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 قدّوسیّت خدا 
 اهمیت قدّوسیّت :  1  درس 

 آر. سی. اسپرول دکتر  

 میکه دار مدانییم م، ی پردازیقدوس تو م  تیما که به موضوع شخص  یپدر، وقت يپدر ما و خدا 
  ی نیزم ، حتی در این لحظه که بر زمین مقدست ایستاده ایمو  میزن یمغیر ممکن   يدست به کار

و  دیبلع ی شد و ما را به درون خود م یما گشوده م يپا  ریتو نبود، ز داری پا ض یکه اگر رحمت و ف
، که به ما دو چندان از فیض  میبلکه تمنا دار  م، یکنی امشب نه تنها خواهش ممیشدیم.  نابود

درك   ی و همانطور که در پ خواهیم عطر معرفت خودت رو به ما هدیه بدي. کرانت ببخشی. می بی
، خواهان حضور روح راستی که همانا  مهم هستند اریشناخت تو بس يکه برا میهست زهایچ نیا

باشیم، که ما رو در این تالش کمک کنه تا تو رو بشناسیم. در نام عیسی  القدس است میروح 
 طلبیم، آمین.کنیم و می مسیح، دعا می 

بود و   يزییروز عصر پا کي االهیات پیتزبورگ بودم. ی جوي سال آخر مدرسه وقتی که دانش 
و کلّی کتاب، جلوي   کردمی مطالعه م ییخونه، به تنهاکتاب  ي که داشتم خودم تو ادمهیخوب  یلیخ

مثل قبرستان، ساکت    ات، یاله  مدرسه  کی   يکتابخونه  دیدون ینطور که موو هم من تلنبار شده بود.  
پچ کنه!  پچ و هیچ کس اجازه نداره که حتی صحبت و یا  ه.   شی بلند نم  کسچ یاز ه  یی و صدا  هست

  ي قفسه ها  نیاز ب  اریاخت یپرت شد که ب   ییاما ناگهان حواسم با زمزمه ها! کامال ساکت است
و  ناگهان، سروصدا بلند شد و مردم بلند شدن و شروع به هیاهو و   کتاب خونه شروع شدند 

و مردم  میزها و صندلیهایشان را رها کردند و با  و  نجا را بهم زدندآکل جو  ووجوش کردن  جنب 
خبر بودم. همون  جا بیرفتن بیرون. من از همه  و سرعت به  راهروهاي آموزشگاه هجوم بردند

 بود، با صداي خیلی بلندي گفت: «رئیس جمهور رو ترور کردن!»  موقع یکی که فکر کنم خانمی

گذاره. دویدم بیرون ي مردم عادّي می شه تصوّر کرد این خبر، چه تأثیري روي زندگی روزمرّه می 
شدند و یک  روز می و یک رادیو پیدا کردم و گوشم رو چسبوندم بهش. خبرها لحظه به لحظه به

سختی زخمی شده و داره با مرگ دست و پنجه نرم میکنه  ي، به گفت رئیس جمهور کند گوینده می 
جنگه، البتّه، سرانجام خبر رسید که رئیس جمهور، درگذشت. از اون لحظه به بعد و یا بهتر  و می 

ي تلخ تاریخی بود که  بگم، هفته ها و ماه هاي بعد از آن،  فکر مردم آمریکا، درگیر این حادثه
ازشون گرفت. بعداً یک کتابی هم در توصیف و تحسین کندي نوشته  رئیس جمهور محبوب اونا رو  

جلب کرد   تیواقع  نیو توجهات را به ا. جانی ما تو رو خوب نشناختیمشد که عنوانش این بود: 
که هرچند دوران ریاست جمهوري اون خیلی کوتاه بود. اما دوستان عزیزم، حقیقت اینه که وقتی  
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میره، یک آسیب روحی جدّي به اونا وارد  می   توزیر یک ملّنخست رئیس جمهور، رهبر، پادشاه، یا  
 شه. می 

خب، مشابه چنین اتّفاقی که در آمریکا رخ داد، در اسرائیل هم تکرار شده است. در قرن هشتم  
از پنجاه  از میالد، در اورشلیم، یک پسر جوان شانزده ساله، پادشاه اسراییل شد و بیش پیش

از نیم قرن! این شخص مشهورترین  سال هم در اورشلیم سلطنت کرد. فکرش رو بکنین: بیش
نفر برتر بود.   5ترین پادشاه در تاریخ قوم یهود نبود؛ امّا قطعاً یکی از ود و یا مهمّپادشاه یه 

حکومتش انجام   ی در ط ای که عزّ يکار برجسته ا درست حدس زدین، نام این پادشاه، عزّیا بود. 
فت.  اصالحات روحانی مهمّی براي قوم انجام داد، ولی در ذّلت و با خفّت، از دنیا ربود که    نیداد ا

هاي شکسپیر که اواخر عمرش از معنویّت و اخالق، دور شد. بعد از  مثل قهرمان یکی از داستان 
و  و طراوت قوم یهود شدیداً رو به افول رفت  مرگ عزّیا، دیگه زندگی قوم یهود، زندگی روحانی  

  روي آرامش و سعادت رو به خودش ندیدند و مشیّت االهی هم این بود که چهار سال بعد آنها 
از مرگ عزّیا، شهر روم بنا شد و یک تغییر فرهنگی اتّفاق افتاد که سرنوشت قوم یهود رو براي  

 همیشه عوض کرد. 

اسرائیل، خدا مردي رو به خدمت مقدّس نبوّت، دعوت  هاي قوم  اما در بین گیرودارها و کشمکش 
ن. این شخص تنها یک  دونترین پیامبرهاي عهد عتیق می ها حتی اون رو یکی از بزرگ کرد و خیلی 

مدار هم بودش و همونطور که درطول خدمت  فرد مذهبی نبود و بلکه به شخصه یک سیاست 
گویی کرد  نبوّتش، با پادشاهان زیادي صحبت و دیدار کرد. او همان پیامبري بود که از قبل پیش 

که نامش رو   دنیا میادکه در چند قرن بعد، یک دختر باکره حامله خواهد شد، و از او پسري به
عمانوئیل خواهند گذاشت. او همان پیامبري بود که گفت یک روز در آینده، خادم خداوند خواهد  

کنه. اسم این پیامبر و نبیّ، گیره و حمل میي گناهان قوم خودش رو بر خودش می آمد و او همه 
بعنوان اشعیاء نام داشت و در فصل ششم کتاب اشعیاء، شرح دعوتش رو به خدمت و نقش او 

 خونیم. اجازه بدین قسمت اوّل که به اسم او هم اشاره میکنه رو براتون بخونم.  یک نبی را می 

  پادشاه   یاعزّ  که  ی در سال   ":  1طور میخونیم. آیه  ي یک تا چهار، ایندر کتاب اشعیاء فصل شش، آیه
و   .پر بود ي و ي هااز دامن  یکل بود، و ه نشسته ی بلند و عال  ی بر کرس که یدم مرد، خداوند را د

خود   ي ها رو ، و با دو از آن داشت  بال  ها شش از آن  یک هر  بودند که  یستادها آن  ي باال  ینسراف
را صدا   یگري د یکی و  .نمودی و با دو پرواز م  پوشانیدی خود را م هاي ي و با دو پا  پوشانیدی را م 
و  .» است  او مملوّ  از جالل ین زم ی تمام  ، یوت صبا یهوه  قدّوس  قدّوس  وس قدّ«: گفت ی ، مزده

 " از دود پر شد. و خانه   لرزیدی م زدی صدا م از آواز او که  آستانه  اساس 
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شه ي کوتاه، می که در همین چند آیه  دیتوجّه کن خواهمی که خواندم، م یبخش کوتاه نیدر ا
فهمید که اشعیاء این تجربه رو در سالی داره عنوان میکنه که عزّیا پادشاه میمیره. ما دقیقاً  

دونیم  آنچه که رویاء اشعیاء هست و او دیده، در عالم خلسه و در معبد اورشلیم اتفاق افتاده  نمی 
ي دوّمی  بوده. من خودم، البته من خودم نظریه االقداس در آسمان و یا یک نگاه کوتاه به قدس 

دم،  دالئلی وجود داره که اینجا نمیخواهم به آنها بپردازم، امّا اطمینان دارم آن چه  رو ترجیح می 
که اتفاق افتاد این بود که خدا خودش پرده رو کنار زده و نقابش رو از آسمان برداشته. مشابه  

بینه، دقیقا اشعیاء هم تخت  ي پطمس از آسمان می زیره همون چیزي که در آینده یوحنّا در ج
 بینه. پادشاهی خدا رو در آسمان داره می 

اگر به کتاب مقدس هاي خودتون نگاه کنید، به طور خاص در زبان انگلیسی اینطور نوشته شده:  
و  خداوند را دیدم که بر تختی بلند و رفیع نشسته بود، ، در سالی که عزیا پادشاه درگذشت"

اگر با دقت به کتاب مقدس نگاه کنید، در زبان انگلیسی،   "دامن ردایش معبد را پر ساخته بود.
ي بعد که  جا کلمه خداوند رو با حرف کوچیک نوشته. آیا درست دارم میگم؟ و اگر به دو آیه این 

  " قدّوس است خداوند لشکرها.  ، قدّوس  ، قدّوس"گه:  سرود سرافین هست، نگاه کنید، داره می 
تا کلمه را در   2جا خداوند رو با حرف بزرگ نوشته. آیا درست گفتم؟ تونستید اختالف این ن ای

این چند آیه ببینید؟ چند نفر از شما تا بحال به این موضوع توجه کرده بودید؟ این موضوع در  
ترجمه کتاب مقدس به زبان انگلیسی خیلی متداول هست. در واقع اشتباه مترجمین و یا اشتباه  

خوان توجّه ما رو به موردي جلب کنن که کمی غیر معمول  یپی نیستش. بکله مترجمین می تا
هستش. علّت این تفاوت، اینه که کلمه اي که اینجا در متن انگلیسی براي واژه خداوند استفاده  

 ي متفاوت در زبان عبري، ترجمه شدن.  شده در واقعا از دو تا واژه

ي خداوند رو با حروف بزرگ دیدین، میتونید مطمئن باشین که  ي انگلیسی هرجا واژه توي ترجمه 
ي عبري ترجمه شده و بمعنی یهوه هستش، یعنی همون نامی که خدا در بیابان  آن کلمه از کلمه 

با جرات میشه گفت که این نام   "که هستم!هستم آن "مدیان بر موسی آشکار کرد و فرمود: 
ي دیگري که براي  ي او استفاده میشود. اما واژه اعظم و اقدس خداست که در عهد عتیق برا

ي دیگر عبري گرفته شده، معنی  نگاه کردیم، از یک واژه  6کلمه خداوند در ابتداي اشعیا فصل 
ادوناي هست. این عنوان، شاید باالترین عنوان براي خداوند در عهد عتیق باشه. یک   -ادون 

هاي زیادي براي خدا وجود داره، ولی این  ان عنوان خیلی برتر براي خداست. در عهد عتیق، عنو
گه: اي خداوند  هست که می  8ها، مزمور هاي این عنوان ها هست. یکی از نمونه یکی از بهترین 

(حروف بزرگ) خداوند ما (حروف کوچک)، چه پرشکوه است نام تو در سراسر جهان! اگر بخواهیم  
ه ادوناي ما! چه پرشکوه است نام تو در سراسر  تونیم بگیم: اي یهوها رو معنی کنیم، می این واژه 
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خداوند (حروف بزرگ) به خداوند (حروف کوچک) من  "هم نوشته شده:  110جهان! در مزمور 
بره، مثل کار می این عبارت عجیب عهد عتیق که داود به "گفت که به دست راست من بنشین.

اي رو براي سوّم شخص، استفاده کنه و عنوان ادون اینه که یهوه داره با کس دیگري صحبت می 
ترین  کنه. این عنوان همیشه فقط مال خود خدا بوده. عزیزان، تصادفی نیست که بیشمی 

گه نامی به عیسی داده شده که برتر از  هست که پولس می  110ارجاعات عهد جدید، به مزمور 
 ق داره.  هر نامی هست. و عنوان خداوند ادوناي، نامی هست که تنها به خود خدا تعلّ

معناي حاکم مطلق هست، میتونید ببینید چه اتّفاقی افتاده؟ پادشاه قوم  اما ترجمه کلمه ادوناي به 
اسرائیل بالتکلیف و سوگوار هستن. اشعیاء  مرده و زمانی رسیده که در سرزمین اسرائیل، قوم  

جازه شده تا  کنه و در آسمانی که به او انمایندگی از طرف قوم میاد و به باال و آسمان نگاه می به
بینه. حاکم مطلق را  ببیند، نه عزّیا، نه حزقیال و نه داود رو نمیبینه، بلکه تنها ادوناي رو می 

میبینه که تنها بر تخت سلطنت آسمانی نشسته. من شخصا اطمینان دارم، چیزي که اشعیاء داشت  
د و اشعیا داشت دید، یک نگاه مختصر هست از قبل از اینکه مسیح در جسم به این جهان بیامی 

 نشینی مسیح در جالل کامل خودش نگاه میکرد. به تخت 

خداوند را دیدم که بر تختی بلند و رفیع نشسته بود. و دامن ردایش معبد را پر  گه: اشعیاء می 
من خودم این عبارت رو خیلی دوست دارم، چون همانطور که میدونید، در ایام   "ساخته بود.

داد. رسوم و تشریفات متداول، عظمت  قدیم، لباس پادشاهان، ارزش و جایگاه اونا رو نشون می 
پوشید خیلی باشکوه بود، و اگر لباسی  داد. اگر پادشاه لباسی از خز می هاي اونا رو نشون می لباس

هاي پوست سمور  و یا برنگ سیاه میپوشید که خیلی پرشکوه تر بود. بعد لباس  از جنس پوست
هایی از جنس کرباس بودن که  ي دوّم و سوّم قرار داشتن و آخر از همه لباس هستن که درجه 

پوشیدن که جایگاه پایینی داشتن و باید در جاهاي پایین در مجالس پادشاهان  کسانی می 
 نشستن. می 

هاي آمریکا پخش شد، جشن  المللی که از تلویزیون هاي بین از اوّلین برنامهیادم میاد یکی 
گران، شروع کردند خیلی مفصّل از لباس بلند و زیباي ملکه  گذاري ملکه الیزابت بود. گزارش تاج 

کردن که تنها انگلیسی ها میتونند چنین مجالسی  الیزابت و تشریفات باشکوه جشن، صحبت می 
مینستر نزدیک  نطور که ملکه داشت به سمت تخت پادشاهی در کلیساي وستداشته باشند. همی

خدمت، دامن لباس ملکه رو از زمین  میشد و قبل از اینکه او به قصر باکینگهام بره، چندین پیش 
کنه، لباس او به زمین کشیده  کردن که وقتی ملکه داره حرکت میبلند کرده بودن و حمل می 
 ه خیلی بلند بود و روي زمین کشیده میشد.نشه، چون ادامه لباس ملک
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گه اینجا؟ وقتی که او داره در رویاء پادشاه آسمانی رو  بینین که اشعیاء داره چی می ولی می 
اش قرار  ي اطراف تخت پادشاهی بینه که لباس اون در همه بینه، درواقع داره پادشاهی را میمی 

ي ساختمان معبد را هم پر کرده ش شده و همه هاي معبد و راه ورودي اون پخ گرفته و تمام ضلع 
ي ملموس از شکوه و عظمت لباس پادشاهی  بود. و آن چیزي که اشعیا داره میبینه یک تجربه

نام سرافین بودن که  ده که باالي تخت یهوه و ادوناي، فرشتگانی بههستش. بعد توضیح می 
مخلوقین در کل کتاب مقدّس   هرکدوم، شش بال داشتن. این تنها اشاره به سرافین بعنوان 

نظر من، چون که کتاب  ها تمایل دارن سرافین رو با کروبیان یکی بدونن، ولی به هست. بعضی
مقدّس، بین اونا تمایز قائل شده، پس ما هم باید اونا رو از هم دیگه متفاوت بدونیم. اطالعات  

اونا رو آفریده و بخشی از  دونیم که خدا ما نسبت به آنها خیلی کم هستش، جز اینکه فقط می 
لشگر آسمانی هستن و آفریده شده اند تا شب و روز در حضور خدا، اونو خدمت و عبادت  

گه  کنن. پس وقتی آنچه که توصیف اشعیاء از اونا هست رو میخونیم میبینیم که داره می می 
 ظاهرشون عجیبه، چون شش بال دارن. 

موضوعی را براتون بگم. وقتی که خدا خلقت را انجام    یک لحظه اجازه بدین، اینجا  وایسیم تا من 
اي براي آفرینش موجودات،  مانند هست. خدا از هیچ مادّه داد،  توانایی خدا در آفرینش، بی 

کنه! خدا هرچی آفریده، با محیط  جویی می کنه. شاید به شوخی بشه گفت، خدا صرفهاستفاده نمی 
شش و باله خلق کرده، چون توي آب دارن  ها آبی زندگی اون موجود، سازگار هست. براي ماه

کنن. و به همین  کنن. براي پرندگان، بال و پر خلق کرده، چون دارن در هوا پرواز می زندگی می 
طریق او فرشتگان رو هم طوري آفریده که وظیفه آنها این بوده که = خدا رو خدمت کنند، پس  

شون باشه. براي همین گفته شده که دو بال  بنابراین باید ظاهرشون متناسب با محیط زندگی 
پوشونن. در موردش کمی فکر کنید؟ تصوّر  ي خودشون رو می اضافه دارن. یعنی با دو بال، چهره 
قدر درخشنده و گیرا  ي خدا هستن و جالل خدا اون واسطهکنین این فرشتگان در حضور بی 

ي خدا، محافظت  مستقیم به چهره هست که حتّی فرشتگان هم مجبور هستن خودشون رو از نگاه  
 کنن.  

نمایندگی از قوم به  یاد دارید؟ وقت خدا موسی رو دعوت کرد تا بهآیا داستان کتاب خروج رو به
باالي کوه سینا بره و شریعت خدا رو دریافت کنه. میدونید که موسی به باالي کوه رفت در واقع  

شدش. قوم اسرائیل، روزها منتظر شدن که  نوعی بلعید شد و ناپدید در ابرها باال رفت و به 
موسی برگرده و بعد حیرت کردن و با استرس نگران شدن که چه اتّفاقی براي رهبرشون اونجا  

طور که قورح و قومش،  کردن آیا خشم خدا، موسی رو بلعیده از بین برده، همون افتاده. فکر می 
گرده؟ اگر برگرده، چه پیامی از طرف  شورش کردن و از بین رفتند؟ آیا موسی زنده هست و برمی
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خدا براي ما داره؟ بنابراین آنها با ترس و نگرانی، منتظر بازگشت موسی بودن. اما موسی در  
کرد. آیا صحبت هاي آنها را یادتون هست؟ با زبان  زمانی که در کوه بود، داشت با خدا صحبت می

زد: «خدایا، چیزهاي  با خدا حرف می طوري و ادبیّات امروزي شاید بشه گفت، موسی داشت این 
ور رو نشون دادي، بالیایی رو به من نشون  هاي شعلهعظیمی در زندگی دیدم، تو به من بوته 

دادي که با اونا مصریان رو ازبین بردي، به یادم هست که تو دریا رو شکافتی که این مردم روي  
هاي  وار و خارج از درك ما، تو خوراکی   خشکی راه برن و از دریا بگذرن. دیدم که چطور بطور معجزه

خوام، خدایا به من  عالی از آسمان براي اي قوم گرسنه فرستادي. ولی اآلن یک چیز بزرگتر می
ده: «موسی، تو به خوبی میدونی، تو کالم منو  اجازه بده تا روي تو رو ببینم.» خدا هم پاسخ می 

ي منو ببینی.  تونی چهره زنده بمونه. تو نمی  تونه منو ببینه و دونی که گفتم انسان نمی خوب می 
گذارم توي  کنم، تو رو می کنم. یک شکاف کوچک در یک صخره درست می ولی یک کاري برات می 

تونی پشت منو ببینی،» در زبان عبري، عبارتی  شم و تو می پوشونم و خودم رد می اون شکاف و می 
 . "ي من دیده نخواهد شدولی چهره   "ست. یعنی  معناي قفا هکار رفته که به به   "پشت "براي کلمه  

ده که جاللش عبور کنه. عزیزان، تصوّر  گذاره و اجازه می خدا خادم خودش رو در شکاف صخره می 
بینه. کنین موسی در کسري از ثانیه، فقط میتونه بطور مختصر پشت بکنه و جالل خدا رو می 

بینن، به هیجان  یین اومد، مردم اونو از دور می افته؟ وقتی از کوه پایادتون میاد چه اتّفاقی می 
طرفش هجوم میارن تا با موسی دیدار کنن. ولی نزدیک که  میان که رهبرشون برگشته و به 

کنن که: «موسی، افتن و بهش التماس می کنن و روي زمین می شه، اونا با وحشت ازش فرار می می 
ي موسی نگاه کنن. امّا چرا؟! چون  ه چهره تونستن به هیچ وجه ب صورتت رو بپوشون!» آنها نمی 

تونست بهش نگاه کنه و کور  قدر درخشان و نورانی شده بود که کسی نمی صورت موسی اون 
میشدند آنها داشتند چی میدیدند؟ دوستانم، کمی به این موضوع فکر کنین. این فقط یک بازتاب  

 ببینه. ي خدا بود که انسان تونسته بود از پشت آنرااز جالل چهره 

پوشوندن و باید با دو بال هم پاهاي  بنابراین فرشتگان هم باید چشمانشون رو از حضور خدا می 
ده که چرا سرافین بایستی  پوشوندن. کتاب مقدّس، دلیل این کار رو توضیح نمی خودشون رو می 

ا،  هپاهاي خودشون را میپوشوندند، ولی من میتونم حدس بزنم چونکه پاي فرشتگان و انسان 
گه که ما زمینی هستیم و از خاك زمین،  سمبل مخلوق بودن اونا هستش و کتاب مقدّس داره می 

سرشته شدیم و پاهاي ما هم از خاك هست. یادتون هست وقتی خدا در بیابان مدیان موسی  
هایت را از پا بیرون بیاور، چون زمینی که  رو مالقات کرد، بهش چی گفت؟ گفت: «موسی، کفش

اي از  خواد پاهاش رو برهنه کنه که نشانه اي مقدّس است.» خدا از موسی می تادهبر آن ایس
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مخلوق بودن هست و اینکه او تسلیم حضور مقدّس خدا هستش. پس به همین طریق، حتّی  
 خاطر مخلوق بودنشون، خودشون رو بپوشونن.  فرشتگان هم باید به 

متن به آن   نیپرداختم، امّا واقعاً در ا نیساختار سراف حیبه تشر یلیخ دی شا ان، یها و آقاخانم
متن واقعاً مهم است، ساختار   نی چه که در امن آن  يده ینشده است. به عق ی توجّه چندان 
که با دو  ": دیگوی کتاب مقدّس به ما چه م دیها است. گوش کنآن  امی. بلکه پستیفرشتگان ن 

قدّوس، قدّوس، قدّوس  "گفت:    ی ندا در داده م   يگر یها به داز آن   کیکردند، و هر  یم   پروازبال  
 " از جالل او مملو است. ن یزم ی است خداوند لشکرها. تمام

از آغاز این سري از درسها، داشتم به این فکر میکردم که کسایی  آن طرف ایستاده بودم و پیش
را از دست   که این درسها را از طریق فیلم ویدیویی میبینند، یک چیزهایی که ما االن داریم

کردم که یک گروه دارن با اشتیاق فراوان سرود قدیمی «قدّوس، خواهند داد.  داشتم تماشا می 
سُرایند. و همانطور که شما داشتید آن را میخواندید من داشتم به شما ها  قدّوس، قدّوس» می 

لرزه! می شنوم، تمام بدنم گوش میکردم. خیلی لذّت بردم، عالی بود. هروقت این سرود رو می 
هاي طالي  ي اون کسانی که تاج کنم و همه طور نیست؟ به فرشتگان فکر میانگیزه، اینشگفت 

ریزن و ما هم باید هرچیز باارزش خودمون رو با شادي  اي می خودشون رو در کنار دریاي شیشه 
ن  در پاي اون قدّوس بریزیم. اینکه چطور این کلیسا با این سرود، شکوه و جالل خدا رو جش 

قدر زیباست، حاال  کردم، فکر کردم، این سرود، چه گیره. وقتی داشتم به سرود شما گوش می می 
شماري از فرشتگان، در حضور خدا، این سرود رو بخونن! اشعیاء  ي بی فکرش رو بکنین که دسته

 هم مرتباسُراییدن و پشت سر هم، بهچنین چیزي رو دید. لشگر آسمانی باالي تخت خدا باهم می
قدّوس است خداوند لشگرها. آسمان و زمین از جالل او آکنده   ، قدّوس، قدّوس"گفتن: می 

   "است.

حاال دوستان عزیز، اجازه بدین عرض کنم که در این متن، چیزي هست که وقتی ما انگلیسی  
کنیم. این جا موضوع هستش که  وقت هم بهش توجّهی نمی ها بارها آن را خواندیم و هیچ زبان 

خواهیم توجه را به چیزي جلب کنیم  کامالً مربوط به یهودیان هست. در زبان انگلیسی، وقتی می 
هاي  هم مهم هستش، و میخواهیم به آن تاکید کنیم، اگر بصورت متن باشه، روش  که خیلی 

نویسیم یا اونو صورت پررنگ می کشیم، بهاي رو خط می بریم، مثالً زیر واژه کار می مختلفی به 
دیم و شاید هم چندین  نویسیم. شاید داخل گیومه یا کروشه قرار می صورت مایل و خمیده می به

خونم، گاهی مردم، بینم و می ها چنین جمالتی می جلو اون واژه بگذاریم! خیلی وقت عالمت تعجّب  
برن که اصالً بهش نیازي نیست. حتی ویراستارهاي من هم همین  کار می عالمت تعجّب رو جایی به 
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هاي نهایی آنها را پیدا میکنم. آنها عالمت تعجب را جایی قرار  کار را میکنند و من در نسخه
ه اصال نیازي به استفاده از آن نیستش. باور کنین من معنا و کاربرد عالمت تعجّب رو  میدهند ک

 شه کرد.کنه! امّا خب، کاري هم نمی دونم، کاربرد اشتباهش، منو عصبی می می 

کردن. خط کشیدن، مورّب کردن، هاي مقدّس می ي این کارها رو در متن یهودیان باستان هم همه 
ا یک کار دیگر هم براي تأکید بر اهمّیت موضوعی که میخواستند توجهات  پررنگ کردن وغیره. امّ

کردن. مثالً من فکر میکنم، دادن. اونا از فنّ تکرار شفاهی، استفاده می به آن جمع بشه انجام می 
ي خطرات انحراف از انجیلی که از پولس دریافت  اي که به غالطیان نوشت، درباره پولس در رساله 
چه جز آن گویم که اگر کسی انجیلی دیگر به به شما می "گه:  ده و به آنها می دار می کرده بودن، هش

یعنی    اناتیما  "باد.  اناتیمااید به شما موعظه کند، حتی اگر فرشته اي از آسمان باشد  دریافت کرده 
ا  امّ  .قلم پولس رسول نوشته شده  به قوي هستش که ادعاي بسیار محکم و یک این  .ملعون باد
گویم که اگر کسی  باز به شما می " ه:گفوراً می  ، در ادامهو  شهتموم نمی جا ین هم شکار تاکید 

 "باد. اناتیما اید، به شما موعظه کند، چه دریافت کردهانجیلی دیگر جز آن 

فاده کنه.  عیسی هم خیلی دوست داشت از این روش تکرار کردن، براي انتقال منظورش است
دان بود و کسانی را داشت  دونید که عیسی یک معلّم یهودي بود. یعنی اینکه اون، االهی حتماً می 

که به آنها شاگردان گفته میشدند، آنها خیلی زیاد بودند. در واقع دانش آموزانی بودند که در  
یعنی مکان   گرد بود.مدرسه عیسی داشتن از او یاد میگرفتند.، عیسی یک معلم یهودي دوره

رفتن. وقتی عیسی  داد و شاگردانش دنبالش می رفت و تعلیم می ثابتی نداشت و هرجا می 
ي کارش  گفت: «مرا پیروي کن»، دقیقاً منظورش این بود که: «پشت سر من راه برو». شیوهمی 

،  رفتگفت. مثالً وقتی در راه عموآس بود یا جاي دیگري می این بود که تعالیمش رو از حفظ می 
فرمود، یاد رفتن و چیزهایی رو که عیسی می داد و شاگردانش پشت سرش راه می درس می 

 سپردن. یاد می گرفتن و بهمی 

دوستان عزیزم، هر تعلیمی که از دهان عیسی خارج میشد، اهمیّت بسیار زیادي داشت. اما  
کرد و صرف می  چیزهایی هم بودند که خداوند ما براي جلب توجه نسبت به آنها، زمان زیادي 

خواست مطمئن بشه شاگردانش هرگز چیزي رو از قلم  رسید که می اي می هروقت به نکته 
گه: «آمین آمین، به شما  کرد. در یک ترجمه می اندازن، تعلیمش رو با دو کلمه آغاز می نمی 
آنها را  » حتماً با این واژه ها آشنا هستین و ... هرآینه، هرآینهگه: «گویم»، یک ترجمه می می 

گن آمین. وقتی  تشخیص دادید. این واژه مستقیماً وارد زبان انگلیسی شده و مردم هم می
ده، در واقع مردم با این کلمه،  اي را انجام میده و یا یک واعظ موعظهمعلّم، چیزي رو تعلیم می 
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ویی،  گکردن و منظورشون این بود که: «درست است، ما به چیزي که تو می حرفش رو تأیید می 
هاش رو با گفتن:  باور و ایمان داریم.» ولی عیسی منتظر و نیازمند تأیید شاگردانش نبود. موعظه 

کرد. مثل اینه که بگیم یک ناخدا وارد اتاق مخابرات رادیویی کشتی  «آمین، آمین...» آغاز می 
کرار  کند...» وقتی عیسی اون واژه رو ت خودش بشه و بگه: «به گوش باشید، ناخدا صحبت می 

 کنه.کنه، درواقع داره زیر آنها خط میکشه که اون داره بر اهمیّت اون موضوع، تأکید می می 

بار پشت سر هم  خواهران  و برادران گرامی، در کتاب مقدّس، تنها یک صفت هست که سه
تکرار شده. تنها یک صفت خداي قادر مطلق هست که در قالب صفت تفضیلی یا صفت برترین  

گه: خدا قدّوس هست یا حتّی  جا کتاب مقدّس، فقط نمی شه. اون تگان اعالن میاز دهان فرش
گه که خدا قدّوس، قدّوس و قدّوس هست. کتاب مقدّس به  قدّوس و قدّوس هست، بلکه می 

رحمت، رحمت، رحمت یا محبت، محبت، محبت یا عدالت، عدالت، عدالت است یا  گه خدا ما نمی 
ست. این  هقدّوس، قدّوس، قدّوس   او  امّا  ي اینا هست، ه اگرچه هم  ست، هغضب، غضب، غضب  

که این ماهیّت بر اشعیاء  و زمانی  .دهن می ورا نش نواز خداست که ماهیت حقیقی او یک جنبه 
کنن.  هاي معبد شروع به لرزیدن میسُرایند، پایه شه و سرافین این صفت خدا رو می آشکار می 

بدون شعور جهان که چنین از تجلّی حضور قدّوس خدا  کنین؟ اجزاء بدون جان و آیا توجّه می 
تونیم دربرابر طور ما که به شباهت خداي زنده و قدّوس آفریده شدیم، می لرزه درمیان، چهبه

احساس باشیم؟ تنها خدا قدّوس هست و من در این  تفاوت و بی اون شکوه و اون قدّوسیّت، بی 
یّت چه معنایی داره و واکنش اشعیاء و در طول  خوام توضیح بدم که قدّوس ها می سري از درس

 شد، چی بوده.  هاي دیگه وقتی قدّوسیّت خدا نمایان میتاریخ انسان 

 در پایان، بیایین باهم دعا کنیم. 

تنها تاحدّي، بلکه  حالیم که در این دنیاي ناپاك، چیزي و یا کسی هست که نهپدر آسمانی خوش 
کنیم اون شادي که سرافین از دونستن و لمس  تمنّا می  تماماً قدّوس، قدّوس، قدّوس هست.

 کنیم. آمین.  این حقیقت داشتن، در دل ما هم بریزي. در نام عیسی دعا می 
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