی نه تنها گفت من خدا رو پدر خطاب م  یسیع  نکهیا
 اد. ا رو به شاگردانش دپدر خطاب کردنِ خد  ازیامت نی. و ا "پدر ما": د یبه خدا بگ  د،یکنی دعا م  ی که وقت  د یرو بکن

  ر یتأث  ج،یاِ  و یبوده که جنبش ن  ییهامورد نور و مکان   در   ی حیدر جامعه مس  ي ادیز  ي شده  ف یتحر  يهاجنبش  حاال،
 يبرا  اریهش  دانانیت الهدرخواس   رغم یاِن، که عل  ی ب  یگذاشته. به نظرم، مثالً پُل کروچ در ت  سایبر کل  يافوق العاده 

 نظر رو اعالم کرده.  نیخودش ا ی ونیزیتلو انیچا به تماشاکار، باره ن یانجام ندادن ا

القدس رو  که روح   یحیکه هر مس  نه یکروچ ا  نظر در زمان ما منعکس شده.    گه یتوسط رهبران د  ن یکه ا  دم یمن د  و
  ن یرو بر خودش داره، بتونه ا  حیکه نام مس  یکه کس  کنمی تجسم خداست. من تعجب م  ،یسیع  يداره، به اندازه 

 رو انکار کنه.  حیکنه که تجسم منحصر به فرد مس ان یرو ب بیجع يگفته 

  برن،ی م   یبشن، پ  دهیبتونند فرزندان خدا نام  نکهیا  تیبه اهم  انیحی که مس  نهیا  فته،یم   نجایکه ا  ی به نظرم، اتفاق  اما
پسر بودن    يدهیا  نی. حاال، اکنند ی رو مبهم م  حیکه منحصر به فرد بودن پسر بودن مس  شنیاما اونقدر ازَش دور م

خدا رو پدر خطاب کرد،    ، یسیبود که ع  نیادیعمل بن  کی  نی. نه تنها ادهیدر عهدجد   يمرکز   يده یا  کی  ح،یمس
 . دند یاز آسمان صحبت کرد، شن خدا رو که ي رسا يصدا که هست  د یبلکه سه مرجع در عهدجد 

من که از    بیاست پسر حب  نی. «اکنهی رو اعالم م  یسی ع  يرسا از آسمان، فرزند   يدر هر سه مورد، خدا با صدا  و
که از منحصر به فرد بودن    میمراقب باش   ی لیخ  د ی.» پس ما باد یمن، او را بشنو  بیاست پسر حب  ن ی«ااو خشنودم.»  

 . می با پدر محافظت کن ح یرابطه پسر بودن مس

فرزندان    عتاً یطب  که ما  کنه ی اعالم م  ی سیپدر خطاب شده. و البته که ع  يگانه یپسر    ا ی  "س یمانوگن"واقع، او    در
ادعا کنه که    تونهی م   که  ی. تنها کس میهست  طانیفرزندان ش   عتاًیطب  م؛یفرزندان غضب هست  عتاًیطب  ما  م؛یستیخدا ن

 .ساستیفرزند خداست، خودِ ع عتاًیطب ایاساسًا 

  ی ول .  میریمون در نظر بگ به خاطر انسان بودن  یبه سادگ  میکه فقط بتون  ستین  ییفرزند خدا بودن، ادعا  يادعا  پس
  م، یبرگرد  لشیدر باب اول انج  وحنای  يهابه نوشته   د ییای چطور ممکنه؟ خُب، ب  نی. امیی ما فرزندان خدا  گهیم  وحنای

شد و جهان    ده یدر جهان بود و جهان به واسطه او آفر  «او:  میخونی م   10  يه ی در آ  وحنای  ل یانج  يدر مقدمه   کهییجا
 او را نشناخت.» 
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ان  که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزند   یو اما به آن کسان  رفتند؛ینزد خاصان خود آمد و خاصانش او را نپذ   «به
آورد، که نه از خون و نه از خواهش جسد و نه از خواهش مردم، بلکه    مان یبه هرکه به اسم او ا  ی عنیخدا گردند،  
حق را داد    نیا  رفتند،یکه او را پذ   یکسان  ي: «امّا به همه گنیم   نطوریا  گهید  يهاترجمه  حاال،.»  افتند یاز خدا تولد  

حق را داد که فرزندان    نی مورد، «ا  نیاقتدار را داد که فرزندان خدا شوند.» در ا  نی«ا   ای  که فرزندان خدا شوند.»
عصرانش  توسط هم  یسیع  ي که برا   يااقتداره؛ همون کلمه   ي برا  ي قدرتمند   ياون، کلمه   یونانی   يخدا شوند.» کلمه 

  داد ی م   م یرا چون صاحب قدرت تعل  شان یکه ا  رای ز  ":  یدون ی گفتند، م  و به خاطر او بهت زده شدند    ی بکار رفت، وقت
 و نه مثل کاتبان.» 

االعاده توسط روح اقتدار فوق   نی همون کلمه هست، ا  نجایا حق رو داده که    ن یالقدس به ما عطا شده که به ما 
  ه ی عط  کیکه فرزند خدا بودن،    نهیا  م،یریگی م  ادی  نجایکه ا   يز یچ  نیاره، اول. پس دوبمیفرزندان خدا خطاب بش

 م؟ یکنی م افتشیدر ي . خُب، ما چطورادیبدست نم یعی با تولد طب یبه طور ذات   ست،ین یهست، اکتساب

:  کنهی اعالم م  12  ي ه ینظر رو در آ  ن یبه باب هشت که در اون ا  م، یکنی نگاه م  انیپولس به روم   يبه نامه   خُب،
  د، یکن  ستیاگر برحسب جسم ز  را ی. زمیینما  ستیتا برحسب جسم ز  میستیجسم ن  ونیبرادران، مد   ي ا  نی«بنابرا

که از روح    یهمه کسان  رایز   .ستیز  د یهمانا خواه  د،یروح بکش  لهیمرد. لکن اگر افعال بدن را بوس   د یخواه  نهیهرآ
هدا روحند یپسران خدا  شان یا  شوند،یم  تیخدا  که  آنرو  از  ن  یبندگ   .  شو  د یاافته یرا  ترسان  باز  روح    د یتا  بلکه 

ابا    د یاافته یرا    یپسرخواندگ آن  به  م   يای عنیکه  ندا  بر روح   همان   .میکنیپدر  م  يها روح  که    دهد ی ما شهادت 
هست خدا  فرزندانمیفرزندان  هرگاه  و  هست  م،ی.  هم  مس  یعنی  میوارثان  با  ارث  هم  و  خدا  شر  ح،یورثه    ک یاگر 

فرزندان    ي . ما چطورد ینکته رو درك کرد  نجای.» پس امیباش   کیشر  زین  ي ل وتا در جال  میهست  او  يهابت یمص
 .یبا فرزندخواندگ م؟یخدا هست

با    یما. که وقت  یعادل شمردگ  يهاوه یاز م  یکی  مانه،یا  يهاوه یاز م  یکی  نیگفتم که ا  مونی قبل  يدر جلسه   من
از    یکی  نی. در واقع، اکنهیخودش م   يلکه ما رو وارد خانواده ب  ده،یخدا فقط به ما صلح نم  م،یکنی م  یخدا آشت

 خداست. يخانواده  سایکل نکهیا ده،یدر عهدجد  سایکل  يمهم برا   ریتصاو

ا  م  يخانواده، فرزندخوانده هستند. همه  نیافراد ا  يه یپسر هست و بعد بق   کیپدر و    کی که در اون    ياخانواده   و
  ح یچون با مس  م،یو وارثان خدا شد   م یدونی رو برادر بزرگترمون م  ح یمس  ن یهم  ي. و برامییخدا  يهافرزندخوانده
  گذاره، ی در دسترس م  کنه، ی م   افت یدر  راثشیرو که در م  یی زهایچ  ي خدا همه   یق یپسر حق  چون   م، یهم ارث هست

 . کنهیکاملش رو با برادران و خواهرانش قسمت م راثیم

دوباره    و  میبلرز  د ی، با"پدر ما":  میگی و م  میگی رو م  یربان  يکه دعا  بشه و هر بار  يبرامون عاد  د یهرگز نبا  نیا  پس
فرزندان خدا    د یها باانسان  يهمه   ن یما از ب  نکه یا  م، یاعالم کرده، ابراز کن  رتش یبعداً در ح  وحنای رو که    یاون شگفت 
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عضو   چ یه هست. ی قعخدا وا ي برا  ی. چون فرزندخواندگم یمون واقعاً فرزند  یو به خاطر فرزندخواندگ  میخطاب بش
 . ستیاو ن  يدر خانواده   یدرجه دوم

اتفاق    یندگفرزندخوا  ی. اما وقتمیبد   صیخدا رو تشخ  يهاخدا و فرزند خوانده   یعیفرزندان طب  نیفرق ب  میتونی م  ما
که به    ده یرو م  یکامل   راثیفرزندانش، م   ي . او به همه ستیخدا ن  يدر خانواده   تیدر مقام عضو  ی فرق  چیه  فته، یم
 تعلق داره.    یسر قانونپ

که    نهیا  م،ی نجات، بهش اشاره کن  يدر درسمون درباره   د یکه با  گه ید  ينکته   ک ی  فته؟ی اتفاق م  ي چطور  نیا  حاال،
. حاال به محض  میش یمند مبهره   شه، یم  دهینام  حیبا مس  مانداریکه اتحاد مرموز ا  يزی از چ  مون، ی در فرزندخواندگ

ت  يزیچ  نکهیا به عنوان مرموز  ا  م، یکنی م  فی وصرو  برا  اون  میگی م   بیترت  ن یبه  ما  توان  از  با    ي فوق  اون  ابراز 
 هست. ی عیطب يهامقوله 

 دیحروف اضافه که در عهدجد   ي. اما با مطالعه فهیتوص  رقابل یغ  ،یهست و به طرز خاص  یعیفراتر از امور طب  نیا
  "در"  ا ی  "نیا"  یسیانگل  يبا کلمه   تونهی . دو حرف اضافه هست که هر دو م میرس ی م   ی سرنخ  ک یبه    م،یابیی م

 هستند. "سیآ"و  "اِن" یونانی  يکلمه  نهایترجمه بشه. و ا

  که ی، درحال"درونِ"  ا ی  "در"  یعن ی  "اِن"  يحرف اضافه   "اِن"  ي دو کلمه، مهمه. کلمه   نیا  ن یب  ی تخصص  زیتما  اما
  ارند، یب  مانیا  ح یمس  یسیوند ع به خدا  کنه ی از مردم دعوت م  د ی. هرگاه عهدجد "به"  ی عنی  "سیآ  ي حرف اضافه 

 "ابم؟یکرد تا نجات  د یمرا چه با" د،یدونی م

  ی فراخوان   نیدر ا  ی عیکه به طور طب  يا. جالبه که کلمه افتی  یآور و نجات خواه  مانیا  حیمس  ی سیبه خداوند ع  خُب،
.  د یآور  مانیا  حیمس  "به"که    نه یرسول ا  نیهست. پس واقعاً حرف ا  "سیآ"  يبکار رفته، کلمه   ی لیانج  يهاو دعوت 

 . می دار ي منظور نیچن د،ی رو باور دار ي زیچ م یگ یم یوقت هچنانک  د،یاریب مانیاو ا يدرباره   يز یفقط به چ نکهینه ا

.  حهیمس  "به"  مانیهست، بلکه ا  ییسایکه ع  ستیباور ن  نیفقط ا  نجای. اد یکنی بابانوئل رو باور م  ایدندون    يپَر  شما
  ي باشه، برا  ی رونی ب  اطیح  ره، یدا  ن یخارج از ا  ي زی و هر چ  م،یرو اتاق بنام  ن یبکشم و ا  ره یتخته دا  ي رو  نجایاگه من ا

 وارد بشم.   رهیبه اون دا  ایکنم که به اون حوزه برم    دایپ  ی راه  ا یاز در وارد بشم    د یبا  به اونجا برم،  نجایاز ا  من   نکهیا

اتاق شدم، اونوقت در    ن یدرون رفتم و وارد ا  به   رون یاز آستانه در عبور کردم و از ب  یجابجا شدم، وقت   ی وقت  حاال،
. حاال  میرو دار   "در"  م،یهست  نجایما ا  یوقتهست.    "سی آ"ورود،    د،ینیبی داخل هستم. من داخل اتاق هستم. م

  حینه تنها به ما گفته شده که به مس  د،یمهم هستند، چون در عهدجد   ی لیدو کلمه، همونطور که گفتم، خ  نیا
 هستند.   یسیع  حیدارند، در مس  یواقع  مانیا  کهیکسان  يهمه   گنیبه ما م  د یعهدجد   اتیلکه آ ب  م،یداشته باش   مانیا
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  ن یا  وهست.    ح یو خودِ مس  یح یمس  مانداریهر ا  ن یب  یاتحاد روحان   ک یدر ماست؛    حیو مس  م یهست  حیدر مس  ما
ما    يگفتم، همه   شیلحظه پ  کیکه همونطور که    د،ید   م یداره، چنانکه بعداً خواه  ن یادیبن   میمفاه  سا،یکل  يبرا

نه فقط امیخدا هست  ياز خانواده   یما بخش  يپس همه   م،ی مشترك دار  یفرزندخواندگ اما    ی بلکه ما همگ   ن،ی. 
هست که    ياتحاد   ک یدر منه، اگه    حیهستم و مس  حیمن در مس  اگه   .میهست  نیاز مشارکت مرموز مقدس   یبخش

  ح یو با مس  د یشیم  ح یدر او هستم، و شما وارد مس  او در منه، من  شم، یم  حیمن وارد مس  و   حه ی مس  ن یا  میگی م
 گه؟ یم یمن با شما چ يرابطه  يدرباره  نیدر شماست، ا  حیو مس د یمتحد هست

  ي وند یو پ  هی پا  نیا  کنه، ی م  دایگسترش پ  ح یما با مس  يفراتر از مشارکت فرد   یی اتحاد مرموز به جا  نیا  د،ینیبی م
درکش    ی . و وقتبرند ی ازَش لذت م  گهید  انیحیبا مس  انیحیسم  يهمه   که  شه یمتعال م  یمشارکت روحان  يبرا
 . ذارهیبر ما م ی میمال ر یتأث م،یکنی م

که با    یپس من هر مشکل د،یهست حیدر شماست و شما در مس حیو مس د یخواهر من هست ایاگه شما برادر  نکهیا
. پس  رهیگی م  یشیپ  هایسخت  ن یاز ا  م،ی دار  ح یما با مس  ي هر دوکه    ي اتحاد  نیبتونم درك کنم که ا  د یبا  شما دارم، 

قدرتمندتر    يخانواده   کیکه    دهیخانواده رو نشون م  نیا  ي بلکه واقعاً اعماق و غنا  ست،ی ن  يمفهوم نظر   کیفقط    نیا
. میش ی مند مازَش بهره  ایدن   نیکه ما در ا   ارهد  یشناخت  ستیز  يبا خانواده   سهیدر مقا  يتر یو اتصال قو  وند یو پ

 ماست. یخواندگفرزند  يثمره  نیا
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