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 قدّوسیّت خدا 
 زخم و آسیب قدّوسیّت   : 2درس  

 آر. سی. اسپرول دکتر  

  کردم که خیلی عصبانی کالیفرنیا صحبت می   در ایالت  اوکلند   شهر   چند وقت پیش با یک خانمی از 
خب،  شبانش عصبانی هست. ازش پرسیدم: « دست  ازکه گفت ن بود و می وپریشبود. ایشون 

 شنبه، هر یک شبانم کنم به هر دلیلیناراحت هستی؟» گفت: «خب احساس می  تچرا از کشیش
من  "او ادامه داد و گفتو   " هویّت حقیقی خدا رو از مردم، پنهان کنه.که کنه  خیلی سعی می  صبح

بتونم ستایش  در روح خودم  میام کلیسا و اشتیاق دارم که فرصتی براي پرستش داشته باشم و  
اثر شده، رام  کنم خدا بی شنوم، احساس می  تجربه کنم، ولی چیزي که می و تجلیل خدا رو عمیقاً

خواد شخصیّت  کشیش کلیسا نمی دلیلی هستش که شده و به کار کسی، کار نداره! مطمئنم که 
 که مباد اونا بترسن!»  توضیح بده  واقعی خدا رو به مردم

ي  دونم همه رست بودن، ولی می هاي اون خانم تا چه حدّي دگالیه که دونم دوستان عزیزم، نمی 
تر کنیم و براي  تر و آرام ماها تمایل داریم که تصویر کتاب مقدّسی خدا رو براي خودمون مالیم

دلیلش اینه که قدّوسیّت خدا یک ضربه و آسیب جدّي براي  و این کار هم دلیلی داریم. 
تر میشیم امون روشنو این موضوع را بیشتر متوجه و برهایی هست که مقدّس نیستن. انسان 

در مورد   رویاء اشعیاء رو با هم . قبالًکنیممی در کتاب اشعیاء توجّه وقتی بیشتر به ادامه متن
  بپردازیم دید  رویاء  چیزي که در  خواهیم به واکنش اشعیاء از اون  دیدیم و حاال می   قدوسیت خدا

 و ببینیم که چه اتفاقی براي او افتادش.  

  از   هاي اوّلیه یک توضیحی عرض کنم. در فصل   که   خواماوّل اجازه می هم،  قبل از اینکه ادامه بد 
از کلوین هست   ي معروفی، یک جمله هست ي جان کلویننوشته که ، مبادي آیین مسیحیّتکتاب 

نقل شده که در قدیم، مردان مقدّس، از  بطور یک نواخت : «در سراسر کتاب مقدّس، که میگه
کلوین این بوده که در کتاب مقدّس، یک    اصلی  منظور   در واقع»  لرزیدند.ترس در حضور خدا می 

رسه یک شخص، هرچی  نظر میبهوجود داره و  براي انسان در حضور خدا  مناسب  الگوي واکنشی  
لرزه. وقتی حبقوق تر می ره، بیشي خدا می واسطهتر باشه، وقتی به حضور مستقیم و بی عادل

ده. یادتون هست  واکنشی معمولی و سرسري نشون نمی  کنه، نبی، خداي قدّوس رو مالقات می 
عدالتی و فساد، پر کرده و داره  جا رو بی دید همه کنه، می طور شکایت و گالیه می که حبقوق، چه 

شه که به برج  قدر رنجیده و ناراحت می کنه. اون سرعت در تمام مملکتش، گسترش پیدا می به
قدر مقدّس هستی  گه: «خدایا، تو که اون کنه و می ی ره و به خدا شکایت م بانی خودش می دیده
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که  دي  بینی و اجازه می ها رو می ي این شرارت طور همهتونی به شرارت نگاه کنی، چه که حتّی نمی 
مونم نشینم و منتظر می جا می قدر این گه: «اون کنی؟!» و می و تو هم هیچ کاري نمی   اتفاق بیوفتن 

شه و بعد  افته. خدا بهش ظاهر می تون هست که چه اتّفاقی می که خدا پاسخم رو بده.» و یاد
و یا در   هایم داخل شد.» گه: «لبانم بجنبید، احشایم بلرزید و پوسیدگی به استخوان حبقوق می 

وقتی ایّوب منتظر صداي خدا بود، چه اتّفاقی افتاد؟ وقتی خدا خودش رو به   داستان ایوب، 
کنم. «از خویشتن کراهت دارم، در خاك و خاکستر، توبه می گه: ده، ایّوب می ایّوب نشون می 

طور  گذارم.» همون دارم و جلو دهانم می ام، دیگر نخواهم گفت. دستم را برمیبار سخن گفته یک 
هرکس که دربرابر قدّوسیّت   به ما نشان میده که که جان کلوین گفته: «سراسر کتاب مقدّس 

براي  همان چیزي است که لرزد.»، این دقیقاً می  قدوساین خداي گیرد، در حضور خدا قرار می 
 اشعیاء هم صادق بود. 

از میالد، چیز زیادي  کمی به اشعیاء فکر کنیم. من از اخالقیّات قوم اسرائیل در هشت قرن پیش
تر  عادلهیچ انسانی  در اطراف قوم اسرائیل،  شه تصوّر کرد که در اون دوران،  می ن دونم، ولی  نمی 

اون   ری بوده که د های. اشعیاء یکی از پرهیزگارترین انسان داشتهو باتقواتر از اشعیاء وجود 
بینه و اوّلین واکنش اون  از قدّوسیّت خدا رو می در واقع اشعیا گوشه اي . وجود داشتهروزگار 

  ي قدیمی و کتاب مقدّس ترجمه  کردگریه میاز دیدن قدّوسیّت خدا این بود که از ترس،  پس
   " ام!واي بر من که هالك شده "گه: می  سخنان اشعیا نبی را اینطور 

کنن و کمی تغییر، ایجاد  دیگري استفاده می هاي هاي دیگه، از عبارات ه ترجممن میدونم که 
و نمیگه،  بره، کار نمی هایی رو براي خودش بهاین روزها دیگه کسی چنین عبارت چون کردن، 

که  . این اصطالح، قدیمی هست، مگر این شچون خیلی سنگین و رسمی هست "واي بر من "
تی یک مشکلی باشه، یهودیان در زبان اصیل عبري  بخواهیم با لحن ادبی صحبت کنیم. وق

هاي دیگه هم  حال من!» این اصطالح وارد زبان یعنی «واي به  »Oivei es mir گن: «خودشون می 
براي  ه. کنطوري صحبت نمی این  کسی شده و هرکس عبارت خودش رو داره، ولی کلّاً این روزها

  تري براي  همینه که مترجمان کتاب مقدّس تالش کردن کالم خدا رو به لحن امروزي و قابل فهم
این خطر وجود    با این کار  رو حذف کردن یا تغییر دادن. ولیاین بخش    یا  مردم امروز در بیارن و 

 ي پنهان ادبیّات کتاب مقدّسی رو ازدست بدیم.  نیمه مندِداره که یکی از جواهرات ارزش 

ي «واي» استفاده کرد. در دوران باستان، نبی یا پیامبر  اشعیاء به دلیل خاصّی از این واژه بنابراین  
با یک   پس بنابراین  گوي خدا باشه.یده و مسح شده بود که سخن کسی بود که توسّط خدا برگز

ي کاهن این بود که ازطرف  شه تمایز بین کاهن و نبی رو مشخّص کرد. وظیفه تعریف ساده می 
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ي نبی این بود که ازطرف خدا با مردم صحبت کنه. بنابراین  مردم با خدا صحبت کنه و وظیفه 
نظر این حقیر»، یا «نظر بنده اینه»، یا «بنده  گفت: «بهمیکرد، ن سخنش رو آغاز می یک نبی  وقتی  

دونین  کردن. حتماً می ها صحبت نمی طوري با انسان طوري باشه». اونا این کنم این فکر می 
خواستند که پیامشان را اعالم کنند، در ابتدا آنها  وقتی آنها می شد. طور شروع می حرفشون چه 

ابزاري براي   آنها فرماید»، چون فهمیده بودن کهند چنین می گفتن: «خداوونا می چه میگفتن؟ ا
 پیغام االهی هستن.   این اعالن 

چیزي نام داشت که  اسرائیل،  یک نبی در بینیم که نوع ادبیّات و گفتمان رایج براي می بنابراین 
ي ره نام دلفی شنیدین که دربا گوي یونانی به پیشیک ي . شاید درباره میگیمگویی پیش ما اونرا 

بطور  گویی، ي ادبیّات الهامی یا همون پیش داد. خب در بین یهودیان، شیوهآینده، اطّالعاتی می 
تیره روزي یا  گویی براي براي سعادت و یکی هم پیش یا الهام گویی دو نوع بود: یکی پیشکلی 

  یا  دن وها اینه که اعالناتی ازطرف خدا میومدن که خبر خوش بوگویی بدبختی. معناي این پیش
یا  سعادت  در مورد گوییپیش  یهودیان براي .بودنخبر بد  میومدن که اعالناتی هم ازطرف خدا

براي آنها   گویی اهمیّت داشت و که براي این نوع پیش  ن کرداي استفاده می از واژه خوش بختی 
ي  وعظه کردن. عیسی هم آگاهانه در محال» استفاده می ي «خوشا به آشنا بود. اونا از کلمه  هم

اهمیّت کالم    خوبی   بره، و مردم بهکار می گویی و کلمه رو به باالي کوه، در مقام یک نبی، این پیش 
حال فقیران  گفت: «خوشا به آیند که می هاي خوش گویی سري از پیش آغازین مسیح، پی بردن. یک 

دالن، حال پاك حال گرسنگان و تشنگان عدالت، خوشا به حال ماتمیان، خوشا به در روح، خوشا به 
گویی خیر و سعادت االهی رو براي قوم، برکت حال صلح کنندگان وغیره...». عیسی پیشخوشا به 
 کرد. هاي خدا رو براي کسانی که این کارها رو انجام بدن، اعالم می و نعمت 

  وحشتناك یک اعالن ترسناك و که گویی بدبختی بود. گویی سعادت، پیش ولی نقطهی مقابل پیش 
کنه.  ها اعالن می طور داوري خدا رو بر شهرها و مّلت   عاموس نبی، چه   نید. ببی بودش  از داوري خدا 

قتی  اش، واي بر تو...». عیسی وخاطر سه نافرمانی دمشق، بلکه چهار نافرمانی  گه: «بهاون می 
گویی عهد عتیق، رو با استفاده از یک پیش  اي کنه، کالم داوريسختی سرزنش می   فریسیان رو به 

  کنه: «واي بر شما اي علماي دین و فریسیان ریاکار! شما دریا و خشکی را درطوري آغاز می این 
دتر از خود،  نفر را به دین خود بیاورید، و وقتی چنین کردید، او را دوچندان ب  نوردید تا یکمی 

 سازید.»  فرزند جهنّم می 

ندرت پیش میاد که چیزي به نهایت  در سراسر کتاب مقدّس، خیلی به  گفتم کهي اوّل، در جلسه 
تنها صفت  بار تکرار شده، طور که عرض کردم، تنها صفت خدا که سه تکرار برسه، همون 
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کتاب مقدّس نیست که   قدّوسیّت خداست: «قدّوس، قدّوس، قدّوس»، ولی این تنها مورد در
کنه، ره و داوري خدا رو درمقابل معبد یهودیان اعالن می شه، وقتی ارمیاء نبی می بار تکرار می سه

گویید: اینست معبد خداوند، معبد خداوند،  آیید و می جا می گه: «شما مردمان این بهشون می 
ا به حدّ اعالء رسیده است! شما  گه: «ریاکاري شممعبد خداوند.»، ارمیاء درواقع داره به اونا می 

 تواند سودي برساند.». کنید، کالمی که نمی به کالم دروغین اعتماد می 

گویی شده  پیش جایی که ، است ترین ساعت زمین هم در عهد جدید و در کتاب مکاشفه تاریک و 
هاي غضب و خشم خدا به زمین خواهد ریخت و از یک موجود آسمانی که  در اون ساعت، پیاله 

کنه، صدایی میاد که داوري نهایی خدا رو با تکرار یک کلمه، اعالن  باالي آسمان تاریک، پرواز می 
خواد زمانی که اون  کس نمی کنم هیچگه؟ «واي، واي، واي!» فکر می کنه. یادتون هست چی می می 

 جا حاضر باشه.کنه؛ اون پرنده، اعالم می 

ه  دافته؟ کسی که خدا دعوتش کرچه اتّفاقی می کتاب اشعیاء    6ولی آیا خاطرتون هست در فصل  
گویی که  ، کسی که حرفش، حرف خداست، نخستین پیش و او را از سایرین جدا کرده و برگزیده 

که  محض این گه: «واي بر من!» به براي خودش هست و می  ه که بدی هي سرنوشتکنه، دربارهمی 
فهمه که خدا چه کسی  بار در زندگیش می بینه، براي نخستیناشعیاء قدّوسیّت آشکار خدا رو می 

و در ادامه متوجه میشه که خدا چه کسی بوده. و تازه براي اولین بار هم در زندگی   هست، 
، چیزي شبیه  از دهان اشعیا خارج میشهو حرفی که    خودش متوجه میشه که اشعیا چه کسی بوده

ام»،  واي بر من که هالك شده کنه. «شیون و زاري هست و مثل اینه که داره خودش رو لعنت می 
تر ي «هالك» رو بیش واژهشخصا  ام.»، ولی من  گه: «واي بر من که نابود گشته یک ترجمه هم می 

شناسی مدرن به این حرفا نگاه کنیم؛ شاید بشه گفت که  ي روان پسندم. اگر از دریچهمی 
ی اشعیاء دیگه به مرز  کنه، نوعی فروپاشی روانی هست. یعناي رو که اشعیاء بازگو می تجربه

سري واژگان خاصّ استفاده  نابودي رسیده. وقتی بخواهیم شخص سالمی رو توصیف کنیم، از یک 
گیم، فالنی رو به راه هست، چهار ستون بدنش سالمه و از این قبیل اصطالحات.  کنیم، مثالً میمی 

ره، داره  ازبین می گیم داره گیم؟ میده، چی می ولی وقتی کسی سالمتی خودش رو ازدست می 
چیز معناي درستی و کاملیّت هست. یعنی حالتی که همه شه. جالبه که پرهیزگاري به داغون می 

 زندگی در هماهنگی و طبق اصول درست معنوي و اخالقی جلو برده.   

ي کاملیّت و درستی رو بین قوم یهود  که باالترین درجه اینجا مردي را داریم دوستان گرامی، 
بینه اي می ي کوچک از قدّوسیّت خدا رو براي لحظه داره، حاال این شخص کامل، میاد و یک گوشه 

اي از شخصیّت خدا رو  هایی که گوشه ي انسان شه. همه و فوراً دچار فروپاشی روحی و روانی می 
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گم که ما همیشه در زندگی، هویّت خودمون رو از  رست نمی بینن، همین حال رو دارن. آیا دمی 
کنیم؟ عزیزانم، دلیلش اینه که این تمایل طبیعی ماست که خودمون رو از  نگاه خدا پنهان می 

شه، که خداي قدّوس ظاهر می مجرّد اون دونیم که به طور غریزي می خدا، پنهان کنیم، چون به
شه. ما براي هر  تر باشه، نمایان و رسوا می دا پایینهرچیز و هرکس که از معیار قدّوسیّت خ

تراشیم. ماها استاد فریب دادن خودمون هستیم. جان  شیم، یک توجیه می گناهی که مرتکب می 
ایم، در امنیّت هستیم. براي خودمان، چاپلوسی  گه: «تا زمانی که به زمین، خیره شده کلوین می 

تر از الوهیّت ازلی و ابدي. ما کاري را مرتکب  ندکی پایین دانیم، اخدا، می کنیم، خود را نیمه می 
شویم که پولس رسول، علیه به آن به ما هشدار داده است: کسانی که خود را قضاوت  می 
 کنند، حکیم نیستند».دیگر، چنین می کنند، و درمیان یک می 

در کوچه و خیابون اجازه بدین چیزي راجع به ذات بشر، خدمتتون عرض کنم. اگر در آمریکا بریم  
دن. اگر از هاي یکسانی می و از مردم یک سؤال بپرسیم، خیلی عجیبه که چه تعداد از اونا پاسخ 

بدون اینکه حتی پیش   درصد  99دم مردم بپرسیم: «آیا تو انسان کاملی هستی؟»، قول می 
ها هست.  یکایی ي کلی براي آمرگن: «نه من کامل نیستم!» این یک قاعده زمینه آنها مهم باشه، می

کس این عبارت التین، یعنی هیچ  Errare humanum estکنن که کامل نیستن. اونا اعتراف می 
رسه این حقیقت، کسی رو آزار بده! مردم ناراحت  نظر نمی، انسان خطاکار است. امّا بهکامل نیست

کنه که کامل نیست. اجازه  نمی شن که بدونن کامل نیستن. از هر هزار نفر، یک نفر هم انکار  نمی 
نقص  نفر هم نیست که ادّعا کنه، کامل و بی بدین طور دیگري عرض کنم. بین هزار نفر، حتّی یک 

کنیم که اهمیّت کامل بودن رو درك  نفر رو در بین هزار نفر پیدا نمی هست. عزیزان، حتّی یک 
بلکه معیاري است از استاندارد    شیم. این یک نمودار نیست، کنه، چون با همین معیار، داوري می 

 کاملیّت خدا.

الخطا هست!» اینو  بار اشتباه کنه، انسان جایز شنویم که: «هرکس حقّ داره، یک ها می خیلی وقت 
تونه یک گناه  تونه یک اشتباه داشته باشه. هرکس می گه؟! خدا کجا گفته «هرکس می کی می 

لّیت من، یک خیانت کنه.» خدا هرگز چنین  تونه علیه اقتدار و درستی و کامبکنه، هرکس می 
گم؟ ولی حتّی اگر هم گفته بود، شما چه زمانی از سهم خودتون  چیزي نفرموده، درست می 

از یک سهم داشته باشم.  استفاده کردین؟ هرکس حقّ داره یک خطا و گناه بکنه، امیدوارم بیش 
ارین، ما با ناکامل بودن خودمون، اشتباه گاه براي یک ثانیه شبیه واقعّیت هست. امّا توجّه د

قدر نسبت به  کنیم و مهمّ هم نیست چه مشکلی نداریم، خودمون یا دیگران رو قضاوت می 
کنم، احساس بدي بهم دست  هاي خودم، شرمنده هستم، گاهی وقتی به درونم نگاه میضعف

قدر خودخواه،  م که این تونم باور کن طور؟ تا حاال شده از خودتون بدتون بیاد؟ نمی ده، شما چه می 
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تراشیم و  ران یا چنین چیزهایی باشم. ولی فوراً براي خودمون توجیه و بهانه می حریص، هوس 
گیم، همیشه یکی هست که شاید ظاهراً از من بدتر و فاسدتر  کنیم و میبه اطرافمون نگاه می 

عا به معبد رفتن.  گیر یا فریسی باشیم که عیسی گفت براي دتونیم مثل اون باجهست. پس می 
گیر پلید نیستم.» ما هم  کنم که مثل این باج طور دعا کرد: «خدایا تو رو شکر می اون فریسی این 

کنیم، البتّه این تا زمانی هست که استاندارد  طوري براي خودمون بهانه میاریم و چاپلوسی می این 
شه. مثل اتّفاقی که  نابود می  کنه و درواقع چیز تغییر می بینیم، همه رو ندیدیم. وقتی اونو می 

براي اشعیاء افتاد. اون وقتی قدّوسیّت ناب رو دید، معناي قداست و خالء درون خودش رو  
واي بر من گه: «زانو در میاد و می ایسته. به تونست دربرابر اون قدّوسیّت به فهمید. دیگه نمی 

ناپاك لب ساکنم، و چشمانم   که هالك شده ام. زیرا که مردي ناپاك لب هستم و در میان قومی 
زنه  گه، با وحشت، فریاد می » عجیبه که چنین چیزي رو می پادشاه، خداوند لشکرها را دیده است.

گه: «من نابود شدم، چون دهان و سخنانم، ناپاك هستن!» عجیبه که اشعیاء این حرف رو  و می 
 زنه. می 

کنه، درسی هست  ها تکرار و تکرار می خونیم، یکی از چیزهایی که بار وقتی تعالیم عیسی رو می 
که توي این قرن، تقریباً کسی بهش اعتقادي نداره. عیسی موردي رو تعلیم داد و بارها تکرار و  

شن.  ایستن و داوري می ها در پیشگاه تخت عدل االهی، می ي انسان تأکید کرد که روزي همه
ن، حاضر بشیم و حساب هر کاري رو  هرکدوم از ما باید به درگاه آفریدگار قدّوس آسمان و زمی

اي رو هم که گفته  فرماید، اون روز، حتّی هر کالم بیهودهکه کردیم، به اون پس بدیم. عیسی می 
باشیم، داوري خواهد شد، هر کاري کرده باشیم، هر حرفی زده باشیم، هر قولی که دادیم و  

مون کردیم، همه  مسایه شکستیم، هر سخن کفرآمیزي که گفتیم، هر بدگویی که نسبت به ه
بلکه   .سازدشود او را نجس نمی وارد دهان آدمی می  چهآن داوري خواهند شد. عیسی فرمود: «

ي ستایش و اعالن راستی اون باشه،  ». خدا دهان رو به ما داده که وسیله آیدچه بیرون میآن 
کفر بگیم. دهان ما  کنیم که دروغ بگیم، فحش بدیم، ولی درعوض، ما از این ابزار استفاده می 

اختیار دستش  کنه و بی بینه، خودش رو لعنت می کثیف شده. وقتی اشعیاء قدّوسیّت خدا رو می 
 ره.  طرف دهانش می به

برادران و خواهران عزیز، خدا چه کرد؟ آیا خدا از تخت آسمانی به پایین نگاه کرد و خادمش رو  
گه:  کنه و خدا بهش می ه و داره خودزنی می کندید که در خاك و خاکستر و پشیمانی استغاثه می 

از حد، درگیر  طور بیشگیري، این «بلند شو بیا اشعیاء، بیا، بیا. داري به خودت خیلی سخت می 
هاي  هایی مثل کتاب ي کتاب طوري ادامه بدي، باید عمري رو صرف مطالعه گناهانت نباش اگر این 

باش. تو مشکل احساس گناه داري، منظورم  قدر عصبی و ناراحت ن زیگموند فروید بکنی، این
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ي ملکه ویکتوریا رو بخونی!» امّا خدا  بینی درباره اینه که باید کتاب جاناتان ادواردز یا کتاب پیش 
این کار رو نکرد، به خادمش که ناالن و پریشان بود، نگاه نکرد و نگفت: «رنج بکش، منفور  

ده، لعنت بر تو. اشعیاء من با کسانی مثل تو این  بدبخت! لیاقت تو اینه که نابود بشی، ادامه ب 
کنم رفتار رو کردم، بعداً سراغ تو هم میام!» نه، خدا این کار رو نکرد. عزیزان، بهتون عرض می 

که چه کار دیگري رو هم نکرد. خدا چیزي با عنوان فیض ارزان رو هم به اشعیاء نگفت. خدا  
م تو بکنی، اینه که اسمت رو روي یک کارت عضویت  خوانگفت: «ببین اشعیاء، تنها کاري که می 

تونی به دربار من بیایی». نه، خدا خادم پریشان و  بنویسی یا دستت رو بلند کنی و یا می 
طرف مذبح رفت که پر از  دردمندش رو دید و به یکی از سرافین، اشاره کرد و اون فرشته به 

دن که حتّی بدن اون فرشتگان هم  قدر داغ بوها اون هاي گداخته بود. اون ذغال ذغال 
تونست داغی اونو تحمّل کنه و مجبور بود از یک انبر استفاده کنه، و با انبر، یک ذغال گداخته  نمی 

خونیم که اون فرشته، ذغال آتشین رو  کنه و در متن می طرف اشعیاء پرواز می داره و بهبرمی
 گذاره. هاي اشعیاء می روي لب 

ترین ارتباطات  ها، یکی از صمیمی قدر حسّاس هست. با لبهاي انسان، چهدونین که لبحتماً می  
ها خیلی حسّاس  کنیم. منظورم بوسیدن هست. انتهاء عصب لب تماسی رو برقرار و ابراز می 

دست میاره.  ي قرار گرفتن ذغال گداخته رو روي لبانش، بهوجود، اشعیاء تجربه هستن و با این 
هاي اشعیاء قرار گرفت، احتماالً  تاد، این بود که وقتی ذغال، روي لب دونین، اتّفاقی که اف می 

هاي اشعیاء رو  تونیم صداي جلز و ولز لب هاي اون، ایجاد شدن. می هاي بزرگی روي لبتاول 
کار برده بود؟ نه. ذغال، براي  اي براي تنبیه اشعیاء به رحمانه بشنوین! چرا؟ آیا چون خدا روش بی 

هاي اشعیاء رو براي  کار رفته بود که اونو تطهیر کنه، شفا بده و لباشعیاء بههاي داغ کردن لب 
 گه:  خواد بده، آماده کنه. گوش بدین ببینین چی می پیامی که می 

با ذغالی در دستش، پروازکنان نزد من آمد، که با انبر از مذبح برگرفته بود، با  یکی از سرافین"
تقصیرت رفع شده و گناهت    .این لبانت را لمس کرده است  هان، "آن دهانم را لمس کرد و گفت:  

کنم جاي یک سنّت کاتولیکی، در کلیساي  من پروتستانت هستم، ولی فکر می   "کفاره گشته است. 
ي کلیساي پروتستانت هست، ما خالی هست. یعنی اتاق اعتراف. بله اتاق اعتراف مورد مناقشه 

هاي باارزش چیزي رو هم ندیده بگیریم و رد  ما تمایل داریم براي پرهیز از اشتباهات، قسمت
م، جایی برم که بتونم پدري رو ببینم که بتونم حضورش رو حسّ کنم  کنیم. من خیلی دوست دار

خوام به تو اعتراف کنم».  و ببینم و بشنوم و بهش بگم: «پدر من گناه کردم. کار بدي کردم و می 
صورت درد دل بگم. و دوست دارم زانو  دوست دارم فهرستی از گناهانم بنویسم و اونا رو به 
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آمرزم. گناهانت  » «تو را می Te abslvo م عیسی به من بگه: «بزنم و بشنوم که کسی در نا
  اند.»بخشیده شده 

طرف شما بیاد و  جا و به قدر دوست دارین بشنوین همین اآلن مسیح بیاد این دوستان عزیز، چه 
خوام  دونم، ولی همین اآلن می ي گناهان تو رو می طور خصوصی و مستقیماً به شما بگه: «همه به

هر گناهی که در زندگی کردي، آمرزیده شده، همه تقصیراتت رفع شدن. دیگه نیاز    بهت بگم که
آمرزم و از این لحظه تا  نیست نگران گناهانت که علیه خدا مرتکب شدي، باشی. من تو رو می 

کنم». حاضرین چی بدین که از دهان عیسی، این سخن رو بشنوین؟ این دقیقا  ابد، تو رو پاك می 
ه خدا به اشعیاء فرمود: «اشعیاء، تمام تقصیرات تو ازت دور شدن، دیگه  همان چیزي هست ک

کنم. گناهانت آمرزیده شدن، گناهانت  الزم نیست خودت رو لعنت کنی، من لعنت رو برطرف می 
 کفّاره شدن».

گه:  کنه و می کنه که با موضوع، کنار بیاد و خدا بار دیگه صحبت می و حاال اشعیاء داره تالش می 
از لعنت کردن خودش  اوّلین چیزي که اشعیاء پس "ا بفرستم و کیست که براي ما برود؟که ر"

جا هستم» که  توجّه دارین که اشعیاء نگفت: «من این   "لبّیک، مرا بفرست."گه، میدونید چیه؟  می 
ام خداوندا».  بخواد موقعیّت جغرافیایی خودش رو اعالن کنه، بلکه گفت: «من حاضر و آماده

تونست حرف بزنه و اینا رو بگه. برادران و خواهران، توبه،  سختی می هاي سوخته، به ا لب اشعیاء ب 
ي حقیقی، صادق بودن در پیشگاه خدا و اومدن در حضور خداي  خیلی خیلی دردناك هست. توبه 

قدّوس هست. درسته که توبه دردناك هست، امّا وقتی همانند اشعیاء با فروتنی به درگاه خدا  
شیم، خدا آماده هست که ما رو بیامرزه، پاك کنه و  افتیم و فروتن می قتی به خاك می ریم، ومی 

ي یک واعظ، اینه  بفرسته. تنها مجوّز و توجیه هر مأموریّت و خدمت روحانی یک مبشّر و موعظه 
    که اون شخص، خودش آمرزش خدا رو تجربه کرده باشه.

 بیایین باهم دعا کنیم.

اي در مسیح، فراهم نکرده بودي، هم ناپاك هستن. اگر تو براي ما کفّاره   هاي ما خداي پدر، دهان 
کنیم که از اآلن و تا ابداآلباد، آمرزش و  تونستیم در حضور تو زنده بمونیم. دعا می هرگز نمی 

ي عیسی دعا  بخشش تو رو بشناسیم تا بتونیم بهت بگیم: «لبّیک، مرا بفرست.» در نام شایسته 
 کنیم: آمین. می 
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