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 قدّوسیّت خدا 
 قدّوسیّت و عدالت   : 3درس  

 آر. سی. اسپرول دکتر  

شیم که توي اون بیداري روحانی  کنیم، متوجّه میبه شرق آمریکاي قرن هجدهم که نگاه می 
ها وجود داشت.  گسترده و عظیم، یک موضوع تکراري و یا یک نوع تأکید دوگانه در همه موعظه 

ناك  دادن، انسان خیلی خیلی پلید و بد هست و خدا هم خیلی غضب طرف پیام می واعظین از یک 
شد که  ناك بودن خدا تأکید می کار بودن بشر و غضبقدر بر گناههست. یعنی اون و خشمگین 

هاي اون  اي این نگرش رو «االهیّات ترس» نام گذاشتن. این نوع نگاه، بر االهیّات و موعظه عدّه 
هاي قرن هجدهمی، یک واکنش  زمان، غالب بود. بعد در قرن نوزدهم، در برابر تأکید موعظه 

قدرها هم بد و پلید نیست و خدا هم  وجود اومد، پیام اونا این بود که بشر، اون قابل توجّه به 
ها بر محبّت خدا و نیکویی بشر  قدر خشمگین و عصبانی نیست. از اون به بعد، تأکید موعظه اون 

 بود. 

نام  وجود اومد بهي قرن بیستم، یک االهیّات دیگه به در اواخر قرن نوزدهم و در آستانه 
ات بحران»، که واکنشی به االهیّات قرن نوزدهمی بود. به این دلیل بهش االهیّات بحران  «االهیّ

معناي داوري و قضاوت هست.  گرفته شده بود و به Krisisي یونانی گفتن که از واژه می 
گفتن اگر بخواهیم تصویر خدا رو در کتاب مقدّس، جدّي بگیریم، ي آمریکا می دانان قارّهاالهی 

گه، توجّهی جدّي داشته  ي خشم و غضب خدا می چه کتاب مقدّس، درباره بار دیگه به آن باید یک 
گفتن، چیزي رو که در کتاب  اي افراطی هم بودن که می باشیم. در اون گروه االهیّاتی، عدّه 

اي از یک مورد  هاي خاصّ، شاهد هستیم، جلوهها و مکان ویژه در عهد عتیق و در زمان مقدّس، به 
گفتن، خب آره، شکّی نیست که  ي شخصیّت خداست. منظورم اینه که اونا می ل درباره نامعقو

که  از اون بینیم، امّا این خشم و غضب، بیشتجلّی خشم و غضب خدا رو در سراسر عهد عتیق، می 
 مظهر عدالت و قدّوسیّت خدا باشه، نمادي از نقص شخصیّتی خداست!  

دانان رو مطالعه کردم و دیدم  عضی از آثار این االهی شاید باورش براتون سخت باشه که من ب 
که در درون خدا، یک عنصر شیطانی  هاي تاریک شخصیّت یهوه گرفتن، از این که اونا از جنبه 

هایی ناگهانی از خشم بوالهوسانه  ي خدا، خودش رو در جلوه ي شریرانه ساکن هست و این جنبه 
کنن که شامل روایاتی از کتاب الویان  ی استناد می ده. به آیاتبخواهی نشون می و دمدمی و دل 

 خونم. هست که خدمتتون می 
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، هر یکی  هارون  و ابیهو پسران  ناداب"خونیم: اوّل فصل دهم کتاب الویان، یک روایت رو می 
را   ایشان  که غریبی  ، آتشگذارده  ها نهادند. و بخور بر آن بر آن  ، آتشي خود را گرفته مجمره 

را   ، ایشان در شده  از حضور خداوند به و آتش  .آوردند  حضور خداوند نزدیک  بود، به مودهنفر
این شرحی مختصر، ولی دقیق از مرگ پسران هارون هست   "حضور خداوند مردند. بلعید، و به

خونم، ي خداست. وقتی این قسمت رو می اي از خشم آنی و بوالهوسانهرسه نمونه نظر میکه به
پرسم: «واکنش هارون به این اتّفاق چی  کنم عمق مطلب رو درك کنم و از خودم می تالش می 

 بوده؟» تصورش رو بکنین!  

عنوان کاهن اعظم اسرائیل، تقدیس  کتاب مقدّس، خدا وقتی هارون رو به یادتون هست که در 
فرمود، یک مراسم مفصّل رو مقرّر کرد. و دستورات دقیقی براي جزئیّات کامل لباس کاهن اعظم  

تونیم تصوّر کنیم هارون وقتی دید پسرانش هم به  داد که هدفش زیبایی و جالل بود. و می 
زنن که ما دقیقاً  جا اونا دست به کاري می ی پیدا کرد. این کهانت، منصوب شدن، چه احساس 

دن که خادمین جوان، شن و کاري رو انجام می هرحال به مذبح نزدیک می دونیم چیه، ولی بهنمی 
هاي جوانی و کارهاي احمقانه و ناشیانه در  دن. کمی آزمایش، نوآوري، شوخی اغلب انجام می 

کنن، باااااام!  با یک آتش بیگانه، براي پرستش خدا اقدام می   کهدن. و زمانی خدمتشون انجام می 
تونین حال و روز هارون رو تصوّر کنین؟ نوشته شده، بره. می خدا بدون درنگ، اونا رو ازبین می 

طور خدایی هست که ما  جا چه خبره؟ این دیگه چه کنه: «این ره پیش موسی و شکایت می اون می 
طوري  سراسر زندگیم رو وقت خدمت به اون کردم؛ حاال اون این   کنیم؟ منداریم بهش خدمت می 

گیره!  خاطر یک نافرمانی کوچیک، جان دو پسرم رو می گذاره کف دستم؟! این خدا به حقّ منو می 
 طور خدایی هست؟!» این دیگه چه 

  ت اس  : «این گفت   هارون   به   موسی   پس "گه:  گوش بدین ببینین موسی در پاسخ به هارون چی می 
شد،   خواهم  کرده  آیند تقدیس  نزدیک  من  به  که  از آنانی  که  است  ، و گفته خداوند فرموده  چهآن 

پس هارون  "خونیم که نوشته شده: و بعدش می  ".یافت  خواهم  جالل قوم و در نظر تمامی 
د.. وقتی  بهتره باور کنیم که هارون واقعاً هیچ سخنی نگفت و سکوت اختیار کر "خاموش شد. 

دونم برات خیلی سخته که جان پسرانت  گه: «ببین هارون، میشه و می خداي قادر مطلق، نازل می 
طور و کی، برقرار کردم؟ یادت هست تو رو جدا و  رو گرفتم، ولی یادت هست کهانت رو چه 

تقدیس کردم که کارهاي مقدّسی رو برام انجام بدي که بهت گفته بودم، اصول مشخّصی هستن  
نام  وگو نخواهم کرد؟ هرکس که جرأت کنه و فکر خدمت به ي اونا با هیچ کاهنی، گفت ه درباره ک

شه.» وقتی خدا  طوري حرمت من حفظ می من رو در فکرش داشته باشه، منو تقدیس کرده و این 
   گفت، هارون ساکت و خاموش شد.سخن می 
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هاي عهد  ترین داستان تناك هاي مشابه دیگري هم هستن، درسته؟ یکی از وحشولی موقعیّت 
دونین. شاید فکر کنین منظورم  عتیق، داستان عزّه قهاتی هست. احتماالً همه داستان عزّه رو می 

ي پر مو هست. ولی نه، اون داستان یک خرس هست، ولی این یکی، داستان انتقال  اون عزّه 
ترین  بود. مقدّس یاد میارین که اون صندوق عهد، تخت خدا صندوق عهد و شریعت هست. به 

دادهاي  سري روي ها افتاده بود و بعد از یک دست فلسطینیاالقداس که حاال به وسیله در قدس 
شد و حاال زمانش  داري می انگیز، یهودیان اونو پس گرفتن و مدّتی هم در جاي امنی نگه شگفت 

کنه  برپا میرسیده بود که صندوق عهد، به مکان اصلی و مقدّس خودش برگرده. و داود جشنی 
ها صف کشیدن و  ده که صندوق عهد خدا به شهر منتقل بشه و مردم توي خیابان و دستور می 

 دیدن.خوندن و حرکت تخت خدا رو دربرابر داود، می رقصیدن و در راه، سرود می 

کردن جا می شد، جابهي گاوها کشیده می وسیلهدونیم که صندوق عهد رو در یک ارّابه که به و می 
نام قهاتیان هم در  اي هم بهکرد، عدّه گه وقتی ارّابه داشت حرکت می تاب مقدّس به ما می و ک

کردن. یکی از اون افراد، اسمش عزّه بود و درحین این  رفتن و ازش مراقبت می کنارش راه می 
 نظرپیمایی، ناگهان یکی از گاوها لغزید و ارّابه شروع به تلوتلو خوردن کرد و کج شد و به راه 
طور  اختیار و به حرمت بشه. عزّه بیرسید صندوق مقدّس عهد اسرائیل، ممکنه بیفته و بیمی 

غریزي، دستش رو دراز کرد که صندوق رو نگه داره که مباد تخت خدا روي گل و لجن بیفته.  
که عزّه  محض این دونین چی شد؟ آیا آسمان باز شد و صدایی آمد که: «عزّه، ممنونم!»؟ نه، بهمی 
 ندوق مقدّس خدا رو لمس کرد، خدا اونو هالك و نابود کرد.ص

هاي کلیسایی رو  ي یکی از فرقهشنبههاي یک ي درسی کالس بار که داشتم برنامهیادم میاد یک 
ها رو دفتر مرکزي ما برامون فرستاده بود. خوندم. این برنامهکردم، می که باهاشون کار می 

فهمیم که  گفت: «اکنون می ي تحصیلی می م و دیدم که برنامهنگاهی به آیات مشابه اینا انداخت
دهند، چون ناداب و عزّه را شرح می هایی در عهد عتیق که سرگذشت افرادي هم چنین داستان 

ي توفانی ازبین  وسیلههایی که خدا تمام جهان، یعنی مردان و زنان و کودکان را بهیا داستان 
گوید به سرزمین کنعان بروید و تمام ساکنان کنعان  دهد و می برد یا دستور کشتار همگانی می می 

تواند مظهري از شخصیّت واقعی  عام کنید، هرگز نمی را اعمّ از مرد و زن و کودك و حیوان را قتل
هاي عهد عتیقی را از این دید ببینیم که قوم یهود باستان که بدوي  خدا باشد. باید این داستان 
دیدند، در پرتو  دادهایی را که می ي علمی بودند، رويه و سرمایه و چادرنشین و بدون پیشین

ي قلبی شده و جانش را  کردند. عزّه احتماالً دچار سکته االهیّات عجیب و غریب خود، تفسیر می 
ي خدایی  ي یهودي علّت مرگ او را به خشم بیرحمانه و ظلمانه ازدست داده است. ولی نویسنده
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تونستن و  ي درسی نمی عبارت دیگه، نویسندگان اون برنامه .» بهتوز نسبت داده است..کینه
 خواستن تصوّر کنن واقعاً خود خدا در مرگ عزّه دخالت داشته.  نمی 

کنم به پاسخ ولی اگر نگاه دقیقی به عهد عتیق بندازیم و تاریخ قهاتیان رو مطالعه کنیم، فکر می
دارین که در عهد عتیق، به هرکدوم از دوازده    یادروشنی دست پیدا کنیم. حتماً از کالم خدا به 

ي ي خاصّی محوّل شد و سهم خاصّی هم از سرزمین به اونا رسید. قبیله ي اسرائیل وظیفه طایفه 
الوي براي خدا برگزیده و جدا شدن تا خاندانی باشن که مسئولیّت کهانت و امور معبد و آموزش  

هاي مهمّ و  ویان بودن و در این قبیله، خاندان گیرن. اونا العهده می و پرستش وغیره رو به
اي داشت. قهات، یکی از پسران الوي  ي ویژه سرشناس دیگري هم بودن که هر خانواده؛ وظیفه

ي خاصّی رو انجام بدن. شغل  ي قهات، براي خدا برگزیده و جدا شده بودن تا وظیفه بود و خانواده
بت از وسائل مقدّس بود و از بچگی پرورش پیدا  اونا، ماهیّت وجودي اونا و تخصّص اونا مراق

ها و جزئیّات دقیق شریعت خدا توجّه و عمل  دیدن که به دستورالعمل کردن و آموزش می می 
وچرا  چون طور از وسائل و ظروف مقدّس، محافظت کنن و یک اصل مهمّ و بیگرفتن چه کنن. یاد می 

وقت تخت خدا رو لمس نکن.  ز و هرگز، هیچگرفتن که: «هرگز و هرگرو از همون کودکی یاد می 
 میري!»  چون خدا فرموده اگر اونو لمس کنی، حتماً می 

کردن. باید با پاي  کنیم که چرا صندوق عهد رو روي یک ارّابه حمل می ي اوّل تعجّب می در وهله 
ه باعث  گرفتن کها در اونا قرار می ي تخت بود که بست هایی در لبهبردن. حلقهپیاده اونو می 

خواستن زود به مقصد برسن،  شد دست هیچ انسانی بهش نخوره. ولی قوم، عجله داشتن و می می 
براي همین، صندوق رو در یک ارّابه گذاشتن و در مسیر، عزّه یک کاري بدون فکر و نیّت قبلی  

این   گیم: «باشه، یک لحظه صبر کن. چرا عزّهانجام داد. عزّه تخت خدا رو لمس کرد. ولی ما می 
کار رو کرد؟ نیّتش که پاك بود و سعی کرد که جلو افتادن صندوق عهد و تخت مقدّس خدا رو  

دونین، گناه  حرمت نشه!» ولی برادران و خواهران عزیزم، می ها نیفته و بی بگیره که روي گل 
تر هستن. زمین، مشکلی  کرد دستانش از گل زمین، پاك ي عزّه این بود که فکر می گستاخانه 

کرد که خدا خواسته بود، کرد. زمین، همون کاري رو می حرمت نمی اشت و تخت خدا رو بیند
که خاك باشه. وقتی خشک هست، گرد و خاك بشه و وقتی با آب مخلوط بشه، به گل یعنی این 

کنه که خدا  کنه و دقیقاً همون کاري رو می تبدیل بشه. زمین، همیشه از قوانین خدا اطاعت می 
خواست به تختش  هیچ نجاستی در زمین نیست. این دست انسان بود که خدا نمی   ازش خواسته.

 بخوره و اونو لمس کنه. کوتاه عرض کنم، عزّه قانون خدا رو شکست و خدا هم اونو کشت.  
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رحمانه و غیرعادّي باشه؟! مثالً اگر به  رسه که این تنبیه، زیادي بی نظر نمی حال، بهولی آیا با این 
بینین فهرست بلند باالیی از جرائم مستوجب اعدام رو براي  نگاه کنین، می تورات موسی 

تنها  از سی جرم هست که خدا براشون مجازات مرگ، تعیین کرده. نهاسرائیل ذکر کرده. بیش
ادبی اي در انظار عمومی سرکشی و بی گرایی و زنا. اگر بچه جنسبراي قتل عمد، بلکه براي هم 

کرد، این اجازه و امکان وجود داشت که کشته  درش، گستاخانه صحبت می کرد و با پدر و مامی 
رفت، جرمی مرتکب شده بود که مستحقّ اعدام بود. براي  گیر میبشه. اگر یک یهودي پیش فال 

دانان به این قوانین، نگاه از سی جرم، خدا دستور مجازات اعدام داده بود. هنوز هم االهیبیش
گیرانه! احتماالً اینا کالم  قدر سخت رحمانه و چه قدر بی ر غیر متمدّنانه، چه قدگن: «چه کنن و می می 

 ي روح رحمت و محبّت عهد جدید، بهشون نگاه کنیم!» ویژه وقتی از دریچه و حکم خدا نیستن. به 

اي هست که باعث گردآوري رسمی  دادهاي تاریخ کلیسا، واقعهها یا روي ترین فصلیکی از جالب 
هاي  ها، از کتاب دونین که این کتاب عنوان کانن یا قانون کتاب مقدّس شد. می هاي مقدّس به کتاب 

ها که در همون اوائل  کتاب در عهد جدید. این رساالت و انجیل  27مجزّایی تشکیل شدن؛ یعنی  
عنوان متون  چرخیدن و بهي کلیساها دست به دست، می مسیحیّت نوشته شده بودن، در همه 

کس زحمت  شدن و کاربردي مثل یک متن مقدّس واقعی داشتن، امّا هیچس، شناخته می مقدّ
که نکشیده بود که اونا رو باهم و در یک جلد، قرار بده و بگه این کتاب مقدّس هست. تا این 

ي رسمی کتاب مقدّس رو ایجاد کرد و اون شد اوّلین نام مارسیون اومد و اوّلین نسخه شخصی به 
تر مطالب  مقدّس. البتّه این کان، خیلی عجیب بود، چون عهد عتیق رو نداشت، بیشکانن کتاب 

هاي پولس در اون کانن بود. دلیل هم این بود که  انجیل در اون نبود و تنها تعدادي از گفته 
تونه جزو متون مقدّس باشه،  اي به یهوه خداي عهد عتیق نمی مارسیون اعتقاد داشت: هر اشاره 

ر عهد جدید، خدایی متفاوت از خداي سوزاننده، زودرنج و بدطینت عهد عتیق رو  چراکه عیسی د
کنه. آیا تا حاال به این موضوع، فکر کردین؟ من هر روز،  کنه که در کوه سینا غرّش می معرّفی می

گن: «راستش من عهد  جا هستن و به من می شنوم. امثال مارسیون، اآلن همهاین چیزها رو می 
تونم خداي عهد عتیق رو تحمّل کنم!» وقتی عهد عتیق رو با عهد  دارم، امّا نمی  جدید رو دوست

 رسه. نظر میتر بهگیرانهشیم عهد عتیق، خیلی سخت کنیم، متوجّه می جدید، مقایسه می 

دان مهم و جنجالی در کلیساي  هاي یک االهی خواستم به این موضوع بپردازم، از نوشتهوقتی می 
هست. در یکی از نخستین   هانس کوهندان، لی کمک گرفتم. نام این االهی کاتولیک رومی، خی

اش  که ترجمه  Rechtfertigenهاي دکتر کوهن که به زبان آلمانی با عنوان ترین نوشته و مهمّ
پردازه که در کتاب  ي خدا می ظاهر ناعادالنهي خشم بهشه عادل شمردگی، اون به همین مسأله می 

دانید، گه: «می کنه و می عهد عتیق، شاهد هستیم. اون یک نکته رو بیان می   ویژه درمقدّس و به 
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راز واقعی شرارت، درواقع این نیست که خداي قدّوس و عادل، باید عدالت را اجراء نماید.  
کند، ي اسرارآمیز درمورد آفریدگار قدّوس که مخلوقات عمداً نامطیع خویش را مجازات می نکته

گر خود را که همواره  از نسل، مخلوقات طغیان است که خدا نسل پس  چیست؟ سرّ واقعی آن 
 نماید.» کنند تحمّل می علیه اقتدار او دسیسه می 

از سی جرم  که بیشرغم آن یاد داشته باشید که حتّی به گه: «باید به و کوهن در ادامه می 
رحمی و خشم غیرعادّي  گر بی ها نمایان مستوجب مجازات اعدام در عهد عتیق وجود دارد، امّا آن 

گیر در تعدّد جرائم  ي کاهشی چشمو خارج از عدالت خدا نیستند، بلکه همان حدّ نیز نشانه
یاد آورید که خدا در آغاز آفرینش، مقرّر فرمود. رود. قوانینی را بهشمار می مستوجب اعدام به 

ات را در خاك دمید و  یاد آورید که خداي فرمانرواي قادر مطلق آسمان و زمین، َنفَس حی به
مخلوقی شبیه خود آفرید و باالترین جایگاه دنیا را به او بخشید که هرگز بدهکار ایشان نبود. او  

ي مقدّس خود را بر آن خاك، مهر کرد و به آن زندگی  ي حیات را به انسان داد و چهره هدیه 
ی مستوجب مرگ بود، نه  بخشید. خدا فرمود: هرکه گناه کند، خواهد مرد. گناه در آفرینش، جرم

مرتبه ارتکاب به گناه، آن مجازات، اِعمال گردد. قوانین آفرینش امّا چیست؟   70از که پس آن 
گویند، بینند و می دانم که مردم، این جمله را می روزي که از آن بخوري، حتماً خواهی مرد! می 

ا حتمی است، ولی این چیزي  دهد، مرگ روحانی مگوید که روزي که نافرمانی رخ می متن به ما می 
که از شریعت و قوانین خدا تخطّی  نیست که خدا فرموده است. درست است که انسان هنگامی 

کرد، مرگ و جدایی روحانی را چشید، ولی قانون آفرینش این بود: روزي که از آن بخوري، از  
 لحاظ جسمانی خواهی مرد. همین و بس!» 

عادل رو محکوم کنه؟ کسی که از رحمت مطلق، مخلوقی  تونه آفریدگار قدّوس و آیا کسی می 
خواد کسی رو  شه بهش ایراد گرفت که می ده، آیا میآفرینه و تمام برکات رو بهش می می 

کشه، نابود کنه؟ آیا تا حاال فکر  گستاخانه اقتدار خدا رو در حکمرانی بر آفرینش به چالش می 
ي  ترین گناه، ما اراده خوام بگم در کوچک زان، میترین گناه، چی وجود داره؟ عزیکردین در کوچک 

 دیم. خودمون رو باالتر حقّ خدا قرار می 

دن و اندازه که در فرهنگ ما مردم کارهایی مثل سقط جنین انجام می این منو به وحشت می 
که    شناسیم، باید بدونیمگن از نظر اخالقی، حقّ این کار رو دارن. اگر ادّعا کنیم که خدا رو می می 

افته وقتی شخص در حضور  خدا هرگز چنین حقّی به کسی نداده و فکر کنیم که چه اتّفاقی می 
لرزم! این حقّ رو از  گه: «من حقّ داشتم این کار رو بکنم!»، من به خودم می ایسته و می خدا می 

مثالً یک    ترین گناه، کجا آوردي؟ امّا نه در گناه زشت و بزرگی مثل سقط جنین، بلکه حتّی در کوچک 
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کنیم کنیم و به شکوه و جالل خدا اهانت می حرمت می لغزش یا خطاي کوچک ما اقتدار خدا رو بی 
قدر این کار برامون عادّي شده و بهش خو گرفتیم  کشیم. ولی اون و عدالت خدا رو به چالش می 

نیم نافرمانی ککنیم و دل ما سرکش شده و وجدان ما از کار افتاده و فکر می که همیشه توجیه می 
 شکنی آسمانی رو بدیم. شه بهش عنوان پیمان از پادشاه جهان، خیلی هم جدّي نیست. ولی می 

که بشر  جاي این طور که دکتر کوهن اشاره کرده، کاري که خدا کرد، این بود که خدا بهولی همون 
ي عدالت، فیضش  جاکنه و بهي ارتکاب به گناه، نابود کنه، دستش رو دراز می رو در همون لحظه 

ي  هاي تحمّل پر فیض خدا و رحمت بخشنده کنه. عزیزان، تاریخ عهد عتیق، پر از تجلّی رو جاري می 
گه: «فرض کنیم  کردن. کوهن می هایی هست که هرروز از خدا نافرمانی می اون نسبت به انسانی 

گفتم که این چیست و  توانم فکر او را بخوانم، امّا در ش دانم و نمی من تدبیر نهان خدا را نمی 
بیند بینیم. شاید خدا الزم می صورت مقطعی، اجراء سریع و ناگهانی عدالت خدا را می چرا ما به 

دست از بردباري متداول خود و از فیض و رحمت و صبر خود بردارد تا عدالتش را نیز به ما  
که به ما فرصت توبه    اش براي این است گوید که رحمت صبورانه یادآوري نماید. خدا با گالیه می 

دهد که  پنداریم که خدا اهمیّتی نمی کنیم و میجاي توبه، از آن سوءاستفاده می بدهد، ولی ما به 
 تواند براي آن کاري بکند.»دهد، نمی گناه بکنیم. یا حتّی اگر اهمیّتی هم می 

ن باال هستی، منو  گفت: «اگر اوطلبید و می بار یک مرد جوان رو دیدم که خدا رو به مبارزه می یک 
خواستم اینو ببینم، ولی فردا جسد  کشید. نمی طوري خدا رو به چالش می هالك کن!» این 

قدر به رحمت  کنم. ولی برادران و خواهران، ما اون جانش رو دیدم و هرگز اینو فراموش نمی بی
دونیم، بلکه ی دونیم و قدرش رو نم تنها اونو حقّ مسلّم خودمون میو فیض خدا خو گرفتیم که نه

 شیم!دست نیاریم، عصبانی می کار هم هستیم و اگر بهطلب

کردم، از یک قسمت عهد جدید گفتم که  ي االهیّات داالس صحبت می امروز صبح که در مدرسه
ي خودم نمونه آوردم. وقتی یک استاد  گه و از مثال مورد عالقه عیسی درمورد همین موضوع، می

دانشجو   250ام تدریس درس آشنایی با عهد عتیق به وظیفهکار دانشکده بودم، تازه 
بودم که چی  دادم و باید مراقب می الورود به دانشکده بود. روز اوّل کالس باید تکلیف می جدید 

رفتن و شونه خالی  شد، از زیر کار و تکلیف، در می خوام، چون به هر شکلی که می از اونا می 
اي داریم که اگر دو  ي کوتاه سه تا پنج صفحه قط چندتا مقالهکردن. بهشون گفتم: «ببینین، فمی 

ي پزشک بیارین یا  که نسخه گیرین. مگر این ي قبولی نمی موقع تحویل ندین، نمرهسوّم اونا رو به 
تون مرده باشه. آیا همه فهمیدین؟» اونا هم گفتن: «بله موافقیم.» گفتم: «موعد  کسی از عزیزان 

 سپتامبر هست.»    30ي اوّل، تحویل مقاله 
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نفرشون داشتن از    25شون رو آوردن.  کوش اومدن و مقاالت دانشجو سخت   235موعد تحویل،  
مون ها رو تموم کنیم. براي وقت لرزیدن و گفتن: «دکتر اسپرول، ما نتونستیم مقالهترس می 

وّ دانشکده  برنامه ریزي نکردیم و نتونستیم از فضاي دبیرستان بیاییم بیرون و خودمون رو با ج
تر بهمون بدین.» بهشون گفتم:  ي مردودي به ما ندین و دو روز وقتی بیش وفق بدیم. لطفاً نمره

تون رو  دم، ولی تکرار نشه. ولی یادتون باشه، ماه دیگه مقاالت بار بهتون فرصت می «باشه، این 
 خوام.»  سر موقع می 

هاي خودشونو  ها مقالهنفر از دانشجو  50شون اومدن.  دانشجو با مقاالت   200اکتبر رسید و    30
هاتون کجاست؟» گفتن: «استاد، این هفته موعد تحویل مقاالت  نیاورده بودن. پرسیدم: «مقاله

التّحصیلی بودیم و لطفًا شما یک فرصت دیگه به ما بدین.»  بود و ما درگیر جشن دیدار فارغ 
ی شد؟ اونا شروع به آواز خوندن  دونین چدم.» می گفتم: «بسیار خب، دو روز بهتون فرصت می 

 دیم!»گفتن: «استاد اسپرول، دوستت داریم. انجام می کردن و می 

هاشون دانشجو با مقاله  150ترین استاد دانشکده بودم. اون روز، نوامبر، من محبوب  30تا 
رن سر خیابون که نان بخرن. خیلی نفر دیگه طوري وارد شدن که انگار دارن می  100اومدن و 

ي این ترم رو آوردي؟» گفت:  خیال بودن. گفتم: «جانسون؟» گفت: «بله آقا؟» گفتم: «مقاله یب 
«اي بابا استاد، نگران نباشین، دو روز دیگه برات میارم.» دفتر نمره رو برداشتم و گفتم:  

ات رو آوردي؟» گفت: «نه آماده  «جانسون!» گفت: «بله؟» گفتم: «مردود!» گفتم: «ایوك، مقاله 
وقت یکی از ته کالس داد زد و  دم استاد!» گفتم: «مردود!» «کانینگهام؟ مردود!» اون نکر
تونین حدس بزنین چی گفت؟ گفت: «این منصفانه نیست!» گفتم: «پاتریک، تو بودي؟!» گفت:  می 

ات ي پیش مقاله گی منصفانه نیست؟!» گفت: «بله.» گفتم: «یادت هست دفعه «بله!» گفتم: «می 
دم. خواهی، منم بهت می تحویل ندادي؟!» گفت: «یادمه.» گفتم: «باشه، عدالت رو می موقع  رو به 

 از هردو درس، مردود شدي!» و گفتم: «دیگه کسی هست که عدالت رو بخواد؟!»  

برادران و خواهران گرامی، ما باید تفاوت بین عدالت و رحمت خدا رو درست بفهمیم. اون لحظه  
کنیم خدا رحمت رو به ما بدهکار هست، باید زنگ خطري برامون باشه که بهمون  که فکر می 

کنی. چون  ي رحمت خدا درست فکر نمی هشدار بده و بگه: «حواست باشه، تو دیگه درباره
گر، کار و طغیان وقت ملزم نیست که نسبت به مخلوق طلبنه هست و خدا هیچ رحمت، داوطلبا

رحیم باشه!» خدا رحمت رو به ما مدیون نیست. خدا فرموده: «رحمت خواهم داشت بر هرکه  
دم: خداي قدّوس هم عادل و هم  نسبت به او رحیم هستم.» عرائضم رو با این جمالت، پایان می 

اف نیست. در هیچ صفحه از کتاب مقدّس، هرگز نوشته نشده که  انصرحیم هست. خدا هرگز بی 
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انصافی چیه. همیشه شکرگزار  دونه که بیگناهی رو مجازات کنه. خدا اصالً نمی خدا شخص بی 
دونه غیر از عادل بودن، رحیم هم باشه، چون رحمت، با عدالت، متفاوته. امّا  خدا هستم که می 

کنین، هرگز نگین خدا بهتون  کنم: وقتی دعا می حافظی می عدالتی نیست. با این جمله، خدابی
عدالتش رو بده. ممکنه این کار رو بکنه و اگه قرار بود، خدا طبق عدالتش با ما رفتار کنه، ما  

شدیم. امّا عزیزانم، ما با فیض و رحم هم مثل ناداب، ابیهو، عزّه، حنانیا و سفیره، فوراً هالك می 
 ا هرگز اینو فراموش کنیم. بیایین دعا کنیم. کنیم. مبادخدا زندگی می 

که کار اون هستیم. و زمانی کنیم و طلب اي پدر، ما رو ببخش که از محبّتت سوءاستفاده می 
زده بشیم. شیم. پدرجان، به ما کمک کن که از فیض تو شگفت کنیم، عصبانی می دریافتش نمی 

 طلبیم. آمین.  کنیم و میچون در نام مسیح دعا می 
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