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مجبــور شــدم اتــاق را تــرک کنــم. تشــویش غیــر قابــل انــکاری خوابــم 
را برهــم زده بــود؛ چیــز مقدســی مــرا صــدا مــی زد. تنهــا صــدای موجــود، 
صــدای نواخــت ســاعت رومیــزی ام بــود. بــه نظــر قــوی و غیــر واقعــی 
ــق آب  ــده در عم ــه ور ش ــای غوط ــه در حجره ه ــی ک ــید و گوی می رس
اســت. بــه مــرز خــواب و بیــداری رســیده بــودم، جایــی کــه مــرز بیــن 
ــخصی  ــد ش ــه، مانن ــازد. در آن لحظ ــگ می ب ــی رن ــیاری و بیهوش هوش
ــوز  ــه هن ــودم. لحظــه ای ک ــق ب ــزان باشــد، معل ــگاه آوی ــۀ پرت ــه از لب ک
صداهــای خارجــی، مزاحــم ذهــن آدم می شــوند؛ لحظــه ای پیــش از آنکــه 
ــدار،  ــال. بی ــه کام ــا ن ــد. خــواب، ام ــاق بیفت ــه شــب اتف تســلیم شــدن ب
امــا نــه هوشــیار. همچنــان آســیب پذیر نســبت بــه دعــوت درونــی ام کــه 

ــرک کــن.« ــاق را ت ــن ات ــد شــو. ای ــد »بلن می گوی
ــی.  ــل چشم پوش ــر قاب ــر و غی ــت، اضطراری ت ــدت گرف ــوان ش  فراخ
هوشــیاری برگشــته ام مــرا از جــا پرانــد و پای هایــم را از لبــۀ تخــت بــه 
ســمت زمیــن آویــزان کــرد. خوابــم در لحظــه ای از بیــن رفــت و بدنــم 
مصمــم بــرای فعالیــت، جهیــد. در عــرض چنــد ثانیــه، لبــاس پوشــیده و 
در حــال خــروج از خوابــگاه دانشــگاه بــودم؛ نگاهــی گــذرا بــه ســاعت، 

زمــان را در ذهنــم ثبــت کــرد. ده دقیقــه بــه نیمــه شــب بــود. 
شــب ســردی بــود و بــرف صبح باریــده را بــه پتویــی ســخت و ســنگین 
تبدیــل می کــرد. در حالــی کــه بــه ســمت ســاختمان مرکــزی دانشــگاه راه 
ــر پای هایــم را احســاس می کــردم. مهتــاب، کفنــی  ــردی زی می رفتــم، ُت
شــبح گونه بــر ســاختمان های دانشــگاه گســترده بــود و ناودان هــا، 
ــده را  ــرات بازمان ــد و قط ــده بودن ــته ش ــم آراس ــای عظی ــا قندیل ه ب
ــای  ــبیه دندان ه ــه ش ــخ ک ــختی از ی ــای س ــد خنجره ــد، مانن می چکاندن
یــخ زده بودنــد. هیــچ معمــار انســانی ای قــادر بــه طراحــی چنیــن آبروهای 
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طبیعــی ای نبــود. 
ــش  ــه چرخ ــروع ب ــزی ش ــاختمان مرک ــاالی س ــاعت ب ــای س چرخ دنده ه
کردنــد و عقربه هایــش بــه هــم رســیدند و یکدیگــر را در آغــوش 
گرفتنــد. پیــش از آنکــه زنگــش نواختــه شــود، صــدای ُکنــد دســتگاه را 
بــرای لحظــه ای شــنیدم. چهــار ضربــۀ آهنگیــن نشــانگر ســاعت کامــل 
بــود. ســپس دوازده ضربــۀ بلنــد و یکنواخــت. مثــل همیشــه بــرای یافتــن 
ــتباه  ــز اش ــا هرگ ــا آنه ــمردم. ام ــم ش ــا را در ذهن ــی، آنه ــی احتمال خطای
نبودنــد. دقیقــا دوازده ضربــه، هماننــد ضربه هــای چکــش قاضــی 

ــه شــد.  ــرج نواخت ــن، از ب ــر آه خشــمگینی ب
ــه  ــر ســالن کوچــک کلیســا ســایه انداخت ســاختمان مرکــزی قدیمــی ب
ــبک  ــه س ــی ب ــا قوس ــی و ب ــوط قدیم ــنگین بل ــوب س ــود. دِر آن از چ ب
گوتیــک ســاخته شــده بــود. بــا چرخشــی در را بــاز کــرده و وارد ایــوان 
غربــی کلیســا شــدم. در، پشــت ســرم بــا صــدای زنگــی کــه از دیوارهای 

ســنگی طنیــن  انداخــت، بســته شــد. 
انعــکاس صــدا مــرا ترســاند. بــا صداهــای مراســم روزانــۀ کلیســا فــرق 
زیــادی داشــت کــه صــدای بــاز و بســته شــدن در با صــدای دانشــجویانی 
کــه بــه دنبــال صندلــی مــورد نظــر خــود هســتند خنثــی می شــد. ولــی 

ــت می شــد.  ــی نیمه شــب، صــدای در تقوی حــاال در فضــای ته
لحظــه ای در ورودی صبــر کــردم تــا چشــمانم بــه تاریکــی عــادت کننــد. 
ــرد.  ــور می ک ــا عب ــجر کلیس ــه های مش ــاه از شیش ــف م ــش ضعی تاب
ــه ســمت پله هــای  می توانســتم طــرح نیمکت هــا و ردیــف وســط کــه ب
محــراب کلیســا می رفــت را ببینــم. حــس باشــکوهی از محیــط داشــتم 
ــگار کــه روح  کــه ســقف گنبــدی، ایــن حــس را شــدت می بخشــید. ان
ــی  ــه گوی ــاع ک ــس ارتف ــک ح ــیدند؛ ی ــاال می کش ــمت ب ــه س ــن را ب م
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ــد. ــد کن ــرا بلن ــا م ــد ت ــرود می آم ــم ف دســتی عظی
آهســته و بــا تامــل بــه ســمت پله هــای محــراب حرکــت کــردم. صــدای 
کفش هایــم بــر روی کــف ســنگی کلیســا، تصویــر هولنــاک رژة 
ــای ســنگ فرش  ــدار روی خیابان ه ــای آج ــا پوتین ه ــی ب ــربازان آلمان س

ــیدم.  ــروش رس ــراب مف ــه مح ــرد. ب ــاد می ک را ایج
آنجــا زانــو زدم. بــه مقصــد رســیده بــودم. آمــادة مالقــات بــا منبعــی بودم 

کــه آرامشــم را بــه هــم زده بــود.
در حالــت دعــا بــودم ولــی چیــزی بــرای گفتــن نداشــتم. آنجــا آرام زانــو 
ــم و  ــان قلب ــد. ضرب ــر کن ــرا پ ــدس م ــا حــس حضــور خــدای مق زدم ت
صــدای تــاپ تــاپ آن در ســینه ام گویــای همــه چیــز بــود. ســرمایی مانند 
ــاال آمــد. تــرس  ــم ب ــه ســمت گردن یخ زدگــی در نخاعــم آغــاز شــد و ب
ــا انگیزه هایــی کــه مــرا در  ــود. ســعی کــردم ب ــه ب ــرا گرفت وجــودم را ف
ایــن وضعیــت شــوم قــرار داده بودنــد بجنگــم. ترســم از بیــن رفــت، امــا 
بالفاصلــه مــوج دیگــری آغــاز شــد. ایــن مــوج متفــاوت بــود. روحــم را 
آرامشــی غیــر قابــل بیــان ســیراب کــرد؛ آرامشــی آنــی کــه روح معذبــم 
را آرام کــرد. ناگهــان احســاس راحتــی کــردم. دوســت داشــتم بیشــتر در 
آنجــا بمانــم. چیــزی نگویــم و کاری نکنــم و صرفــا در گرمــای حضــور 

خــدا باشــم. 
آن لحظــه، لحظــۀ تبدیــل زندگــی ام بــود. اتفاقــی عمیــق در روحــم یــک 
بــار و بــرای همیشــه در حــال وقــوع بــود. پــس از ایــن لحظــه برگشــتی 
ــن  ــود. م ــر نب ــدگار آن امکان پذی ــدرت مان ــر ق ــاختن اث ــو س ــود؛ مح نب
بــا خــدا تنهــا بــودم. خدایــی مقــدس. خدایــی پــر هیبــت. خدایــی کــه 
می توانســت مــرا لحظــه ای مملــو از تــرس و لحظــه ای دیگــر سرشــار از 
آرامــش کنــد. می دانســتم کــه در آن لحظــه از جــام مقــدس نوشــیده ام. 
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در درونــم تشــنگی تــازه ای ایجــاد شــده بــود کــه نمی توانســت در ایــن 
جهــان بــه طــور کامــل ســیراب شــود. تصمیــم گرفتــم بیشــتر یــاد بگیرم، 
تــا ایــن خدایــی کــه در کلیســایی تاریــک زندگــی می کنــد و بــه اتــاق 
ــروی  ــد را پی ــدار کن ــم بی ــواب آرام ــرا از خ ــا م ــد ت ــم وارد ش خوابگاه

کنــم. 
چــه باعــث می شــود کــه دانشــجویی طالــب حضــور خــدا در نیمه شــب 
شــود؟ آن روز عصــر در کالس اتفاقــی برایــم افتــاد کــه مــرا بــه کلیســا 
ــود.  ــی ب ــی و ناگهان ــن آن ــل م ــودم. تبدی ــک نوایمــان ب ــن ی کشــاند. م
نســخه ای از راه دمشــق. زندگــی ام زیــر و رو شــده بــود، و مملــو از غیرت 
ــود. کــه  ــه ب ــرا گرفت ــازه مــرا ف ــودم. شــوقی ت ــرای شــیرینی مســیح ب ب
ــی کــه  ــر گناهان ــاد بگیــرم. ب ــم. دعــا کــردن را ی کتاب مقــدس را بخوان
بــه شــخصیت مــن می تاختنــد غلبــه کنــم. بــا عزمــی راســخ، خواســتار 
ــم  ــا می خواه ــرود »خدای ــم س ــودم. روح ــیح ب ــه مس ــی ام ب ــف زندگ وق

ــرایید. ــم« را می س ــیحی باش مس
ــرت  ــود. غی ــم ب ــزی ک ــک چی ــیحی ام، ی ــی مس ــل زندگ ــی در اوای  ول
ــن  ــه از م ــادگی ک ــی س ــود؛ نوع ــم ب ــق آن ک ــا عم ــتم ام ــادی داش زی
شــخصی تک بُعــدی می ســاخت. یک جــور یگانه گــرا. یگانه گــرای 
شــخصیت دوم تثلیــث. مســیح را شــناخته بــودم، امــا خــدای پــدر نهفتــه 
در اســرار بــود. او مخفــی، معمایــی بــرای ذهنــم ، و غریبــه ای بــرای روحم 
ــه  ــفه هم ــود. کالس فلس ــرده ب ــی ک ــره روی او را مخف ــرده ای تی ــود. پ ب
چیــز را عــوض کــرد. کالســی بــود کــه عالقــۀ چندانــی بــه آن نداشــتم. 
بــه ســختی منتظــر پشــت ســر گذاشــتن الزامــات کســل کنندة آن بــودم. 
تصمیــم داشــتم کــه در کتاب مقــدس متخصــص بشــوم. فکــر می کــردم 
کــه تفکــرات خشــک و خالی کــه در کالس فلســفه اتفــاق میفتنــد، اتالف 



قدوسیت خدا / 12

ــزاع فالســفه در مــورد علــت و  ــه ن وقتــی بیــش نیســتند. گــوش دادن ب
ــدا  ــرای روحــم پی ــی در آن ب ــه غذای ــه نظــر می رســید. ن ــوچ ب شــک، پ
ــای  ــط پازل ه ــم. فق ــوة تخیل ــتعال ق ــرای اش ــزی ب ــه چی ــردم و ن می ک

ــا آن عصــر زمســتانی. ــد. ت ــی پــوچ کــه مــرا ســرد می کردن عقالن
درس آن روز در مــورد فیلســوفی مســیحی بــود کــه آورلیــوس آگوســتین 
ــای  ــخ، کلیس ــول تاری ــت. در ط ــام داش )Aurelius Augustine( ن
ــه اســم  ــه او را ب ــذارده اســت. هم ــرة مقدســین گ ــک او را در زم کاتولی
ــتین  ــدگاه آگوس ــورد دی ــتاد در م ــند. اس ــس می شناس ــتین قدی آگوس

ــان درس داد. ــش جه ــه آفرین نســبت ب
مــن بــا دیــدگاه کتاب مقدســی آفرینــش جهــان آشــنا بــودم. می دانســتم 
ــدا  ــدا، خ ــود، »در ابت ــاز می ش ــن آغ ــه ای اینچنی ــا جمل ــق ب ــد عتی عه
ــق در اصــل  ــه طــور عمی ــی هرگــز ب ــد«، ول ــن را آفری آســمان ها و زمی
عمــل آفرینــش تفکــر نکــرده بــودم. آگوســتین در ایــن ِســّر پــر جــالل 
تفکــر کــرده و ســوال »در ابتــدا... چگونــه اتفــاق افتــاد« را مطــرح کــرد.

ماننــد آغــاز داســتان های خیالــی بــه نظــر می رســد: »روزی، روزگاری«. 
مشــکل اینجاســت کــه در آغــاز، بــه گونــه ای کــه مــا آن را می فهمیــم، 
زمانــی وجــود نداشــت. دیــد مــا از »در ابتــدا« نقطــۀ آغازیــن بخشــی از 
تاریــخ اســت. ســیندرال مــادری داشــت و مــادر بزرگــی، داســتان او کــه 
ــد.  ــاز نش ــق آغ ــدای مطل ــود، در ابت ــاز می ش ــا »روزی، روزگاری« آغ ب
ــنگ ها و  ــتند، س ــود داش ــی وج ــاهان و ملکه های ــیندرال، پادش ــل از س قب

ــز. ــس نی ــای نرگ ــا و گل ه ــب ها، خرگوش ه ــان، اس درخت
ــت؟  ــود داش ــزی وج ــه چی ــش چ ــاب پیدای ــدای« کت ــل از »در ابت قب
انســان هایی کــه خــدا آفریــد، نــه والدینــی داشــتند و نــه مادربــزرگ و 
ــد؛ چــون تاریخــی  ــخ نداشــتند کــه بخوانن پدربزرگــی. کتاب هــای تاری
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ــود  ــی وج ــاهان و ملکه های ــش، پادش ــل از آفرین ــت. قب ــود نداش وج
نداشــتند. هیــچ چیــزی وجــود نداشــت، مطلقــا هیــچ چیــز، البتــه بــه غیــر 

از خــدا. 
ــان  ــه جه ــل از اینک ــه درد آورد؛ قب ــرم را ب ــفه س ــه فلس ــود ک ــا ب اینج
آغــاز شــود هیــچ چیــزی وجــود نداشــت. ولــی هیــچ چیــز چیســت؟ آیــا 
ــش  ــم پیدای ــا می توانی ــد؟ کج ــر کرده ای ــز فک ــچ چی ــه هی ــال ب تابه ح
کنیــم؟ مطمئنــا هیــچ جــا. چــرا؟ چــون هیــچ چیــز اســت و هیــچ چیــز 
وجــود خارجــی نــدارد. نمی توانــد وجــود داشــته باشــد چــون اگــر وجــود 
داشــت دیگــر نمی توانســت هیــچ چیــز باشــد. آیــا شــما هــم مثــل مــن 
ســردرد گرفتیــد؟ لحظــه ای در  مــورد آن فکــر کنیــد. هیــچ چیــز »چیزی« 

نیســت و فقــط می توانــم بگویــم کــه هیــچ چیــز »نیســت«. 
ــم!  ــم؟ نمی توانی ــز فکــر کنی ــم در مــورد هیــچ چی پــس چطــور می توانی
ــز  ــچ چی ــورد هی ــم در م ــعی کنی ــر س ــت. اگ ــر نیس ــن      امکان پذی ای
فکــر کنیــم در واقــع در مــورد چیــزی فکــر می کنیــم. بــه محــض اینکــه 
می کوشــم دربــارة هیــچ چیــز فکــر کنــم، مقــدار زیــادی هــوای خالــی را 
تجســم می کنــم. امــا هــوا چیــزی اســت. وزن دارد و اجــزا. مــا می دانیــم 

ــر فــرو رود چــه اتفاقــی می افتــد. کــه اگــر میخــی در تای
جاناتــان ادواردز )Jonathan Edwards( جملــه ای دارد کــه می گویــد 
»هیــچ چیــز، خوابــی اســت کــه یــک ســنگ خفتــه می بینــد.« ایــن هــم 
کمــک زیــادی نمی کنــد. پســرم، معنــی تــازه ای از هیــچ چیــز بــه مــن 
داد. زمانــی کــه او در مقطــع راهنمایــی درس می خوانــد، هــر دفعــه کــه 
در بازگشــت از مدرســه از او ســوال می کــردم »پســرم امــروز در مدرســه 
ــن  ــس بهتری ــود: »هیچــی«. پ ــت ب ــش ثاب ــد«، همیشــه جواب ــه  کردی چ
ــه:  ــن اســت ک ــم ای ــز بده ــچ چی ــورد هی ــم در م ــه می توان توضیحــی ک
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آنچــه پســرم در مدرســه انجــام مــی داد، هیــچ چیــز بــود.
درک مــا از آفرینــش، حالــت دادن و شــکل دادن بــه نقاشــی، ِگل 
مجسمه ســازی، نُت هــای موســیقی و مــواردی از ایــن دســت اســت. مــا 
تجربــۀ برخــورد بــا نقاشــی کــه بــدون داشــتن رنــگ، نقاشــی کنــد و یــا 
نویســنده ای کــه بــدون لغــات بنویســد، یــا آهنگســازی کــه بــدون نـُـت، 
موســیقی بســازد را نداشــته ایم. هنرمنــدان بایــد بــا چیــزی شــروع کننــد. 
آنچــه هنرمنــدان انجــام می دهنــد، حالــت دادن و شــکل بخشــیدن و یــا 
منظــم کــردن مــواد دیگــر اســت. امــا آنهــا هرگــز بــا »هیــچ چیــز« کار 

نمی کننــد.
آگوســتین قدیــس تعلیــم داد کــه خــدا جهــان را بــا هیــچ چیــز آفریــد. 
آفرینــش، چیــزی ماننــد خرگــوش از کاله بیــرون کشــیدن یــک 
ــا ایــن تفــاوت کــه خــدا نــه خرگوشــی داشــت و نــه  شــعبده باز بــود. ب

ــی.  کاله
ــی از  ــت. و یک ــری اس ــاز ماه ــوارم کابینت س ــه دی ــوار ب ــایۀ دی همس
ــت.  ــه ای اس ــعبده بازان حرف ــرای ش ــت ب ــاخت کابین ــش، س تخصص های
ــا و  ــاخت جعبه ه ــوة س ــرده و نح ــش ب ــد از کارگاه ــرای بازدی ــرا ب او م
کابینت هــای شــعبده بازان را نشــانم داده اســت. نکتــۀ انحرافــی، در 
ــه  ــعبده باز روی صحن ــی ش ــت. وقت ــه اس ــه از آین ــتفادة زیرکان ــوة اس نح
قــدم می زنــد و جعبــه یــا کالهــی خالــی را نشــان می دهــد، آنچــه شــما 
می بینیــد نصــف جعبــه یــا کاله اســت. مثــال در مــورد کاله »خالــی«، یــک 
ــی  ــۀ خال ــه نیم ــرار داده شــده اســت. آین ــه درســت در وســط کاله ق آین
کاله را منعکــس می کنــد و بازتــاب نیمــۀ خالــی، خطــای دیــدی ایجــاد 
ــع  ــا در واق ــد؛ ام ــا شــما هــر دو طــرف کاله را می بینی ــد کــه گوی می کن
ــرای  ــی ب ــۀ دیگــر کاله فضــای کاف ــد. نیم شــما نیمــی از کاله را می بینی
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ــم بندی  ــی را دارد. چش ــا خرگوش ــفید و ی ــری س ــردن کبوت ــان ک پنه
خاصــی نیســت؛ نــه؟

خــدا جهــان را بــا آینه هــا نیافریــد. بــرای انجــام آن، او نیــاز بــه نصــف 
ــا نیمــۀ دیگــر را پنهــان  ــه ای عظیــم داشــت ت ــرای آغــاز و آین جهــان ب
ــا - اســت.  ــه آینه ه ــز - از جمل ــاِز وجــود همــه چی ــد. آفرینــش، آغ کن
خــدا جهــان را از هیــچ آفریــد. زمانــی هیــچ چیــزی نبــود، ســپس ناگهــان 

بــه فرمــان خداونــد جهــان بــه وجــود آمــد.
ــرنخی  ــا س ــام داد؟ تنه ــن کار را انج ــه ای ــیم، او چگون ــاره می پرس دوب
ــر کــرد  ــد ام ــن اســت کــه خداون ــا می دهــد ای ــه م کــه کتاب مقــدس ب
تــا جهــان بــه وجــود بیایــد. آگوســتین ایــن عمــل را »فرمایــش االهــی« 
)divine impreative( یــا »امــر االهــی« )divine fiat( خوانــد. همــۀ 
مــا می دانیــم کــه فرمایــش یــا امــر کــردن، یعنــی دســتور دادن. فرهنــگ 
لغــت امــر االهــی را دســتور یــا عمــل ارادی ای کــه منجــر بــه آفرینــش 

ــد. ــی می کن ــود معن می ش
در حــال حاضــر مــن در حــال نــگارش ایــن کتــاب بــه وســیلۀ کامپیوتــر 
ســاخت شــرکت آی.بــی.اِم )IBM( هســتم. ایــن دســتگاه طراحــی شــده 
ــپ  ــگام تای ــن در هن ــر م ــد. اگ ــرا کن ــخصی را اج ــای مش ــا فرمان ه ت
ــا  ــردم ت ــن بگ ــال پاک ک ــه دنب ــت ک ــم، الزم نیس ــام ده ــتباهی انج اش
اشــتباه را اصــالح کنــم. بــرای تصحیــح اشــتباهم، یــک فرمــان می دهــم و 
کامپیوتــر آن را اصــالح می کنــد. کامپیوتــر بــا فرمــان  کار می کنــد ولــی 
قــدرت فرمان هــای مــن محــدود اســت. تنهــا دســتوراتی را اجــرا می کنــد 
کــه بــرای آن تعریــف شــده اند. دوســت داشــتم می توانســتم بــه ســادگی 
می توانســتم بــه کامپیوتــر بگویــم کــه، »لطفــا در حالــی کــه مــن بیــرون 
مشــغول بــازی ُگلــف هســتم، همــۀ ایــن کتــاب را برایــم بنویــس.« ایــن 
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ــدیدترین  ــا ش ــم ب ــد. می توان ــام ده ــن کار را انج ــد ای ــتگاه نمی توان دس
شــکلی کــه بلــد هســتم، رو بــه صفحــۀ کامپیوتــر فریــاد بکشــم »کتــاب 

ــی ایــن ماشــین لجبازتــر از ایــن حرف هاســت. را بنویــس« ول
دســتورات خداونــد محــدود نیســتند. او قــادر اســت کــه محــض فرمانش 
خلــق کنــد. او می توانــد چیــزی را از هیــچ بــه وجــود آورد. زندگــی را از 

مــرگ. او ایــن را بــا آواز صدایــش انجــام می دهــد. 
ــرد  ــر ک ــه ام ــود ک ــدا ب ــدای خ ــان ص ــده در جه ــدای ادا ش ــن ص اولی
»بشــود«. صحیــح نیســت کــه بگوئیــم کــه ایــن صــدا، اولیــن صــدا »در« 
جهــان بــود. زیــرا جهانــی نبــود کــه در آن صدایــی باشــد. خــدا در تهــی 

ــاد در تاریکــی محــض.  ــاد زد. شــاید اولیــن فری فری
ایــن فرمــان مولکول هــای خــود را آفریــد تــا امــواج صــدای خــدا را بــه 
فضــا منتقــل کنــد. امــا انتقــال صــدا نیــز زمــان الزم دارد و مــدت زیــادی 
ــور  ــد، از ســرعت ن ــن دســتور خداون طــول خواهــد کشــید. ســرعت ای
باالتــر بــود. همیــن کــه لغــات از دهــان خداونــد خــارج شــدند، اتفاقــات 
شــروع بــه رخ دادن کــرد. هــر جــا صدایــش طنیــن انداخــت، ســتاره ها 
پدیــدار شــدند، هماهنــگ بــا ســرود فرشــتگان و ماننــد برلیــان شــروع 
بــه تابــش کردنــد. نیــروی انــرژی االهــی ماننــد یــک زیبابیــن از صفحــۀ 
ــه دار  ــاب شــد. ســتاره های دنبال رنــگ هنرمنــدی قدرتمنــد در فضــا پرت

بــا ُدمــی درخشــان آســمان را طــی کردنــد.
ــه  ــاد، ک ــاق افت ــخ اتف ــه در تاری ــود ک ــدادی ب ــن روی ــش اولی آفرین
ــره  ــه نقشــه هایش خی ــود. معمــار ارشــد ب ــن اتفــاق هــم ب خیره کننده تری
ــذاری  ــان را بنیانگ ــدودة جه ــا مح ــاد زد ت ــش را فری ــده و فرمان های ش
ــبنم و  ــار از ش ــا ُپرب ــدند، ابره ــته ش ــا بس ــت حصاره ــا پش ــد. دریاه کن
ــد صــورت  ــن کــرده و کمربن ــن را تعیی حــدود ســتاره های خوشــۀ پروی
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فلکــی شــکارگر )Orion( را بســت. و او بــاز ســخن گفــت، زمیــن پر از 
ــاز  ــی پی ب ــای می سی س ــل باغ ه ــکوفه ها مث ــد، ش ــکفته ش ــای ش باغ ه
شــدند. رنــگ بنفــش درختــان آلــو بــا درخشــش گل هــای آزالیــا و یــاس 

شــروع بــه رقصیــدن کردنــد.
خــدا بــار دیگــر ســخن گفــت و آب هــا از موجــودات زنــده ُپــر گشــتند. 
حلــزون  زیــر ســایۀ ســفره ماهی خزیــد. در حالــی کــه نیزه ماهــی، ســطح 
ــاز او  ــد. و ب ــح کن ــا تفری ــر روی موج ه ــا ب ــکافت ت ــا را می ش آب ه
ســخن گفــت و صــدای غــرش شــیرها و صــدای گوســفندان شــنیده شــد. 
ــدار  ــدار پدی ــرات بال ــت پا و حش ــای هش ــا، عنکبوت ه ــات چهارپ حیوان

شــدند. 
و خداوند فرمود، نیکوست.

ســپس خــدا بــر زمیــن فــرود آمــد و بــا دقــت، تکــه ِگلــی را شــکل داد. 
او ِگل را آرام بــه لب هایــش نزدیــک کــرد و در او دمیــد. ِگل شــروع بــه 
حرکــت کــرد! شــروع بــه تفکــر، احســاس، و پرســتیدن کــرد. زنــده بــود 

و ُمهــر تصویــر خالقــش بــر او قــرار داشــت.
بــه زنــده شــدن ایلعــازر از مــردگان بیاندیشــید. چگونــه عیســی ایــن کار 
را انجــام داد؟ او بــه قبــری کــه جســد ایلعــازر را در آن گذاشــته بودنــد 
ــا  ــر و ب ــرون قب ــه تنفــس مصنوعــی نداشــت. او بی ــازی ب وارد نشــد. نی
فاصلــه ایســتاد و بــا صــدای بلنــد گفــت »ایلعــازر، بیــا بیــرون!« خــون 
شــروع بــه چرخــش در رگ هــای ایلعــازر کــرد و امــواج مغــزی او بــه 
کار افتادنــد. بــا جرقــه ای حیات بخــش، ایلعــازر زنــده شــده و قبــرش را 
تــرک کــرده و بیــرون آمــد. ایــن اســت آفرینــش امــری، قــدرت فرمــان 

خــدا.
ــچ  ــا هی ــان ب ــه جه ــد ک ــاور دارن ــروزی ب ــای ام ــی نظریه پردازه بعض
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آفریــده شــد. بــه تفــاوت اینکــه بگوییــم جهــان »از« هیــچ آفریــده شــد 
و جهــان »بــا« هیــچ آفریــده شــد، دقــت کنیــد. در ایــن دیــدگاه نویــن، 
ــا کاله، و  ــوش، ی ــه خرگ ــدون اینک ــد ب ــوش را از کاله در می آورن خرگ
ــاتر از  ــیار معجزه آس ــن بس ــدگاه نوی ــد. دی ــعبده بازی در کار باش ــا ش ی
ــد کــه هیــچ،  ــه را القــا می کنن ــدگاه کتاب مقدســی اســت. ایــن نظری دی
ــه وجــود آورد، حتــی هیــچ، همــه چیــز را آفریــد - عجــب  چیــزی را ب

شــاهکاری!
حــال، مطمئنــا افــراد جــدی ای وجــود ندارنــد کــه در ایــن عصــر علمــی 
ــور  ــت؛ اینط ــده اس ــاد ش ــچ ایج ــط هی ــان توس ــه جه ــوند ک ــی ش مدع
نیســت؟ بلــه. تعــدادی از آنهــا. بــه طــور یقیــن آنهــا ایــن مطلــب را بــه 
ــاال آزرده  ــد و احتم ــان نمی آورن ــه زب ــردم ب ــو ک ــن بازگ ــه م ــکلی ک ش
ــم.  ــح می ده ــکل توضی ــن ش ــه ای ــا را ب ــۀ آنه ــه نظری ــد ک ــد ش خواهن
بــدون شــک اعتــراض خواهنــد کرد کــه مــن کاریکاتــور تحریف شــده ای 
از موضــع پیچیــدة آنهــا ارائــه داده ام. قبــول دارم. درســت اســت - آنهــا 
ــه  ــد ک ــا می گوین ــد؛ آنه ــده ش ــچ آفری ــا هی ــان ب ــه جه ــد ک نمی گوین

ــا تصــادف خلــق شــد.  جهــان ب
امــا تصــادف وجــود نــدارد. وزنــی نــدارد، نمی شــود آن را انــدازه گرفــت 
ــدارد.  ــود ن ــون وج ــد چ ــام ده ــد انج ــدارد. کاری نمی توان ــی ن و قدرت
وقتــی می گوییــم جهــان تصادفــا بــه وجــود آمــده، بدیــن معنــی اســت 

ــه وجــود آمــده اســت. کــه می گوییــم جهــان از هیــچ ب
ــورت  ــه ص ــان ب ــدن جه ــود آم ــه وج ــال ب ــت. احتم ــی اس ــن دیوانگ ای

ــت؟ ــدر اس ــی چق تصادف
آگوســتین قدیــس متوجــه بــود کــه جهــان نمی توانــد تصادفــی بــه وجــود 
ــا شــخصی  ــز ی ــه چی ــاز ب ــر نی ــن ام ــه ای ــد. او می دانســت ک ــده باش آم
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قدرتمنــد دارد - همــان قــدرت آفرینــش - تــا ایــن کار تحقــق یابــد. او 
ــود  ــد. او متوجــه ب ــد چیــزی حاصــل کن می دانســت کــه هیــچ، نمی توان
کــه یــک جایــی، بــه نحــوی، یــک چیــزی یــا شــخصی بایــد قــدرت را 
در دســت داشــته باشــد. در غیــر این صــورت، امــروز هیــچ چیــز وجــود 

نداشــت.
ــتیم،  ــا می پرس ــه م ــی ک ــدا«. خدای ــدا خ ــد »در ابت ــدس می گوی کتاب مق
خدایــی اســت کــه همیشــه وجــود داشــته. تنهــا او می توانــد موجــودات 
ــچ  ــود را دارد. او »هی ــدرت وج ــه ق ــت ک ــا اوس ــرا تنه ــد، زی را بیافرین
ــاک اســت. کســی کــه  ــز« نیســت. او تصــادف نیســت. او وجــوِد پ چی
قــدرت وجــودش را از خــودش دارد. تنهــا او ازلــی و ابــدی اســت. تنهــا 
او بــر مــرگ غالــب اســت. تنهــا او قدرتمندتــر از مــرگ اســت. تنهــا او 
ــه شــکل  ــدرت، ب ــه ق ــد. اینگون ــان را بیافرین ــش جه ــا فرمان ــد ب می توان
خیره کننــده ای هیبــت آور اســت و شایســتۀ احتــرام و پرســتش فروتنانــه.
ایــن جمــالت آگوســتین - خداونــد جهــان را از هیــچ و محــض قــدرت 

ــه کلیســا کشــاند. ــود کــه مــرا در نیمه شــب ب صدایــش آفریــد - ب
می دانــم تبدیــل شــدن یعنــی چــه. می دانــم کــه هــر شــخص یــک بــار 
می توانــد تولــد تــازه بیابــد. وقتــی روح القــدس، روح مــا را بــرای زندگــی 
تــازه در مســیح زنــده کــرد، کار خــودش را در مــا متوقــف نمی کنــد. او 

بــه کار کــردن و تغییــر دادن مــا ادامــه می دهــد.
تجربــه ام در کالس، تفکــر در خلقــت جهــان، ماننــد تولــدی دوبــاره بــود. 
ــه خــدای پســر، بلکــه نســبت  ــه تنهــا نســبت ب ماننــد متبــدل شــدن، ن
ــدر را  ــدر: ناگهــان اشــتیاق شــدیدی داشــتم کــه خــدای پ ــه خــدای پ ب

ــا او را در عظمــِت قدوســیتش بشناســم. بشناســم، ت
تغییــر مــن نســبت بــه خــدای پــدر، خالــی از مشــکالت مرتبــط بــا آن 
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نبــود. بــا اینکــه عمیقــا تحــت تاثیــر درک خدایــی قــرار گرفتــم کــه همه 
ــو از غــم  ــان ممل ــت کــه جه ــن واقعی ــود، ای ــده ب ــچ آفری ــز را از هی چی
ــو از شــرارت اســت. ســوال  ــا ممل ــی داد. دنی ــرا آزار م و غصــه اســت م
بعــدی مــن ایــن بــود کــه چگونــه خــدای نیکــو و مقــدس، دنیایــی چنین 
ــردم،  ــه می ک ــق را مطالع ــد عتی ــه عه ــی ک ــت؟ وقت ــده اس ــد آفری پلی
ــودکان  ــان و ک ــام زن ــه قتل ع ــان ب ــدا فرم ــه در آن خ ــتان هایی ک داس
ه را بــه خاطــر لمــس صنــدوق عهــد  مــی داد، آزرده ام می کــرد. خــدا ُعــزَّ
ــید  ــر می رس ــه نظ ــه ب ــر ک ــتان هایی دیگ ــد، و داس ــه می کش بالفاصل
ــه  ــد. چگون ــکار می کردن ــدا را آش ــخصیت خ ــم از ش ــه ای بی رح جنب

ــم؟ ــته باش ــت داش ــی را دوس ــن خدای ــم چنی می توان
مفهــوم اصلــی کــه بارهــا در کتاب مقــدس بــا آن برخــورد کــردم، ایــن 
ــه بــود. مطمئــن  بــود کــه خــدا قــدوس اســت. ایــن کلمــه برایــم بیگان
ــارة  ــدام درب ــام، م ــی تم ــا سخت کوش ــت. ب ــش چیس ــه مفهوم ــودم ک نب
ــئلۀ  ــوز مس ــن هن ــروز م ــردم. ام ــتجو می ک ــق و جس ــوال تحقی ــن س ای
ــی از  ــوع یک ــن موض ــه ای ــاور دارم ک ــن ب ــتم. م ــدا هس ــیت خ قدوس
مهمتریــن موضوعاتــی اســت کــه یــک مســیحی می توانــد بــا آن دســت 
بــه گریبــان شــود، و مقدمــه ای از شــناخت کلــی مــا از خــدا و مســیحیت 

اســت.
ــدس  ــم کتاب مق ــز تعالی ــدری در مرک ــه ق ــدا ب ــیت خ ــوع قدوس موض
قــرار دارد کــه مکتــوب اســت »نــام او قــدوس اســت« )لوقــا 1: 49(. نام 
او قــدوس اســت چــون خــود او قــدوس اســت. بــه او همیشــه شایســتۀ 
قدوســیتش احتــرام گذاشــته نشــده اســت. نامــش بــا آلودگی هــای ایــن 
جهــان پایمــال شــده اســت. ماننــد واژه ای بــرای نفریــن بــه کار مــی رود 
و بســتری بــرای فحاشــی. احتــرام اندکــی کــه جهــان بــرای خــدا قائــل 
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ــود.  ــده می ش ــام او دی ــه ن ــذاری ب ــوة احترام  گ ــوح در نح ــه وض ــت ب اس
نــه احترامــی، نــه تکریمــی، و نــه خوفــی در حضــور او. 

اگــر قــرار بــود از یــک گــروه مســیحیان بپرســم کــه اولویت های کلیســا 
ــا  ــم. بعضی ه ــی می گرفت ــای متفاوت ــه جواب ه ــم ک ــتند، مطمئن ــه هس چ
خواهنــد گفــت بشــارت، بعضی هــا فعالیــت  اجتماعــی، و دیگــران تغذیــۀ 
روحانــی. امــا هنــوز نشــنیده ام کــه کســی دربــارة اولویت هــای عیســی 

صحبــت کنــد.
اولیــن درخواســت دعــای ربانــی چیســت؟ عیســی گفــت، »پــس شــما 
ــی 6: 9(.  ــمانی...“« )مت ــه در آس ــا ک ــدر م ــد: ”ای پ ــا کنی ــه دع اینگون
ــرار دادن  ــب ق ــی مخاط ــت. نوع ــت نیس ــا، درخواس ــۀ دع ــن جمل اولی
ــو  ــوت ت ــاد، ملک ــدس ب ــو مق ــام ت ــا: »ن ــۀ دع ــت. و در ادام ــخص اس ش
بیایــد« )متــی 6: 9- 10(. مــا اغلــب عبــارت »نــام تــو مقــدس بــاد« را 
بــه اشــتباه، قســمتی از مخاطــب قــرار دادن خــدا می پنداریــم کــه گویــی 
جملــه اینچنیــن اســت: »نــام تــو مقــدس اســت«. در ایــن صــورت، ایــن 
جملــه فقــط جملــه ای ستایشــی خواهــد بــود. امــا ایــن طریقــی نبــود کــه 
ــت  ــکل درخواس ــه ش ــه را ب ــن جمل ــت. او ای ــه را گف ــن جمل ــی ای عیس
ــام او  ادا کــرد. ماننــد اولیــن درخواســت او. مــا بایــد دعــا کنیــم کــه ن

تقدیــس شــود، کــه او بــه عنــوان قــدوس مــورد توجــه قــرار بگیــرد.
ــز در  ــدا هرگ ــوت خ ــود دارد. ملک ــی وج ــب خاص ــردن ترتی ــا ک در دع
ــه  ــر ب ــد. اگ ــد آم ــود، نخواه ــده نمی ش ــدس خوان ــام او مق ــه ن ــی ک جای
ــان کــه در آســمان اســت، کــرده  نامــش بی حرمتــی شــود، ارادة او آنچن
ــط  ــده توس ــت. تقدیس ش ــدس اس ــدا مق ــام خ ــمان ن ــود. در آس نمی ش
فرشــتگان بــا ســکوتی مقــدس. آســمان جایــی اســت کــه احتــرام خداوند 
کامــل اســت. احمقانــه اســت کــه در جایــی کــه نــام او تمجیــد نمی شــود 
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بــه دنبــال ملکوتــش بگردیــم.
ــب  ــۀ جوان ــدر هم ــدای پ ــات خ ــخص و خصوصی ــا از ش ــوة درک م نح
ــا آن  ــرش بیشــتر از آن اســت کــه م ــرد. اث ــر می گی ــا را در ب زندگــی م
ــام  ــدة تم ــدا آفرینن ــر خ ــم. اگ ــان می خوانی ــی« زندگی م ــۀ »مذهب را جنب
جهــان هســتی اســت، پــس بایــد همچنیــن خداونــد تمــام جهــان هســتی 
ــت.  ــدی او نیس ــارج از خداون ــان خ ــمتی از جه ــچ قس ــد. هی ــز باش نی
مفهومــش ایــن اســت کــه هیــچ قســمتی از زندگــی مــن نبایــد خــارج از 
خداونــدی او باشــد. خصوصیــات مقــدس او، اقتصــاد، سیاســت، ورزش، 
ــان  ــر فرم ــم را زی ــا آن ســر و کار داری ــا ب ــه م ــزی ک ــر چی عشــق - ه

ــود دارد. خ
نمی تــوان از خــدا گریخــت. جایــی وجــود نــدارد کــه مــا بتوانیــم خــود 
ــا وارد  ــی م ــب زندگ ــۀ جوان ــه هم ــا او ب ــه تنه ــم. ن ــی کنی را از او مخف
ــن  ــه همی ــود. ب ــود وارد می ش ــۀ خ ــدس ملوکان ــا تق ــه ب ــود، بلک می ش
ــیت  ــم قدوس ــرده و بدانی ــیت را درک ک ــا قدوس ــیم ت ــد بکوش ــل بای دلی
ــه پرســتش،  ــدون آن ن ــه چــه معناســت. نبایــد از آن دوری بجوییــم. ب ب
نــه رشــد روحانــی و نــه اطاعتــی واقعــی وجــود خواهــد داشــت. هــدف 
مســیحیت بــا آن تعریــف می شــود. خداونــد اعــالم کــرده کــه »خــود را 
تقدیــس نماییــد و مقــدس باشــید، زیــرا مــن قــدوس هســتم« )الویــان 

.)44 :11
برای رسیدن به هدف، باید درک کنیم که قدوسیت چیست.

اجازه دهیم تا قدوسیت خدا، زندگی های مان را لمس کند.
در حالــی کــه بــه آنچــه دربــارة قدوســیت خــدا آموختیــد و کشــف کردید 
فکــر می کنیــد، بــه پرســش های زیــر پاســخ دهیــد. از دفترچــه ای بــرای 
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ــا آنهــا را  ــه قدوســیت خــدا اســتفاده کنیــد و ی ــان ب ثبــت واکنش های ت
بــا دوســتی در میــان بگذاریــد.

ــزی در  ــه چی ــد، چ ــر می کنی ــدوس فک ــدای ق ــورد خ ــی در م 1. وقت
می بنــدد؟ نقــش  ذهن تــان 

2. زمانی را توصیف کنید که مغلوب قدوسیت خدا بوده اید.
3. آیا شما مجذوب قدوسیت خدا هستید؟

4. تقدیس شدن برای شما در هفتۀ آتی چه مفهومی دارد؟





2

قدوس، قدوس، قدوس
به دورش سه مرتبه حلقه زنید

و چشمان تان را با ترسی مقدس ببندید
چون او از قطرات عسل خورانده شده

و شیر بهشت را نوشیده

سموئل تِیلر کالریج
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نبــی در اســرائیل عهــد عتیــق مــردی تنهــا بــود. یــک فردگــرای ســخت، 
ــه نوعــی،  ــرای وظیفــه ای پــر درد. ب ــد ب و برگزیــده شــده توســط خداون
ــده از  ــخنگوی منصوب ش ــرد، س ــت می ک ــتان خدم ــوان دادس ــه عن او ب
طــرف قاضــی ارشــِد آســمان و زمیــن، تــا دادخواســتی بــرای آنانــی کــه 

ــد تنظیــم کنــد. ــاه کرده ان ــه تخــت او گن نســبت ب
نبــی، فیلســوفی زمینــی نبــود کــه نظراتــش را بــرای بحــث پژوهشــگران 
بنویســد. او نمایشــنامه نویس نبــود کــه بــرای ســرگرمی عمــوم مطالبــی 
ــتی.  ــان هس ــاه جه ــدی از پادش ــود، قاص ــام آور ب ــک پی ــد. او ی بنویس

ــد. ــاز می ش ــد« آغ ــن می گوی ــد چنی ــا »خداون ــات او ب اعالن
داســتان زندگــی انبیــا بــه داســتان شــهیدان شــباهت دارد. سرگذشت شــان 
بیشــتر شــبیه گزارشــی از میــزان تلفــات لشــکر ســوم در جنــگ جهانــی 
دوم 1اســت. امیــد بــه زندگــی انبیــا ماننــد یــک ســتوان نیــروی دریایــی 

در نبــرد بــود.
در مــورد عیســی گفتــه شــده »خــوار و نــزد مردمــان مــردود و صاحــب 
غم هــا و رنج دیــده و مثــل کســی کــه روی هــا را از او بپوشــانند و خــوار 
شــده کــه او را بــه حســاب نیاوردیــم« )اشــعیا 53: 3(. روشــن اســت کــه 
او در صــِف طوالنــِی مردانــی ایســتاد کــه خداونــد مقــرر کــرده بــود تــا 
اینچنیــن رنــج بکشــند. لعــن یــک نبــی، تنهایــی او بــود: معمــوال خانه اش 
ــش،  ــد لباس ــود، ُکم ــدا ب ــا خ ــش ب ــل مالقات ــرا مح ــود، صح ــاری ب غ
عریانــی او بــود، چــوب دســتی او کراواتــش بــود، ســرودش بــا اشــک ها 

تنظیــم شــده بــود. 

1 اشــاره بــه لشــکر ســوم ارتــش ایــاالت متحــده کــه در جنــگ جهانــی دوم بســیار موفــق 
ــی  ــه رقم ــد ک ــغ می ش ــه 25977 بال ــات آن ب ــار تلف ــا آم ــرد، ام ــل ک ــجاعانه عم و ش

بسیار باال بود. )ویراستار( 
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اشعیا، پسر عاموص چنین مردی بود.
در میــان قهرمانــان عهــد عتیــق، اشــعیا ماننــد ســتاره ای برجســته اســت. 
او پیامبــِر پیامبــران بــود. راهبــِر راهبــران. او را بــه خاطــر حجــم عظیــم 
مطالــب مکتوبــی کــه نــام وی را بــر خــود دارنــد، جــزو انبیــای بــزرگ 

می خواننــد.
اشــعیا یــک نبــی غیــر معمــول بــود. اکثــر انبیــا ریشــه ای محقر داشــتند: 
روســتایی، چوپــان، یــا دهقان. اشــعیا یــک نجیــب زاده بــود. او زمامداری 
شــناخته شــده بــود کــه بــه دربــار ملوکانــۀ زمــان خود دسترســی داشــت. 
او همنشــین شــاهان و شــاهزادگان بــود. خــدا از او اســتفاده کــرد تــا بــا 
تعــدادی از پادشــاهان یهودیــه، از جملــه ُعزیــا، یوتــام، آحــاز، و حزقیــا 

صحبــت کند. 
آنچــه یــک نبــی را در اســرائیل از مــردم جــدا مــی کــرد، دعــوِت مقــدِس 
االهــی او بــود. دعــوت او از جانــب انســان نبــود. او نمی توانســت بــرای 
ــده  ــده ش ــد - برگزی ــاب می ش ــد انتخ ــد. او بای ــت کن ــن کار درخواس ای
توســط خــدا، مســتقیم و بــدون واســطه. ایــن فراخــوان مقتدرانــه بــود و 
ــد  ــوان را رد کن ــن فراخ ــه ای ــید ک ــا کوش ــود. )ارمی ــت َرد ش نمی توانس
امــا خــدا بــه او یــادآوری کــرد کــه او را از َرِحــم مــادر برگزیــده اســت. 
وقتــی بعــد از مدتــی در ایــن مقــام، خواهــان کناره گیــری از مقــام خــود 
ــی  ــک نب ــرد.( کار ی ــری او را رد ک ــت کناره گی ــد درخواس ــود، خداون ب
ــود. تــرک کــردن و بازنشســتگی و حقوقــی در کار نبــود. مادام العمــر ب

ماجــرای دعــوت اشــعیای نبــی، شــاید در نــوع خــودش، چشــمگیرترین 
ــه مــا گفتــه شــده کــه ایــن  واقعــۀ ثبــت شــده در عهــد عتیــق باشــد. ب
واقعــه در ســالی کــه عزیــای پادشــاه درگذشــت، بــه وقــوع پیوســت. 

عزیــای پادشــاه در قــرن هشــتم قبــل از میــالد درگذشــت و پادشــاهی او 
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در تاریــخ یهــود مهــم اســت. او یکــی از پادشــاهان خوبــی بــود کــه بــر 
یهــودا حکمرانــی کــرد. او مثــل داوود نبــود، امــا فســادی کــه مشــخصۀ 
ــت.  ــود نداش ــم در وی وج ــاب - ه ــد اَخ ــود - مانن ــمال ب ــاهان ش پادش
عزیــا در ســن شــانزده ســالگی بــر مســند پادشــاهی نشســت. او پنجــاه 
ــاه و دو  ــد! پنج ــرش را بکنی ــرد. فک ــلطنت ک ــلیم س ــال در اورش و دو س
ســال! آمریــکا در پنجــاه و دو ســال گذشــته شــاهد دولت هــای ترومــن، 
آیزنهــاور، ِکنِــدی، جانســون، نیکســون، فــورد، کارتــر، ریــگان، بــوش، 
کلینتــون و بــوِش پســر بــوده اســت. امــا مــردم زیــادی در اورشــلیم همــۀ 

ــد. ــاه گذراندن ــای پادش زندگی شــان را تحــت ســلطنت عزی
کتاب مقــدس مــی گویــد کــه عزیــا پادشــاهیش را بــا خدا ترســی آغــاز 
ــود« را انجــام مــی داد )دوم  ــد پســندیده ب کــرد و »آنچــه در نظــر خداون
تواریــخ 26: 4(. او جویــای خــدا بــود و خــدا برکتــش داد. در جنــگ بــا 
فلســطین و ملــل دیگــر پیروزمنــد بــود. در اورشــلیم برج هــا ســاخت و 
دیوارهــای شــهر را تقویــت کــرد. در صحــرا مخــازن آب کنــده و ســبب 
گســترش بزرگــی در کشــاورزی شــد. قــدرت نظامــی یهــودا را بــه همان 
معیــار باالیــی بازگردانــد کــه در زمــان داوود بــود. عزیــا در بیشــتر دوران 

ــد. ــمار می آم ــه ش ــتنی ب ــزرگ و دوست داش ــاهی ب ــود، پادش خ
ــی  ــی غم انگیــز داشــت. ســال های پایان ــا پایان ــا این حــال داســتان ُعزی ب
ــس از  ــود. پ ــپیر ب ــز شکس ــخصیت های حزن انگی ــد ش ــلطنت او مانن س
ــا گنــاه تکبــر  ــه دســت آوردن ثــروت و قدرتــی عظیــم، ســلطنت او ب ب
پیونــد خــورد. او ســعی کــرد کــه نقــش خــدا را بــازی کنــد. با جســارت 
وارد هیــکل شــد و گســتاخانه کاری کــرد کــه خــدا انجــام آن را فقــط 
بــه کاهنــان ســپرده بــود. وقتــی کاهنــان هیــکل ســعی کردنــد کــه عمــل 
ــم  ــا خش ــی ب ــد. وقت ــمگین ش ــا خش ــد، عزی ــف کنن ــی او را متوق قربان
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ــر پیشــانی او ظاهــر شــد.  ــذام ب ــود، ُج ــان ب ــر ســر آن ــاد ب در حــال فری
ــه ای جــدا زندگــی کــرد،  ــاره اش می گویــد: »او در خان کتاب مقــدس درب
یــک جذامــی، منقطع شــده از خانــۀ خــدا« )دوم قرنتیــان 26: 21، ترجمــه 
ــال های  ــرمندگی از س ــای ش ــه ج ــرد، ب ــا ُم ــی عزی ــی(. وقت از انگلیس
ــتجوی  ــاال در جس ــعیا احتم ــود. اش ــی ب ــزای عموم ــان ع ــی اش، زم پایان
دلــداری در زمــان ناراحتــی عمومــی و شــخصی اش، بــه هیــکل رفــت. او 
بیشــتر از آنچــه می ُجســت یافــت: »در ســالی کــه ُعزیــای پادشــاه ُمــرد، 
خداونــد را دیــدم کــه بــر کرســی بلنــد و عالــی نشســته بــود، و هیــکل از 

ــعیا 6: 1(. ــود« )اش ــر ب ــای وی ُپ دامن ه
پادشــاه ُمــرده بــود. امــا وقتــی اشــعیا وارد هیــکل شــد، پادشــاهی دیگــر 
ــر تخــت ســلطنت یهــودا  ــد ب ــا اب را دیــد، پادشــاه غایــی، کســی کــه ت

نشســته اســت. او خداونــد را دیــد.

توجــه کنیــد کــه کلمــۀ خداونــد )Lord( در اشــعیا 6: 1 چطــور نوشــته 
شــده اســت. 2 بــا حــرف بــزرگ آغــاز شــده ولــی بــا حــروف کوچــک 
ــتفادة  ــورد اس ــر م ــل دیگ ــۀ مقاب ــن واژه در نقط ــد. ای ــدا می کن ــه پی ادام
ــن و  ــن مت ــۀ ای ــه در ادام ــرد ک ــرار می گی ــدا )LORD( ق ــۀ خ کلم
ــروف  ــا ح ــًا ب ــدا تمام ــۀ خ ــی کلم ــود. گاه ــرار می ش ــدس تک کتاب مق
ــتباه  ــک اش ــن ی ــود. ای ــته می ش ــورت LORD نوش ــه ص ــزرگ و ب ب
چاپــی و یــا عــدم پیوســتگی در کار مترجــم نیســت. اکثــر ترجمه هــای 
انگلیســِی کتاب مقــدس از شــیوة ترجمــۀ کلمــۀ خــدا، گاهــی بــا حــروف 
کوچــک و در بقیــۀ مــوارد بــا حــروف بــزرگ پیــروی می کننــد. علــت 

2 ایــن بخــش در زبــان انگلیســی مصــداق دارد کــه در خــود متــن نیــز توضیــح داده شــده 
است. )ویراستار(. 
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ــاوت در  ــری از دو واژة متف ــان عب ــه در زب ــت ک ــن اس ــاوت ای ــن تف ای
متــن اصلــی اســتفاده شــده اســت، اما هــر دوی ایــن لغــات در انگلیســی، 

ــده اند. ــه ش ــد ترجم خداون
 ،)Lord( ــود ــر می ش ــک ظاه ــروف کوچ ــا ح ــد ب ــۀ خداون ــی کلم وقت
مترجــم می خواهــد بــه مــا بگویــد کــه در کتاب مقــدس عبــری از کلمــه 
اَدونــای )adonai( اســتفاده شــده اســت. ادونــای یعنــی »حاکــم«. ادونای 
اســم خــدا نیســت، لقبــی بــرای خداســت؛ در حقیقــت لقبــی افضــل کــه 
در عهــد عتیــق بــه خــدا نســبت داده شــده اســت. وقتــی کــه کلمــۀ خــدا 
تمامــا بــا حــروف بــزرگ نوشــته می شــود )LORD(، نشــانگر آن اســت 
کــه از کلمــۀ َیهــِوه )Jahweh( در عهــد عتیــق اســتفاده شــده اســت. یهوه 
نــام مقــدس خداونــد اســت، نامــی کــه خــدا توســط آن خــود را در بوتــۀ 
آتــش بــه موســی آشــکار کــرد. ایــن اســم غیــر قابــل بیــان و غیــر قابــل 
توصیــف اســت، اســمی کــه در حیــات اســرائیل از کاربــرد باطــل مصــون 
 )yhwh( ــار حــرف بی صــدا ظاهــر می شــود ــا چه ــا ب ــود. معمــوال تنه ب
کــه قابــل تلفــظ و بیــان نیســتند. از همیــن رو آن را چهــار حــرف مقدس، 

یــا چهــار حــرف غیــر قابــل بیــان می نامنــد. 
ــم. در مزمــور 8  ــر می بینی ــن لغــات را در مزامی ــال، تفــاوت ای ــرای مث ب
می خوانیــم: »ای خداونــد ]LORD[، خداونــد ]Lord[ مــا! چــه پرشــکوه 
اســت نــام تــو در سراســر جهــان!« )مزمــور 8: 1، ترجمــۀ شــریف(. آنچــه 
یــک یهــودی می گفــت، اینطــور بــود کــه »ای یهــوه، ادونــاِی مــا، چــه 
پرشــکوه اســت نــام تــو در سراســر جهــان...«. یــا مــا می توانســتیم چنیــن 
ترجمــه اش کنیــم کــه »ای خــدا، حاکــم مــا، چــه پرشــکوه...«. بــاز هــم 
 ]Lord[ ــد ــه خداون ــد ]LORD[، ب ــم: »خداون ــور 110 می خوانی در مزم
مــن گفــت ”بــه دســت راســت مــن بنشــین“«  )مزامیــر 110: 1، ترجمــۀ 
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تفســیری(. در اینجــا نویســندة مزامیــر می گویــد، »خــدا بــه حاکــم مــن 
گفــت، بــه دســت راســت مــن بنشــین.«

ــی  ــب او. وقت ــم ]Lord[ لق ــت و حاک ــد اس ــام خداون ــوه ]LORD[ ن یه
ــام او و  ــورج ن ــم، ج ــت می کنی ــوش صحب ــورج ب ــت ج ــارة پرزیدن درب
پرزیدنــت لقبــش اســت. اگــر باالتریــن کرســی در ســرزمین مــا، کرســی 
ریاســت جمهوری اســت، بــه همیــن منــوال در ســرزمین اســرائیل 
ــه خــدا  ــود کــه ب ــز باالتریــن مقــام و لقــب، حاکــم )Sovereign( ب نی
اختصــاص داشــت. ایــن لقبــی اســت کــه در عهــد جدیــد بــه عیســی داده 
شــد. وقتــی مســیح را در عهــد جدیــد خداونــد می خوانیــم، همــان معنــی 
ادونــای در عهــد عتیــق را می دهــد. عیســی شــاه شــاهان و رب االربــاب 
خوانــده شــده و القابــی بــه خــود می گیــرد کــه پیش تــر مختــص خــدای 

پــدر، حاکــم مطلــِق آســمان و زمیــن بودنــد.
 )Lord( و خداونــد )LORD( ایــن تفاوت هــا در نحــوة اســتفاده از یهــوه
مشــخص کنندة احتیــاط مــردم در نحــوة مکالمــه دربــارة قدوســیت خــدا 
ــروف  ــن از ح ــتفادة م ــاب و اس ــرز انتخ ــبیه ط ــوی ش ــه نح ــتند. ب هس
بــزرگ بــرای نوشــتار ضمیــری در توصیــف خــدا. چــون قدوســیت خــدا 
ــه او  ــم ک ــم خــودم را راضــی کن ــن نمــی توان ــر اســت، م توصیف ناپذی
ــم؛ اگرچــه ممکــن  ــا حــروف کوچــک )him( خطــاب کن )Him( را ب
ــیوه را  ــن ش ــب، ای ــن مطل ــدن ای ــا خوان ــر ب ــدگان جوان ت ــت خوانن اس
تاریــخ مصــرف گذشــته بداننــد. بــرای مــن ایــن رفتــاری اســت حاکــی 

از میــزان احترامــم نســبت بــه خــدای قــدوس. 
وقتــی اشــعیا بــه هیــکل آمــد، بحــران حاکمیــت در ســرزمین اســرائیل 
ــا  ــود ت ــده ب ــاز ش ــعیا ب ــمان اش ــود. چش ــرده ب ــا ُم ــت. عزی ــود داش وج
ــر تخــت نشســته  ــد کــه ب ــد. او خــدا را دی پادشــاه حقیقــی قــوم را ببین
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ــود، خــدای حاکــم. ب
ــدار  ــدس هش ــد. کتاب مق ــدا را ندارن ــرة خ ــدن چه ــازة دی ــان ها اج انس
می دهــد کــه هیچکــس نمی توانــد خــدا را ببینــد و زنــده بمانــد. 
درخواســت موســی وقتــی بــاالی کــوه مقــدس خــدا بــود را بــه یــاد داریم. 
موســی شــاهد معجــزات حیرت انگیــزی بــود. او صــدای خــدا کــه از بوتــۀ 
مشــتعل بــا او صحبــت کــرد را شــنیده بــود. او تغییــر آب رود نیــل بــه 
خــون را مشــاهده کــرده بــود. او مــزة َمّنــای آســمانی را چشــیده بــود. او 
ــا  ــود. ام ــای ســرخ ب ــواج دری شــاهد غــرق شــدن لشــکر فرعــون در ام
ــۀ  ــت تجرب ــود. او بیشــتر می خواســت. مشــتاق نهای ــع نب ــم قان ــوز ه هن
ــده  ــازه ب ــرد، »اج ــت ک ــدا درخواس ــوه از خ ــاالی ک ــود. او ب ــی ب روحان
چهــره ات را ببینــم، جاللــت را بــه من نشــان بــده« و درخواســتش رد شــد:

]خداونــد[ گفــت: »مــن تمامــی نیکویــی خــود را از برابــر تــو می گذرانــم، 
و در برابــر تــو نــام خــود، یهــوه را نــدا می کنــم. فیــض خواهــم بخشــید 
بــه هــر کــه نســبت بــه او فیــاض هســتم و رحــم خواهــم کــرد بــر هــر 
ــی  ــرا نمی توان ــا روی م ــم هســتم.« و گفــت: »ام ــه او رحی کــه نســبت ب
ــد  ــد.« و خداون ــده بمان ــد و زن ــرا ببین ــد م ــان نمی توان ــرا انس ــد، زی دی
ادامــه داد: »اینــک نزدیــک مــن مکانــی هســت کــه آنجــا می توانــی بــر 
صخــره بایســتی. چــون جالل مــن بگــذرد، تــو را در شــکافی در آن صخره 
ــذرم.  ــه بگ ــگاه ک ــا آن ــانم ت ــو را می پوش ــود ت ــت خ ــا دس ــم و ب می نه
ســپس دســت خــود را بــر خواهــم داشــت و پشــت مــرا خواهــی دیــد؛ 

امــا روی مــن دیــده نخواهــد شــد« )خــروج 33: 19-23، هــزارة نــو(.

وقتــی خــدا بــه موســی گفــت کــه می توانــد او را از پشــت ســر ببینــد، 
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در ترجمــۀ تحت الفظــی متــن می توانــد »پشــت پــا« ترجمــه شــود. خــدا 
بــه موســی اجــازه داد تــا پشــت پایــش را ببینــد امــا چهــره اش را هرگــز. 
وقتــی موســی از کــوه برگشــت، صورتــش می درخشــید. مــردم از دیــدن 
ــرة  ــد. چه ــرار کردن ــرس ف ــا ت ــورش ب ــد، و از حض ــت زده بودن او وحش
ــد. از  ــگاه کنن ــه او ن ــد ب ــا بتوانن ــه آنه ــود ک ــر از آن ب ــی نورانی ت موس
همیــن رو موســی صورتــش را پوشــاند تــا مــردم بتواننــد بــه او نزدیــک 
ــه  ــد ک ــادر می ش ــخصی ص ــورت ش ــت از ص ــۀ وحش ــن تجرب ــوند. ای ش
ــرد.  ــس می ک ــدا را منعک ــالل خ ــه ج ــد ک ــک ش ــدر نزدی ــدا آنق ــه خ ب
ایــن بازتابــی از جــالل پشــت خداونــد بــود، و نــه جــالل چهــرة او. اگــر 
مــردم از انعــکاس جــالل پشــت ســر خداونــد وحشــت می کننــد، چگونــه 

احــدی قــادر اســت کــه بــه روی مقــدس او نــگاه کنــد؟
ــدن  ــرای دی ــن ب ــی هــر مســیحی اجــازه یافت ــن حــال هــدف نهای ــا ای ب
ــم او  ــا می خواهی ــد. م ــته ش ــاز داش ــی از آن ب ــه موس ــت ک ــزی اس چی
را رو در رو ببینیــم. مــا می خواهیــم در تابــش جــالل روی او گــرم 
ــن و  ــه در معروف تری ــدی ک ــود، امی ــودی ب ــر یه ــد ه ــن امی ــویم. ای ش
ــو را  ــوه ت ــرائیلیان ریشــه دارد: »یه ــر اس ــای خی ــتنی ترین دع دوست داش
برکــت دهــد و تــو را محافظــت نمایــد. یهــوه روی خــود را بــر تــو تابــان 
ســازد و بــر تــو رحمــت کنــد. یهــوه روی خــود را بــر تــو برافــرازد و تــو 

ــداد 6: 24- 26(.  ــد )اع ــالمتی بخش را س
ایــن امیــد متبلــور شــده در دعــای خیــر اســرائیل، بــرای مســیحیان بــه 
ــده.  ــک وع ــه ی ــت – ب ــده اس ــل ش ــد تبدی ــک امی ــتر از ی ــزی بیش چی
ــدان خــدا  ــان االن فرزن ــد: »ای حبیب ــالۀ اول خــود می گوی ــا در رس یوحن
هســتیم و هنــوز ظاهــر نشــده اســت آنچــه خواهیــم بــود؛ لکــن می دانیــم 
چــون او ظاهــر شــود، ماننــد او خواهیــم بــود زیــرا او را چنانچــه هســت 
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خواهیــم دیــد« )اول یوحنــا 3: 2(. ایــن وعــدة خداســت: مــا او را آنچنــان 
کــه هســت خواهیــم دیــد. االهیدانــان ایــن انتظــار آینــده را رویــای زیبــا 
ــدان  ــن ب ــد. ای ــم دی ــت خواهی ــه هس ــان ک ــدا را آنچن ــا خ ــد. م می نامن
ــا جــالل  ــد. م ــم دی ــد را خواهی ــا روزی روی خداون ــی اســت کــه م معن
ــم  ــر نخواهی ــا ســتون اب ــش و ی ــش، ســتون آت ــۀ آت منعکس شــده از بوت
دیــد. مــا او را آنچنــان کــه هســت خواهیــم دیــد. آنچنــان کــه در ذات 

پــاک و جوهــر االهیــش اســت.
در حــال حاضــر بــرای مــا غیــر ممکــن اســت کــه خــدا را در ذات پــاک 
او ببینیــم. قبــل از اینکــه ایــن امــر اتفــاق بیفتــد، مــا بایــد پــاک شــویم. 
وقتــی عیســی خوشــابه حال ها را تعلیــم مــی داد، مالقــات بــا خــدا را بــه 
گروهــی خــاص وعــده داد: »خوشــا بــه  حــال پاکــدالن، زیــرا ایشــان خدا 
را خواهنــد دیــد« )متــی 8:5(. هیــچ کــدام از مــا در ایــن جهــان پاکــدل 
نیســتیم. ناپاکــی ماســت کــه مــا را از دیــدن خــدا منــع می کنــد. مشــکل 
از چشــمان مان نیســت. از دل مــان اســت. تنهــا زمانــی کــه مــا در بهشــت 
کامــال تقدیــس شــویم، توانایــی ایــن را خواهیــم داشــت کــه بــه او رو بــه 

رو چشــم بدوزیــم.

و ســرافین بــاالی آن ایســتاده بودنــد کــه هــر یــک از آنهــا شــش بــال 
ــای  ــا دو، پای ه ــانید و ب ــود را می پوش ــا روی خ ــا دو از آنه ــت، و ب داش

ــعیا 6: 2(. ــود )اش ــرواز می نم ــا دو، پ ــانید و ب ــود را می پوش خ

ــاک  ــای ناپ ــنگین قلب ه ــار س ــا ب ــکار ب ــان های گناه ــرافین، انس س
نیســتند. ولــی بــه عنــوان فرشــته، آنهــا هنــوز هــم مخلــوق بــه حســاب 
می آینــد، و بــا وجــود مقــام واالیــی کــه در همنشــینی بــا میزبــان بهشــت 
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دارنــد، ضــروری اســت کــه چشمان شــان را از نــگاه مســتقیم بــه چهــرة 
ــق شــده اند، و خالق شــان  ــرس و شــگفتی خل ــا ت ــا ب خــدا بپوشــانند. آنه
یــک جفــت بــال بــه آنهــا بخشــیده تــا در حضور پــر جــالل او روی شــان 

را بپوشــانند. 
ــرای  ــا ب ــن بال ه ــتند. ای ــم هس ــال دوم ه ــت ب ــک جف ــرافین دارای ی س
ــته گونه  ــش فرش ــی کف ــکان، نوع ــن ام ــت. ای ــای آنهاس ــش پای ه پوش
ــن در  ــهولت در راه رفت ــرای س ــا ب ــا ی ــای آنه ــت از پای ه ــرای محافظ ب
هیــکِل آســمانی نیســت. پوشــش پای هــا علتــی دیگــر دارد کــه یــادآور 

تجربــۀ موســی بــا بوتــۀ مشــتعل اســت.

و فرشــتۀ خداونــد در شــعلۀ آتــش از میــان بوتــه ای بــر وی ظاهــر شــد. و 
چــون او نگریســت، اینــک آن بوتــه بــه آتــش مشــتعل اســت اما ســوخته 
ــر  ــن ام ــوم، و ای ــت ش ــدان جه ــون ب ــت، »اکن ــی گف ــود. و موس نمی ش

غریــب را ببینــم، کــه بوتــه چــرا ســوخته نمی شــود.«
ــان  ــدان ســو می شــود، خــدا از می ــدن ب ــرای دی ــد کــه ب چــون خــدا دی
ــی  ــی!« و موس ــی! ای موس ــت، »ای موس ــدا در داد و گف ــه وی ن ــه ب بوت

گفــت: »لبیــک«.
ــا، نعلیــن خــود را از پای هایــت  و خــدا گفــت: »بدیــن جــا نزدیــک می
بیــرون ُکــن، زیــرا مکانــی کــه در آن ایســتاده ای زمیــن مقــدس اســت« 

ــروج 3: 2- 5(. )خ
ــر  ــی ب ــش را در آورد. موس ــه کفش های ــرد ک ــر ک ــی ام ــه موس ــدا ب خ
زمینــی مقــدس گام نهــاده بــود. زمیــن بــا حضــور خداونــد مقــدس شــده 
ــود از آگاهــی موســی نســبت  ــا نمــادی ب ــود. عمــِل در آوردن کفش ه ب
بــه اینکــه از زمیــن اســت - یــک زمینــی. پای هــای انســانی، در بعضــی 
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ــده می شــوند و نشــان مخلــوق بودن مــان  مواقــع »پای هــای ِگلــی« خوان
هســتند. ایــن پای هــای مــا هســتند کــه مــا را بــه زمیــن وصــل می کننــد.

ســرافین زمینــی نیســتند. پای های شــان از ِگل ســاخته نشــده اســت. بــه 
عنــوان فرشــته، آنهــا موجوداتــی روحانــی هســتند. بــا این حــال، مخلــوق 
ــد  ــز می بای ــا نی ــه آنه ــد ک ــا می گوی ــه م ــعیا ب ــای اش ــتند و روی هس
ــان در  ــوق بودن ش ــه مخل ــق ب ــانند، و بدین طری ــان را بپوش پای های ش

حضــور متعــاِل خــدا معترفنــد.
ــن  ــم. ای ــورد می کنی ــعیا برخ ــای اش ــای روی ــا معم ــه ب ــت ک در اینجاس
ــد.  ــی می کن ــن رونمای ــن مت ــام ای آواز ســرافین اســت کــه از هیبــت پی
»و یکــی دیگــری را صــدا زده می گفــت، ”قــدوس قــدوس قــدوس یهــوه 
صبایــوت، تمامــی زمیــن از جــالل او مملــو اســت“« )اشــعیا 6: 3(. ایــن 
ــه  ــار ب ــن کلمــه ســه ب ســرود، تکــرار یــک کلمــه اســت - قــدوس. ای
ــن ســرود کلیســا را  ــه مبارک تری ــی تکــرار شــده اســت، ک طــور متوال
ــام  ــا تریســاگیون )Trisagion( ن ــه آن می بخشــد. ســرود، ســه گانه ی ب

دارد کــه بــه معنــای »ســه بــار مقــدس« اســت.
ــه  ــده گرفت ــادگی نادی ــه س ــد ب ــدس می توان ــۀ مق ــرار کلم ــت تک اهمی
شــود. ایــن تکــرار نمایانگــر یــک شــیوة ویــژة ادبــی در ادبیــات عبــری، 
ــان  ــد اســت. در زب ــرار، شــکلی از تاکی ــعر، اســت. تک بخصــوص در ش
انگلیســی، وقتــی می خواهیــم بــر نکتــه ای تاکیــد کنیــم، چندیــن شــیوه 
ــرای انتخــاب داریــم. می توانیــم زیــر آن خــط بکشــیم، آن را مایــل و  ب
یــا بــا حــروف بــزرگ بنویســیم. می توانیــم در انتهــای آن عالمــت تعجب 
قــرار دهیــم و یــا آن را بــا عالمــت نقل قــول عالمت گــذاری کنیــم. اینهــا 
همــه شــیوه هایی بــرای جلــب توجــه خواننــده بــه مطلبــی مهــم هســتند.

ــب  ــرای مشــخص کــردن مطال ــم شــیوه هایی ب ــق ه ــد عتی ــان عه یهودی
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ــی  ــا عیس ــود. م ــرار ب ــیوه ها، روش تک ــن ش ــی از ای ــتند. یک ــم داش مه
ــما  ــه ش ــن ب ــن، آمی ــا واژگان »آمی ــرار ب ــق تک ــه از طری ــم ک را می بینی
می گویــم« اســتفاده می کنــد. در اینجــا دو بــار اســتفاده از کلمــۀ آمیــن، 
نشــانگر آن اســت کــه آنچــه در ادامــه خواهــد گفــت، اهمیــت حیاتــی 
دارد. مــا معمــوال فکــر می کنیــم کــه کلمــۀ آمیــن، واژه ای اســت کــه در 
انتهــای موعظــه و یــا دعــا بــر زبــان می آوریــم. ایــن واژه بــه طــور ســا ده 
یعنــی »صحیــح اســت«. عیســی از آن بــه جــای پاســخ، بــه عنــوان مقدمه 

اســتفاده کــرد.
اســتفادة فکاهــی از شــیوة تکــرار را شــاید بتــوان در بــاب 14 پیدایــش 
دیــد. داســتان نبــرد پادشــاهان در وادی َســدیم، ســقوط مردانــی در چالــۀ 
قیــر را ذکــر می کنــد. بعضــی از مترجمیــن آن را چالــۀ آســفالت ترجمــه 
ــه.  ــط چال ــاده تر، فق ــا س ــی، و ی ــر طبیع ــای قی ــا چاله ه ــد، و ی کرده ان
ــی  ــه چاله های ــا چ ــت؟ دقیق ــرای چیس ــه ب ــردرگمی در ترجم ــن س ای
بودنــد؟ عبــری آن شــفاف نیســت. متــن اصلــی آن کلمــۀ چاله را نوشــته، 
ــه«  ــۀ چال ــارة »چال و ســپس آن را تکــرار می کنــد. داســتان در واقــع درب
ــی  ــه چاله های ــود ک ــن ب ــودی ای ــخص یه ــور ش ــد. منظ ــت می کن صحب
ــن  ــد. ای ــر بودن ــا، چاله ت ــی از چاله ه ــری. بعض ــای دیگ ــتند و چاله ه هس
ــادن در  ــد. افت ــا بودن ــوع چاله ه ــن ن ــا - چاله تری ــۀ چاله ه ــا - چال چاله ه
چالــه یــک چیــز اســت، امــا اگــر در چالــۀ چالــه بیفتیــد، دردســر بزرگــی 

را تجربــه خواهیــد کــرد.
ــد.  ــرار می کن ــار تک ــه ب ــزی را س ــدس چی ــورد، کتاب مق ــن م در چندی
ــا  ــی ارتق ــه ای عال ــه درج ــه، آن را ب ــه مرتب ــرای س ــزی ب ــرار چی تک
می دهــد تــا اهمیــت فــراوان آن را برســاند. بــرای مثــال، داوری 
وحشــتناک خداونــد، در کتــاب مکاشــفه، توســط فرشــته ای اعــالم شــده 
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ــر ســاکنان  ــد »وای، وای، وای ب ــرواز کــرده و می گوی کــه در آســمان پ
ــا در  ــخرآمیز ارمی ــۀ تمس ــا آن را در کنای ــفه 8: 13(. و ی ــن« )مکاش زمی
هیــکل می شــنویم کــه مــردم را بــرای ریــا کاری آنهــا ســرزنش می کنــد 
ــه ســخنان دروغ تــوکل منماییــد و مگوییــد کــه هیــکل  و می گویــد، »ب

ــن اســت!« یهــوه، هیــکل یهــوه، هیــکل یهــوه ای
ــا  ــوم ارتق ــۀ س ــه درج ــدا ب ــت خ ــک خصوصی ــط ی ــدس فق در کتاب مق
داده شــده اســت. فقــط یــک بــار خصوصیتــی از خــدا ســه بــار متوالــی 
تکــرار شــده اســت. کتاب مقــدس می گویــد کــه خــدا قــدوس، قــدوس، 
ــدوس. او  ــدوس، ق ــی ق ــه حت ــدوس، و ن ــط ق ــه فق ــت. ن ــدوس اس ق
ــه  ــد ک ــز نمی گوی ــدس هرگ ــت. کتاب مق ــدوس اس ــدوس، ق ــدوس، ق ق
ــا خشــم،  ــم؛ ی ــم، رحی ــم، رحی ــا رحی ــت؛ ی ــت، محب ــت، محب خــدا محب
ــدوس،  ــد: ق ــت. می گوی ــادل اس ــادل، ع ــادل، ع ــا ع ــم؛ ی ــم، خش خش

ــو اســت. ــن از جــالل او ممل قــدوس، قــدوس، کــه همــۀ زمی

ــه از دود  ــد و خان ــی زد، می لرزی ــه صــدا م ــتانه از آواز او ک و اســاس آس
پــر شــد )اشــعیا 6: 4(.

یــک بررســی  جدیــد بــر روی افــرادی کــه ســابقًا عضــو کلیســایی بوده اند 
ــا  ــه کلیس ــن ب ــا را از رفت ــه آنه ــی ای ک ــل اصل ــه دلی ــد ک ــان می ده نش
بــاز مــی دارد، کســل کنندگی آن اســت. بــرای مــردم مشــکل اســت کــه 
پرســتش را تجربــه ای مهیــج و محــرک بیابنــد. در اینجــا متوجه می شــویم 
کــه وقتــی خداونــد در هیــکل ظاهــر شــد، درهــا و آســتانۀ آنهــا جابجــا 
ــه  ــزات ک ــا و فل ــتانه ها، چوب ه ــا، آس ــان دره ــزای بی ج ــدند. اج ش
ــه  ــد، از حضــور خــدا مجبــور ب ــه شــنیدن و ســخن گفتــن نبودن قــادر ب
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ــرزه در  ــه ل ــع ب ــن، در واق ــن مت ــی تحت اللفظــی ای حرکــت شــدند. معن
آمــدن آنهاســت. در جایــی کــه ایســتاده بودنــد شــروع بــه لــرزش کردند.

پــس گفتــم: »وای بــر مــن کــه هــالک شــدم زیــرا کــه مــرد ناپــاک لــب 
هســتم و در میــان قــوم ناپــاک لــب ســاکنم و چشــمانم یهــوه صبایــوت 

پادشــاه را دیــده اســت« )اشــعیا 6: 5(.

درهــای هیــکل تنهــا چیــزی نبودنــد کــه بــه لــرزه در آمدنــد. چیــزی کــه 
بیشــتر از همــه در حــال لــرزش بــود، بــدن اشــعیای نبــی بــود. وقتــی او 
خــدای زنــده را دیــد، یگانــه پادشــاه کل هســتی بــا همــۀ قدوســیت خــود 

در مقابــل چشــمان او ظاهــر شــد. اشــعیا فریــاد کشــید، »وای بــر مــن!«
ــه  ــروزه ب ــت. ام ــب اس ــروزی غری ــردم ام ــوش م ــه گ ــعیا ب ــاد اش فری
نــدرت می شــنویم کــه کســی عبــارت »وای بــر مــن« را اســتفاده کنــد. از 
آنجایــی کــه ایــن جملــه قدیمــی و نامصطلــح اســت، بعضــی از مترجمین 
ــد. ایــن  ــا کلمــۀ دیگــری جایگزیــن کنن ــد کــه آن را ب تصمیــم گرفته ان
ــی  ــای حیات ــی از کلمه ه ــۀ »وای« یک ــت. کلم ــدی اس ــتباه ج ــک اش ی
ــتیم، و  ــن آن نیس ــده گرفت ــه نادی ــادر ب ــا ق ــه م ــت ک ــدس اس کتاب مق

ــژه ای دارد. معنــی وی
مشــکالت  بــه  غالبــا  می کنیــم،  فکــر  »وای«  مــورد  در  وقتــی 
نمایشــنامه های موزیــکاِل نیکلوِدئــون Nickelodeon( 3( در زمان هــای 

ــش  ــالن های نمای ــوع از س ــن ن ــه اولی ــون ک ــش نیکلودئ ــالن های نمای ــه س ــاره ب 3 اش
ــن  ــد. ای ــا 1915 بودن ــال های 1905 ت ــن س ــکا بی ــدة امری ــاالت متح ــیده در ای سرپوش
ــکۀ 5  ــام س ــکل )ن ــود را از نی ــام خ ــود، ن ــنت ب ــان 5 س ــت بلیط ش ــه قیم ــالن ها ک س
ســنتی در امریــکا( و واژة یونانــی اُدئــون بــه معنــی نمایــش در ســالن سربســته می گرفتنــد 

ــتار(. )ویراس
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قدیــم فکــر می کنیــم. بــه صحنــه ای کــه پائولیــن بــا اضطــراب هروئیــن 
فشــرده شــده در دســتش را نشــان می دهــد، در حالیکــه صاحب خانــه اش 
ــا  ــد. 4 و ی ــرون کن ــه بی ــش از خان ــر بدهی های ــه خاط ــا او را ب ــده ت آم
ــد و  ــرواز می کن ــر پ ــودة اب ــم کــه در ت ــه مــوش عظیمــی فکــر می کنی ب
آمــادة حملــه بــرای نجــات دوســت دختــرش کــه توســط اُلیــکان َهــری 
)یــک شــخصیت کارتونــی( بــه ریــل قطــار بســته شــده اســت. او فریــاد 

ــن.« ــر م ــد »وای ب می زن
اصطــالح »وای« همــان مســیری را رفتــه کــه دیگــر حــروف نــدا ماننــد 
ــی  ــی کــه اصــوات ندای ــا زبان ــد. تنه ــا رفته ان ــا دریغ ــا افســوس، ی آه، ی
را حفــظ کــرده، یِدیــش )زبــان جوامــع یهــودی اشــکنازی - ویراســتار( 
ــدای »اوی  ــا ن ــود را ب ــدی خ ــوز ناامی ــروزی هن ــای ام ــت. یهودی ه اس
وای« نشــان می دهنــد کــه مختصــر شــدة »اوی وای ایســت مِــر«
ــف »وای  ــش، مخف ــان یِدی ــت. اوی وای در زب  )oy vay ist mer( اس

بــر مــن« اســت.
ــت  ــوة صحب ــا نح ــه ب ــد در مقایس ــعیا را بای ــدای اش ــل ن ــروی کام نی
ــا پیغــام   ــد کــه در کتاب مقــدس یافــت می شــود. وقتــی انبی خاصــی دی
خــود را اعــالم می کردنــد، رایج تریــن شــکلی کــه کالم االهــی بــه خــود 
ــدا  ــرف خ ــی از ط ــگویی ها، اعالنات ــود. پیش ــگویی ب ــت، پیش می گرف
بودنــد؛ آنهــا می توانســتند خبــر خــوب یــا خبــر بــد باشــند. اخبــار مثبت، 
بــا پیشــوند »خوشــابحال« همــراه بودنــد. وقتــی عیســی موعظــۀ ســرکوه 
ــابحال  ــت، »خوش ــرد و گف ــتفاده ک ــیوه اس ــن ش ــرد، از ای ــظ می ک را وع
ــان«، »خوشــابحال گرســنگان و  مســکینان در روح«، »خوشــابحال ماتمی

4 اشــاره بــه ســریال ملــودرام قدیمــی و مشــهور The Perils of Pauline، کــه در ایــاالت 
متحده پخش می شده است )ویراستار(. 
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ــا  ــیوة انبی ــه او از ش ــد ک ــه بودن ــنوندگانش متوج ــت«، ش ــنگان عدال تش
اســتفاده می کنــد، و نبوتــی دارد کــه نتایــج خوبــی بــه همــراه مــی آورد.

عیســی همچنیــن وقتــی با خشــم علیــه فریســیان صحبــت کــرد و داوری 
خــدا را بــا بیــان »وای بــر شــما کاتبــان و فریســیان، ریــاکاران!« )متــی 
23: 13- 29( اعــالم کــرد، از شــکل منفــی پیشــگویی ها اســتفاده کــرد. 
او آنقــدر ایــن جملــه را گفــت کــه کم کــم ماننــد نوعــی بندگــردان بــه 
نظــر می رســید. کلمــۀ »وای« بــر لبــان یــک نبــی، اعــالم حکــم مجــازات 
ملت هــا  شــده اند،  مجــازات  شــهرهایی  کتاب مقــدس،  در  اســت. 
مجــازات شــده اند، اشــخاص مجــازات شــده اند - و همــۀ آنهــا بــا اعــالم 

ــد. ــراه بوده ان »وای« هم
ــد را  ــی او خداون ــود. وقت ــول ب ــۀ »وای« غیرمعم ــعیا از کلم ــتفادة اش اس
دیــد، مجــازات خداونــد را بــر خــودش اعــالم کــرد. او فریــاد زد، »وای 
بــر مــن« و لعنــت خداونــد را بــر خــود اعــالم کــرد. اینکــه یــک نبــی 
لعنــت خداونــد را بــر شــخصی اعــالم کنــد یــک چیــز اســت، و اینکــه 
آن نبــی لعنــت و مجــازات خداونــد بــر خــودش را اعــالم کنــد، بــه کلــی 

چیــز دیگــر!
ــالک  ــاد زد، »ه ــعیا فری ــازات، اش ــِت مج ــالم لعن ــد از اع ــه بع بالفاصل
شــدم.« مــن ترجمــۀ قدیمــی را ترجیــح می دهــم کــه می گویــد، 
ــرا  ــه چ ــد ک ــوان دی ــال می ت ــدم« )For I’m Undone(. ح ــه ش »تجزی
ترجمه هــای جدیــد کلمــۀ تجزیــه را بــا هــالک شــدن عــوض کرده انــد. 
امــروزه هیچکــس در مــورد متالشــی شــدن صحبــت نمی کنــد. ولــی ایــن 

ــاند. ــت می رس ــۀ هالک ــن تر از کلم ــوم را روش ــه، مفه کلم
تجزیــه شــدن یعنــی شــکافته شــدن، یعنــی از هــم بــاز شــدن. آنچــه کــه 
اشــعیا تجربــه کــرد، همــان چیــزی اســت کــه روانشناســان امــروزی آن 
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ــه  ــن کلم ــی ای ــال معن ــد. فروپاشــی کام را فروپاشــی شــخصیتی می نامن
ــا  ــف را در یک ج ــزای مختل ــی اج ــردن، یعن ــام ک ــاند. ادغ را می رس
ــام می شــوند،  ــدارس ادغ ــی م ــز واحــدی بســازیم. وقت ــا چی ــم ت بگذاری
ــۀ  ــا یــک بدن بچه هــا از دو جــای مختلــف در یک جــا جمــع می شــوند ت
 )integrity( ــت ــۀ تمامی ــد. کلم ــاد کنن ــد را ایج ــوزی واح دانش آم
ــه  ــی رود ک ــه کار م ــخصی ب ــارة ش ــد و درب ــه می آی ــن ریش ــز از همی نی
زندگیــش کامــل و ســالم اســت. در اصطــالح امــروزی می گوییــم 

ــت.«  ــام اس ــرف همه چیزتم »ط
اگــر هرگــز انســان تمــام و کمالی وجود داشــت، آن شــخص اشــعیا پســر 
عامــوس بــود. او شــخصیتی کامــل بــود، ماننــد شــخص »همه چیزتمــام«. 
ــوم  ــخص در ق ــن ش ــه عادل تری ــم دوره اش، ب ــخاص ه ــط اش او توس
معــروف بــود. او بــه عنــوان یــک الگــوی فضیلــت مــورد احتــرام بــود. 
ســپس او بــه انــدازة پلک برهم زدنــی، خــدای قــدوس را دیــد. در همــان 
لحظــه، تمــام عزت نفســش فــرو ریخــت. در یــک ثانیــۀ کوتــاه، وجــود 
عریــان او در زیــر نــگاه معیــار قدوســیت مطلــق قــرار گرفــت. تــا زمانی 
کــه اشــعیا خــود را بــا دیگــر افــراد فانــی مقایســه می کــرد، می توانســت 
ــد. در لحظــه ای  ــه شــخصیت واالی خــود را حفــظ کن نظــرش نســبت ب
کــه خــودش را بــا معیــار نهایــی مقایســه کــرد، از نظــر اخالقــی نابــود 
و از بُعــد روحانــی ُخــرد شــد. او ویــران شــد. از هــم ُگسســت. احســاس 

کامــل بودنــش فــرو ریخــت. 
درک ناگهانــی ویرانــی، بــا دهــان اشــعیا مرتبــط بــود. او بــا فریــاد گفت: 
»مــرد ناپــاک لــب هســتم.« عجیــب اســت. شــاید انتظــار داشــتیم بگوید: 
ــکار  ــا اف ــتم ب ــردی هس ــا »م ــاک« و ی ــادات ناپ ــا ع ــتم ب ــردی هس »م
ناپــاک« در عــوض، او بالفاصلــه توجــه را بــه دهانــش جلــب می کنــد. در 
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واقــع او گفــت، »زبــان کثیفــی دارم« چــرا تمرکــز او بــر دهانــش بــود؟
ــاد اشــعیا در ســخنان عیســی یافــت شــود کــه  شــاید ســِر نخــی از فری
ــد؛  ــس نمی کن ــا را نج ــود آنه ــردم می ش ــان م ــه وارد ده ــت آنچ گف
ــا  ــد. ی ــس می کن ــا را نج ــود آنه ــارج می ش ــان خ ــه از دهان ش ــه ک آنچ
ــگاه  ــان ن ــورد زب ــد، در م ــرادر خداون ــوب ب ــخنان یعق ــه س ــم ب می توانی

کنیــم:

ــان  ــا زب ــان اعضــای م ــتی در می ــم ناراس ــان آتشــی اســت! آن عال و زب
ــوزاند  ــات را می س ــرة کائن ــد؛ و دای ــی آالی ــدن را م ــام ب ــه تم ــت ک اس
ــور و  ــی از وحــوش و طی ــرا هــر طبیعت ــم ســوخته می شــود! زی و از جهن
حشــرات و حیوانــات بحــری از طبیعــت انســان رام می شــود و رام شــده 
ــرارتی  ــد. ش ــد رام کن ــان نمی توان ــی از مردم ــان را کس ــن زب ــت لک اس
ســرکش و ُپــر از زهــر قاتــل اســت! خداونــد و پــدر را بــه آن متبــارک 
می خوانیــم و بــه همــان مــردم را کــه بــه صــورت خــدا آفریــده شــده اند 
ــد! ای  ــرون می آی ــت بی ــت و لعن ــان برک ــک ده ــم. از ی ــن می گویی لع
بــرادران، شایســته نیســت کــه چنیــن شــود. آیــا چشــمه از یــک شــکاف 
ــن  ــرادران م ــود ای ب ــا می ش ــازد؟ ی ــاری می س ــور ج ــیرین و ش آب ش
کــه درخــت انجیــر، زیتــون یــا درخــت مــو، انجیــر بــار آورد؟ و چشــمۀ 

ــوب 3: 12-6(. ــازد )یعق ــود س ــیرین را موج ــد آب ش ــور نمی توان ش

ــن آن  ــت. ای ــنده اس ــر کش ــر از زه ــر و ُپ ــریر آرام ناپذی ــک ش ــان، ی زب
چیــزی بــود کــه اشــعیا بــه آن پــی بــرد. تشــخیص داد کــه تنها او نیســت 
ــن مشــکل حل ناشــدنی اســت. او درک کــرد کــه همــۀ  ــار ای کــه گرفت
قــوم آلــوده بــه زبانــی ناپــاک هســتند: »در میــان قــوم ناپــاک ســاکنم.« 
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در لحظــه ای، اشــعیا بــه درک عمیقــی از گنــاه رســید و دیــد کــه خــودش 
و دیگــران را فــرا گرفتــه اســت.

از یــک نظــر مــا خوشــبخت هســتیم: خداونــد بــه گونــه ای کــه بــر اشــعیا 
ــوال  ــا نمی شــود. چــه کســی تحمــل آن را دارد؟ معم ــر م ــر شــد، ب ظاه
ــه  ــا ب ــد. م ــا آشــکار می  کن ــر م ــرور ب ــه م ــا را ب ــکارِی م ــد گناه خداون
تدریــج بــه فســاِد خــود پــی می بریــم. خداونــد، فســاد اشــعیا را ناگهــان 

بــه او آشــکار کــرد. عجیــب نیســت کــه او نابــود شــد. 
ــوت  ــوه صبای ــمانم یه ــد: »چش ــان می کن ــه بی ــوع را اینگون ــعیا موض اش
پادشــاه را دیــده اســت« )اشــعیا 6: 5(. او قدوســیت خــدا را دیــد. اشــعیا 
ــا درک کــرد کــه خــدا کیســت.  ــش، واقع ــار در زندگی ــن ب ــرای اولی ب
ــعیا  ــه اش ــرد ک ــار درک ک ــن ب ــرای اولی ــه، ب ــان لحظ ــن در هم همچنی

کیســت. 

آنــگاه یکــی دیگــر از ســرافین نــزد مــن پریــد و اخگــری کــه بــا انبــر از 
روی مذبــح گرفتــه بــود، در دســت داشــت. و آن را بــر دهانــم گــذارده، 
ــت  ــت را لمــس کــرده اســت و عصیان ــن لب های گفــت کــه »اینــک ای

رفــع شــده و گناهانــت کفــاره گشــته اســت« )اشــعیا 6: 7-6(.

ــد. او  ــود بدنــش می لرزیدن ــار و پ ــود. همــۀ ت ــاده ب ــه زمیــن افت اشــعیا ب
ــرد  ــا می ک ــد و دع ــی کن ــود را مخف ــا خ ــی می گشــت ت ــال جای ــه دنب ب
ــر او  ــاز کــرده و او را بپوشــاند، یــا ســقف هیــکل ب کــه زمیــن دهــان ب
بیفتــد - هــر چیــزی کــه او را از زیــر نــگاه مقــدس خــدا دور کنــد. ولــی 
هیــچ جایــی نبــود کــه مخفــی شــود. او در مقابــل خــدا عریــان و تنهــا 
بــود. بــر خــالف آدم، اشــعیا، حوایــی نداشــت کــه او را دلــداری بدهــد، 
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یــا بــرگ انجیــری وجــود نداشــت کــه او را بپوشــاند. اضطــراب معنــوِی 
خاصــی او را فراگرفتــه بــود، از نوعــی کــه قلــب انســان را می شــکافد و 
روح انســان را تکــه تکــه می کنــد. گنــاه، گنــاه، گنــاه.  گنــاه بی امــان از 

هــر منفــذی فریــاد مــی زد. 
خــدای قــدوس، خــدای فیــض هــم هســت. او اجــازه نــداد کــه خادمــش 
در عــذاب، کــف زمیــن بمانــد. او بالفاصلــه بــرای پــاک کــردن و احیــای 
روح اشــعیا اقــدام کــرد. او بــه یکــی از ســرافین امــر کــرد تــا وارد عمــل 
شــود. فرشــته، بــه ســرعت حرکــت کــرد، بــا انبــر بــه ســوی مذبح پــرواز 
کــرد. از آتــِش ســوزان، یــک زغــال افروختــه برداشــت، بــه حــدی داغ 
ــه ســمت اشــعیا  ــود، و ب ــه لمــس آن نب ــادر ب ــی فرشــته ق ــود کــه حت ب

پــرواز کــرد.
ــرد.  ــرخ ک ــرد و آن را س ــی فش ــان نب ــر لب ــه را ب ــال افروخت ــته زغ فرش
ــدن انســان هســتند؛ نقطــۀ  ــا یکــی از حســاس ترین قســمت های ب لب ه
ــدس  ــش مق ــرد آت ــعیا احســاس ک ــه اش ــود ک ــه. اینجــا ب ــات بوس مالق
دهــان او را می ســوزاند. بــوی تنــد گوشــتی کــه در حــال ســوختن بــود، 
ســوراخ های بینــی اش را پــر کــرده بــود ولــی ایــن احســاس توســط درد 
ســوختگی ُکنــد شــده بــود. ایــن رحمــت ســختی بــود، عمــل دردنــاک 
ــال  ــش در ح ــاک درون دهان ــوخت، خ ــعیا می س ــم اش ــازی. زخ پاک س

ــه می شــد. ــدس تصفی ــش مق ــود. او توســط آت ســوختن ب
در ایــن عمــل پاک ســازی االهــی، اشــعیا بخششــی را تجربــه کــرد کــه 
فراتــر از پاالیــش لبانــش بــود. او تمامــا پــاک شــده بــود، کامال بخشــیده 
شــده بــود، ولــی نــه بــدون درد عظیــم توبــه. او فراتــر از فیــض ارزان و 
گفتــن ســادة »متاســفم« رفــت. او ســوگوار گناهانــش، و پوشــیده در اندوه 
اخالقــی بــود، و خــدا فرشــته ای فرســتاد تــا او را شــفا دهــد. گناهانــش 
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ــش  ــد. تقصیرات ــی مان ــت نخورده باق ــزت او دس ــود. ع ــده ب ــته ش برداش
برداشــته شــد ولــی انســانیت او خــوار شــمرده نشــد. عــذاب وجدانــی کــه 
داشــت ســازنده بــود. مــورد او، تنبیــه ظالمانــه و غیــر معمــول نبــود. یک 
لحظــه ســوختن جســم بــر لبانــش، شــفای ابــدی را بــرای او بــه ارمغــان 
آورد. در یــک لحظــه، نبــی متالشی شــده دوبــاره کامــل شــد. دهــان او و 

خــودش پــاک شــد.

آنــگاه آواز خداونــد را شــنیدم کــه می گفــت: ”کــه را بفرســتم و کیســت 
کــه بــرای مــا بــرود؟“ گفتــم: ”لبیــک مــرا بفرســت!“ )اشــعیا 6: 8(

رویــای اشــعیا بُعــد جدیــدی بــه خــود گرفــت. تــا ایــن نقطــه، او جــالل 
ــه را  ــود؛  زغــال گداخت ــود؛ ســرود ســرافین را شــنیده ب ــده ب خــدا را دی
بــر لبانــش احســاس کــرده بــود. حــاال بــرای اولیــن بــار صــدای خــدا را 
شــنید. ناگهــان فرشــتگان خامــوش شــدند، صدایــی ُغــران سراســر هیکل 
ــد  ــر آن را مانن ــی دیگ ــدس در جای ــه کتاب مق ــی ک ــرد، صدای ــر ک را پ
آب هــای بســیار توصیــف می کنــد. پــژواِک صدایــی نافــذ پرســید: »کــه 

را بفرســتم؟ و کیســت کــه بــرای مــا بــرود؟«
در اینجــا الگویــی وجــود دارد، الگویــی کــه در تاریــخ تکــرار می شــود. 
ــد  ــدا می بخش ــد، خ ــرس می لرزن ــردم از ت ــود، م ــر می ش ــد ظاه خداون
ــه رســالت، الگــوی  ــد، و خــدا می فرســتد. از شکســتگی ب و شــفا می ده
انسان هاســت. وقتــی خداونــد پرســید، »کــه را بفرســتم؟« اشــعیا متوجــه 
نیــروی کلمــه بــود. »فرســتاده شــدن« بــه معنــی عمــل کــردن در نقــش 
مأمــوری بــرای خــدا و ســخنگویی بــرای الوهیــت بــودن اســت. در عهــد 
ــی در  ــای نب ــود. همت ــده« ب ــی »فرستاده ش ــه معن ــول ب ــۀ رس ــد کلم جدی
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عهــد عتیــق، رســول در عهــد جدیــد بــود. خداونــد بــه دنبــال داوطلبــی 
ــه مقــام تنهــا و طاقت فرســای نبــوت وارد شــود. »کــه  می گشــت کــه ب

را بفرســتم؟«
بــه جــواب اشــعیا توجــه کنیــد: »لبیــک مــرا بفرســت.« تفــاوت بزرگــی 
بیــن گفتــِن »مــرا بفرســت« و گفتــن »اینجــا هســتم« وجــود دارد. اگــر 
ــود. او  ــی او ب ــت مکان ــط نشــانگر موقعی ــت »اینجــا هســتم«، فق می گف
مشــتاق تر از آن بــود کــه فقــط موقعیــت مکانــی خــود را بــه خــدا اعــالم 
کنــد. امــا گفــت، »لبیــک مــرا بفرســت.« بــا ایــن کلمــات اشــعیا جلوتــر 
می رفــت تــا داوطلــب شــود. پاســخ او بــه ســادگی ایــن بــود کــه، »مــن 

خواهــم رفــت. دنبــال َکــس دیگــری نگــرد. مــرا بفرســت.«
ــد توجــه شــود. اول اینکــه او  ــه دو مطلــب مهــم در جــواب اشــعیا بای ب
ــه  ــک شــعر کودکان ــه در ی ــام شــخصیتی کوتول ــی )ن ــل هامپتی دامپت مث
کــه از دیــوار افتــاد و مثــل تخــم مــرغ چندیــن پــاره شــد. مترجــم( نبــود. 
ــون در  ــت چ ــف بار اس ــی تاس ــای دامپت ــادن آق ــه، افت ــعر کودکان در ش
ــت  ــه حال ــدرت آن را نداشــت کــه او را ب سرتاســر پادشــاهی، کســی ق
اولــش درآورد. ولــی او شــکننده تر از اشــعیا نبــود. اشــعیا درســت مثــل 
هــر تخم مرغــی کــه بــر زمیــن بیفتــد تکه تکــه شــده بــود. ولــی خــدا او 
را دوبــاره بــه حالــت اولیــه اش درآورد. خــدا قــادر بــود کــه شــخصی خرد 
ــکاری  ــخص گناه ــتد. او ش ــت بفرس ــرای خدم ــرد و او را ب ــده را بگی ش
ــاک را  ــا دهــان ناپ را برداشــته و از او یــک نبــی ســاخت. او شــخصی ب

گرفــت و او را ســخنگوی خــدا ســاخت.
مطلــب مهــم دوم کــه از ایــن اتفــاق می آموزیــم ایــن اســت کــه عمــل 
ــر روح اشــعیا، هویــت او را از بیــن نبــرد. اشــعیا گفــت،  فیــض خــدا ب
ــوز  ــرد. هن ــت می ک ــن« صحب ــورد »م ــوز در م ــت.« او هن ــرا بفرس »م
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ــر  ــوز مشــخصه های شــخصیتی داشــت. ب هویــت خــود را داشــت. او هن
ــد  ــدا می خواه ــه خ ــد ک ــا می کنن ــراه ادع ــیحیان گم ــه مس ــالف آنچ خ
ــد.  ــا را آزاد می کن ــتن م ــدا خویش ــرد، خ ــن بب ــا را از بی ــتن« م »خویش
ــرای آن  ــا را ب ــه م ــی ک ــا در خدمت ــد ت ــفا می ده ــا را ش ــتن م او خویش
خوانــده اســت موثــر واقــع شــویم. شــخصیت اشــعیا عــوض شــد ولــی از 
بیــن نرفتــه بــود. او وقتــی از هیــکل خــارج می شــد، هنــوز اشــعیا پســر 

ــود. ــود، امــا دهــان او پــاک شــده ب ــود. او همــان شــخص ب عامــوس ب
خواندگــی خدمتگــزاران جلــب توجــه می کنــد. تمــام واعظــان در معــرض 
ــدا  ــر کالم خ ــزاران امین ت ــه خدمتگ ــع، هرچ ــتند. در واق ــی هس دوروی
ــاکاری هســتند.  ــه ری ــل محکــوم شــدن ب ــد، بیشــتر قاب را موعظــه کنن
چــرا؟ بــرای اینکــه هرچــه مــردم نســبت بــه کالم خــدا امین تــر باشــند، 
موعظــه ای کــه خواهنــد کــرد ُپربارتــر خواهــد بــود. هرچــه موعظــه باالتر 

ــود. ــد ب ــر خواهن ــت آن ناتوان ت ــان از اطاع ــد، خودش باش
ــوند.  ــض می ش ــم منقب ــم، عضالت ــه می کن ــا موعظ ــه در کلیس ــی ک وقت
ــا  ــم. آنه ــی کن ــردم را در کلیســا پیش بین ــل م ــم عکس العم ــن می توان م
بــا ایــن بــاور کلیســا را تــرک می کننــد کــه در حضــور مــردی مقــدس 
ــوش  ــیت گ ــا قدوس ــه ب ــن در رابط ــۀ م ــه موعظ ــا ب ــون آنه ــد. چ بوده ان
داده انــد، گمــان می کننــد کــه مــن بــه انــدازة موعظــه ام مقــدس هســتم. 

ــر مــن.« ــم »وای ب ــاد بزن آن وقــت اســت کــه می خواهــم فری
خطرنــاک اســت کــه کســی را کــه غــرق مطالعۀ خــود دربــارة قدوســیت 
خداســت، قــدوس بپنداریــم. در اینجــا یــک وارونگــی وجــود دارد. مــن 
اطمینــان دارم کــه دلیــل گرســنگی شــدید مــن بــرای یادگیــری دربــارة 
قدوســیت خــدا، ایــن اســت کــه مــن مقــدس نیســتم. مــن شــخص ناپاک 
زبانــی هســتم - شــخصی کــه بیشــتر زمانــم را خــارج از هیــکل صــرف 
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ــی از آنجــا کــه طعــم عظمــت خــدا را  ــه داخــل هیــکل. ول می کنــم و ن
چشــیده ام، از او بیشــتر می خواهــم. مــن می دانــم شــخص بخشــیده شــده 
ــم  ــت. روح ــت چیس ــرای خدم ــدن ب ــتاده ش ــم فرس ــه و می دان ــی چ یعن

ــه بیشــتر از اینهــا نیــاز دارد. بیشــتر می طلبــد و ب

اجازه دهیم تا قدوسیت خدا، زندگی های مان را لمس کند
در حالــی کــه بــه آنچــه دربــارة قدوســیت خــدا آموختیــد و دوباره کشــف 
ــه  ــد. از دفترچ ــخ دهی ــواالت پاس ــن س ــه ای ــد، ب ــر می کنی ــد فک کردی
ــا  ــا ب ــتن آنه ــان گذاش ــا در می ــخ های تان ی ــت پاس ــرای ثب ــتی ب یادداش

یــک دوســت اســتفاده کنیــد.

1. آیــا تــا به حــال تجربــه ای داشــته اید کــه مغلــوب حضــور خــدا شــده 
و خــود را پریشــان و متالشــی احســاس کنیــد؟

2. عکس العمــل اشــعیا بــه مکاشــفۀ قدوســیت خــدا، »وای بــر مــن« بــود. 
واکنش شــما چیســت؟

3. از چــه راه هایــی نیــاز داریــد کــه توســط آتــش قدوســیت خــدا پاالیش 
؟ ید شو

4. کــدام جنبــه از قدوســیت خــدا، بــه طــوری کــه در ایــن فصــل توصیف 
شــد، باعــث شــد تــا او را کامل تــر بپرســتید؟

5. از سرود آخر این کتاب برای پرستش خدا استفاده کنید.
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ِسر ترسناک
چیست که به سوی من می تابد

و قلبم را بی جریحه ُخرد می کند؟
من، هم می لرزم و هم هیجان دارم.

می لرزم چون شبیه آن نیستم
و هیجان دارم چون شبیه آن هستم

آگوستین قدیس
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مــا بــه فصــل ســوم ایــن کتــاب رســیدیم و مــن هنــوز معنــای مقــدس 
بــودن را تعریــف نکــرده ام.

ــف  ــدازم. تعری ــق بین ــه تعوی ــتر ب ــن کار را بیش ــتم ای کاش می توانس
ــق  ــدری عمی ــه ق ــیت ب ــادی دارد. قدوس ــواری های زی ــیت دش قدوس
ــر  ــه نظ ــن ب ــف آن کاری غیرممک ــه تعری ــت ک ــه اس ــان بیگان و برای م
ــت.  ــه اس ــی بیگان ــه، لغت ــل کلم ــی کام ــه معن ــدس ب ــد. واژة مق می رس
ولــی حتــی وقتــی مــا بــه کلمــه ای بیگانــه برخــورد می کنیــم، امیدواریــم 
ــی آن را  ــات داده و معن ــا را نج ــی م ــان خارج ــۀ زب ــک لغت نام ــه ی ک
برای مــان تعریــف کنــد. بــا اینحــال، مشــکلی کــه بــا آن مواجــه هســتیم 
ایــن اســت کــه کلمــۀ مقــدس بــرای همــۀ زبان هــا بیگانــه اســت. هیــچ 

ــدارد.  ــف واژة مقــدس را ن ــت تعری ــه ای صالحی لغتنام
ــا را  ــف، کار م ــکال مختل ــدوس در اش ــدس از واژة ق ــتفادة کتاب مق اس
ــه  ــدس از آن ب ــی، کتاب مق ــی از معان ــد. در یک ــم می کن ــکل تر ه مش
ــی خــدا دارد.  ــا نیکوی ــاط نزدیکــی ب ــه ارتب ــد ک شــکلی اســتفاده می کن
معنــی مقــدس بــا تعاریفــی همچــون »پاکــی، عــاری از هرگونــه خطــا، 
ــوده اســت. کامــِل مطلــق و از هــر جهــت بی عیــب و نقــص« مرســوم ب

ــا شــنیدن واژة مقــدس،  ــا ب ــر م ــی اســت کــه اکث ــن مفهوم پاکــی، اولی
ــه ایــن شــکل هــم  ــه آن فکــر می کنیــم. مطمئنــا کتاب مقــدس آن را ب ب
ــن  ــی، در بهتری ــال اخالق ــا کم ــا موضــوع پاکــی ی ــد. ام ــتفاده می کن اس
حالــت معنــای ثانــوی ایــن اصطــالح در کتاب مقــدس اســت.  وقتــی کــه 
ســرافین ســرود خواندنــد، آنهــا مفهومــی بســیار فراتــر از »پــاک، پــاک، 

ــد. ــان می کردن ــاک« را بی پ
معنــای اصلــی مقــدس »جــدا شــده« اســت، و از واژه ای قدیمــی بــه معنــی 
ــای  ــن معن ــم ای ــر بخواهی ــد. اگ ــده« می آی ــدا ش ــا »ج ــده« ی ــده ش »بری
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ــان امــروزی ترجمــه کنیــم، کلمــۀ مــا »برشــی جــدا«  ــه زب اساســی را ب
ــاالی  ــی از ب ــر از آن، »برش ــی دقیق ت ــی حت ــاال معنای ــود. احتم ــد ب خواه
چیــزی« اســت. وقتــی لبــاس یــا کاالیــی دیگــر را می یابیــم کــه ممتــاز 
ــه  ــم ک ــتفاده می کنی ــارت اس ــن عب ــی دارد، از ای ــری واالی ــت و برت اس

»برشــی برتــر از بقیــه« اســت.
قدوســیت خــدا مفهومــی فراتــر از جــدا بــودن اســت. قدوســیت او متعالی 
ــود.«  ــی »صع ــه یعن ــع کلم ــای واق ــه معن ــی« ب ــت. واژة »تعال ــز هس نی
»فــرای محدودیت هــای معمــول« نیــز معنــی شــده اســت. متعالــی بــودن 
یعنــی صعــود بــه بــاالی چیــزی، باالتــر و فراتــر رفتــن از محدودیت هــا. 
ــارة  ــع درب ــم، در واق ــت می کنی ــدا صحب ــی خ ــورد تعال ــا در م ــی م وقت
ایــن صحبــت می کنیــم کــه او برتــر و مافــوق ماســت. تعالــی او عالــی 
بــودن و عظمــت مطلقــش را توصیــف می کنــد. از ایــن واژه بــرای نشــان 
دادن رابطــۀ خــدا بــا جهــان اســتفاده شــده اســت. او از جهــان واالتر اســت. 
او بــر جهــان قــدرت مطلــق دارد. جهــان بــر او قدرتی نــدارد. تعالــی، خدا 
ــی  ــد. او برش ــان می ده ــۀ او نش ــالل بلندمرتب ــد و ج ــت بی ح را در عظم

بی نهایــت برتــر از هــر چیــز دیگــری اســت.
ــه  ــت ک ــدان معناس ــد، ب ــدس می خوان ــدا را مق ــدس خ ــی کتاب مق وقت
خــدا از نظــر تعالــی، جــدا از بقیــه اســت. او بــه حــدی برتــر و باالتــر از 
ــودن  ــه نظــر می آیــد. مقــدس ب ــه ب ــه مــا بیگان مــا اســت کــه نســبت ب
یعنــی »چیــز دیگــری بــودن«؛ متفــاوت بــودن بــه نحــوی خــاص. همیــن 
ــه  ــت. ب ــده اس ــبت داده ش ــم نس ــی ه ــوارد زمین ــه م ــی ب ــای اساس معن
فهرســت زیــر کــه کتاب مقــدس، آنهــا را مقــدس خوانــده، دقــت کنیــد:
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قوم مقدس زمین مقدس  
روغن مسح مقدس سبت مقدس  

جشن مقدس مکان مقدس  
کشتزار مقدس جامۀ کتان مقدس  

آب مقدس خانۀ مقدس  
ِکشتی مقدس ده یِک مقدس  

شهر مقدس بخور مقدس  
کالم مقدس نان مقدس  

مقدسین بذر مقدس  
عهد مقدس                    قدس االقداس

جماعت مقدس

ــه مــا  ایــن فهرســت بــه هیــچ عنــوان جامــع نیســت. تنهــا می خواهــد ب
ــا  ــواع چیزه ــورد ان ــر خــدا در م نشــان دهــد کــه واژة مقــدس عــالوه ب
ــدس  ــن، واژة مق ــن عناوی ــر کــدام از ای ــه اســت. در ه ــه کار رفت ــز ب نی
ــه  ــه کار رفت ــی ب ــوی و اخالق ــت معن ــه جــز کیفی ــزی ب ــان چی ــرای بی ب
اســت. چیزهایــی کــه مقــدس خوانــده شــده اند، چیزهایــی هســتند کــه بــا 
ــرای هدفــی جــدا شــده اند. آنهــا از چیزهــای عــادی  تفکیــک از بقیــه، ب

ــده اند.  ــش ش ــدا و خدمت ــف خ ــدا، و وق ج
ــتند.  ــدس نیس ــود مق ــودی خ ــه خ ــت، ب ــن فهرس ــور در ای ــوارد مذک م
بــرای ایکنــه مقــدس شــوند، بایــد ابتــدا توســط خــدا وقــف یــا تقدیــس 
شــوند. فقــط خداســت کــه قدوســیتش از خــود اوســت. فقــط خداســت 
ــد  ــه می توان ــت ک ــط خداس ــد. فق ــس کن ــزی را تقدی ــد چی ــه می توان ک
بــا یــک لمــس، چیــزی را تقدیــس کــرده و آن را از چیــزی عــادی بــه 
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چیــزی خــاص، متفــاوت و جــدا شــده تبدیــل کنــد.
توجــه کنیــد کــه عهــد عتیــق چگونــه اشــیای تقدیس شــده را مــورد توجه 
قــرار می دهــد. هرچــه مقــدس اســت، شــخصیتی خــاص دارد. از اشــیای 
معمولــی جــدا شــده اســت. نبایــد لمــس شــود؛ نبایــد خــورده شــود؛ نباید 

بــرای مصــارف عمومــی از آن اســتفاده کــرد. آنهــا مخصوص هســتند.
پاکــی چــه زمــان پــا بــه عرصــه می گــذارد؟ مــا چنــان عــادت کرده ایــم 
قدوســیت را بــا پاکــی و کمــال اخالقــی برابــر بپنداریــم کــه هــر وقــت 
ــه دنبــال آن می گردیــم. وقتــی اجســام  واژة قدوســیت ظاهــر می شــود ب
ــی  ــرای پاک ــود، ب ــیده می ش ــدس بخش ــا تق ــه آنه ــوند، ب ــس می ش تقدی
ــد  ــود. بای ــتفاده ش ــاک اس ــی پ ــه طریق ــا ب ــد از آنه ــوند. بای ــدا می ش ج
ــدة پاکــی هــم  همانطــور کــه نشــانگر جداشــدگی هســتند، منعکس کنن
باشــند. پاکــی از قدوســیت مجــزا نیســت؛ بلکــه در آن موجــود اســت. 
نکتــه ای کــه بایــد بــه یــاد داشــته باشــیم ایــن اســت کــه قدوســیت بــه 
ــی بیشــتر از آن  پاکــی محــدود نمی شــود. پاکــی را در خــود دارد و خیل
ــی اســت. ــی اســت. یــک پاکــی متعال را شــامل می شــود. پاکــی و تعال

ــا  ــم، ب ــتفاده می کنی ــدا اس ــف خ ــرای توصی ــدس ب ــی از واژة مق وقت
ــتی  ــا فهرس ــدا را ب ــوال خ ــا معم ــم. م ــورد می کنی ــر برخ ــکلی دیگ مش
پرکیفیــت و مشــخصه هایی کــه خصوصیــات او هســتند، صــدا می زنیــم. 
ــت  ــد، محب ــز را می دان ــه چی ــت، او هم ــدا روح اس ــم خ ــا می گویی م
ــه  ــم ک ــل داری ــره. تمای ــت و غی ــنده اس ــم، و بخش ــادل، رحی ــت، ع اس
ــات  ــِد خصوصی ــت بلن ــه فهرس ــی ب ــوان خصوصیت ــه عن ــیت را ب قدوس
ــرده  ــه کار ب ــرای خــدا ب ــی وقتــی واژة مقــدس ب خــدا اضافــه کنیــم. ول
ــوان  ــه عن ــد. ایــن واژه ب می شــود، مشــخصۀ خاصــی را توصیــف نمی کن
مترادفــی بــرای خداونــدی او بــه کار رفتــه اســت. ایــن بــدان معناســت 
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ــد.  ــا را متوجــه همــۀ آنچــه کــه خــدا هســت می کن کــه واژة مقــدس م
بــه مــا یــادآوری می کنــد کــه محبــت او محبتــی مقــدس اســت؛ عدالــت 
او عدالتــی مقــدس اســت؛ رحمــت او رحمتــی مقــدس اســت؛ معرفــت او 

ــی مقــدس اســت؛ روح او روحــی مقــدس اســت. معرفت
ــن  ــه ای ــد، ب ــی خــدا می کن ــا را متوجــه تعال ــدس م ــم کــه واژة مق دیدی
ــدا  ــه خ ــم ک ــت. و دیدی ــان اس ــر از جه ــر و فرات ــه او باالت ــوم ک مفه
ــرای خــود جــدا و  ــان ب ــن جه ــزی را در ای ــزول کــرده و چی ــد ن می توان
تقدیــس کنــد. لمــس او بــر چیزهــای معمولــی، آنهــا را ناگهــان بــه چیزی 
غیــر معمــول و خــاص تبدیــل می کنــد. یــک بــار دیگــر می گوییــم کــه 
هیــچ چیــز در ایــن جهــان بــه خــودی خــود مقــدس نیســت. فقــط خــدا 
ــس  ــد تقدی ــدا می توان ــط خ ــازد. فق ــدس بس ــزی را مق ــت چی ــادر اس ق

کنــد.
ــم، مرتکــب  ــی را کــه مقــدس نیســتند، مقــدس می خوانی وقتــی چیزهای
ــت،  ــرام، هیب ــی را احت ــای معمول ــا چیزه ــاه بت پرســتی می شــویم. م گن
ــت.  ــد اس ــتۀ خداون ــط شایس ــه فق ــم ک ــتایش می کنی ــتش و س پرس

ــت. ــتی اس ــر بت پرس ــق، جوه ــای خال ــه ج ــوق ب ــتش مخل پرس
ــتند. بعضــی  ــر منفعــت داش ــت، شــغلی پ ــازندگان ب ــم، س ــام قدی در ای
ــنگ، و  ــر از س ــی دیگ ــد، بعض ــده بودن ــاخته ش ــوب س ــا از چ از بت ه
بعضــی از آهــن آالت قیمتــی. شــخص بت ســاز، بــه بــازار می رفــت و بــا 
خریــد بهتریــن مصالــح، بــه کارگاهــش بــاز می گشــت تــا بــه پیشــه اش 
ــح  ــکل دادن مصال ــه ش ــی را ب ــاعت های طوالن ــد. او س ــغول باش مش
می گذرانــد، از بهتریــن ابــزارش اســتفاده می کــرد، و وقتــی کارش تمــام 
می شــد، مغــازه اش را جــارو زده و ابزارآالتــش را در قفســه می گذاشــت. 
ســپس او در مقابــل بتــی کــه خــودش ســاخته اســت، زانــو زده و بــا بــت 
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ــا تکــه ســنگ را  ــا یــک تکــه چــوب و ی ــت ب ــد. صحب صحبــت می کن
ــی  ــود جواب ــادر نب ــود او را بشــنود. ق ــد. آن شــی ممکــن نب تصــور کنی
ــوان  ــاکت و نات ــگ، س ــر، ُگن ــد. َک ــش کن ــت کمک ــد. و نمی توانس بده
ــیا را  ــتند و آن اش ــدس می دانس ــا را مق ــردم آنه ــال م ــن ح ــا ای ــود. ب ب

می پرســتیدند.
ــی  ــا اشــکال چوب ــد. آنه ــه بودن بعضــی از بت پرســتان پیشــرفته تر از بقی
ــتش  ــه پرس ــروع ب ــه ش ــتیدند. بلک ــوش را نمی پرس ــای منق ــا تیره و ی
خورشــید و مــاه و یــا حتــی نظریه هــای عجیــب کردنــد. ولــی خورشــید 
هــم مخلــوق اســت. هیــچ چیــِز افضــل و مقــدس در مــاه وجــود نــدارد. 
ایــن چیزهــا همــه بخشــی از طبیعــت هســتند. همــۀ آنهــا آفریده شــده اند. 
ــوق  ــش از مخل ــزی بی ــا چی ــا آنه ــند، ام ــرا باش ــا گی ــت آنه ــن اس ممک

نیســتند. مقــدس نیســتند.
پرســتش یــک بــت، مقــدس خوانــدن چیــزی اســت کــه مقــدس نیســت. 
ــازد  ــدس بس ــد مق ــه می توان ــت ک ــط خداس ــه فق ــد ک ــاد آوری ــه ی ب
ــا  ــا و ی ــم عش ــان مراس ــزاری، ن ــی خدمت گ ــد. )وقت ــدس ببخش و تق
ازدواجــی را »تقدیــس« می کنــد، بدیــن معنیســت کــه او تنهــا اعالم گــر 
ــه  ــت. اینگون ــرده اس ــس ک ــدا آن را تقدی ــه خ ــت ک ــت اس ــن حقیق ای
تقدیس کردن هــا بــرای انســان مجــاز اســت.( وقتــی یــک انســان ســعی 
ــس نکــرده  ــه خــدا آن را تقدی ــد ک ــس کن ــزی را تقدی ــه چی ــد ک می کن
اســت، عمــل تقدیــس او واقعــی و درســت نیســت. ایــن عمــل، بی حرمتی 

و بت پرســتی محســوب می شــود.
یــک پژوهشــگر آلمانــی، در اوایــل قــرن بیســتم مطالعــه ای غیــر معمــول 
ــخص  ــام آن ش ــرد. ن ــاز ک ــدس« آغ ــوم »مق ــورد مفه ــب را در م و جال
رادولــف اُتــو )Rudolf Otto( بــود. اُتــو ســعی کــرد کــه مفهــوم مقدس 
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را از نظــر علمــی مطالعــه کنــد. او رفتــار مــردم را از طریق علمــی مطالعه 
ــا  ــی ب ــگام رویاروی ــف را در هن ــای مختل ــردم فرهنگ ه ــار م ــرد. رفت ک
چیزهایــی را آزمــود کــه آنهــا را مقــدس می داننــد. او احساســات مــردم 

در هنــگام مالقــات بــا »مقــدس« را کاوش کــرد.
اولیــن یافتــۀ مهــم اُتــو ایــن بــود کــه مــردم در توصیــف مقــدس دچــار 
مشــکل می شــوند. اُتــو متوجــه شــد کــه بــا اینکــه چیزهایــی هســت کــه 
ــده  ــِب باقی مان ــی از مطال ــی بعض ــت، ول ــدس گف ــارة مق ــوان درب می ت
ــر  ــه خاط ــه ب ــد. ن ــاکام می گذارن ــف آن را ن ــه توصی ــد ک ــود دارن وج
ــل کــه  ــن دلی ــه ای ــه؛ بیشــتر ب ــی نیســت، ن ــن موضــوع عقالن اینکــه ای
مــاورای عقــل، و فراتــر از محدودیت هــای عقلــی ماســت. چیــزی بیشــتر 
ــان آن  ــه بی ــادر ب ــات ق ــه کلم ــه اســت ک ــۀ انســانی در آن نهفت از تجرب
نیســتند. ایــن همــان چیــزی بــود کــه اُتــو آن را نوعــی »اامتیــاز« خوانــد. 
ــِی مقــدس اســت کــه مــردم بــرای توضیــح آن  امتیــاز، آن جــزء روحان
دنبــال لغــت مناســب می گردنــد. آن جــزء روحانــِی مقــدس کــه توضیــح 

ــذارد. ــاکام می گ آن را ن
ــرد. او آن را میســتِریوم  ــداع ک ــدس اب ــرای مق ــد ب ــو اصطالحــی جدی اُت
تِرمِنــدوم )mysterium tremendum(خوانــد، کــه ترجمــۀ ســادة آن 

»ِســّر عظیــم« اســت. اُتــو آن را اینگونــه توصیــف کــرد:

ــی  ــد جریان ــر، مانن ــوی دیگ ــه س ــویی ب ــد از س ــاس می توان ــن احس ای
ــوذ  ــن نف ــتش، در ذه ــش از پرس ــی آرامش بخ ــا حالت ــد و ب ــف باش لطی
کنــد. می توانــد بــه حالتــی پایــا درآمــده و بخشــی از رفتــار روح شــود؛ 
پیوســته آنچنــان کــه بــود، پرهیجــان، بــا جنــب و جــوش، و طنین انــداز، 
ــی  ــر مذهب ــز« و غی ــت »کفرآمی ــه حال ــرود و روح ب ــن ب ــا اینکــه از بی ت
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خــود برگــردد. ممکــن اســت بــا جوانــه زدن ناگهانــی اش از اعمــاق روح، 
بــه رشــد خــود کــه بــا تشــنج همــراه اســت ادامــه دهــد، یــا بــه هیجانات 
غریــب، سرمســتی دیوانــه وار، و یــا خلســه بیانجامــد. نــوع شــیطانی هــم 
دارد کــه شــخص را بــه وحشــت مهیــب و لــرزش وا مــی دارد. کــه ظهــور 
ــزی  ــه چی ــد ب ــم می توان ــاز ه ــی ب ــیانه ای دارد، ول ــام و وحش ــۀ خ اولی
زیبــا، خالــص و پــر جــالل منتهــی شــود. می توانــد خامــوش، متزلــزل، و 
ســکوت فروتنانــۀ مخلــوق در حضــور کســی یــا چیــزی باشــد. در حضور 
ــات اســت  ــر از همــۀ مخلوق ــان و برت ــل بی ــر قاب آنچــه اســرارآمیز و غی

باشــد.
ــورد  ــد در م ــا ایجــاد می کن ــدس« در م ــه »مق ــِل ترســی ک ــه دلی ــو، ب اُت
ــو  ــا را از وحشــت ممل ــم( صحبــت می کــرد. مقــدس، م ــدوم )عظی تِرمِن
ــخ زد« و  ــم ی ــد: »خــون در رگ های ــی مانن ــا از اصطالحات ــازد. و م می س

ــم. ــور شــد!« اســتفاده می کنی ــور م ــا »پوســتم م ی
بــه نمونــه ای از ســرودهای ســیاه پوســتان بیندیشــیم: »آیــا آنجــا بــودی 
وقتــی خداونــدم را مصلــوب کردنــد؟« بندگــردان ایــن ســرود می گویــد: 
ــد.« مــا مایلیــم آمیــزه ای  ــد... می لرزان ــد... می لرزان  »گاهــی مــرا می لرزان
ــه  ــال ک ــن ح ــیم. در عی ــته باش ــدوس داش ــه ق ــبت ب ــات نس از احساس
مجــذوب آن هســتیم، می خواهیــم آن را پــس بزنیــم و از خــود دور کنیــم: 
بــه نظــر می رســد کــه مــا قــادر نیســتیم تصمیــم بگیریــم کــه بــه کــدام 
ســو می خواهیــم برویــم. بخشــی از مــا مشــتاق قــدوس اســت، در حالــی 
ــا آن  کــه بخــش دیگــر مــا از آن متنفــر اســت. مــا قــادر بــه زندگــی ب

نیســتیم، ولــی بــدون آن هــم نمی توانیــم حیــات داشــته باشــیم.
ــا ارواح و  ــا ب ــورد م ــرز برخ ــبیه ط ــدوس ش ــا ق ــا ب ــورد م ــرز برخ ط
ــش  ــود خواه ــادر خ ــدر و م ــا از پ ــت. بچه ه ــناک اس ــای ترس فیلم ه
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ــا  ــد ت ــف کنن ــناک تعری ــتان های ترس ــا داس ــرای آنه ــه ب ــد ک می کنن
ــد  ــش می کنن ــا خواه ــه از آنه ــوند ک ــت زده می ش ــدر وحش ــه آنق اینک
داســتان را متوقــف کننــد. مــن از بــردن همســرم بــرای تماشــای فیلم های 
ترســناک متنفــرم. او تــا زمانــی کــه فیلم شــروع نشــده مشــتاق تماشــای 
ــش اســت. هــر  ــم کــه مشــتاق ندیدن ــر بگوی ــا شــاید بهت آن اســت - ی
ــرد  ــن را می گی ــازوی م ــم. اول او ب ــی می کنی ــی را ط ــیر ثابت ــه مس دفع
ــه فــرو کــردن انگشــتانش در گوشــتم می کنــد. تنهــا زمــان  و شــروع ب
ــا  ــد ت ــن را ول می کن ــازوی م ــه او ب ــت ک ــی اس ــن، وقت ــتراحت م اس
بــا هــر دو دســتش چشــمانش را بپوشــاند. در قــدم بعــدی، او صندلــی را 
تــرک می کنــد و بــه انتهــای ســالن ســینما مــی رود. جایــی کــه می توانــد 
بــه دیــوار تکیــه دهــد و مطمئــن باشــد کــه هیــچ چیــزی از پشــت بــه 
او حملــه نخواهــد کــرد. قــدم نهایــی ایــن اســت کــه او ســالن را تــرک 
ــد  ــال او می گوی ــن ح ــا ای ــرد. ب ــاه می ب ــار پن ــالن انتظ ــه س ــد و ب می کن
کــه دوســت دارد بــه تماشــای فیلــم ترســناک بــرود. )درایــن امــر بایــد 

توضیحــی االهیاتــی وجــود داشــته باشــد.(
شــاید بهتریــن نمونــۀ عجیــِب تجلــِی احساســاِت مختلــط مــردم نســبت 
ــده شــود. قبــل از اختــراع تلویزیــون،  ــو دی ــه قــدوس، در دنیــای رادی ب
ــا از ســریال های  ــد. م برنامه هــای رادیویــی، اوج ســرگرمِی خانه هــا بودن
آبکــی روزانــه کــه توســط شــرکت های تولیــد صابــون حمایــت 
می شــدند لــذت می بردیــم. حمایــت شــرکت دوز )Duz، یــک شــرکت 
ــی  ــریال آبک ــک س ــز« )Ma Perkins، ی ــا پرکین ــون(، »م ــد صاب تولی
ــا داد.  ــه م ــد( را ب ــش می ش ــا 1949 پخ ــال های 1933 ت ــن س ــه مابی ک
ــرد«،  ــک م ــوادة ی ــا«، »خان ــۀ م ــنبۀ دختران ــر »یکش ــرکت های دیگ ش

ــد. ــه مــا دادن ــز و همســرش« و تعــدادی دیگــر را ب ــزو جون لوِرن
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ــد، ماننــد: جنگجــوی  برنامه هــای عصــر بیشــتر برنامه هــای اَکِشــن بودن
ــای  ــره. برنامه ه ــگان و غی ــاپ َهری ــد، ه ــی ِج ــوپرَمن، تِنِس ــا، س تنه
ــتِرز،  ــگ باس ــد: َگن ــرارآمیز مانن ــای اس ــتر برنامه ه ــن بیش ــوب م محب

ــد. ــپِنس بودن ــایه، و ساس س
ــا صــدای جیــر جیــر بــاز شــدن یــک در آغــاز  ترســناک ترین برنامــه  ب
ــری  ــود. تصوی ــیاه ب ــه تخته س ــیدن ب ــن  کش ــدای ناخ ــل ص ــد. مث می ش
ــاد  ــم ایج ــی را در ذهن ــکل قدیم ــک در طاقی ش ــدن ی ــاز ش ــبیه ب ش
ــود  ــراه ب ــتان هم ــدای راوی داس ــا ص ــر در ب ــر جی ــدای جی ــرد. ص می ک

.)Inner Sanctum( »کــه می گفــت: »درون خلوتــگاه
چــه چیــز ترســناکی در ایــن عبــارت نهفتــه اســت؟ معنــی ایــن عبــارت 
چیســت؟ معنــی ســادة درون خلوتــگاه یعنــی »داخــِل قدس«. هیــچ چیزی 
ــه  ــا را ب ــه م ــت ک ــن نیس ــتناک تر از ای ــناک تر و وحش ــا ترس ــرای م ب
ــم  ــدن می کنی ــه لرزی ــا شــروع ب ــد. اینجاســت کــه م ــدس ببرن داخــل ق

ــد. ــه حضــور »ســّر عظیــم« برده ان ــا را ب چــون م
ــتوس«  ــن »آگوس ــدوس در واژة التی ــدای ق ــرارآمیز خ ــات اس خصوصی
ــن  ــبت دادن ای ــا نس ــه ب ــیحیان اولی ــت. مس ــود اس )augustus( موج
ــود کــه لقــب  ــق آن نب ــه قیصــر مشــکل داشــتند، هیچکــس الی لقــب ب
ــرای اینکــه کســی آگوســتوس شــود  ــه خــود بگیــرد. ب آگوســتوس را ب
ــی، فقــط خداســت کــه  ــر هیبــت باشــد. و در مفهــوم نهای می بایســت ُپ

مهیــب اســت.
ــه  ــت ک ــدوس، او دریاف ــارة ق ــانی درب ــۀ انس ــو از تجرب ــۀ اُت در مطالع
ــا قــدوس، احســاِس قــوی  شــفاف ترین احســاس در زمــان رویارویــی ب
و در برگیرنــدة مخلــوق بــودن اســت. یعنــی وقتــی مــا متوجــه می شــویم 
کــه در حضــور خــدا هســتیم، درِک مخلــوق بودن مــان بــه باالتریــن حــد 
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ــق  ــه نامطل ــم، ب ــات می کنی ــق را مالق ــا مطل ــی م ــد. وقت ــود می رس خ
بــودن خودمــان پــی می بریــم. وقتــی نامحــدود را مالقــات می کنیــم، بــه 
ــم،  ــات می کنی ــر را مالق ــی فناناپذی ــم. وقت ــی می بری محدودیــت خــود پ
بــه فانــی بــودن خــود پــی می بریــم. مالقــات خــدا مطالعــه ای قــوی در 

تضادهــا اســت.  
ــه  ــه اش ب ــا و گالی ــه ارمی ــز اســت. ب ــا خــدا تامل برانگی ــا ب تضادهــای م
خــدا بیاندیشــید: »ای خداونــد، مــرا فریفتــی پــس فریفتــه شــدم. از مــن 

زورآورتــر بــودی و غالــب شــدی« )ارمیــا 7:20(.
ــاد  ــان ح ــت زب ــی لکن ــا از نوع ــه ارمی ــد ک ــر می رس ــه نظ ــا ب در اینج
ــالح  ــه اصط ــاه دارد و ب ــی کوت ــدس بیان ــوال کتاب مق ــرد. معم ــج می ب رن
کم گــوی اســت. ارمیــا ایــن قانــون را شکســت و بــا صــرف وقــت، آنچــه 
ــی، و  ــرا فریفت ــد: »م ــد. او می گوی ــح می ده ــت را توضی ــلم اس ــه مس ک
مــن فریفتــه شــدم.« آخریــن عبــارت، اســراف واژگان اســت. البتــه کــه 
ارمیــا فریفتــه شــده اســت. اگــر خــدا او را فریفتــه، چگونه او می توانســت 
چیــزی بــه جــز فریفتــه شــده باشــد؟ اگــر خــدا بــر او غالــب آمــد، چگونه 

او می توانســت چیــز دیگــری بــه جــز مغلــوب باشــد؟
امــا شــاید ارمیــا می خواهــد مطمئــن شــود کــه خــدا گالیــۀ او را شــنیده 
ــت،  ــد اس ــانگر تاکی ــه نش ــری ک ــرار عب ــیوة تک ــاید او از ش ــت. ش اس
اســتفاده می کنــد. ارمیــا فریفتــه شــده و مغلــوب بــود. او خــود را درمانــده 
ــن  ــرد. در ای ــد احســاس می ک ــق خداون ــدرت مطل ــر ق ــوان در براب و نات

لحظــه، ارمیــا کامــال بــه مخلــوق بودنــش پــی بــرده بــود.
یــادآوری اینکــه مــا مخلــوق هســتیم همیشــه خوشــایند نیســت. کلمــات 
ــوند: »و  ــاک می ش ــا پ ــن م ــختی از ذه ــه س ــیطان ب ــی ش ــۀ اصل وسوس
ــن دروغ  ــم ای ــا مایلی ــش 3: 5(. م ــد« )پیدای ــد ش ــدا خواهی ــد خ مانن
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ــم. اگــر می توانســتیم  ــاور کنی ــب ب ــم قل وحشــتناک شــیطان را از صمی
ــل مقاومــت و  ــر قاب ــاه، غی ــر، عــاری از گن ماننــد خــدا باشــیم، فناناپذی
صاحــب قدرت هــای زیــادی می شــدیم کــه در حــال حاضــر فاقــد آنهــا 

هســتیم.
ــم،  ــران را می بینی ــرگ دیگ ــی م ــاند. وقت ــا را می ترس ــوال م ــرگ معم م
ــود.  ــازه می ش ــان ت ــی هســتیم در ذهن م ــم فان ــا ه ــه م ــت ک ــن واقعی ای
ــن فکــری اســت کــه دوســت  ــد. ای روزی مــرگ ســراغ مان خواهــد آم
ــا  ــران، ب ــرِگ دیگ ــی م ــم. وقت ــاک کنی ــان پ ــم آن را از ذهن م داری
بی رحمــی و ســرزده وارد زندگی های مــان می شــود و آنچــه را کــه 
روزی در زمــان نامشــخص، بایــد بــا آن روبــرو شــویم بــه مــا یــادآوری 
ــا  ــه م ــان را ب ــوق بودن م ــرگ، مخل ــویم. م ــت می ش ــد، ناراح می کن
ــا همــۀ ترســناک بودنــش  ــا ایــن وجــود، مــرگ ب یــادآوری می کنــد. ب
در مقابــل مالقــات بــا خــدای قــدوس هیــچ بــه حســاب می آیــد. وقتــی 
بــا او روبــرو شــویم، همــۀ مخلــوق بودن مــان بــر ســرمان خــراب خواهــد 
شــد. و افــکار واهــی ای کــه نســبت بــه خودمــان داشــتیم را، توهــم نیمچه 
خــدا بودن مــان، موجــودات روحانــی کوچکــی کــه ســعی مــی کننــد تــا 

ابــد زنــده بماننــد را ُخــرد خواهــد کــرد.
ــاه هســتیم.  ــا بی پن ــواع ترس ه ــل ان ــی، در مقاب ــات فان ــب مخلوق در قال
ــه  ــردم از گرب ــی از م ــتیم. بعض ــوش هس ــاک و مش ــخاصی بیمن ــا اش م
می ترســند، بعضــی دیگــر از مــار، بعضــی دیگــر از مناطــق شــلوغ و یــا 
ــا را  ــی م ــد و آرامــش درون ــا را تحلیــل می برن ارتفــاع. ایــن ترس هــا م

ــد. ــم می زنن ــر ه ب
تــرس خاصــی وجــود دارد کــه همــۀ مــا از آن رنــج می بریــم، و ِزنوفوبیــا 
ــرت(  ــواردی نف ــا در م ــرس )ی ــا ت ــام دارد. ِزنوفوبی )Xenophobia( ن
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نســبت بــه افــراد غریبــه و یــا هــر چیزی ســت کــه نســبت بــه مــا غریــب 
ــن  ــن و بیگانه تری ــای ماســت. او غریبه تری ــت ِزنوفوبی اســت. خــدا، نهای

فــرد بــرای ماســت. او مقــدس اســت و مــا نیســتیم.
مــا از خــدا می ترســیم چــون او مقــدس اســت. تــرس مــا، تــرس ســالمی 
نیســت کــه کتاب مقــدس مــا را تشــویق بــه داشــتن آن می کنــد. ترســی 
بــرای بقــا و هراســی وحشــت زا اســت. خداونــد برای مــان بیــش از حــد 
ــته های  ــا خواس ــت. او از م ــب اس ــد مهی ــش از ح ــت؛ او بی ــم اس عظی
دشــواری دارد. او بیگانــه ای اســرارآمیز اســت کــه امنیــت شــخصی مــا را 
تهدیــد می کنــد. در حضــور او بــه لــرزه می افتیــم. مالقــات رو در رو بــا 

او می توانــد بزرگتریــن آســیبی باشــد کــه بــه مــا برســد.

اجازه دهیم تا قدوسیت خدا،زندگی های مان را لمس کند
در حالــی کــه بــه آنچــه دربــارة قدوســیت خــدا آموختیــد و دوباره کشــف 
ــه  ــد. از دفترچ ــخ دهی ــواالت پاس ــن س ــه ای ــد، ب ــر می کنی ــد فک کردی
ــا  ــا ب ــتن آنه ــان گذاش ــا در می ــخ های تان ی ــت پاس ــرای ثب ــتی ب یادداش

یــک دوســت اســتفاده کنیــد.
1. از چه نظر خداوند برای شما، ِسّری مهیب است؟

2. آیا اسرارآمیز بودن خدا شما را آرام می کند یا می ترساند؟
ــّر قدوســیت خــدا بیشــتر آشــنا می شــوید، چــه  ــا ِس ــی کــه ب 3. در حال

ــد؟ ــان می آموزی ــارة خودت ــی درب چیزهای
ــد  ــّر قدوســیتش خواهی ــه خاطــر ِس ــه خــدا را ب ــی چگون ــۀ آت 4. در هفت

ــتید؟ پرس



4

آسیب های قدوسیت
همانطور که کتاب مقدس به طور مدام نشان می دهد، این 
ترس و حیرت است که انسان های مقدس هرگاه حضور 
خدا را مشاهده می کردند آنها را تحت تاثیر قرار می داد و 
غرق می کرد... انسان ها تا زمانی که خود را در تقابل با 
عظمت خدا قرار ندهند، هرگز به درستی به ناچیز بودن 

خود پی نمی برند.

ژان کالون
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شبی تاریک و طوفانی بود.
مدت هــا انتظــار کشــیده بــودم تــا داســتانی بــا ایــن بیــان کالســیک را 
ــورد سوءاســتفاده  ــا حــدی م ــن فصــل ت ــن ای ــۀ آغازی ــم. جمل آغــاز کن
قــرار گرفتــه کــه بعضــی از دوســتان اهــل ادبیــات، انجمنــی را بــه اســم 
ــاله  ــه س ــا هم ــد. آنه ــیس کرده ان ــی تاس ــک و طوفان ــب تاری ــن ش انجم
ــه در نظــر  ــا مقال ــاب ی ــن کت ــن ســطور آغازی ــرای بدتری ــزه ای را ب جای

می گیرنــد.
احتمــاال زمانــی کــه مرقــس انجیــل خــود را نوشــت، انجمِن شــب تاریک 
و طوفانــی وجــود داشــت! دقــت کنیــد چگونــه او موضــوع آرام کــردن 
ــام،  ــت ش ــان روز وق ــد: »و در هم ــاز می کن ــی را آغ ــط عیس ــا توس دری

بدیشــان گفــت: ”بــه کنــار دیگــر عبــور کنیــم“« )مرقــس 4: 35(.
عیســی و شــاگردانش در جلیــل بودنــد. عیســی جمعیتــی را کنــار دریاچۀ 
بــزرگ معــروف بــه دریــای جلیــل، تعلیــم داده بــود؛ جایــی کــه یکــی 
ــر  ــوزه ای را در ب ــه ح ــت. دریاچ ــی اس ــای طبیع ــن مکان ه از زیباتری
ــا احاطــه شــده اســت. آب شــیرین آن یکــی از  ــا کوه ه ــه ب ــرد ک می گی
مهم تریــن منابــع درآمــد در مناطــق خشــک روســتایِی فلســطین اســت.

شــاگردان، ماهیگیــران ماهــر و کهنــه کار آن دریاچــه بودنــد. بــا تغییــرات 
ــل  ــل مث ــای جلی ــد. دری ــش آشــنا بودن دریاچــه، و حــاالت و زیبایی های
ــر  ــود. ه ــوض می ش ــدی ع ــه تن ــش ب ــه حالت ــت ک ــونگر اس ــی افس زن
دریانــوردی در آن منطقــه از بی ثباتــی آب ایــن دریاچــه خبــر داشــت. بــه 
علــت وجــود ایــن دریاچــه در محلــی خــاص و کوهســتانی، بیــن دریــای 
ــه و صحــرا، ایــن دریاچــه شــاهد تغییــرات ناگهانــی آب و هــوا  مدیتران
اســت. بادهــای شــدید می تواننــد آنچنــان بــر ســطح آن بوزنــد کــه گویــا 
از داخــل یــک قیــف می آینــد. ایــن بادهــا بــدون هشــدار ســر می زننــد 
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ــی  ــه طوفان ــه ب ــد ثانی ــرض چن ــه را در ع ــش دریاچ ــد آرام و می توانن
خروشــان تبدیــل کننــد. حتــی بــا وســایل پیشــرفتۀ امــروزی، بعضی هــا 
از تــرس مــرگ بــر اثــر خشــِم ُتنــِد دریــای جلیــل، از دریانــوردی در آن 

ــد. ــودداری می کنن خ
ــد، و نیــز  ــه نفــع شــاگردان تمــام شــد؛ آنهــا کار کشــته بودن دو چیــز ب
ــا گفــت کــه شــبانه  ــه آنه ــی عیســی ب ــا خــود داشــتند. وقت اســتاد را ب
بــه آن ســوی دریــا برونــد، شــاگردان ترســی احســاس نکردنــد. قایق هــا 
ــه  ــا شــروع ب ــرای ســفر حاضــر شــدند. ســپس دری ــاده کــرده و ب را آم
ــی  ــاگاه طوفان ــه ن ــد: »ک ــفته ش ــه آش ــوی دریاچ ــرد؛ بان ــی ک کج خلق
عظیــم از بــاد پدیــد آمــد و امــواج بــر کشــتی می خــورد، بــه قســمی کــه 

ــس 4: 37(. ــت« )مرق ــر می گش ب
آنچــه هــر جلیلــی از آن وحشــت داشــت، اتفــاق افتــاد. طوفــاِن غیرقابــل 
ــرد.  ــد می ک ــی تهدی ــه واژگون ــق را ب ــی رخ داد و شــدت آن قای پیش بین
ــد،  ــاب می ش ــل آب پرت ــه داخ ــم ب ــناگر ه ــن ش ــر قوی تری ــی اگ حت
ــد.  ــه بودن ــۀ کشــتی را محکــم گرفت ــه لب ــت نداشــت. هم ــارای مقاوم ی
ــق  ــک قای ــود. قایق شــان ی ــه حــدی کــه انگشتان شــان ســفید شــده ب ب
ــه و  ــود. آنهــا مثــل قایق هــای دو دکل ــی ب ماهیگیــری کوچــک و معمول
یــا اقیانوس پیمــا نبودنــد. چرخشــی ناگهانــی و یــا برخــورد موجــی بلنــد 
بــه قایــق می توانســت آنهــا را از بیــن ببــرد. آنهــا بــا دریــای خشــمگین 
می جنگیدنــد و ســعی می کردنــد کــه قایــق را روی موج هــا نگــه 
دارنــد. شــاید در اینجــا بــود کــه دعــای دریانــوردان بــرای بــار اول بیــان 
شــد: »ای خداونــد، دریــای تــو بســیار عظیــم اســت و قایــق مــن بســیار 

کوچــک.«
عیســی در قســمت عقــب قایــق خوابیــده بــود، و داشــت چــرت مــی زد. 
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ــا  ــدید، در هواپیم ــاِن ش ــده ام. در طوف ــن را دی ــابه ای ــاری مش ــن رفت م
بــوده ام. کاهــش ارتفــاع ناگهانــی کــه هواپیمــا را ماننــد ســنگی در حــال 
ســقوط، صدهــا متــر پاییــن مــی آورد و معــده ام را بــه ســقف می چســباند 
را تجربــه کــرده ام. فریــاد مســافران وحشــت زده و مهمــان داران را در مــرز 
ــاری  ــی کن ــردی در صندل ــدت، م ــن م ــۀ ای ــده ام - و در هم وحشــت دی
ــه،  ــت او را گرفت ــم می خواس ــود. دل ــواب ب ــی در خ ــل کودک ــن، مث م
ــی  ــی کم ــکلی داری؟ نمی خواه ــه مش ــم »چ ــم و از او بپرس ــش ده تکان

بترســی؟«
کتاب مقــدس می گویــد کــه عیســی روی بالشــی خوابیــده بــود. در حالــی 
کــه بقیــه مضطــرب بودنــد، عیســی بــا آرامــش در حــال ُچــرت زدن بود. 
شــاگردان آزرده بودنــد. احساس شــان ترکیبــی از تــرس و عصبانیــت بود. 
رفتنــد تــا عیســی را بیــدار کننــد. نمی دانــم انتظارشــان از عیســی نســبت 
ــا  ــه آنه ــد ک ــنی می گوی ــه روش ــدس ب ــود. کتاب مق ــه ب ــرایط چ ــه ش ب
ــر نظــر  ــا از ه انتظــار آنچــه مســیح انجــام داد را نداشــتند. شــرایط آنه
ناامیدکننــده بــود. امــواج هــر لحظــه بزرگ تــر و خروشــان تر می شــدند.

شــاگردان از آنچــه عیســی قــرار بــود انجــام دهــد خبــر نداشــتند. آنهــا 
ماننــد مــردم معمولــی بودنــد. وقتــی مــردم در خطــر هســتند، وقتــی در 
ــود  ــر خ ــه راهب ــه ب ــا بالفاصل ــد، آنه ــه کنن ــد چ ــاده و نمی دانن خطــر افت
ــدم بعــدی چیســت؛  ــد ق ــر اســت کــه بدان ــد. وظیفــۀ راهب ــگاه می کنن ن
ــدار  ــس او را بی ــر نیســت. »پ ــدی امکان پذی ــدم بع ــه ق ــی ک ــی زمان حت
کــرده گفتنــد، ای اســتاد، آیــا تــو را باکــی نیســت کــه هــالک شــویم؟« 

ــس 4: 38(. )مرق
ایــن ســوال در واقــع یــک پرســش نبــود. یــک اتهــام بــود. ســوال آنهــا 
ــا نیســتی کــه در  ــد، »نگــران م ــع می گفتن ــود. در واق ــرده ب ــال در پ کام
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حــال غــرق شــدن هســتیم.« آنهــا پســر خــدا را بــه عــدم دلســوزی متهــم 
می کردنــد. حملــۀ ظالمانــۀ آنهــا بــه عیســی، کامــال شــبیه رفتــار رایــج 
ــردِم  ــکایات م ــه ش ــد ب ــر روز بای ــدا ه ــت. خ ــه خداس ــبت ب ــردم نس م
ناشــکر گــوش دهــد. آســمان توســط شــکایات پیاپــی مــردِم خشــمگین، 
ــترس«  ــل دس ــم«، و »غیرقاب ــان«، »ظال ــدا »نامهرب ــود. خ ــاران می ش بمب
ــدازة  ــه ان ــا را ب ــت خــود، م ــات محب ــرای اثب ــا ب ــده می شــود. گوی خوان

کافــی مــورد مِهــر قــرار نــداده اســت.
ــه »پرســش« شــاگردان  کتاب مقــدس چیــزی در مــورد پاســخ عیســی ب
نمی گویــد. پاســخ او از ســخنان گذشــت تــا بــه عمــل تبدیــل شــود. او 

ســخنانش را بــرای دریــا و طوفــان نگــه داشــت:
»در ســاعت او برخاســته، بــاد را نهیــب داد و بــه دریــا گفــت، ســاکن شــو 

و خامــوش بــاش! کــه بــاد ســاکن شــده، آرامــی کامــل پدیــد آمــد.
ــه  ــت ک ــون اس ــانید و چ ــن ترس ــه چنی ــر چ ــت: ”از به ــان را گف و ایش

ــس 4: 40-39(. ــد؟“« )مرق ــان نداری ایم
زندگــی عیســی، فــروغ معجــزات بــود. او آنقــدر معجــزه کــرد کــه مــا 
ــن  ــم ای ــویم. می توانی ــته ش ــا خس ــنیدن آنه ــادگی از ش ــه س ــم ب می توانی
داســتان را بخوانیــم و ســریعا بــه صفحــۀ بعــدی برســیم، بــدون اینکــه بــر 
ــن معجــزات  ــا در اینجــا یکــی از حیرت انگیزتری ــری بگــذارد. ام ــا اث م
عیســی را شــاهد هســتیم. اتفاقــی اســت کــه تاثیــر خاصــی بــر شــاگردان 
ــل وا  ــت و تام ــه وحش ــا را ب ــی آنه ــه حت ــود ک ــزه ای ب ــت. معج گذاش

داشــت.
عیســی نیــروی خشــمگین طبیعــت را بــا طنیــن صدایــش کنتــرل کــرد. 
او دعــا نکــرد. او از پــدر درخواســت نکــرد کــه آنهــا را از طوفــان رهایــی 
دهــد. او مســتقیما بــه شــرایط رســیدگی کــرد. یــک فرمــان االهــی صادر 
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ــش را  ــدای خالق ــاد ص ــرد. ب ــت ک ــت از او اطاع ــه طبیع ــرد. بالفاصل ک
ــاد متوقــف شــد.  شــنید. دریــا فرمــان خدایــش را شــناخت. بالفاصلــه ب
ــود و  ــده ب ــه ای ش ــد شیش ــا مانن ــود. دری ــوا نب ــم در ه ــیمی ه ــی نس حت

کوچکتریــن موجــی در آن نبــود.
بــه واکنــش شــاگردان توجــه کنیــد. دریــا حــاال آرام بــود، ولی آنهــا هنوز 
مشــوش بودنــد: »پــس بی نهایــت ترســان شــده، بــه یکدیگــر گفتنــد، این 
کیســت کــه بــاد و دریــا هــم او را اطاعــت می کننــد؟« )مرقــس 4: 41(.

در اینجــا الگویــی عجیــب دیــده می شــود. اینکــه دریــا و طوفان خروشــان 
شــاگردان را وحشــت زده می کــرد دور از انتظــار نبــود. ولــی وقتــی خطــر 
ــه نظــر می رســید کــه تــرس آنهــا بایــد  رفــع و دریــا آرام شــده بــود، ب
بــا برطــرف شــدن طوفــان از بیــن می رفــت. ولــی اینگونــه نشــد. حــاال 
کــه دریــا آرام شــده بــود، تــرس شــاگردان بیشــتر از قبــل بــود. درک مــا 

از ایــن مطلــب چیســت؟
پــدِر روانپزشــکی نویــن، زیگمونــد فروید نام داشــت و بــاورش را اینگونه 
ــه  ــن را از ترســی کــه نســبت ب ــان کــرد کــه انســان ها مذهــب و دی بی
طبیعــت دارنــد خلــق می کننــد. مــا در هنــگام زلزلــه، ســیل، یــا بالیــی 
مخــرب، خــود را درمانــده می یابیــم. بنابرایــن فرویــد چنیــن گفــت کــه 
ــا قــدرت دارد.  ــه، ســیل و بالی ــر زلزل مــا خدایــی خلــق می کنیــم کــه ب
ــم  ــم. می توانی ــت کنی ــا او صحب ــم ب ــا می توانی ــت و م ــخص اس ــدا ش خ
بکوشــیم بــا او معاملــه کنیــم. می توانیــم از او درخواســت کنیــم کــه مــا 
ــه  ــم از زلزل ــا نمی توانی را از نیروهــای مخــرِب طبیعــت نجــات دهــد. م
درخواســت کنیــم، بــا ســیل ها مذاکــره کنیــم و یــا بــا ســرطان معاملــه 
کنیــم. پــس تئــوری اینگونــه ادامــه می یابــد؛ مــا خــدا را ابــداع می کنیــم 

تــا مــا را در مواجهــه بــا مــوارد ترســناک یــاری کنــد.
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ــس از  ــه پ ــت ک ــن اس ــی ای ــتان کتاب مقدس ــن داس ــم در ای ــۀ مه نکت
برطــرف شــدن تهدیــد طوفــان، تــرس شــاگردان افزایــش یافــت. طوفــان 
ــا  ــان توســط عیســی آنه ــود. عمــل آرام کــردن طوف ــا را ترســانده ب آنه
را بیشــتر ترســاند. در قــدرت عیســی چیــز مخوفــی دیدنــد کــه هرگــز 
ــد. مــا  ــد. آنهــا در حضــور قــدوس بودن در قــدرت طبیعــت ندیــده بودن
کنجکاویــم بدانیــم فرویــد در این بــاره چــه چیــزی داشــت کــه بگویــد. 
ــناک تر  ــیت او ترس ــه قدوس ــد ک ــداع کنن ــی را اب ــاگردان خدای ــرا ش چ
ــا  ــۀ اول آنهــا را تحریــک کــرد ت از قــدرت طبیعتــی باشــد کــه در وهل
خدایــی بســازند؟ مــا می توانیــم افــرادی کــه خدایــی نامقــدس را ابــداع 
ــا  ــان مهی ــش را برای ش ــط آرام ــه فق ــی ک ــم؛ خدای ــد، درک کنی می کنن
کنــد. ولــی چــرا خدایــی ترســناک تر از زلزلــه، ســیل و یــا بالیــا؟ قربانــی 
ســیل شــدن یــا طعمــۀ ســرطان واقــع شــدن یــک چیــز اســت؛ به دســتان 

خــدای زنــده افتــادن چیــز دیگــری اســت.
ــق  ــرد، حقای ــا را آرام ک ــی دری ــه عیس ــس از اینک ــاگردان پ ــخنان ش س
ــت؟«  ــن کیس ــد »ای ــاد می زدن ــا فری ــد. آنه ــکار می کنن ــادی را آش زی
ــی -  ــز در انگلیس ــۀ کینگ جیم ــادل ترجم ــی )مع ــم فارس ــۀ قدی ترجم
ویراســتار(، سوال شــان را اینگونــه بیــان می کنــد: »ایــن کیســت کــه بــاد 
ــود کــه: »ایــن  ــا هــم او را اطاعــت می کننــد؟« سوال شــان ایــن ب و دری
ــته بندی ای  ــال دس ــه دنب ــیدند. ب ــوال خاصــی می پرس ــا س کیســت؟« آنه
می گشــتند کــه عیســی را در آن قــرار دهنــد - دســته بندی ای کــه 
ــه گروه هــای مشــخصی  ــود مــردم را ب ــد. اگــر قــرار ب ــا آن آشــنا بودن ب
ــم.  ــام دهی ــه انج ــه آن را چگون ــم ک ــریعا می دانی ــم، س ــدی کنی طبقه بن
ــا دوســتان جــور  ــه دشــمنان یــک جــور اســت و ب رفتــار مــا نســبت ب
ــا  ــه افــراد باهــوش یــک جــور اســت و ب دیگــر. واکنــش مــا نســبت ب
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افــراد معمولــی اجتمــاع جــور دیگــر. شــاگردان نتوانســتند بــرای عیســی 
رده ای مناســب کــه شــخصیت عیســی را در برگیــرد، پیــدا کننــد. او فراتر 
ــص  ــود - ردة او مخت ــرد ب ــه ف ــر ب ــود. او منحص ــا ب ــن رده بندی ه از ای

ــود. خــودش ب
ــال  ــزی کام ــد. او چی ــده بودن ــد او را ندی ــز شــخصی مانن شــاگردان هرگ
ــوع شــخصی را  ــان همــه ن ــود. آن ــرای آنهــا ب ــه ب متفــاوت و یــک غریب
مالقــات کــرده بودنــد - افــراد بلنــد قــد، کوتاه قــد، چــاق، الغــر، باهوش 
ــان، ســامریان و  و کم هــوش. آنهــا یونانیــان، رومیــان، ســوری ها، مصری
ــرد مقدســی را  ــز م ــا هرگ ــد. ام ــده بودن ــود را دی ــش خ ــان هم کی یهودی
ندیــده بودنــد کــه بتوانــد بــا بــاد و امــواج صحبــت کــرده و آنهــا را مطیع 

خــود کنــد.
ــدازة  ــه ان ــد، ب ــا بخواب ــان در دری ــی طوف ــت ط ــی می توانس ــه عیس اینک
ــاد  ــه ی ــم ب ــاز ه ــود. ب ــرد نب ــه ف ــر ب ــی منحص ــود. ول ــب ب ــی عجی کاف
ــه  ــت ب ــت دس ــا وحش ــن ب ــه م ــی ک ــه در حال ــادم ک ــروازی ام افت هم پ
ــودم او در هواپیمــا ُچــرت مــی زد. شــاید دیــدن افــرادی کــه  گریبــان ب
ــا  ــد، ام ــادر باش ــتند ن ــی هس ــرایط بحران ــرت زدن در ش ــه ُچ ــادر ب ق
ــرار  ــروازی ام ق ــِت هم پ ــن دوس ــر ای ــت تاثی ــن تح ــت. م ــابقه نیس بی س
ــاد  ــاد فری ــر ب ــر س ــه از پنجــره ب ــدار نشــد ک ــی او بی ــودم. ول ــه ب گرفت
بکشــد و بــاد را بــا فرمانــش متوقــف کنــد. اگــر او ایــن کار را می کــرد، 

ــتم. ــودم  می گش ــرای خ ــی ب ــر نجات ــال چت ــه دنب ــد ب ــن بای م
عیســی متفــاوت بــود. او شــخصیتی غیر عــادی داشــت. غریبۀ اســرارآمیِز 

متعــال بــود. و ایــن امــر، حــس ناخوشــایندی بــه مردم مــی داد.
موضــوع آرام شــدن دریا توســط مســیح، پاســخی آنــی در خدمت عیســی 
داشــت. لوقــا داســتان را بــا نــام دریاچــۀ جنیســارت ثبــت می کنــد. بــه 



قدوسیت خدا / 73

ــود را  ــم خ ــتند تصمی ــان نمی توانس ــان آن زم ــه یهودی ــد ک ــر می رس نظ
بــرای نامگــذاری ایــن تــودة آب بگیرنــد کــه در آغــوش تپه هــای جلیــل 
اســت. دریاچــۀ جنیســارت همــان تــودة آب بــود کــه در جــای دیگــر از 

آن بــه عنــوان دریــای جلیــل یــاد شــده اســت.

ــدا را  ــا کالم خ ــد ت ــام می نمودن ــر وی ازدح ــی ب ــه گروه ــی ک و هنگام
بشــنوند، او بــه کنــار دریاچــۀ جنیســارت ایســتاده بــود. و دو زورق را در 
کنــار دریاچــه ایســتاده دیــد کــه صیــادان از آنهــا بیــرون آمــده، دام هــای 
ــه یکــی از آن دو زورق کــه  ــس ب ــد. پ خــود را شســت و شــو می نمودن
مــال شــمعون بــود ســوار شــده، از او درخواســت نمــود کــه از خشــکی 

اندکــی دور ببــرد. پــس در زورق نشســته، مــردم را تعلیــم مــی داد. 
ــۀ  ــه میان ــت: »ب ــمعون گف ــه ش ــد، ب ــارغ ش ــن ف ــخن گفت ــون از س و چ

ــد.«  ــکار بیندازی ــرای ش ــود را ب ــای خ ــران و دام ه ــه ب دریاچ
ــرده  ــج ب ــب را رن ــام ش ــتاد، تم ــت: »ای اس ــواب وی گف ــمعون در ج ش

ــم انداخــت.«  ــو، دام را خواهی ــه حکــم ت ــم، لیکــن ب ــزی نگرفتی چی
و چــون چنیــن کردنــد، مقــداری کثیــر از ماهــی صیــد کردنــد، چنانکــه 
نزدیــک بــود دام ایشــان گسســته شــود. و بــه رفقــای خــود کــه در زورق 
دیگــر بودنــد اشــاره کردنــد کــه آمــده ایشــان را امــداد کننــد. پــس آمده 
هــر دو زورق را پــر کردنــد بــه قســمی کــه نزدیــک بــود غــرق شــوند 

)لوقــا 5: 1- 7(. 

اگــر بــرای یــک بــار، شــاگردان آزرده خاطــری و رنجــش خــود نســبت 
ــت.  ــوده اس ــاق ب ــن اتف ــا در ای ــند، مطمئن ــروز داده باش ــی را ب ــه عیس ب
ــد از  ــدار و ناامی ــب را بی ــی ش ــود. او تمام ــته ب ــرس خس ــمعون پط ش
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ــن  ــود. اینچنی ــدی ب ــد بســیار ب ــود. صی ــری ب عــدم موفقیــت در ماهیگی
تجربــه ای کافــی بــود کــه هــر ماهیگیــر ماهــری را بدُخلــق کنــد. عــالوه 
ــم  ــرای تعلی ــه ب ــرد او ک ــِت گرداگ ــر خســتگی خــودش، فشــار جمعی ب
ــدی او  ــر ناامی ــد، ب ــح آنجــا بودن ــدت از صب ــام م ــن از عیســی تم گرفت
می افــزود. وقتــی موعظــۀ عیســی تمــام شــد، شــمعون مشــتاق بــود کــه 
بــه خانــه اش رفتــه و بخوابــد. ولــی عیســی می خواســت ماهیگیــری کنــد. 
ــای  ــری در آب ه ــور ماهیگی ــاب ت ــرای پرت ــگفت انگیزی ب ــدة ش او ای

عمیــق داشــت.
ــز پطــرس را  ــادی الزم نیســت کــه ســخنان طعنه آمی قــدرت تجســم زی
ــرده  ــج ب از بیــن خطــوط بیــرون بکشــیم. »ای اســتاد، تمــام شــب را رن
چیــزی نگرفتیــم، لیکــن بــه حکــم تــو، دام را خواهیــم انداخــت.« احتــرام 
ــرد  ــرایط ایجــاب می ک ــن ش ــه حکمــت عیســی در ای ــی نســبت ب واقع
کــه پطــرس صرفــا چنیــن جوابــی مــی داد: »تورهــا را خواهــم انداخــت.« 
ــن  ــل ای ــد. مث ــت کن ــود را ثب ــدی خ ــه ناامی ــد ک ــوض، او الزم دی در ع
اســت کــه او بگویــد: »ببیــن عیســی، تــو معلــم شــگفت انگیزی هســتی. 
ســخنانت مــا را افســون می کنــد. ولــی، لطفــا، یــک کــم بــه مــا اعتمــاد 
کــن. مــا کهنــه کار هســتیم. بــا شــغل ماهیگیــری آشــناییم. همــۀ شــب 
ــه  ــأس. ماهی هــا ُدم ب ــود - فقــط ی ــم و نتیجــه اش هیــچ ب مشــغول بودی
ــه تخــت خواب های مــان، بعــدا  ــم، ب ــه بروی ــه خان ــا ب ــد. بی ــه نمی دهن تل
بــاز امتحــان خواهیــم کــرد. ولی اگــر اصــرار داری خــودت را در شــرایط 

مضحکــی قــرار دهــی، پــس البتــه مــا تورهــا را خواهیــم گســتراند.«
مــن نــگاه حــق بــه جانــب پطــرس و غرغــر زیــر لبــی او بــه اندریــاس در 
هنــگام برداشــتن تورهایــی کــه تــازه تمیــز کــرده و بــه ســاحل انداختــه 
ــود  ــتاد از خ ــت، »اس ــا می گف ــم. او حتم ــم کن ــم تجس ــد را می توان بودن
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راضــی! همــۀ آنهــا مثــل هــم هســتند. فکــر می کننــد کــه همــه چیــز را 
می داننــد.«

همــه می دانیــم کــه نتیجــه چــه شــد. بــه محــض اینکــه پطــرس تورهــا را 
بــه جایــی کــه عیســی گفتــه بــود انداخــت، انــگار کــه همــۀ ماهی هــای 
ــا  دریاچــۀ جنیســارت بــه تورهــای آنهــا پریدنــد. انــگار کــه ماهی هــا ب
ــر کــی آخــر  ــد. »ه ــا بپرن ــه توره ــر ب ــد کــه زودت ــم مســابقه می دادن ه

بشــه مارماهــی گندیــده اســت!«
تورهــا از ماهــی ُپــر شــد و فشــار زیــادی بــه آنهــا آمــد. تورهــا شــروع به 
ــک  ــا قایق های شــان نزدی ــۀ شــاگردان ب ــی بقی ــد. وقت ــاره شــدن کردن پ
شــدند، بــاز هــم کافــی نبــود. هــر دو قایــق تــا لبــه از ماهــی ُپــر شــده 
و شــروع بــه غــرق شــدن کردنــد. ایــن غیــر معمول تریــن صیــدی بــود 

کــه ایــن ماهیگیــران دیــده بودنــد.
واکنــش پطــرس چــه بــود؟ شــما چــه واکنشــی می داشــتید؟ مــن می دانم 
ــردم. از  ــم می ک ــا او تنظی ــراردادی ب ــورا ق ــردم. ف ــد می ک ــه بای ــه چ ک
عیســی می خواســتم کــه ماهــی یــک بــار بــرای پنــج دقیقــه بــه اســکله 
ــام  ــخ ن ــر در تاری ــودترین ماهیگی ــر س ــن ُپ ــورت م ــن ص ــد. در ای بیای

می گرفتــم.
درآمــد و ســود از فکــر پطــرس بســیار دور بودنــد. وقتــی تورهــا کشــیده 
شــدند، پطــرس حتــی ماهی هــا را نمی دیــد. او فقــط عیســی را می دیــد. 
ــر  ــد، ب ــن را بدی ــون ای ــرس چ ــد: »پط ــوش دهی ــد گ ــه می گوی ــه آنچ ب
ــرا  ــو زی ــن دور ش ــد از م ــت: ”ای خداون ــاده، گف ــی افت ــای عیس پای ه

ــا 5: 8(. مــردی گناهــکارم“« )لوق
در ایــن لحظــه پطــرس دریافــت کــه در حضــور قــدوِس مجســم شــده 
اســت. او بشــدت نــا آرام بــود. اولیــن واکنــش او ســجده و پزســتش بود. 
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ــان  ــای بی ــه ج ــود. ب ــاده ب ــود افت ــای خ ــر زانوه ــیح ب ــل مس او در مقاب
ــان  ــت را بی ــتت دارم و عظمت ــدا دوس ــه، »خداون ــن ک ــه ای اینچنی جمل
خواهــم کــرد«، او گفــت، »لطفــا از مــن دور شــو. لطفــا مــرا تــرک کــن. 

ــدارم.« ــارای تحملــش را ن مــن ی
زندگــی مســیح مملــو از کســانی اســت کــه از بیــن ســیل جمعیــت خــود 
را عبــور می دادنــد تــا فقــط بــه عیســی برســند. آن جزامــی فریــاد مــی زد، 
»بــر مــن رحــم نمــا.« آن زنــی کــه بــرای دوازده ســال دچــار خونریــزی 
بــود، دســتش را بــه ردای مســیح دراز کــرده و لمــس می کنــد. دزد بــاالی 
ــخنان  ــی س ــنود، یعن ــیح را بش ــخنان مس ــا س ــد ت ــال می کن ــب تق صلی
شــخصی کــه در حــال مــرگ اســت. مــردم درخواســت می کردنــد، »بــه 

مــن نزدیــک شــو. بــه مــن نــگاه کــن. مــرا لمــس کــن.« 
ولــی پطــرس ماننــد آنهــا نبــود. تقاضــای مضطربانــۀ او متفــاوت بــود: او 
از عیســی در خواســت کــرد کــه از او دور شــود، تــا از او فاصلــه گیــرد، 

تــا تنهایــش بگــذارد.
چــرا؟ نیــازی بــه فکــر کــردن نداریــم. الزم نیســت کــه از بیــن خطــوط 
ــل آن را  ــود دلی ــته خ ــن نوش ــون ای ــم چ ــتخراج کنی ــی آن را اس معن
مختصــرا ذکــر می کنــد: »زیــرا مــردی گناهــکار هســتم!« مــردم گناهــکار 
ــن اســت کــه بدبختــی،  در حضــور قــدوس راحــت نیســتند. کلیشــه ای
عاشــق معاشــرت اســت. و دیگــر آنکه معاشــرتی بیــن دزدها وجــود دارد. 
ولــی دزدان بــه دنبــال تســکین گرفتــن از معاشــرت بــا افســران پلیــس 

نیســتند. گنــاه، پاکــی را دوســت نــدارد.
دقــت کنیــد کــه عیســی نطقــی را نســبت بــه گناهــکاری پطــرس آغــاز 
ــکار  ــود را آش ــدوس خ ــی ق ــا وقت ــود. ام ــی در کار نب ــرد. سرزنش نک
ــی  ــان آن الزم نیســت. پطــرس پیغام ــرای بی ــه ای ب ــچ کلم ــد، هی می کن
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دریافــت کــرد کــه ممکــن نبــود آن را درک نکنــد. برتریــن معیــار همــۀ 
ــعیا،  ــد اش ــود. مانن ــده ب ــوی چشــمانش مجســم ش ــی جل ــت و پاک عدال

پطــرس نیــز متالشــی شــده بــود.
یکــی از واقعیت هــای غریــب تاریــخ شــهرت نیکــوی عیســای ناصــری، 
حتــی در میــان بی ایمانــان اســت. بــه نــدرت بی ایمانــان دربــارة عیســی 
بــد می گفتنــد. افــرادی کــه علنــا بــا کلیســا دشــمنی کــرده و مســیحیان 
را تحقیــر می کننــد، معمــوال ســتایش خــود را نســبت بــه عیســی دریــغ 
نمی کننــد. حتــی فردریــک نیچــه، کــه مــرگ خداونــد را اعــالن کــرده و 
بــرای کلیســای رو بــه زوال عــزاداری کــرد، عیســی را در اواخــر عمــرش 
ــی  ــال های پایان ــه در س ــرد. نیچ ــاب ک ــان خط ــک قهرم ــه ای از ی نمون
زندگــی اش کــه در یــک آسایشــگاه روانــی صــرف شــد، جنــون خــود را 

ــراز کــرد. ــوان »مصلوب شــده« اب ــه عن ــا امضــای نامه هایــش ب ب
ــی  ــت. حت ــی اس ــر عیس ــت بی نظی ــان، کاملی ــز جه ــهادت تامل برانگی ش
ــود  ــادر نب ــرد، ق ــد می ک ــی را نق ــاو، عیس ــارد ش ــورج برن ــی ج وقت
معیــاری برتــر از خــود عیســی بیابــد. او دربــارة عیســی گفــت، »گاهــی 
ــز مســتتر در  ــم طن ــرد.« نمی توانی ــار نمی ک ــک مســیحی رفت ــد ی او مانن

ــم.  انتقــاد شــاو را نادیــده بگیری
ــودن  ــه الوهیــت و منجــی ب از نظــر کمــال اخالقــی، حتــی آنانــی کــه ب
ــین  ــان تحس ــک انس ــوان ی ــه عن ــم او را ب ــد ه ــاد ندارن ــیح اعتق مس
ــد،  ــراف می کنن ــس اعت ــوس پیالط ــد پنطی ــز مانن ــا نی ــد. آنه می کنن

ــم.« ــی نیافت ــچ عیب ــان! در او هی ــک آن انس »این
ــکل  ــش مش ــرد، درک ــت ک ــی دریاف ــه عیس ــین هایی ک ــۀ تحس ــا هم ب
ــت  ــرا جمعی ــش او را کشــتند. چ ــرا معاصرین ــه چ ــه نظــر می رســد ک ب
فریادزنــان خواهــان ریختــن خــون او بودنــد؟ چــرا فریســیان از او نفــرت 
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ــط دادگاه  ــتکاری توس ــی و درس ــن خوب ــه ای ــخصی ب ــرا ش ــتند؟ چ داش
عالــی مذهبــی محکــوم شــد؟

ــی  ــروزی نگاه ــطین ام ــرزمین فلس ــه س ــد ب ــن راز، بای ــرای درک ای ب
بیندازیــم تــا پاســخ مان را بیابیــم. زائرانــی کــه از شــهر اورشــلیم بازدیــد 
می کننــد، از عظمــت شــهر متحیــر می شــوند. در هنــگام شــب، دیوارهــای 
ــدس  ــهر مق ــه ش ــوند و ب ــیده می ش ــا پوش ــوِر نورافکن ه ــا ن ــی ب قدیم
نمایــی باشــکوه می بخشــند. اگــر کســی از ســمت کــوه زیتــون بــه شــهر 
نزدیــک شــده و از طریــق راه هــای پیــچ در پیــچ وادی قــدرون را طــی 
کنــد، ســنگ قبــر یادبــود پیامبــران و دیــوار شــرقی هیــکل کــه نزدیــک 
ــا  ــد. یادبوده ــن کرده ان ــد کــه راه را مزی ــد دی کنگــرة آن اســت را خواه
قرن هاســت کــه آنجــا وجــود دارنــد و تاریــخ آنهــا بــه زمــان عیســی بــر 
ــا آرامشــی قابل توجــه  ــق در آنجــا ب ــد عتی ــای عه ــرة انبی می گــردد. چه
تراشــیده شــده اند: ماننــد یــک مینیاتــور یهــودی از کــوه راشــمور )اشــاره 
ــه  ــه ب ــی ک ــای جنوب ــت داکوت ــمور در ایال ــوه راش ــی ک ــود مل ــه یادب ب
خاطــر مجســمه های حکاکــی شــدة چهــار رییــس جمهــور ایــاالت متحــده 

مشــهور اســت. ویراســتار(.
ــا  ــدند. آنه ــتایش می ش ــق س ــد عتی ــران عه ــی، پیامب ــان عیس در زم
قهرمانــان زمان هــای قدیــم بودنــد. امــا زمانــی کــه زنــده بودنــد، مــورد 
ــرار  ــود ق ــن خ ــِل معاصری ــر، آزار و قت ــکار، تحقی ــخر، ان ــر، تمس تنف

ــد. گرفتن
ــی خشــمگین  ــود. او توســط جمعیت ــن شــهید مســیحیت ب اســتیفان اولی
کشــته شــد، چــون بــه شــنوندگانش خونــی کــه بــر دستان شــان بــود را 

یــادآوری کــرد:
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ــا  ــته ب ــما پیوس ــد، ش ــوش نامختونی ــه دل و گ ــه ب ــان ک ای گردن کش
ــما.  ــن ش ــما همچنی ــدران ش ــه پ ــد، چنانک ــت می کنی ــدس مقاوم روح الق
کیســت از انبیــا کــه پــدران شــما بــدو جفــا نکردنــد؟ و آنانــی را کشــتند 
کــه از آمــدن آن عادلــی کــه شــما بالفعــل تســلیم کنندگان و قاتــالن او 
شــدید، پیــش اِخبــار نمودنــد. شــما کــه بــه توســط فرشــتگان شــریعت را 

یافتــه، آن را حفــظ نکردیــد!  )اعمــال 7: 53-51(

شــاید نظــر شــما ایــن اســت کــه ســخنان ســوزناک اســتیفان، در دل های 
ــرا  ــی ماج ــانید. ول ــه کش ــه توب ــا را ب ــرده و آنه ــوخ ک ــنوندگان رس ش
اینگونــه نبــود: »چــون ایــن را شــنیدند دلریــش شــده، بــر وی دندان هــای 
خــود را فشــردند... آنــگاه بــه آواز بلنــد فریــاد برکشــیدند و گوش هــای 
خــود را گرفتــه، بــه یکــدل بــر او حمله کردنــد، و از شــهر بیرون کشــیده، 
ــای  ــزد پای ه ــود را ن ــای خ ــاهدان، جامه   ه ــد. و ش ــارش کردن سنگس

جوانــی کــه ســولس نــام داشــت گذاردنــد )اعمــال 7: 54، 58-57(.
مــردم بــرای عظمــت معنــوی تــا زمانــی احتــرام قائــل هســتند کــه از آنها 
فاصلــه دارد. یهودیــان، از دور انبیــا را احتــرام می کردنــد؛ جهــان مســیح 
ــا  ــت ب ــش می خواس ــی دل ــا زمان ــرس ت ــد. پط ــرام می کن را از دور احت
عیســی باشــد کــه بــه او بســیار نزدیــک شــد. ســپس پطــرس فریــاد زد 

»لطفــا دور شــو.«
در ســال 1970، کتــاب »اصــول پیتــر« نوشــتۀ الرنــس پیتــر و رایمونــد 
ــی  ــکات اساس ــید. ن ــا رس ــن کتاب ه ــۀ پرفروش تری ــه جرگ ــال، ب ه
ــان شــده اســت:  ــه اصــوِل اقتصــاد جه ــل ب ــان تبدی تعالیمــش از آن زم
ــاختار  ــان در س ــطح بی کفایتی ش ــا س ــد ت ــل دارن ــردم تمای ــه م اینک
شــرکت ها ارتقــا بیابنــد. اصــول پیتــر ربطــی بــه شــمعون پطــرس نــدارد 
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بــه جــز اینکــه تــا حــدی توضیــح می دهــد کــه چــرا پطــرس در حضــور 
ــود. ــاآرام ب عیســی ن

ــت  ــدم صالحی ــت و ع ــورد صالحی ــواالتی در م ــامل س ــر ش ــول پیت اص
ــاال  ــود ب ــت خ ــدم صالحی ــرز ع ــا م ــد ت ــراد مایلن ــه اف ــی ک اســت. اصل
ــرد.  ــورت می گی ــارت ص ــای تج ــع در دنی ــۀ ترفی ــق مطالع ــد، طب رون
وقتــی افــراد کارشــان را خــوب انجــام می دهنــد، ارتقــا می یابنــد. آنهــا 
یــک پلــه در ســازمان باالتــر می رونــد. و ســرانجام حرکــت رو بــه بــاالی 
آنهــا در نقطــه ای متوقــف می شــود. ایــن نقطــه ای اســت کــه در آن افــراد 
ــر  ــا دیگ ــتند. آنه ــو نیس ــن نح ــه بهتری ــان ب ــام وظایف ش ــه انج ــادر ب ق
ترفیــع نمی یابنــد و محکومنــد کــه مابقــی روزهــای خــود را در ســطحی 
کار کننــد کــه یــک پلــه از میــزان صالحیت شــان باالتــر اســت. افــراد در 
ســطح عــدم صالحیــت خــود اســیر می شــوند؛ یــک داســتان تلــخ بــرای 

ــان. ــا و شرکت ش آنه
ــر و  ــد. نویســندگان، پیت ــر نمی افتن ــردم در دام اصــول پیت ــۀ م ــه هم البت
هــال، دو نــوع از افــراد را نــام می برنــد کــه از دام فــرار می کننــد: افــراد 
ــق  ــاده ناالی ــراد فوق الع ــق. اف ــیار الی ــراد بس ــق و اف ــاده ناالی فوق الع
شــانس بــاال رفتــن را ندارنــد چــون لیاقتــش را ندارنــد. هیــچ وظیفــه ای 
وجــود نــدارد کــه آنهــا در آن الیــق باشــند. آنهــا در پایین تریــن ســطح 
ســازمان هــم ناالیــق هســتند. اینگونــه افــراد بــه زودی از ســازمان برکنار 
خواهنــد شــد. کنایــۀ اصلــی در گــروه دوم اســت کــه از اصــول پیتــر فرار 
ــاال  ــه ب ــق چگون ــراد الی ــتند. اف ــق هس ــیار الی ــراد بس ــن اف ــد؛ ای می کنن
رفتــه و خــود را بــه اوج ســازمان می رســانند؟ آنهــا بــاال نمی رونــد. ایــن 
کتــاب ادعــا می کنــد کــه بزرگتریــن مشــکلی کــه افــراد بســیار الیــق 
بــرای صعــود از نردبــان ترقــی در شــرکت دارنــد ایــن اســت کــه وجــود 
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ــان  ــای آن ــت. رؤس ــان اس ــرای باالدستی های ش ــدی ب ــدی ج ــا تهدی آنه
ــا جایگاه شــان را تصاحــب  ــرس از اینکــه آنه ــد؛ ت ــا وحشــت دارن از آنه
کننــد. افــراد فوق العــاده الیــق نمایانگــر خطــری همیشــه حاضــر بــرای 
ــراد  ــا هســتند. اف ــام آنه مافوق های شــان در جهــت کســب کرســی و مق
ــه  ــازمان ب ــِی س ــان ترق ــا در نردب ــق ارتق ــا از طری ــه تنه ــاده، ن فوق الع
ســمت بــاال می رونــد بلکــه بــا جهــش از شــرکتی بــه شــرکت دیگــر نیــز 

ــند. ــاال می کش ــود را ب خ
مــا می توانیــم بــه ســادگی تئــوری پیتــر و هــال را بــا بدبینــی رد کنیــم. 
می توانیــم چنــد نفــری را نــام ببریــم کــه بــا صعــود درخشان شــان خــود 
ــی  ــران اجرای ــد از مدی ــی چن ــانده اند. نمونه های ــازمان رس ــۀ س ــه قل را ب
وجــود دارد کــه کار خــود را در قالــب کارمنــد معمولــی آغــاز کرده انــد. 
در جــواب، پیتــر و هــاب می گوینــد، البتــه کــه اســتثنائاتی وجــود دارد 

کــه خــود، ایــن قوانیــن را تاییــد می کننــد.
هرچــه کــه اعــداد و ارقــام نشــان دهنــد، بــاز ایــن واقعیــت انکارناپذیــر 
پابرجاســت کــه افــراد فوق العــاده الیــِق بی شــماری وجــود دارنــد کــه در 
ــتی های  ــرای باالدس ــدی ب ــوند چــون تهدی ــد می ش ــن منجم ســطوح پایی
ــر دارم  ــه خاط ــد. ب ــین نمی کنن ــت را تحس ــه، موفقی ــتند. هم ــود هس خ
ــه  ــتم ک ــجویی داش ــردم، دانش ــس می ک ــگاه تدری ــه در دانش ــی ک زمان
ســال آخــرش را در دانشــگاه می گذرانــد. او بهتریــن دانشــجوی دختــری 

ــود. ــان داشــتم. معدلــش 20 و کارش فوق العــاده ب ــا آن زم ــود کــه ت ب
وقتــی کــه مشــغول تصحیــح یکــی از آخریــن امتحاناتــش بــودم، شــوکه 
شــدم کــه بــه طــرز بــدی امتحــان را خــراب کــرده بــود. عملکــردش در 
امتحــان بــه شــدت دور از شــناختی بــود کــه مــن از او داشــتم و متوجــه 
شــدم کــه یــک جــای کار بــه شــدت می لنگــد. او را بــه دفتــرم دعــوت 
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کــردم تــا دریابــم کــه چــه اتفاقی افتــاده اســت. بالفاصلــه بغــض او ترکید 
ــن  ــدا ای ــه عم ــرد ک ــراف ک ــق اعت ــا هق ه ــرد. ب ــروع ک ــه را ش و گری
امتحــان را بــه قصــد رد شــدن خــراب کــرده اســت. وقتــی از او دلیلــش 
ــک  ــی نزدی ــه فارغ التحصیل ــه ب ــه هرچ ــح داد ک ــدم، توضی ــا ش را جوی
ــز  ــه هرگ ــرد ک ــرا می گی ــودش را ف ــزون وج ــی روزاف ــود، ترس می ش
ــه  شــوهری پیــدا نخواهــد کــرد. او گفــت: »هیــچ پســری نمی خواهــد ب
مــن نزدیــک شــود. همــۀ آنهــا فکــر می کننــد کــه بســیار باهوشــم، کــه 
مــن کال مغــز هســتم.« او قلبــش را بــاز کــرده و داســتان دردنــاک تنهایی 
ــس  ــرد. ح ــف ک ــگاه را تعری ــی دانش ــار اجتماع ــدنش از رفت ــرد ش و ط

ــت. ــور اس ــخصی منف ــه ش ــرد ک می ک
ــی شــده  ــل بخشــش اجتماع ــاه غیرقاب ــک گن ــن دانشــجو مرتکــب ی ای
بــود. او منحنــی را شکســته بــود. مــن نمــرة بــر اســاس منحنــی را، چــه از 
منظــر اســتاد و چــه از منظــر دانشــجویی می دانــم. روزهــای دانشــجویی ام 
ــه  ــی ک ــروج از کالس درس، وقت ــوار خ ــس دش ــر دارم و ح ــه خاط را ب
ــه  ــتاد را ک ــواز اس ــدای گوش ن ــوز ص ــداده ای. هن ــوب ن ــت را خ امتحان
ــو  ــرم مح ــد داد، از خاط ــا را خواه ــی نمره ه ــه روش منحن ــت ب می گف
نشــده اســت. ایــن بــدان معناســت کــه اگــر مــن فقــط شــصت درصــد 
ــه باشــم، ممکــن اســت منحنــی نمــره ام را ارتقــا داده و  از نمــره را گرفت
از نمــرة D بــه نمــرة C یــا حتــی B برســاند. بــا ایــن شــرط کــه عمــدة 
شــاگردان کالس، امتحــان را بــه خوبــی نــداده باشــند. و در ایــن مواقــع 
آرزوی اینکــه اکثــر همکالســی هایم امتحــان را خــراب کــرده باشــند، در 

ــت. ــه می گرف ــم ریش دل
ــدا می شــد کــه  ــر پی ــوه دانشــجویان، همیشــه یــک نف ــن انب ــی در بی ول
در حالــی کــه مابقــی کالس 20 یــا 30 درصــد از ســواالت را جــواب داده 
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ــت  ــه اس ــکل و ناعادالن ــان مش ــه امتح ــرد ک ــت می ک ــن ثاب ــد و ای بودن
ــره  ــی نم ــه روش منحن ــا ب ــت ت ــی وا می داش ــاظ اخالق ــم را از لح و معل
ــدا می شــد کــه صــد درصــد ســواالت را  ــر پی ــد، مغــزی گریزناپذی بده
ــدارم کــه دانشــجویان از عقــل  ــه خاطــر ن پاســخ مــی داد. مــن هرگــز ب
ــت  ــکن ها را دوس ــس منحنی ش ــند. هیچک ــرده باش ــتقبال ک ــا اس ُکل ه

ــده شــویم. ــد دی ــا ب ــه م ــا باعــث می شــوند ک ــدارد. آنه ن
عیســای مســیح هــم یــک منحنی شــکن بــود. او منحنــی ُخردکــن اعــال 
بــود. او اَبَرشایســتۀ غایــی بــود. مطــرودان جامعــه او را دوســت داشــتند 
چــون بــه آنهــا توجــه می کــرد. ولــی آنهایــی کــه کرســی های افتخــار و 

قــدرت را در دســت داشــتند، قــادر بــه تحمــل او نبودنــد.
فرقــه ای کــه خــود را دشــمنان خونــی عیســی اعــالم کردنــد، فریســیان 

بودنــد.
 تشــکیل فرقــۀ فریســیان بــه دوره ای از تاریــخ بــر می گــردد کــه فاصلــۀ 
بیــن پایــان عهــد عتیــق و آغــاز عهــد جدیــد اســت. ایــن فرقــه توســط 
شــخصی کــه غیــرت زیــادی بــرای قوانیــن خــدا داشــت آغــاز شــد. کلمۀ 
فریســی یعنــی »کســی کــه جــدا شــده اســت.« فریســیان خــود را بــرای 
قدوســیت جــدا می کردنــد. آنهــا متخصصیــِن قدوســیت بودنــد. اگــر قرار 
ــود گروهــی از ظهــور قــدوس خوشــحال بشــوند و کاله های شــان را از  ب

شــادی بــه هــوا پرتــاب کننــد، آنهــا بایــد فریســیان می بودنــد.
ــه دنبــال قدوســیت، بــه ســطحی از  فریســیان در راه یگانــه هدف شــان ب
احتــرام عمومــی و راســتی رســیدند کــه هماننــدی نداشــتند. آنهــا همتایی 
ــا  ــا را در مهمانی ه ــد و آنه ــردم بودن ــژة م ــرام وی ــورد احت ــتند. م نداش
ــی  ــتادان مذهب ــام اس ــه ن ــد. ب ــت می کردن ــاز هدای ــی های ممت ــه کرس ب
ــان  ــه نش ــی ب ــا منگوله های ــا ب ــش آنه ــد. پوش ــان می کردن تحسین ش
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ــی،  ــود. فریســیان در اماکــن عموم ــن شــده ب ــأن بلند مرتبه شــان، مزی ش
ــد  ــی روزه می گرفتن ــی می شــدند. در جای ــف مذهب مشــغول انجــام وظای
ــان، ســرهای خــود را  کــه همــه آنهــا را ببیننــد. در گوشــه و کنــار خیاب
َخــم کــرده و دعــا می خواندنــد. صــدای افتــادن ســکۀ فریســیان در کاســۀ 
گدایــان از گــوش هیچکــس پنهــان نبــود. »قدوســیت« آنهــا در ظاهــر و 

معــرض دیــد همــگان بــود.«
مسیح آنها را ریاکاران خطاب کرد.

عیســی، پیشــگویی نبوتــی لعنــت را بــر آنهــا اعــالم کــرد: »وای بــر شــما 
ای کاتبــان و فریســیان ریــاکار، زیــرا کــه بــّر و بحــر را می گردیــد تــا 
مریــدی پیــدا کنیــد و چــون پیــدا شــد او را دو مرتبــه پســت تر از خــود، 
پســر جهنــم می ســازید!« )متــی 23: 15(. حکــم عیســی علیــه فریســیان 
شــدید بــود. او آنهــا را چندیــن بــار بــه خاطــر ریــاکاری توبیــخ کــرد. 
بیاییــد بعضــی از تقصیراتــی کــه عیســی بــه فریســیان نســبت داد را بــا 

هــم بررســی کنیــم:

ــه  ــه ب ــس آنچ ــته اند. پ ــی نشس ــی موس ــر کرس ــیان ب ــان و فریس کاتب
شــما گوینــد، نــگاه داریــد و بــه جــا آوریــد، لیکــن مثــل اعمــال ایشــان 
ــرا بارهــای گــران و دشــوار را  ــد. زی ــد و نمی کنن ــرا می گوین ــد زی مکنی
ــه  ــا را ب ــد آنه ــود نمی خواهن ــد و خ ــردم می نهن ــر دوش م ــد و ب می بندن

یــک انگشــت حرکــت دهنــد. 
و همــۀ کارهــای خــود را می کننــد تــا مــردم، ایشــان را ببیننــد. 
حمایل هــای خــود را عریــض و دامن هــای قبــای خــود را پهــن 
می ســازند، و بــاال نشســتن در ضیافت هــا و کرســی های صــدر در 
ــردم  ــا را و اینکــه م ــم در کوچه   ه ــد، و تعظی ــس را دوســت می دارن کنای
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ــی 23: 7-2(. ــد )مت ــا بخوانن ــا آق ــان را آق ایش

ــی ای در  ــی حقیق ــچ زیبای ــود. هی ــی در فریســیان نب ــی پنهان ــچ زیبای هی
قدوســیت  آنهــا وجــود نداشــت. آنچــه از خــود بــروز می دادنــد، تظاهــر و 
نمایــش بــود. قدوسیت شــان قالبــی بــود. بازیگرانــی ریــاکار بودنــد کــه 

ــد: ــازی می کردن نقــش مقدســان را ب

وای بــر شــما ای کاتبــان و فریســیان ریــاکار، از آن رو کــه بیــرون پیالــه 
و بشــقاب را پــاک می نماییــد و درون آنهــا مملــو از جبــر و ظلــم اســت. 
ای فریســی کــور، اول درون پیالــه و بشــقاب را طاهــر ســاز تــا بیرونــش 
نیــز طاهــر شــود! وای بــر شــما ای کاتبــان و فریســیان ریــاکار کــه چون 
قبــور ســفید شــده می باشــید کــه از بیــرون، نیکــو می نمایــد لیکــن درون 
ــر اســت! همچنیــن  آنهــا از اســتخوان های مــردگان و ســایر نجاســات پ
شــما نیــز ظاهــرا بــه مــردم عــادل می نماییــد، لیکــن باطنــا از ریــاکاری و 

شــرارت مملــو هســتید )متــی 23: 28-25(.

منظره هایــی کــه عیســی ترســیم کــرد، زننــده بودنــد. او فریســیان را بــه 
پیاله هایــی تشــبیه کــرد کــه فقــط از بیــرون پــاک هســتند. تصــور کنیــد 
کــه بــه رســتورانی برویــد و پیش خدمــت لیوانــی جلــوی شــما بگــذارد 
کــه بیــرون آن تمیــز و بــراق بــوده ولــی داخــل آن مملــو از باقی مانــدة 
ــود.  ــد ب ــز نخواه ــتها برانگی ــن مســئله اصــال اش ــروز باشــد. ای ــوة دی قه
ــان کــه ســنگ  ــود. همچن ــن صــورت ب ــه همی خدمــت فریســیان هــم ب
ســفید قبرهــا، واقعیــت وحشــتناک تجزیــۀ بــدن و تعفــن درون آنهــا را 

ــاند. ــا را می پوش ــد آنه ــم روح فاس ــیان ه ــای فریس ــاند، نم می پوش
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یــک لحظــه بــه القابــی کــه عیســی بــه فریســیان نســبت داد، فکــر کنید: 
»افعــی زادگان!«، »نادانــاِن نابینــا!«، »راهنمایــان کور!«، »فرزنــدان جهنم!« 
ــرار داد. عیســی در  ــا ق ــف تمجیده ــوان در ردی ــاب را نمی ت ــه الق اینگون
ــارف و  ــت. ســخنانش نامتع ــزا نگف ــه فریســیان، ناس ــود علی ســخنان خ
خشــن بودنــد. ولــی غیرموجــه هــم نبودنــد. آنهــا بــا شــیوة معمول ســخن 
گفتنــش فــرق داشــتند. او معمــوال گناهــکاران را بــا مالیمــت ســرزنش 
می کــرد. بــا نرمــی ســخن می گفــت. او بــا زنــی کــه در حیــن ارتــکاب 
ــود، اگرچــه  ــی کــه کنــار چــاه یعقــوب ب ــود و زن ــا دســتگیر شــده ب زن
ــی  ــه عیس ــد ک ــر می رس ــه نظ ــت. ب ــخن گف ــی س ــا نرم ــا ب ــم ام محک
ــات  ــتادان االهی ــا و اس ــه ُگنده ه ــرای کل ــود را ب ــن خ ــای َخش حرف ه
حفــظ کــرده بــود. او آنهــا را راحــت نمی گذاشــت و خــودش هــم راحــت 

نداشــت.
شــاید فکــر کنیــم کــه فریســیان از عیســی نفــرت داشــتند چــون او آنهــا 
را بــه بــاد انتقــاد می گرفــت. هیچکــس دوســت نــدارد کــه مــورد انتقــاد 
قــرار بگیــرد؛ بــه خصــوص افــرادی کــه بــه مــورد ســتایش قــرار گرفتــن 
ــر  ــود. اگ ــن ب ــر از ای ــیان عمیق ت ــۀ فریس ــی کین ــد. ول ــادت کرده ان ع
ــا نمــی زد  ــه آنه ــی ب ــچ حرف ــی کــه عیســی هی ــی در صورت ــم حت بگویی
آنــان بــاز هــم از او نفــرت می داشــتند، گفتــۀ مــا صحیــح خواهــد بــود. 

تنهــا حضــور او کافــی بــود کــه موجــب واکنــش آنهــا شــود.
ــل، و  ــتی، دروغ را باط ــریع تر از راس ــزی س ــچ چی ــود هی ــه می ش گفت
ــی را رســوا نمی کنــد.  هیــچ چیــزی بهتــر از جنــس اصیــل، جنــس قالب
دالر تقلبــی کــه ماهرانــه چــاپ شــده باشــد، شــاید بــا چشــم غیرمســلح 
ــن  ــاند، ای ــی را می ترس ــر متقلب ــه ه ــزی ک ــد. چی ــخیص نباش ــل تش قاب
اســت کــه کســی دالر قالبــی او را کنــار دالر واقعــی قــرار داده و آنهــا را 
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مقایســه کنــد. حضــور عیســی هــم ماننــد قــرار گرفتــن اصیــل در کنــار 
ــی،  ــان تقلب ــد، قدوس ــر ش ــل ظاه ــیت اصی ــی قدوس ــود. وقت ــا ب قالبی ه

خشــنود نبودنــد.
ــان  ــا کاهن ــتند. آنه ــی داش ــا عیس ــکل را ب ــن مش ــم، همی ــان ه صدوقی
ــق،  ــد عتی ــن عه ــان را از کاه ــد. اسم ش ــود بودن ــان خ ــدة زم ــد ش تمجی
ــه  ــری ای گرفت ــۀ عب ــش را از کلم ــم نام ــد و او ه ــه بودن ــادوق گرفت ص
بــود کــه بــه معنــی »عــادل و درســتکار« اســت. اگــر فریســیان خــود را 
مقدســین معرفــی می کردنــد، صدوقیــان خــود را عادلیــن و درســتکاران 
می دانســتند. بــا ظهور عیســی، نیکــوکاری صدوقیــان زیر نــور نیکوکاری 
ــم  ــد. خش ــان ش ــان نمای ــتی های آن ــۀ ناراس ــت و هم ــرار گرف ــی ق واقع
فریســیان و صدوقیــان نســبت بــه عیســی بــا یــک آزردگــی جزئــی آغاز 
ــه جایــی  ــه ســوی نفرتــی شــعله ور حرکــت کــرد. در نهایــت ب شــد و ب
ــا نمی توانســتند او را  رســید کــه شــدیدا خواســتار مــرگ او شــدند. آنه
تحمــل کننــد. شــاگردان روی دریــای جلیــل قــادر نبودنــد کــه عیســی را 
در هیــچ ردیــف و دســتۀ شــناخته شــده ای قــرار دهنــد؛ آنهــا قــادر نبودنــد 
بــه ایــن پرســش خــود پاســخی دهنــد کــه، »ایــن کیســت؟« فریســیان 
ــا او را در دســتۀ  ــن پرســش پاســخی داشــتند. آنه ــرای ای ــان ب و صدوقی
ــت.  ــن می رف ــد از بی ــد. او بای ــرار دادن ــیطان« ق ــان« و »ش »کفرگوی

ــد. ــود می ش ــد ناب ــال بای ــتۀ متع شایس
ــمان  ــه آس ــی رود. او ب ــن راه نم ــر زمی ــر ب ــیده دیگ ــیح جسم پوش مس
ــوش  ــه گ ــش را ب ــد و صدای ــی او را نمی بین ــت. کس ــرده اس ــود ک صع
ــان  ــیت او همچن ــت انگیز قدوس ــدرت وحش ــی ق ــنود. ول ــود نمی ش خ
ملمــوس اســت. و گاهــی بــه برگزیــدگان او منتقــل می شــود. همانطــور 
ــیده و  ــی هراس ــان موس ــورت درخش ــینا از ص ــوه س ــان در ک ــه یهودی ک
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ــوند. ــیحیان آزرده می ش ــور مس ــردم از حض ــد، م ــرار کردن ف
ــکل ترین  ــی از مش ــدی، یک ــان هلن ــا زب ــردن ب ــرم ک ــه ن ــت و پنج دس
چیزهایــی بــود کــه در دوران تحصیــل بــا آن روبــرو بــودم. وقتــی بــرای 
تحصیــل بــه هلنــد رفتــم، بــا ایــن زبــان خــوش آوا ســردرگم شــده بــودم. 
تلفــظ حــروف صــدادار آن تقریبــا برایــم غیــر ممکــن بــود، و ُپــر بــود از 
اصطالحــات. هــر وقــت احســاس می کــردم کــه بــه ایــن زبــان مســلط 

ــرد. ــج می ک ــال گی ــرا کام ــه م ــنیدم ک شــده ام، اصطالحــی می ش
ــردم،  ــه ک ــام تجرب ــگام ش ــتم در هن ــۀ دوس ــی خان ــه در مهمان ــی ک اتفاق
ــه شــکافی در آن  ــی ک ــا وقت ــود ت ــرم ب ــت گ ــود. صحب ــا ب یکــی از آنه
ــا  ــرد و ب ــف ک ــته متوق ــه را ناخواس ــی مکالم ــی ناگهان روی داد. مکث
ــتان  ــی از دوس ــراه آورد. یک ــه هم ــب ب ــنگین و عجی ــکوتی س ــود س خ
هلنــدی ام، بــرای شکســتن ســکوت، گفــت: »اِر گات اِن دومیــن ِوربیــح!« 
)!Er gaat een Domine voorbij(. مــن پرســیدم کــه »چــی گفت؟« 
و او آن جملــۀ عجیــب را تکــرار کــرد. معنــی همــۀ لغــات را می دانســتم، 
ولــی جملــه برایــم مفهومــی نداشــت. بــرای شکســتن ســکوت او گفتــه 
بــود، »کشیشــی آمــد!« مــن بــاز از دوســتم خواســتم کــه بیشــتر توضیــح 
ــت  ــر وق ــه ه ــد رســم اســت ک ــه در هلن ــد ک ــح دادن ــا توضی ــد. آنه ده
ــرای  ــارت ب ــن عب ــد، از ای ــع می کن ــی را قط ــۀ داغ ــکوت، مکالم س
شکســتن ســکوت اســتفاده می کننــد. بــا بیــان عبــارت »کشیشــی آمــد«، 
دلیــل ســکوت را توجیــه می کردنــد. و منظورشــان ایــن بــود کــه هیــچ 
ــی  ــد. وقت ــراب نمی کن ــا را خ ــیش، مهمانی ه ــور کش ــل حض ــزی مث چی
ــر  ــرد. دیگ ــان می گی ــح پای ــود، تفری ــدا می ش ــیش پی ــۀ کش ــر و کل س
خبــری از خنــده نیســت، دیگــر بحث هــای داغ وجــود نخواهنــد داشــت 
و تنهــا ســکوتی ســنگین حاکــم خواهــد شــد. وقتــی ســکوتی اینچنیــن 
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اتفــاق می افتــاد، تنهــا توضیحــی کــه می توانســتند بدهنــد، ایــن بــود کــه 
کشــیش آمــده اســت.

مــن همیشــه ایــن اتفــاق را در میادیــن گلــف تجربــه می کنــم. اگــر بــا 
غریبــه ای بــازی کنــم همــه چیــز بــه خوبــی پیــش مــی رود، تــا زمانــی 
کــه از مــن بپرســند شــغلم چیســت. بــه محــض اینکــه از کشــیش بودنــم 
ــم،  ــت می کنی ــی صحب ــود. وقت ــوض می ش ــو کال ع ــوند، َج ــر می ش باخب
آنهــا فاصلــۀ خــود را بــا مــن حفــظ می کننــد. درســت مثــل اینکــه مــن 
بــه بیمــاری خطرنــاک و واگیــرداری مبتــال هســتم؛ »ببخشــید کــه قســم 
ــیش ها،  ــه کش ــگار ک ــتید.« ان ــیش هس ــه کش ــتم ک ــوردم. نمی دانس خ
ــز  ــخنانی را هرگ ــن س ــا چنی ــنیده اند و ی ــی نش ــخنان اینچنین ــز س هرگ
ــان کــه اشــعیا از آن ســخن  ــِی زب ــد. موضــوع ناپاک ــان نیاورده ان ــر زب ب

ــد. ــم صــدق می کن ــا ه ــورد م گفــت، در م
کتاب مقــدس می گویــد، »شــریران می گریزنــد جایــی کــه هیــچ 
ــر آن  ــن لوت ــلیمان 28: 1(. مارتی ــال س ــت« )امث ــده ای نیس تعاقب کنن
ــت  ــرگ وحش ــش ب ــدای خش خ ــر از ص ــرد، »کاف ــان ک ــه بی را اینگون
ــد، از  ــه کشیشــان دارن ــی کــه مــردم نســبت ب ــد.« حــس نامطلوب می کن
ــه هــم پیوســتۀ مســیح و کلیســا نشــئت می گیــرد و تاثیــر آن  هویــت ب

ــد. ــب باش ــد عجی ــخاص، می توان ــر اش ب
 در دهــۀ 1970، یکــی از گلف بازهــای برتــر، در بازی هــای چهــار جانبــه 
دعــوت شــد تــا بــا ِجرالــد فــورد )دهمیــن رییس جمهــور آمریــکا(، جــک 
نیکولــز و بیلــی گراهــام بــازی کنــد. گلف بــاز از اینکــه فرصــت بــازی 
بــا آقایــان فــورد و بیلــی گراهــام را داشــت، کامــال شــگفت زده بــود )او 

قبــال بارهــا بــا نیکولــز بــازی کــرده بــود(.
ــه ای  ــان حرف ــر از بازیکن ــی دیگ ــد، یک ــام ش ــف تم ــی دور اول گل وقت
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ــا رییس جمهــور  ــازی ب ــاز نزدیــک شــد و پرســید، »ب ــه گلف ب گلــف، ب
آمریــکا و بیلــی گراهــام چطــور بــود؟«

ــه  ــیلی از فحــش و حرف هــای رکیــک را جــاری کــرد و ب ــاز، ِس گلف ب
طــرزی منزجــر گفــت، »مــن نیــازی نــدارم کــه بیلــی گراهــام مذهــب را 
در حلــق مــن کنــد.« ســپس پاشــنه هایش را بــاال کشــیده و بــه ســرعت 
بــاد، محــل را تــرک کــرد و بــه ســمت  توپ هــای کاشــته شــدة گلــف 

رفــت.
دوســتش، گلف بــاز را تــا محــل توپ هــا دنبــال کــرد. گلف بــاز چوبــش 
را در آورد و شــروع بــه زدن توپ هــا، یکــی پــس از دیگــری کــرد. گردن 
او قرمــز شــده بــود و بــه نظــر می رســید کــه دود از گوش هایــش خــارج 
ــگاه  ــت و ن ــت نشس ــت. او روی نیمک ــزی نگف ــتش چی ــود. دوس می ش
ــده  ــرم ش ــرد. او ن ــش ک ــاز فروک ــم گلف ب ــی، خش ــد از دقایق ــرد. بع ک
بــود. دوســتش مــدام از او می پرســید، »آیــا بیلــی بــا تــو خشــن برخــورد 
کــرد؟« گلف بــاز از روی خجالــت آهــی کشــید و گفــت، »نــه، او حتــی 

یــک کلمــه از مذهــب حــرف نــزد. مــن فقــط بــازی بــدی را داشــتم.«
حیــرت آور اســت کــه بیلــی گراهــام حتــی یــک کلمــه از خــدا و عیســی 
و یــا مذهــب نگفتــه بــود؛ بــا اینحــال گلف بــاز بعــد از بــازی، مثــل بــاد 
آنجــا را تــرک کــرد و بیلــی را بــه ســعی در ُپــر کــردن مغــز او از مذهب، 
ــه ایــن اتفــاق را بایــد توضیــح داد؟ زیــاد ســخت  محکــوم کــرد. چگون
نیســت. الزم نبــود کــه بیلــی گراهــام چیــزی بگویــد؛ الزم نبــود کــه حتی 
او را زیــر چشــمی نــگاه کنــد تــا حســی ناخوشــایند بــه گلف بــاز منتقــل 
شــود. بیلــی گراهــام، بــا مذهب شــناخته شــده اســت. او بــا امــورات االهی 
پیونــد داده شــده اســت، کــه تنهــا حضــورش کافــی اســت تــا شــریران 
ــد.  ــرار کنن ــده ای نیســت ف ــی کــه تعاقب کنن ــه جای ــا ب ــد، ت را خفــه کن
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ــند.  ــرگ می ترس ــش ب ــران از خش خ ــه کاف ــت ک ــت می گف ــر راس لوت
ــاس  ــان احس ــت گردن های ش ــمان را پش ــدة آس ــس تعاقب کنن ــا نََف آنه
ــد؛ حتــی اگــر ظروفــی  ــد. از قدوســیت احســاس خفگــی می کنن می کنن

انســانی و ناکامــل و مقدســینی ناقــص نماینــدگان آن باشــند.
ــل  ــبیه عکس العم ــام، ش ــی گراه ــه بیل ــبت ب ــاز نس ــش گلف ب واکن
ــردی  ــرا م ــو زی ــن دور ش ــد، از م ــود. »ای خداون ــی ب ــه عیس ــرس ب پط
گناهــکارم.« هــر دو، فشــار روانــی حضــور قــدوس را احســاس کردنــد. 
قدوســیت باعــث برانگیختگــی نفــرت می شــود. هرچــه قدوســیت بیشــتر 
شــود، دشــمنی مــردم نســبت بــه آن بیشــتر می شــود. احمقانــه بــه نظــر 
می رســد. هیــچ شــخصی مهربان تــر از عیســی نبــود. بــا ایــن حــال حتــی 
ــود،  ــل ب ــی کام ــت او محبت ــرد. محب ــی می ک ــردم را عصب ــت او م محب
محبتــی متعــال و مقــدس، ولــی مــردم از محبــت او آزرده می شــدند. ایــن 

ــم. ــم آن را تحمــل کنی ــا نمی توانی محبــت اســرارآمیز اســت و م
ــی  ــورد محبت ــه در م ــت ک ــکا هس ــات آمری ــهوری در ادبی ــتان مش داس
ــه حــدی  ــود می کنــد. عشــق عجیبــی اســت. ب ــد کــه ناب ســخن می گوی
شــدید اســت کــه شــخص مــورد عالقــه اش را خــرد می کنــد. دانشــجویان 
نوشــته های »جــان اشــتاین بک«، معتقــد بودنــد کــه شــخصیت معــروف 

لِنــی در داســتان »موش هــا و آدم هــا« شــکلی مشــابه مســیح بــود.
لِنــی شــبیه مســیح؟ بســیاری از مســیحیان از ایــن اظهــار عقیــده ناراحــت 
ــه  ــزرگ، کــودن و آدمکــش اســت. چگون ــی ب ــی، حیوان صفت شــدند. لِن

چنیــن شــخصی می توانــد بــه مســیح تشــبیه شــود؟
ــه  ــورج، ک ــی و ج ــت: لِن ــو اس ــتان دو پناهج ــا، داس ــا و آدم ه موش ه
ــی  ــای روزی را م ــتند و روی ــای کار هس ــتا آواره و جوی ــک روس در ی
ــا را  ــتاین بک آنه ــده اند. اش ــان ش ــۀ خودش ــه صاحــب مزرع ــد ک پرورانن
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ــد: ــف می کن ــه توصی اینگون

هــر دوی آنهــا کــت و شــلواری پارچــه ای بــا دکمه هــای برنجــی پوشــیده 
ــای لوله شــده  ــرم، و پتوه ــای ناف ــا کاله ه ــر دو مشــکی پوش، ب ــد. ه بودن
ــد  ــاه ق ــود کوت ــردی ب ــی م ــد؛ اول ــل می کردن ــود  حم ــر دوش خ ــه ب ک
ــتانی  ــف، دس ــی ظری ــز، اندام ــمانی تی ــره، چش ــره ای تی ــا چه ــرز، ب و ف
قــوی، بازوهایــی باریــک، و بینــی او کوچــک و اســتخوانی بــود. پشــت 
ــت،  ــردی درش ــرد: م ــال می ک ــالف او، او را دنب ــر خ ــخصی ب ــرش ش س
ــانه هایی  ــا ش ــده، ب ــت و رنگ پری ــمانی درش ــکل، چش ــی بدش ــا صورت ب
ــش  ــش را می کشــید. بازوهای ــت، کمــی پای ــن؛ او ســنگین راه می رف په

ــد. ــزان بودن ــکان نمی خــورد، بلکــه فقــط آوی ــن ت ــت راه رفت در وق

ــفافیت  ــه ش ــورج ب ــورت ج ــد. ص ــت کنی ــر دق ــن دو نف ــاوت بی ــه تف ب
ــن  ــم در ای ــزی مبه ــرم اســت.« چی ــش ناف ــی »صورت ــف شــده. لِن توصی
ــی فکــر  مــرِد ســنگین وزن وجــود دارد. او مثــل خــرس راه مــی رود، ول
او ماننــد کودکــی خــام اســت. لِنــی عقب مانــدة ذهنــی اســت. او بــدون 
جــورج تقریبــا عاجــز و آواره اســت. جــورج بایــد از او مراقبــت کنــد و 

بــا او بــه ســادگی صحبــت کنــد تــا او متوجــه شــود.
لِنــی خصوصیــت عجیبــی داشــت: او حیوانــات کوچک را دوســت داشــت 
ــای روزی  ــا را. او روی ــبیه آنه ــات ش ــا و حیوان ــا، خرگوش ه – موش ه
ــادر  ــد و او ق ــد خری ــان خواه ــه ای برای ش ــورج مزرع ــه ج ــت ک را داش
ــی  ــد. ول ــته باش ــودش را داش ــای خ ــا و خرگوش ه ــود موش ه ــد ب خواه
لنــی مشــکلی داشــت. او از قــدرت خــودش آگاه نبــود. وقتــی او مــوش 
ــود  ــام وج ــا تم ــا را ب ــت آنه ــت، می خواس ــر می داش ــی را ب ــا خرگوش ی
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ــات  ــی حیوان ــد. ول ــان ده ــا نش ــه آنه ــود را ب ــۀ خ ــد و عالق ــت کن محب
ــرار  ــی ف ــگ لِن ــیدند از چن ــیدند و می کوش ــا می ترس ــد. آنه نمی فهمن
کننــد. لِنــی آنهــا را فشــار مــی داد تــا بتوانــد آنهــا را ســاکن نگــه دارد و 
عالقــه اش را اِعمــال کنــد. و ناخواســته آنهــا را می کشــت؛ او زندگــی آنها 

را بــا عشــق خــود بــه آنهــا، بــا دســتان ســنگینش، پایــان مــی داد.
ــورج را آزار  ــدام ج ــک، م ــات کوچ ــه حیوان ــبت ب ــی نس ــیفتگی لِن ش
ــرده را در  ــوش م ــک م ــی ی ــد لِن ــه می ش ــه متوج ــی ک ــی داد. او زمان م
جیــب ُکتــش پنهــان کــرده، ناراحــت می شــد. آنهــا بــو می دادنــد. ولــی 
جــورج، لِنــی را مثــل پســرش دوســت داشــت و ایــن نقطــه ضعف هــا را 
ــی خــود  ــه اوج می رســد کــه لِن ــی داســتان وقتــی ب تحمــل می کــرد. ول

ــد: ــا می یاب ــرکارگرش تنه ــر س ــا همس را ب

ــک  ــی ی ــه ای، ول ــو دیوان ــت: »ت ــد و گف ــه او خندی ــی ب ــر ُکرل همس
ــا  ــده. آدم ه ــک بچــۀ گن ــل ی ــی هســتی. درســت مث ــی آدم خوب جورهای
می تواننــد تــو را بفهمنــد. وقتــی مــن موهایــم را منظــم می کنــم، گاهــی 

ــتند.« ــرم هس ــی ن ــون خیل ــم، چ ــان می کن ــط لمس ش فق
ــام  ــن کار را انج ــه ای ــد چگون ــان ده ــه نش ــرای اینک ــی، ب ــر ُکرل همس
ــی  ــی از خودراض ــا حالت ــت و ب ــرش گذاش ــتش را روی س ــد، دس می ده
گفــت: »بعضی هــا مــوی زبــری دارنــد. مثــال ُکرلــی، موهایــش مثل ســیم 
بــرق، کلفــت اســت. ولــی موهــای مــن نــرم و لطیــف اســت. البتــه زیــاد 
آنهــا را شــانه می کنــم. همیــن موهایــم را خــوب می کنــد. بیــا... لمســش 
ــی  ــت. »می بین ــرش گذاش ــت و روی س ــی را گرف ــت لِن ــن.« او دس ک

چقــدر نــرم اســت؟«
انگشتان درشت لِنی، موهایش را لمس کرد.
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»موهایم را به هم نزن.«
لِنــی گفــت، »آه، چــه خــوب اســت«، و بــاز هــم موهایــش را لمــس کرد، 

»آه، چــه خوب اســت.« 
ــت  ــا عصبانی ــی« و ب ــم می زن ــه ه ــم را ب ــاش، داری موهای ــب ب »مواظ
فریــاد زد، »دســت نگهــدار، داری موهایــم را بــه هــم می زنــی.« او ســرش 
را بــه کنــاری خــم کــرد، انگشــتان لِنــی بــه موهایــش قفــل شــد و آنهــا 

را نگــه داشــت. فریــاد زد: »ولــش کــن، ولــش کــن!«
ــر  ــپس همس ــود. س ــرده ب ــر ک ــش تغیی ــت صورت ــیده، و حال ــی ترس لِن
ُکرلــی فریــاد کشــید و لِنــی بــا دســت دیگــر، دهــان و بینــی او را گرفت. 
لِنــی التمــاس می کــرد، »لطفــا جیــغ نکــش. لطفــا جیــغ نکــش. جــورج 

عصبانــی خواهــد شــد.«
ــش را روی کاه  ــرد. پاهای ــال می ک ــی تق ــتان لِن ــر دس ــدت زی ــه ش او ب
کوبیــد و بــه امیــد رهایــی پیــچ خــورد؛ فریــاد خفــۀ همســر کرلــی از زیر 
ــه را شــروع  ــرس گری ــا ت ــی ب ــه گــوش می رســید. لِن ــی ب دســت های لِن
کــرد: »لطفــا ایــن کار را نکــن، جــورج خواهــد گفــت کــه مــن کار بــدی 
کــرده ام. او دیگــر اجــازه نخواهــد داد کــه بــا خرگوش هــا بــازی کنــم.« 
ــراِش  ــدای گوش خ ــت، ص ــی برداش ــتش را کم ــی دس ــه لِن ــن ک همی
فریــاد همســر کرلــی بیــرون آمــد. لِنــی عصبانــی شــد. و گفــت: »نکــن! 
ــا  ــت، دقیق ــی انداخ ــر خواه ــه دردس ــرا ب ــی. م ــاد بکش ــم فری نمی خواه
ــن کار را نکــن.« همســر  ــود. ای ــه ب ــه مــن گفت همانطــور کــه جــورج ب
کرلــی بــه تقــال ادامــه داد، چشــمانش از تــرس گــرد شــده بودنــد. ســپس 
ــاز  ــش!« و ب ــغ نک ــود. »جی ــی ب ــتش عصبان ــش داد، او از دس ــی تکان لِن
تکانــش داد؛ بــدن همســر کرلــی ماننــد ماهــی تــاب می خــورد. ســپس او 

ثابــت مانــد، چــون لِنــی گردنــش را شکســته بــود.
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ــز دیگــری.  ــز اســت، و کشــتن انســان ها چی کشــتن موش هــا یــک چی
ایــن بــار کنجــکاوی عجیــب و غریــب لِنــی زیــادی پیــش رفتــه بــود. 
ــراف  ــتاهای اط ــه روس ــون ب ــت قان ــرد و از دس ــی را دور ک ــورج، لِن ج
فــراری داد. بــه کنــار آبگیــری ســبز و باتــالِق کنــار رودخانــه رســیدند. 
آنهــا بــرای اســتراحت کمــی نشســتند تــا صحبــت کننــد. لِنــی منتظــر 
ــود، ســرزنش  ــه کــرده ب ــدی ک ــه خاطــر کار ب ــا جــورج او را ب ــد ت مان
کنــد. ســپس لِنــی از جــورج خواســت تــا دوبــاره، دربــارة مزرعــه ای کــه 

یــک روز خواهنــد داشــت، صحبــت کنــد.

لِنــی گفــت، »بهــم بگــو چطــور خواهــد بــود.« جــورج در حــال گــوش 
ــود. در لحظــه ای عظمــش را جــزم کــرد.  ــه صداهــای دورتــر ب کــردن ب
»آن طــرف رودخانــه را نــگاه کــن لِنــی. دلــم می خواهــد وقتــی تعریفــش 

ــی.« ــور کن ــال تص ــم، آن را کام می کن
لِنــی ســرش را چرخانــد و از روی آبگیــِر باتــالق بــه ســمت تاریکــی نگاه 
کــرد. آنــگاه جــورج شــروع کــرد: »مــا زمیــن کوچکــی خواهیــم خرید.«

ــرد  ــگاه می ک ــه ن ــه دوردســت های آن طــرف رودخان ــی ب ــه لِن ــی ک وقت
تــا مــزارع را ببینــد، جــورج ســالحی از جیبــش بیــرون آورد. توجــه لِنــی 
بــه مــزارع و خرگوش هایــی کــه در مقابلــش می رقصیدنــد، جلــب شــده 
بــود. در حالــی کــه مامــوران پلیــس نزدیــک می شــدند، جــورج نشــانه 

گرفــت و ماشــه را کشــید.
اِسلیم، سردستۀ پلیس ها، اولین کسی بود که به محل رسید.

او بــه لِنــی نزدیــک شــد و بــه او نــگاه کــرد. بعــد برگشــت و بــه جــورج 
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نــگاه کــرد. بــه نرمــی گفــت: »درســت از پشــت ســرش.«
ــی  ــت. خیل ــارش نشس ــد و کن ــورج آم ــرف ج ــه ط ــتقیم ب ــلیم مس اِس

ــت.« ــی الزم اس ــت، گاه ــم نیس ــت: »مه ــت و گف ــک نشس نزدی

»گاهــی الزم اســت.« گاهــی الزم اســت کــه مــردم اعــدام شــوند، افــرادی 
ــد،  ــن می برن ــا کســانی کــه دیگــران را از بی ــده هســتند. ب کــه نابودکنن
نبایــد مــدارا کــرد. اگرچــه قــدرت پشــت عمــل زیانبخــش لِنــی، قدرتــی 
بچگانــه و عشــقی معصــوم بــود. عشــق او مقاصــد نهانــی نداشــت، در آن 
فریبــی نبــود. عشــق او خالــص بــود؛ عشــقی قــوی کــه گلــوی هرکــه را 
ــری  ــارة دیگ ــورج چ ــرد. ج ــرد، می فش ــت می ک ــش مقاوم ــه در مقابل ک
نداشــت. او می دانســت کــه لِنــی در ایــن دنیــا دوام نخواهــد آورد. لِنــی 
بایــد می ُمــرد. لِنــی بــه هــر کــس و هــر چیــزی کــه دســت مــی زد، بــه 

ــاند. ــیب می رس آن آس
در مــورد مســیح هــم همیــن گونــه بــود. جهــان نمی توانســت مســیح را 
ــط از دور.  ــی فق ــد، ول ــتش بدارن ــتند دوس ــا می توانس ــد؛ آنه ــل کن تحم
ارتبــاط بــا او تنهــا زمانــی امــن اســت کــه او در زمــان و مــکان محــدود 
ــای خشــمگین انســان ها  ــد در دنی ــی عیســای حاضــر نمی توان باشــد. ول
دوام بیــاورد. قصــاوت قیافــا بــود کــه گفــت »بهتــر اســت یــک شــخص 

در راه قــوم بمیــرد.« بلــی، بعضــی مواقــع الزم اســت.

اجازه دهیم تا قدوسیت خدا،زندگی های مان را لمس کند
در حالــی کــه بــه آنچــه دربــارة قدوســیت خــدا آموختیــد و دوباره کشــف 
ــه  ــد. از دفترچ ــخ دهی ــواالت پاس ــن س ــه ای ــد، ب ــر می کنی ــد فک کردی
ــا  ــا ب ــتن آنه ــان گذاش ــا در می ــخ های تان ی ــت پاس ــرای ثب ــتی ب یادداش
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یــک دوســت اســتفاده کنیــد.
1. از چه نظر خداوند در زندگی شما، ِسّری مهیب است؟

2. آیا اسرارآمیز بودن خدا شما را آرام می کند یا می ترساند؟
ــّر قدوســیت خــدا بیشــتر آشــنا می شــوید، چــه  ــا ِس ــی کــه ب 3. در حال

ــد؟ ــاد می گیری ــان ی ــارة خودت ــی درب چیزهای
ــد  ــّر قدوســیتش خواهی ــه خاطــر ِس ــه خــدا را ب ــی چگون ــۀ آت 4. در هفت

ــتید؟ پرس
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دیوانگی لوتر
بگذارید خدا، خدا باشد.

مارتین لوتر
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ــه قدوســیت خــدا معطــوف کنیــم، ممکــن اســت  اگــر ذهــن خــود را ب
نتیجــۀ آن آزارمــان بدهــد. روح مارتیــن لوتــر، بــا شــناخت عمیقــی کــه 
از خصوصیــات خــدا داشــت، آزرده شــده بــود. شــخصیِت معمــول لوتــر 
بــا مطالعــۀ خصوصیــات خــدا شــکل گرفتــه بــود. آیــا شــخصیت او بهبود 
یافتــه بــود یــا منحــرف شــده بــود؟ آیــا روح او خالــص شــده بــود یــا در 

نتیجــۀ رویارویــی اش بــا خــدا، دیوانــه شــده بــود؟
»دوســت داشــتن خــدا؟ گاهــی از او بیــزارم.« ایــن جملــۀ عجیبــی اســت 
ــه  ــبت ب ــر نس ــدازة لوت ــه ان ــه ب ــنید ک ــی ش ــان آدم ــوان از زب ــه می ت ک
ــان آورد. او  ــر زب ــه را ب ــن جمل ــی او ای ــرت دارد. ول ــود غی ــب خ مذه
بــه خاطــر ســخنان شــوکه کننده اش مشــهور اســت. »گاهــی بــرای مــن، 
مســیح چیــزی جــز قاضــِی خشــمگینی کــه شمشــیر بــه دســت به ســمت 

مــن مــی آیــد، نیســت.«
آیــا ایــن مــرد دیوانــه بــود؟ قبــل از اینکــه ســعی کنیــم ایــن ســوال را 
پاســخ دهیــم، بیاییــد بعضــی از مشــخصه های زندگــی لوتــر و رفتــار او 
ــوم  ــی محک ــه دیوانگ ــا او را ب ــزد ت ــر می انگی ــا را ب ــه م ــم ک را بیازمایی
کنیــم. اولیــن کلیــد در شــناخت او، در تندخویــی و بی اعتدالــی زبــان او 

ــود. ــت می ش یاف
او گاهــی منتقــدان خــود را »ســگ ها« خطــاب می کــرد. »ســگ ها 
آماده انــد تــا واق واق کننــد.« او ایــن جملــه را وقتــی گفــت کــه واکنــش 
ــه  ــته ب ــی و آغش ــی زمین ــان او گاه ــید. زب ــش رس ــه گوش ــش ب منتقدان
ــان اِراســموس  ــه زخــم زب ــر ب ــی از جــواب لوت ــه مثال ــود. ب ناپاکی هــا ب

توجــه کنیــد:

اتــالف وقــت بــه نظــر می رســد کــه جــواب مباحثــۀ تــو را بدهــم. مــن، 
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ــپ  ــرده ام و فیلی ــت ک ــا را ثاب ــودن آنه ــتباه ب ــا اش ــا و باره ــود باره خ
مالنشــتن در کتــاب بی نظیــر خــود در مــورد آموزه هــای االهیاتــی، ایــن 
موضــوع را بــه خــاک کشــیده اســت. بــه نظــر مــن، شایســته آن اســت 
ــده  ــاب زن ــن کت ــد، ای ــود دارن ــان وج ــه کتاب خوان ــی ک ــا زمان ــه ت ک
ــو،  ــاب ت ــی کــه کت ــد؛ در حال ــن کلیســا راه یاب ــه کانُ ــی ب ــد، و حت بمان
ــم  ــه نظــر رســید کــه دل در مقایســه، آنقــدر برایــم حقیــر و کــم ارزش ب
برایــت ســوخت، زیــرا کــه چشــمۀ دوست داشــتنی و بــا اســتعداد زبانــت 
را بــا چنیــن مطالــب َپســتی آلــوده کــرده ای. ارائــۀ مطالبــی بــا کیفیتــی 
چنیــن نــازل ولــی بــا فصاحتــی نــادر را ظالمانــه یافتــم. درســت شــبیه آن 
اســت کــه بــرای حمــل زباله هــای باغچــه و یــا کــود، از ظــروف طالیــی 

و نقــره ای اســتفاده شــود.

 )Marburg( رفتــار تنــد لوتــر در جلســه ای مهــم، در ماربــورگ
ــد  ــده بودن ــرد آم ــتان، گ ــای پروتس ــش نوپ ــران جنب ــد. رهب ــکار ش آش
ــد.  ــرف کنن ــد را برط ــام خداون ــورد ش ــان در م ــالف نظرهای ش ــا اخت ت
ــز کــرد  ــدن روی می ــه مشــت کوبی ــر شــروع ب ــا، لوت ــان گفتگوه در می
ــت  ــاک اِس ــوس ِم اوم، ه ــت کورپ ــاک اِس ــی کرد،»ه ــدام تکــرار م و م
ــن  ــان التی ــه در زب ــوس ِم اوم« )Hoc est corpus meum( )ک کورپ
یعنــی »ایــن بــدن مــن اســت.«( دیوانگی هــای او نیــز ماننــد ضربه هــای 
کفــش بــود کــه توســط نیکیتــا خروشــُچف در ســازمان ملل مشــهور شــد 
)اشــاره بــه ســخنرانی اعتراضــی خروشــُچف، دبیــر اول حزب کمونیســت 
و نخســت وزیر اتحــاد جماهیــر شــوروی در صحــن ســازمان ملــل علیــه 
ــون  ــود روی تریب ــش خ ــدن کف ــا کوبی ــی آن ب ــه ط ــده، ک ــاالت متح ای

ــش داشــت. ویراســتار(. ــراض خوی ســعی در نشــان دادن شــدت اعت
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ــه  ــی مبالغ ــود. او گاه ــدرو ب ــع تن ــی مواق ــک در بعض ــدون ش ــر ب لوت
ــای او،  ــاب کردن ه ــگان خط ــخاص را س ــای او، اش ــرد. توهین ه می ک
ــرای طــرح  ــه ب ــا اینک ــات، ب ــن موضوع ــی ای ــد ول ــوال شــدید بودن معم
ــه ســختی می تواننــد  ــد، امــا ب ســواالتی در مــورد نزاکــت او کافــی بودن

ــند. ــر دیوانگــی او باش داِل ب
امــا بــه جــز شــیوة ســخنرانی لوتــر، مــوارد دیگــری هــم وجــود داشــت. 
رفتــار او گاهــی کامــال عجیــب بــود. او بــه نوعــی فوبیــا یــا هــراس مبتال 
شــده بــود. داســتانی مشــهور می گویــد کــه لوتــر در میــان طوفانی شــدید 
راه می رفــت کــه بــرق آســمان مســتقیما بــه نزدیکــی او اصابــت می کنــد؛ 
بــه نحــوی کــه او را بــه زمیــن پــرت می کنــد. مــورخ بــزرگ کلیســا و 
ــتان را  ــون )Roland Bainton(، داس ــد بِینت ــس، روالن زندگی نامه نوی

ــد: ــه شــرح می ده اینگون

ــا در  ــافری تنه ــال 1505، مس ــوالی س ــرم ج ــای گ ــی از روزه در یک
ــاتِرن هایم،  ــک ش ــون نزدی ــتای ساکس ــۀ روس ــک، در حوم ــی خش راه
بــه آرامــی قــدم مــی زد. او مــردی جــوان بــود. کوتــاه قــد ولــی تنومنــد، 
لبــاس دانشــجویاِن دانشــگاه را بــر تــن داشــت. در حالــی کــه بــه روســتا 
نزدیــک می شــد، ابــری تیــره آســمان را پوشــاند. ناگهــان بــاران، باریــدن 
گرفــت و تبدیــل بــه طوفــان شــد. بــرق آســمان، مســتقیما از ابرهــا جــدا 
ــه زمیــن کوبیــد. »اگــر حنــای قدیــس )مــادر مریــم(  شــده و مــرد را ب

ــول می دهــم کــه راهــب شــوم.«  ــد، ق کمکــم کن
ــن  ــود آیی ــرار ب ــرد، ق ــک ک ــب کم ــس طل ــک قدی ــه از ی ــردی ک م
قدیســین را رد کنــد. کســی کــه قســم خــورد تــا راهــب شــود، بعدهــا 
رهبانیــت را رد کــرد. پســر بــا وفــای کلیســای کاتولیــک، بعدهــا ســازة 



قدوسیت خدا / 103

قــرون وســطایی کاتولیــک را در هــم شکســت. خــادم وقــف شــدة پــاپ، 
بعدهــا او را ضــد مســیح اعــالم کــرد. چــون ایــن شــخص مارتیــن لوتــر 

بــود.

لوتــر، کمــی بعــد از تجربــه اش و علی رغــم تــرس او از پــدرش، هانــس، 
بــه وعــدة خــود وفــا کــرد و تحصیالتــش را رهــا کــرده و راهــب شــد.

وحشــت از مــرگ ماننــد تجربــه ای از داوری و مجــازات االهــی، لوتــر را 
ــا  ــن بیماری ه ــش از دردناک تری ــول زندگی ــرد. او در ط ــب می ک تعقی
ماننــد درد معــده و ســنگ کلیــه رنــج می بــرد. بارهــا او مــرگ خــود را 
پیش بینــی کــرد. چندیــن بــار او مطمئــن بــود کــه تنهــا چنــد روز بــا قبــر 
فاصلــه دارد.  رعــد و بــرق او را چنــان ترســاند کــه هرگــز آن را فرامــوش 

. د نکر
همــه واکنشــی یکســان نســبت بــه تجربــۀ احتمــال توســط رعــد و بــرق 
را ندارنــد. در 27 ژوئــن ســال 1975، بــه ســه تــن از بازیکنــان حرفــه ای 
ــت  ــرق اصاب ــیکاگو، ب ــک ش ــرب، نزدی ــای آزاد غ ــف، در بازی ه گل
کــرد. یکــی از ایــن ســه نفــر، لــی تِروینــو )Lee Trevino( بــود کــه 
ــی  ــرد. وقت ــار ک ــه ای او را ت ــدة حرف ــد و آین ــه دی ــر صدم ــۀ کم از ناحی
بــا او در برنامــۀ تلویزیونــی مصاحبــه کردنــد، مجــری برنامــه از تِروینــو 
در مــورد اتفــاق پرســید: »از ایــن حادثــه چــه چیــزی یــاد گرفتیــد؟« او 
مثــل گزارشــگر گلــف، مـِـری مِکــس جــواب داد، »مــن یــاد گرفتــم کــه 
اگــر قــادر مطلــق قصــد ســبقت گرفتــن دارد، بایــد از ســر راهــش کنــار 
بکشــید.« )در بــازی گلــف اگــر تیمــی بــه ُکنــدی بــازی می کنــد و مانــع 
راه تیمــی ســریع تر می شــود، تیــم ُکنــد بایــد کنــار بکشــد تــا تیــم ســریع 
ســبقت بگیــرد. مترجــم(. ســپس او اضافــه کــرد، »مــن بایــد در هنــگام 
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ــگاه می داشــتم.« ــان چــوب شــمارة یــک را روی ســرم ن طوف
ــود از او  ــده ب ــج ش ــه گی ــخنان مرموزان ــن س ــا ای ــه ب ــه ک ــان برنام میزب

ــرا؟« ــید، »چ پرس
چشــمان تِروینــو بــرق زد و بــا مزه پرانــی گفــت، »چــون حتــی خــدا هــم 

نمی توانــد چــوب شــمارة یــک را بزنــد.«
نتیجــۀ تجربــۀ تِروینــو، لیســتی از ُجــک را عایــدش کــرد. ولــی لوتــر در 

لبــاس راهــب، حرفــه ای جدیــد، یعنــی االهیدانــی را بــه دســت آورد.
مشــکالت دیرینــۀ معــدة لوتــر بــا مشــکالت روحــی او ارتبــاط داشــتند. 
ــل  ــده اش متص ــه مع ــه ب ــرا هم ــش، ظاه ــی و ترس های ــکالت عصب مش
ــا نفــخ شــکم  ــد. مشــکل او ب ــد و او را دچــار ســوء هاضمه می کردن بودن
ــای  ــر بزرگنمایی ه ــه خاط ــی از آن ب ــه بخش ــد ک ــل ش ــانه تبدی ــه افس ب
خــودش بــود. نوشــته های او مملــو از اشــاراتی در مــورد بــاد گلــو و رهــا 
کــردن بــاد معــده اش بــود. »اگــر بــاد معــده ام را در ویتنبــرگ رهــا کنــم، 
در الیپزیــگ قــادر بــه شــنیدن آن خواهنــد بــود.« خوشــبختانه او بــرای 
طــرز رفتــارش روشــی خــاص و مفیــد پیــدا کــرد. او بــه دانشــجویانش 
گفــت کــه رهــا کــردن بــاد معــده مؤثرتریــن وســیله بــرای پاســخ بــه 
ــا شــیطان از  ــه ب ــرای مقابل ــی دیگــر، ب حمــالت شــیطان اســت. در جای
پرتــاب جوهــردان بــه ســمت شــیطان ســخن گفــت. لوتــر جنگــش بــا 
ــن  ــرد. او مطمئ ــف می ک ــره توصی ــخصی در محاص ــد ش ــیطان را مانن ش
ــز  ــر او متمرک ــیطان ب ــای ش ــه قدرت ه ــه وی شــخصی اســت ک ــود ک ب

شــده اند.
ــن  ــا در ای ــت. آنه ــکان اس ــوراک روان پزش ــیطان، خ ــتان های ش داس
موضــوع، ناپایــداری ذهنــی را می بیننــد. از یــک طــرف تصــور می شــود 
کــه لوتــر از توهــم رنــج می بــرد و از طــرف دیگــر، از تخیالتــش نســبت 
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ــاهزادة  ــالت ش ــت حم ــوب، تح ــدف محب ــوان ه ــه عن ــه او ب ــه اینک ب
ــرار دارد. تاریکــی ق

قســمت دیگــری کــه ابروهــای روانپزشــکان را بــاال بــرد، اولیــن مراســم 
عشــایی بــود کــه لوتــر انجــام داد. لوتــر در آن زمــان خــود را همچــون 
ــز  ــت هرگ ــن باب ــود و از ای ــده ب ــته نمایان ــکفته و برجس ــی نوش االهیدان
ــن  ــتادی در ف ــج و اس ــخنرانی مهی ــب س ــدة او در قال ــود. آین ــل نب خج

ــود.  ــوز ناشــناخته ب ــرای معاصرینــش هن موعظــه، ب
بزرگداشــت اولیــن عشــای ربانــی و مراســم دســتگذاری او در ادامــۀ آن، 
اولیــن مناظــرة االهیاتــی او در قالــب کشیشــی بــود. هانــس لوتر ســالمند 
)پــدر لوتــر( بــا واقعیــت تــرک تحصیــل پســرش از دانشــگاه حقــوق بــه 
قصــد وقــف زندگیــش بــه رهبانیــت، تقریبا کنــار آمــده بــود. او اندکی به 
پســرش افتخــار می کــرد - »پســر کشیشــم.« برنامــۀ تــدارک دیده شــده، 
فرصتــی بــرای افتخــار خانــوادة لوتــر بــه او بــود و خویشــاوندان لوتــر هم 

بــه ایــن مراســم آمــده بودنــد تــا جشــن دســتگذاری او را ببیننــد.
هیــچ یــک از حاضریــن انتظــار آنچــه کــه اتفــاق افتــاد را نداشــتند. لوتــر 
بــا تحســین بســیار، بــا ابــراز اعتمــاد بــه نفــس و خویشــتنداری خــود، 
ــراب  ــان و ش ــس ن ــای تقدی ــرای دع ــی او ب ــرد. وقت ــاز ک ــم را آغ مراس
آمــد - در لحظــه ای از عشــا کــه لوتــر بایــد بــا اقتــدار کشیشــی خــود، 
ــرد و  ــار می ک ــش، احض ــار در زندگی ــن ب ــرای اولی ــدا را ب ــدرت خ ق
معجــزة تغییــر ماهیــت )تغییــر نــان و شــراب بــه بــدن و خــون واقعــی 
مســیح کــه در االهیــات کاتولیــک بــه آن بــاور دارنــد. مترجــم( را اجــرا 

ــاد. ــت افت ــه لکن ــر ب ــرد - لوت می ک
او بــر محــراب در جــای خــودش میخکــوب شــده بــود. چشــمانش ماننــد 
ــر پیشــانیش  ــای تســبیح ب ــرق همچــون دانه ه ــد و ع شیشــه شــده بودن
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ــود  ــه ب ــر گرفت ــن را در ب ــی، حاضری ــکوتی عصب ــود. س ــده ب ــر ش ظاه
ــد.  ــام ده ــر کارش را انج ــد لوت ــرار می کردن ــان اص ــا سکوت ش ــه ب ک
ــه او  هانــس لوتــر، هــر لحظــه بی قرارتــر می شــد، موجــی از شــرم پدران
را پوشــانده بــود. لــب پایینــی پســرش شــروع بــه لرزیــدن کــرد. او قصــد 
داشــت کــه جمــالت عشــا را بــر زبــان بیــاورد، ولــی کلمــه ای از دهانــش 
خــارج نشــد. بدنــش ُشــل شــده و به ســمت میــزی که پــدر و خانــواده اش 
نشســته بودنــد رفــت. او شکســت خــورده بــود. او مراســم عشــا را بــه هم 
زده، و خــود و پــدرش را رســوا کــرده بــود. هانــس عصبانــی بــود. او اخیرا 
هدیــۀ ســخاوتمندانه ای بــه صومعــۀ راهبــان بخشــیده بــود و حــال درســت 
همــان جایــی کــه بــرای دیــدن افتخــار پســرش آمــده بــود، خجالــت زده 
شــده بــود. او بغــض خــود نســبت بــه مارتیــن لوتــر را شکســت و از او 
پرســید کــه آیــا خدمــت کشیشــی، خدمتــی مناســب بــرای او هســت یــا 
ــه دعــوت آســمانی ای کــه در  ــش، ب ــاع از دعوت ــرای دف ــن ب ــه؟ مارتی ن
ماجــرای برخــورد بــرق آســمان اتفــاق افتــاده بــود متوســل شــد. هانــس 

پاســخ داد، »اعطــای خداونــد بــود و نــه ظهــور شــیطان.«
در محــراب چــه رخ داد؟ لوتــر خــود توضیــح می دهــد کــه زمانــی کــه 
بایــد جمــالت را بیــان می کــرد، چــه چیــزی او را میخکــوب کــرد: »مــا 
بــه تــو خــدای زنــده، حقیقــی و ابــدی را می دهیــم.« او اینگونــه توضیــح 

می دهــد:

ــا خــود گفتــم،  ــودم. ب ــا آن جملــه کامــال متحیــر و وحشــت زده ب مــن ب
ــی ایــن بزرگــی را اعــالم کنــم. وقتــی می بینــم کــه مــردم  ــا چــه زبان ب
حتــی در مقابــل کشــیش های زمینــی بــه لــرزه افتــاده و آنهــا را احتــرام 
ــمت  ــه س ــمانم را ب ــت ها و چش ــه دس ــتم ک ــه هس ــن، ک ــد، م می کنن
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خــدای عظیــم بلنــد کنــم؟ فرشــتگان او را احاطــه کرده انــد. بــا اشــاره اش 
ــه لــرزه در می آیــد. و آیــا مــن، کوتــاه قــدی بدبخــت، بگویــم  زمیــن ب
ایــن خواســته را دارم یــا آن خواســته را دارم؟ زیــرا کــه خاکســتر و غبــار 
ــدی و حقیقــی ســخن  ــده، اب ــا خــدای زن ــاه کــه ب ــو از گن هســتم و ممل

می گویــم.«

ولــی اینهــا قســمتی جزئــی از بررســی ســوال دربــارة جنــون لوتــر اســت. 
ــات  ــن لحظ ــی از مهیج تری ــه یک ــوف ب ــد معط ــا بای ــی م ــه اصل توج
ــن  ــیحیت. عظیم تری ــرای مس ــج ب ــه ای مهی ــد. لحظ ــر باش ــی لوت زندگ
محاکمــۀ زندگــی لوتــر و موقعیتــی کــه او تــا اوج توانــش آزمــوده شــد. 
ایــن اتفــاق در شــورای شاهنشــاهی ُورمــز، در ســال 1521 رخ داد کــه در 
مقابــل شــاهزادگان کلیســایی و حکومتــی، بــا حضــور چارلــز، امپراتــور 
مقــدس ُرم، پســر یــک معدنچــی بــه جــرم بدعت گــذاری محاکمــه شــد.

از زمانــی کــه پروفســور االهیــات، اظهارنامــۀ نــود و پنــج مــاده ای خــود 
را بــر در کلیســای »همــۀ مقدســین« )All Saints Church(، در 
ــن  ــود. ای ــرل خــارج شــده ب ــز از کنت ــرگ نصــب کــرد، همــه چی ویتِنبِ
دلیلــی بــود کــه لوتــر بــرای مناظــرة االهیاتــی فــرا خوانــده شــده بــود. او 
ــا،  ــروزد. بعضی ه ــی بیف ــا بین الملل ــی و ی ــه آتشــی مل قصــد نداشــت ک
بــه احتمــال بســیار، دانشــجویانش، اظهارنامــۀ او را بــه دســت آورده و از 
آن بــه عنــوان بدعــت جدیــد ویتِنبـِـرگ اســتفاده کردنــد. در کمتــر از دو 
 Bainton( هفتــه، اظهارنامــه بــر زبــان همــۀ مــردم آلمــان بــود. بِینتــون
– مــورخ کلیســا( عبارتــی را از کارل بــارت امانــت گرفــت تــا آنچــه 
ــود در  ــردی ب ــد م ــر مانن ــد: »لوت ــرح ده ــود را ش ــاده ب ــاق افت ــه اتف ک
تاریکــی کــه از پله هــای مارپیــچ بــرج کلیســای قدیمــی بــاال می رفــت. 
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او در تاریکــی دســتش را بلنــد کــرد تــا تعادلــش را حفــظ کنــد، ولــی 
دســتش بــه ریســمانی خــورد و از شــنیدن صــدای ناقــوس از جــا پریــد.«

در پــی آن، توفانــی از مباحثــات و ســتیزه ها ایجــاد شــد. اظهارنامــه، بــه 
ُرم و بــه پــاپ لِئــو فرســتاده شــد. گفتــه می شــود کــه لِئــو آن را خوانــد 
ــی کــه هوشــیاریش  ــی مســت اســت. زمان ــک آلمان ــر ی و گفــت، »لوت
ــان و  ــه راهب ــا ب ــرد.« نزاع ه ــد ک ــر خواه ــاتش تغیی ــردد، احساس برگ
ــه  ــرد ک ــی شــرکت می ک ــر در مناظره های ــت. لوت ــال یاف ــان انتق االهیدان
ــه  ــر ب ــرانجام لوت ــگ رخ داد. س ــورگ و الیپزی ــا در آزب ــن آنه جدی تری
ــت.  ــرار گرف ــرزنش ق ــورد س ــاپ، م ــده از پ ــادر ش ــی ص ــطۀ فرمان واس
ــه  ــن آن گرفت ــات آغازی ــه از کلم ــود ک ــد« ب ــز خداون ــوان آن »برخی عن
شــده بــود: »برخیــز ای خداونــد، و خــود داوری کــن. خوکــی وحشــی بــه 

تاکســتان تــو حملــه کــرده اســت.«
ــوزانده  ــر در ُرم س ــای لوت ــد، کتاب ه ــادر ش ــان ص ــه فرم ــد از اینک بع
ــور درخواســت رســیدگی کــرد. ســرانجام شــورا در  می شــد. او از امپرات
ُورمــز گــرد آمــد. جایــی کــه بــه لوتــر فرصــت ســفری امــن داده شــده 

بــود تــا در آنجــا حاضــر شــود.
آنچــه در ُورمــز اتفــاق افتــاد، رخــدادی بــود که شــخصیت های افســانه ای 
را خلــق می کنــد. در واقــع شــخصیت های افســانه ای در نتیجــۀ اتفاقــات 
ــا  ــرق داده اســت. آنه ــن واقعــه را زرق و ب ــوود، ای ــق می شــوند. هالی خل
لوتــر را قهرمانــی دالور کــه مقامــات شــریر را بــه میــدان می طلبــد، جلــوه 
داده اســت. از لوتــر ســوال شــد کــه »آیــا بــه اشــتباه بــودن کتاب هایــت 

ــرد؟« ــراف خواهی ک اعت
مــا لوتــر را بــا قامتــی بلنــد و راســخ تصــور می کنیــم کــه بــدون هــراس 
ــم!«  ــتادگی می کن ــن ایس ــد، »م ــت می گوی ــن فرص ــات، در اولی از مقام
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ــه  ــی ک ــد و در حال ــاال می کش ــنه هایش را ب ــه او پاش ــم ک و می پنداری
ــود و  ــارج می ش ــات خ ــالن اجتماع ــد، از س ــحالی می کنن ــردم خوش م
ســوار بــر اســب ســفیدش بــه ســمت غــروب آفتــاب بــرای آغــاز نهضت 

ــازد. ــتان، می ت پروتس
ولی این رویداد، به گونه ای دیگر بود.

جلســۀ اول در 17 آوریــل تشــکیل شــد. محیــط جلســه مملــو از هیجــاِن 
دیــدن نتیجــه بــود. لوتــر پیــش از رســیدن بــه جلســه، شــجاعانه ســخن 
گفتــه بــود: »ابــراز ندامتــم اینگونــه خواهــد بــود: ”پیش تــر گفتــه بــودم 
ــاال  ــرم. ح ــس می گی ــم را پ ــت. حرف ــیح اس ــین مس ــاپ جانش ــه پ ک

ــیطان اســت.“« ــاپ، دشــمن مســیح و رســول ش ــه پ ــم ک می گوی
ــان را در  ــا نفس های ش ــد. آنه ــجاعانه تری بودن ــان ش ــر بی ــت منتظ جمعی
ســینه حبــس کــرده بودنــد. و در انتظــار گــراز وحشــی بــرای ورود بــه 

میــدان بودنــد.
ــزرگ  ــاالر ب ــط ت ــر در وس ــد، لوت ــاز ش ــاهی آغ ــورای شاهنش ــی ش وقت
ایســتاد. در کنــارش میــزی بــود کــه کتاب هــای بحث برانگیــزش 
ــا  ــه آی ــید ک ــر پرس ــات از لوت ــی از مقام ــد. یک ــته بودن ــر آن گذاش را ب
کتاب هــا بــه او تعلــق دارنــد؟ او بــا صدایــی نزدیــک بــه زمزمــه پاســخ 
داد: »کتاب هــا مــال مــن هســتند، و بیشــتر از اینهــا هــم نوشــته ام!« بعــد 
نوبــت بــه ســوالی قاطعانــه رســید کــه آیــا لوتــر حاضــر اســت تــا ابــراز 
ــه مشــتی گره کــرده  ــد. ن ندامــت کنــد؟ جمعیــت منتظــر پاســخ او بودن
وجــود داشــت و نــه چالشــی شــجاعانه. بــاز هــم لوتــر بــا صدایــی تقریبــا 
ــت  ــن فرص ــه م ــم ب ــش می کن ــخ داد، »خواه ــنیدن پاس ــل ش ــر قاب غی
ــه  ــاز ب ــر ب ــا بازاندیشــی کنــم.« مثــل اولیــن مراســم عشــا، لوت دهیــد ت
لکنــت افتــاد. اعتمــادش از بیــن رفتــه بــود، گــراز وحشــی ناگهــان بــه 
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تولــه ســگی نــاالن تبدیــل شــده بــود. امپراتــور از این درخواســت شــوکه 
شــده بــود و کنجــکاو بــود کــه شــاید ایــن یــک شــگرد بازدارنــده و یــا 
ــر  ــه لوت ــردای آن روز ب ــا ف ــال او ت ــن ح ــا ای ــد. ب ــی باش ــدی االهیات س

ــارة شــرایط فکــر کنــد. ــاره درب زمــان داد کــه دوب
ــه اعتقــاد  آن شــب، لوتــر در خلــوت اتــاق خــود دعایــی نوشــت کــه ب
ــتۀ  ــه رش ــون ب ــه تاکن ــت ک ــی اس ــن دعاهای ــی از اثربخش تری ــن یک م
تحریــر در آمــده اســت. دعــای او، روح مــردی فروتــن را کــه در مقابــل 
خــدای خــود بــه خــاک افتــاده اســت را نشــان می دهــد؛ کــه بــا ناامیــدی 
خواهــان جرئتــی اســت کــه او را یــاری کنــد تــا بــه تنهایــی در مقابــل 
دشــمنش بایســتد. ایــن بــرای لوتــر ماننــد جتســیمانی شــخصی او بــود.

ای خــدای قــادر مطلــق و ابــدی! جهــان چقــدر وحشــتناک اســت! ببیــن 
ــدر  ــت! و چق ــوده اس ــن گش ــدن م ــرای بلعی ــش را ب ــه دهان ــه چگون ک
ایمانــم بــه تــو کوچــک اســت!... آه! ضعــف جســم، و قــدرت شــیطان! 
اگــر بــه هــر قدرتــی در ایــن جهــان تکیــه کنــم - همــه چیــز از دســت 
مــی رود... ناقــوس نواختــه شــده اســت... حکــم صــادر شــده اســت... ای 
ــرا برخــالف حکمــت  ــن هســتی! م ــو خــدای م ــد! ت ــد! ای خداون خداون
ــد  ــو نبای ــم؛ ت ــده! اصــرار می کن ــن را انجــام ب ــاری ده. ای ــان ی ــن جه ای
اجــازه دهــی... بــا قــدرت عظیــم خــودت... ایــن کار مــن نیســت، ایــن 
ــن  ــا ای ــدارد... مــن ب ــرای مــن ســودی ن ــن کار ب ــرای توســت. ای کار ب
ــا شــادی و آرامــش  ــم ب ــدارم! می توان ــان، ســتیزی ن ــزرگ جه ــردان ب م
روزهایــم را ســپری کنــم. ولــی علــت تویــی... علتی حقیقــی و ابــدی! ای 
خداونــد! کمکــم کــن! ای خــدای وفــادار و غیــر قابــل تغییــر! اعتمــاد من 
بــر انســان نیســت. اعتمــاد بــر انســان بیهــوده اســت، تباهی ســت! هرچــه 
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ــرود.  ــن ب ــد از بی ــزل اســت، هرچــه از اوســت بای از انســان اســت متزل
خــدای مــن! خــدای مــن! آیــا نمی شــنوی؟ خــدای مــن! آیــا دیگــر زنــده 
نیســتی؟ نــه! تــو نمی توانــی بمیــری. تــو خــود را مخفــی ســاخته ای. تــو 
ــن ای  ــرای همی ــم!... ب ــرده ای، می دان ــاب ک ــن کار انتخ ــرای ای ــرا ب م
ــام  ــه خاطــر ن ــرک مکــن، ب ــرا تَ ــه جــا آور! م ــد، ارادة خــود را ب خداون
فرزنــد محبوبــت عیســای مســیح، حامــی مــن، ســپر مــن و قــدرت مــن. 
خداونــدا - کجــا هســتی؟... خداونــد مــن، کجــا هســتی؟... بیــا! بــه تــو 
دعــا می کنــم، مــن حاضــر هســتم... مــرا ببیــن کــه آمــاده ام تــا زندگــی 
خــود بــرای حقیقــت تــو بدهــم... رنجــور مثــل بــره. زیــرا دلیلــش مقدس 
ــا  ــه، ت ــروی! ن اســت. دلیلــش از آن توســت!... نخواهــم گذاشــت کــه ب
ابــد نــه! حتــی اگــر تمــام جهــان از شــرارت پــر شــود – و ایــن بــدن، 
ــه شــود،  ــا ل ــر پ ــه شــود، زی ــد انداخت ــوق دســت توســت، بای ــه مخل ک
تکه تکــه شــود... بــه خاکســتر مبــدل شــود، روحــم از آن توســت، بلــی، 
کالم خــودت را دارم کــه مــرا بــدان مطمئــن می ســازد. روح مــن متعلــق 
ــد  ــن! ای خداون ــد! آمی ــد در حضــورت خواهــد مان ــا اب ــه توســت، و ت ب

کمــک خــود را بفرســت!... آمیــن!

اواخــر بعدازظهــر روز بعــد، لوتــر بــه تــاالر برگشــت. ایــن بــار صدایــش 
ــا ســخنرانی خــود پاســخ  ــه ســواالت ب نمی لرزیــد. او ســعی کــرد کــه ب
دهــد. نهایتــا تفتیش کننــدگان عقایــدش، از او پاســخی خواســتند: »از تــو 
می پرســیم، مارتیــن - صریــح و بــدون شــاخ و بــرگ جــواب بــده - آیــا 

تــو کتاب هایــت را کــه شــامل خطایــا هســتند رد می کنــی یــا نــه؟
لوتر پاسخ داد:



قدوسیت خدا / 112

ــی کــه شــما، اعلیحضــرت، خواهــان پاســخی صریــح هســتید،  از آنجای
ــط  ــه توس ــی ک ــا زمان ــم داد. ت ــواب خواه ــرگ ج ــاخ و ب ــدون ش ب
کتاب مقــدس و دالیلــی شــفاف، متقاعــد نشــوم - اقتــدار پــاپ و شــوراها 
را نمی پذیــرم، چــون آنهــا ناقــض یکدیگرنــد. وجــدان مــن شــیفتۀ کالم 
خداســت. نمی خواهــم و نمی توانــم از چیــزی ابــراز ندامــت کنــم. چــون 
رفتــار بــر خــالف وجــدان، نــه درســت اســت و نــه مطمئــن. ایســتادگی 
می کنــم؛ کاری جــز ایــن نمی توانــم انجــام دهــم. خداونــد کمکــم کنــد. 

آمیــن.

ســخنان مــردی دیوانــه؟ شــاید. ســواالتی بــه وجــود آمــده کــه چگونــه 
ــد  ــر بده ــتد، نظ ــور بایس ــاپ و امپرات ــه پ ــد علی ــت می کن ــردی جرئ م
ــد.  ــه همــۀ مراتــب و مقامــات مســیحیت اعمــال کن ــده اش را علی و عقی
ــن  ــمندان و باالتری ــن دانش ــا بهتری ــا ب ــت ت ــتاخی الزم اس ــدر گس چق
ــیر  ــود و تفاس ــر خ ــدرت تفک ــا ق ــرد؛ ت ــت ک ــا مخالف ــات کلیس مقام
کتاب مقدســی خــود را در مقابــل همــۀ جهــان قــرار داد. آیــا ایــن جنــوِن 
ــارِی  ــن بیم ــا ای ــا )Egomania( نیســت؟ آی ــا اگومانی خودمحــوری ی
ــا تفکــرات  ــا اینه ــداری )Megalomania( نیســت؟ آی خــود بزرگ پن
یــک نابغــۀ کتاب مقــدس، شــخصی مقــدس و دلیــر هســتند و یــا، جــار 
ــن  ــود، ای ــه ب ــه ک ــر آنچ ــر ه ــن نظ ــه؟ ای ــک دیوان ــای ی و جنجال ه

ــان مســیحیت را تقســیم کــرد. ــد، جه ــا ب ایســتادگِی منفــرد، خــوب ی
ــود،  ــر مهــم ب ــرای کلیســا و خــود مارتیــن لوت ــن واقعــه ب ــا اینکــه ای ب
ولــی دلیــل عمــده ای نبــود کــه دانشــمندان آتــی او را دیوانــه بخواننــد. 
موضــوِع غیرمعمول تــر و ناســالم تری در مــورد ایــن مــرد وجــود داشــت 
کــه در عمــل وحشــتناک تر بــود. ایــن موضــوع بــه شــیوة رفتــار لوتــر 
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در زمــان رهبانیــت او در صومعــه ربــط داشــت.
ــرده  ــدید ک ــی ش ــف ریاضت ــود را وق ــب خ ــک راه ــب ی ــر در قال لوت
ــود. او قصــد داشــت کــه راهبــی بی عیــب شــود. روزهــای طوالنــی را  ب
صــرف روزه داری می کــرد و خــود را بــه طــرزی افراطــی شــالق مــی زد. 
ــکار نفــس از مــرز مقــررات صومعــه می گذشــت. دعاهــای  در مــورد ان
ــود را رد  ــوی خ ــی پت ــهمیۀ معمول ــود. س ــر ب ــه طوالنی ت ــبانۀ او از هم ش
ــود  ــدن خ ــد. ب ــخ بزن ــه ی ــود ک ــک ب ــرما نزدی ــدت س ــرد و از ش می ک
را چنــان بــه شــدت تنبیــه می کــرد کــه بعدهــا اظهــار کــرد، در ســلول 
راهبــان بــود کــه سیســتم هاضمــه اش دچــار آســیب دایمــی شــده اســت. 
او دربــارة تجربــه اش نوشــت: »مــن راهبــی خــوب بــودم، و مقــررات را 
بــه بهتریــن شــکل اجــرا می کــردم تــا بتوانــم بگویــم، اگــر قــرار باشــد 
تنهــا یــک راهــب از رهبانیتــش بــه آســمان بــرود، آن راهــب من هســتم. 
ــن هســتند.  ــناختند، شــاهد م ــرا می ش ــه م ــه ک ــم در صومع ــۀ برادران هم
اگــر اندکــی بیشــتر ادامــه مــی دادم، از فــرط بی خوابــی، دعــا، مطالعــه و 

ــردم.« ــر، می ُم ــای دیگ کاره
ــود.  ــه اش ب ــات روزان ــادت اعتراف ــن، ع ــل مارتی ــن عم غیرمعمول تری
ــر  ــوند. لوت ــراف ش ــان اعت ــۀ گناه ــه هم ــود ک ــن ب ــر ای ــررات ب مق
نمی توانســت روزی را بــدون ارتــکاب گنــاه ســپری کنــد؛ بنابرایــن الزم 
ــش  ــب بخش ــه و طل ــات رفت ــاق اعتراف ــه ات ــر روز ب ــه ه ــت ک می دانس

ــد. کن
ــر،  ــرادران دیگ ــود. ب ــه ب ــی در صومع ــول زندگ ــش معم ــات، بخ اعتراف
معمــوالن بــه شــنوندة اعترافات شــان می گفتنــد، »پــدر، مــن گنــاه کــردم. 
دیشــب بعــد از خاموشــی بیــدار ماندم و بــا شــمع کتاب مقــدس خواندم«، 
یــا »دیــروز وقــت ناهــار بــر ســیب زمینی بــرادر فیلیپــس طمــع کــردم.« 
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)یــک راهــب در صومعــه چقــدر می توانــد دچــار دردســر شــود؟( پــدِر 
ــات گــوش داده و بخشــش کشیشــی را  ــه اعتراف ــات، ب ــنوندة  اعتراف ش
بــه آنهــا اعطــا می کــرد و ریاضتــی کوچــک بــه آنهــا مــی داد تــا انجــام 

ــد دقیقــه تمــام می شــدند. ــده بســتان ها ظــرف چن ــد. همــۀ ب دهن
ــش  ــه اعترافات ــه ب ــدری ک ــود. او پ ــه نب ــن اینگون ــرادر مارتی ــا ب ــی ب ول
ــود و  ــع نب ــاه قان ــات کوت ــه اعتراف ــرد. ب ــه می ک ــی داد را دیوان ــوش م گ
ــده  ــی اعتراف نش ــش گناه ــه در زندگی ــود ک ــن ش ــت مطمئ می خواس
ــاعت ها  ــده و س ــراف ش ــاق اعت ــر روز وارد ات ــد. او ه ــده باش ــی نمان باق
ــرف  ــاعت ص ــش س ــر، ش ــوارد، لوت ــن م ــی از ای ــد. در یک ــا می مان آنج

ــود! ــل مرتکــب شــده ب ــی کــرد کــه روز قب ــراِف گناهان اعت
ارشــدهای صومعــه کم کــم بــه لوتــر شــک کردنــد. آنهــا فکــر می کردنــد 
او یــک طفره رونــده اســت کــه ترجیــح می دهــد ســاعات بیــداری خــود 
ــد.  ــات بگذران ــاق اعتراف ــه جــای مطالعــه و انجــام وظایفــش، در ات را ب
نگرانی هایــی در رابطــه بــا احتمــال اینکــه او ثبــات عقالنــی نــدارد و بــه 
شــدت بــه ســمت جنــون پیشــروی می کنــد، ایجــاد شــد. ناظــر او، نهایتــا 
بــه خشــم آمــده و لوتــر را ســرزنش کــرد و گفــت: »بــه مــن نــگاه کــن، 
ــه  ــش ب ــرای بخش ــزی ب ــا چی ــش داری، ب ــار بخش ــیح انتظ ــر از مس اگ
اینجــا بیــا -  مثــل قتــل، کفــر، زنــا بــه جــای ایــن لغزش هــای کوچــک 
- مــرد، خــدا بــر تــو خشــمگین نیســت. تــو از خــدا خشــمگین هســتی. 

آیــا نمی دانــی کــه خــدا بــه تــو امــر کــرده تــا امیــدوار باشــی؟
ایــن موضوعــی اســت کــه بــرای لوتــر بیشــترین حکــِم دیوانگــی را بــه 
همــراه آورد. ایــن مــرد بــه شــدت غیرطبیعــی بــود. احســاس گناهــکاری 
ــدری از  ــه ق ــود. او ب ــش از او نب ــخاص پی ــک از اش ــچ ی ــر هی او، نظی
گناهانــش وحشــت داشــت و در احساســاتش آزرده بــود کــه دیگــر قــادر 
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نبــود ماننــد انســان معمولــی رفتــار کنــد. او هنــوز در حــال فــرار از بــرق 
ــد: ــدی می کن ــه جمع بن ــال او را اینگون ــرح ح ــون ش ــود. بِینت ــمان ب آس

در نتیجــه، عــدم اطمینــان شــدیدی او را احاطــه کــرد. اضطــراب، روح او 
را مــورد تاخــت و تــاز خــود قــرار داده بــود. شــرایط بــه گونــه ای آشــفته 
ــرزه در  ــه ل ــی داد، ب ــکان م ــا را ت ــادی کــه برگ ه شــد کــه او از وزش ب
ــود،  ــه ب ــرا گرفت ــبانه، روح او را ف ــای ش ــت کابوس ه ــد. وحش می آم
وحشــت کســی کــه در نیمه شــب بیــدار می شــود و بــه چشــمان کســی 
ــان  ــت. قهرمان ــده اس ــی اش آم ــن زندگ ــرای گرفت ــه ب ــد ک ــگاه می کن ن
ــه روح  ــمی ب ــیطان زیرچش ــد؛ و ش ــیده بودن ــب کش ــه عق ــمانی هم آس
ــا  ــر باره ــه لوت ــد ک ــی بودن ــا عذاب های ــرد. اینه ــاره می ک ــوان او اش نات
گفــت از هــر درد جســمانی کــه تــا آن زمــان تجربــه کــرده بــود، بدتــر 

بودنــد.
ــاره  ــه دوب ــاری روحــی اســت ک ــدری بیانگــر بیم ــه ق شــرح حــال او ب
انســان را وسوســه می کنــد آیــا بایــد مشــکالت او را بــه گرفتاری هــای 
حقیقــی  مذهبــی اش نســبت بدهــد یــا بــه مشــکالت معــده و کــم کاری 

غــدد او.

چــه توضیحــی بــرای رفتــار لوتــر وجــود دارد؟ یــک چیــز قطعــی اســت: 
لوتــر فاقــد هــر مکانیزمــی بــود کــه مــردم عــادی بــرای ساکت ســازی 

ــد. ــدة وجــدان دارن صــدای متهم کنن
ــان  ــراد در زم ــت اف ــن اس ــه ممک ــد ک ــردازان معتقدن ــی از نظریه پ بعض
ــه  ــی ک ــا زمان ــند ت ــته باش ــت داش ــه واقعی ــر ب ــدی دقیق ت دیوانگــی، دی
دارای عقــل ســلیم هســتند. بــه شــخصی فکــر کنیــد که بــه دلیــل بیماری 
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اضطــراب، نــزد روان شــناس مــی رود تــا از درد خــود نالــه کــرده و بگوید 
کــه از تــرس بــه قــدری فلــج شــده اســت کــه حتــی قــادر نیســت کــه به 
ــد،  ــت را می پرس ــناس عل ــه روان ش ــی ک ــرود. زمان ــک کلیســا ب پیک نی
ــک،  ــیر پیک نی ــال دارد در مس ــه احتم ــد ک ــواب می ده ــخص ج آن ش
دچــار ســانحۀ رانندگــی شــود و یــا ممکــن اســت در طــول پیک نیــک، 
مــاری او را بَِگــزد، شــاید هــم اگــر هــوا توفانــی شــود، بــرق آســمان بــه 

او برخــورد کنــد، یــا در هنــگام خــوردن هــات داگ خفــه شــود.
همــۀ ایــن ترس هــا نشــان دهندة احتماالتــی هوشــیارانه هســتند. زندگــی، 
تجــارت خطرناکــی اســت. جایــی وجــود نــدارد کــه از کثــرت خطــرات 
تهدید آمیــز در امــان باشــیم. هــووارد هیــوز )Howard Hughes(، بــا 
همــۀ ثروتــش، نتوانســت محیطــی امــن و کامــال بــه دور از میکروب هــای 
ــۀ  ــه هم ــد ک ــت کن ــد ثاب ــناس نمی توان ــد. روان ش ــدا کن ــنده پی کش
ــه  ــی ک ــورد خطرات ــخص در م ــد آن ش ــتند. دی ــن هس ــا ام پیک نیک ه
ممکــن اســت اتفــاق بیفتــد، صحیــح اســت. امــا عــادی نیســت، چــون 
ــر روزة  ــرات ه ــن خط ــده گرفت ــا را در نادی ــه م ــی ک ــتم دفاع سیس

ــت. ــت داده اس ــد، از دس ــک می کن ــان کم پیرامون م
یــک جنبــه از پیشــینۀ لوتــر در تحلیل هــای روان شناســی نادیــده گرفتــه 
ــل از  ــر قب ــه لوت ــد ک ــوش می کنن ــه را فرام ــن نکت ــا ای شــده اســت. آنه
اینکــه بــه صومعــه بــرود، خــود را بــه عنــوان یکــی از جوانــان برجســته 
ــر شــخصیتی  ــود. لوت ــا نشــان داده ب ــوق در اروپ و متفکــر در رشــتۀ حق
درخشــان بــود. مغــز او هیــچ ایــرادی نداشــت. درک دقیــق او از نــکات 
ــا او را  ــرد. بعضی ه ــته می ک ــن، او را برجس ــوِس قوانی ــکل و نامحس مش

ــد. ــون می نامیدن ــۀ قان نابغ
ــوغ و دیوانگــی، خطــی باریــک وجــود  ــن نب ــه شــده کــه بی ــا گفت باره
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دارد و بعضــی از اشــخاص، دائمــا بیــن دو ســوی ایــن خــط در حرکــت 
هســتند. شــاید مشــکل لوتــر همیــن بــود.

ــون داشــت. او  ــی از قان ــود. او درک باالی ــود. یــک نابغــه ب ــه نب او دیوان
زیرکــی تفکــر خــود را بــه شــریعت خــدا بســط داد و چیزهایــی را دیــد 

ــد. ــده بودن ــا ندی ــه خیلی ه ک
ــه  ــد خــدای خــود را ب ــر بزرگتریــن حکــم را بررســی کــرد، »خداون لوت
ــت  ــود محب ــر خ ــام فک ــی و تم ــام توانای ــس و تم ــام نف ــام دل و تم تم
ــا 10: 27(. بعــد او از  ــل نفــس خــود« )لوق ــا و همســایۀ خــود را مث نم
خــود پرســید، »بزرگتریــن گنــاه چیســت؟« بعضی هــا در پاســخ بــه ایــن 
ســوال می گوینــد کــه بزرگتریــن گنــاه قتــل، زنــا، کفــر، و یــا بی ایمانــی 
اســت. لوتــر موافــق آنهــا نبــود. نتیجه گیــری او اینگونــه بــود کــه اگــر 
بزرگتریــن حکــم، محبــت خــدا بــا تمامــی دل بــود، پــس بزرگتریــن گناه 
ایــن اســت کــه خــدا را بــا تمــام دل دوســت نداشــته باشــیم. او تعــادل 

ــد. ــاه می دی ــن گن ــن حکــم و بزرگتری بزرگــی در بزرگتری
ــن  ــا بزرگتری ــک از م ــچ ی ــد. هی ــر نمی کنن ــه فک ــردم اینگون ــب م اغل
ــه صــورت  ــم. شــاید ب ــه نگــه نمی داری ــج دقیق ــرای پن ــی ب حکــم را حت
ــا  ــم، ام ــام می دهی ــن کار را انج ــر ای ــم، در ظاه ــر کنی ــه فک ــطحی ک س
ــۀ  ــا هم ــا روشــن می شــود کــه خــدا را ب ــر م ــک لحظــه تفکــر، ب ــا ی ب
قلــب و همــۀ فکــر یــا بــا همــۀ توان مــان دوســت نداریــم. مــا همســایۀ 
خــود را بــه انــدازة خودمــان دوســت نداریــم. شــاید هرچــه از دســت مان 
ــم،  ــر نکنی ــق فک ــاره عمی ــه در این ب ــیم ک ــم و بکوش ــام دهی ــد انج برآی
ــا را محکــوم و  ــان م ــِس تفکرات م ــده در پ ــا همیشــه حســی آزاردهن ام
ــد کــه در واقــع، هــر روز بزرگتریــن حکــم را می شــکنیم.  مطلــع می کن
ماننــد اشــعیا، مــا هــم می دانیــم کــه کســی دیگــر هــم نیســت کــه ایــن 
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حکــم را نگــه دارد. همــۀ مــا از محبــت کامــل بــه خــدا قاصریــم. پــس 
چــرا دربــاره اش نگــران باشــیم؟ الزم نیســت کــه افراد ســالم روزی شــش 
ــه خــدا،  ــن باشــد ک ــر ای ــا ب ــر بن ــراف باشــند. اگ ــاق اعت ســاعت در ات
نامطیعــان از عظیم تریــن حکــم را محکــوم کنــد، او بایــد همــه را 
مجــازات کنــد. ایــن امتحــان بســیار ســختی اســت و آســیب آن عظیــم 
اســت؛ ایــن عادالنــه نیســت، خــدا بایــد همــۀ مــا را بــر اســاس نمره دهــی 

منحنــی مــورد داوری قــرار دهــد.
لوتــر اینگونــه فکــر نمی کــرد. او متوجــه شــد کــه اگــر خــدا بــر اســاس 
منحنــی نمــره دهــد، از قدوســیت خــود کوتــاه آمــده اســت. انتظــار مــا 
ــت، بلکــه گســتاخی  ــا حماق ــه تنه ــن کاری ن ــرای انجــام چنی از خــدا ب
ــا  ــرای هم ســازی ب ــای خــودش را ب ــم هســت. خــدا، معیاره بزرگــی ه
ــال عــادل  ــاک، و کام ــال پ ــدوس، کام ــال ق ــن نمــی آورد. او کام ــا پایی م
می مانــد. مــا ناعــادل هســتیم و آنجاســت کــه ایــن مســئله غیرقابــل حــل 
ــود؛  ــر مــورد هجــوم ســواالت واقــع شــده ب می شــود. فکــر قضایــی لوت
چگونــه انســان ناعــادل می توانــد در حضــور خــدای عــادل بایســتد؟ در 
حالــی کــه دیگــران از کنــار ایــن موضــوع بــه ســادگی عبــور می کردنــد، 
لوتــر را رنــج فــرا گرفتــه بــود: »آیــا نمی دانیــد کــه مــکان خــدا در نوری 
ــد تفحــص  ــادان می خواهن ــات ن ــا مخلوق ــل دسترســی اســت؟ آی غیرقاب
ــدا  ــان خ ــور بی پای ــاق ن ــاب اعم ــل درک و اعج ــالل غیرقاب ــرده و ج ک
ــک شــدن  ــرای نزدی ــا خــود را ب ــک می شــویم؛ م ــا نزدی ــد؟ م را دریابن
آمــاده می کنیــم. چقــدر عجیــب اســت کــه جــالل او بــر مــا اســتیال یافتــه 

ــد!« ــرد می کن ــا را ُخ و م
لوتــر قطــب مخالــف جــوان ثروتمنــدی بــود کــه نــزد عیســی آمــد تــا 
ــد: »و یکــی از روســا از وی ســوال  ــارة رســتگاری خــود ســوال کن درب
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نمــوده، گفــت: ”ای اســتاد نیکــو چــه کنــم تــا حیــات جاودانــی را وارث 
ــی و  ــو می گوی ــرا نیک ــه م ــر چ ــت: ”از به ــی وی را گف ــردم؟“ عیس گ
حــال آنکــه هیچکــس نیکــو نیســت جــز یکــی کــه خــدا باشــد. احــکام 
را می دانــی: زنــا مکــن، قتــل مکــن، دزدی منمــا، شــهادت دروغ مــده و 

ــا 18: 20-18(. ــرم دار« )لوق ــادر خــود را محت ــدر و م پ
ــد و  ــوان ثروتمن ــات ج ــروف مالق ــتان مع ــن داس ــوال در ای ــردم معم م
ــوة  ــت نح ــوند. و آن اهمی ــه می ش ــتباه متوج ــز را اش ــک چی ــی، ی عیس
مخاطــب قــرار دادن عیســی توســط آن مــرد اســت. او عیســی را »اســتاد 

نیکــو« خطــاب کــرد.
عیســی اهمیــت ایــن مطلــب را نادیــده نگرفــت. بالفاصله عیســی دانســت 
کــه بــا شــخصی صحبــت می کنــد کــه درکــی ســطحی از کلمــۀ »نیکــو« 
دارد. آن شــخص می خواســت دربــارة نجــات بــا عیســی صحبــت کنــد. 
در عــوض، عیســی بــه نحــوی ماهرانــه، مســیر صحبــت را بــه بحــث در 
مــورد معنــای نیکویــی تغییــر داد. او فرصــت را غنیمــت دانســت تــا بــه 

آن مــرد، درســی فراموش نشــدنی در مــورد معنــی »خــوب« دهــد.
ــرا  ــرا م ــد: »چ ــز ش ــرد متمرک ــرار دادن م ــرز مخاطــب ق ــر ط عیســی ب
ــه ای  ــزودن جمل ــا اف ــود را ب ــوال خ ــدت س ــی؟« او ش ــو می خوان نیک
مضاعــف تشــدید کــرد: »هیــچ کــس نیکــو نیســت - بــه غیــر از خــدا.« 
ــان  ــی االهیدان ــا، حت ــد. بعضی ه ــدا در می آی ــه ص ــا ب ــر اینج ــگ خط زن
ــا  ــد. بعضی ه ــن ســخنان عیســی لغــزش خورده ان ــا ای ــده هــم، ب تعلیم دی
ــدا  ــو ص ــرا نیک ــرا م ــوند: »چ ــه می ش ــه متوج ــه را اینگون ــن جمل ای
ــا خداســت کــه نیکوســت. مــن خــدا  ــن نیکــو نیســتم. تنه ــی؟ م می زن

نیســتم. مــن خــدا نیســتم.«
ــد. او  ــکار نمی کن ــود را ان ــت خ ــه الوهی ــه هیچ وج ــا، ب ــی در اینج عیس
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ــب  ــح و مناس ــال صحی ــع کام ــرد. در واق ــکار نمی ک ــود را ان ــی خ نیکوی
بــود کــه جــوان ثروتمنــد، عیســی را نیکــو خطــاب کنــد. او عیســی را 
ــی ایــن همــۀ آن  ــه عنــوان یــک معلــم بــزرگ محتــرم می شــمارد، ول ب
ــا خــدای  ــه ب ــد؛ او نمی دانســت ک ــه او در عیســی می دی ــود ک ــزی ب چی

مجســم در حــال صحبــت اســت.
آن جــوان ثروتمنــد، مطمئنــا کتاب مقدســش را خــوب بلــد نبــود: »احمــق 
ــد و  ــود را فاس ــای خ ــی نیســت. کاره ــه خدای ــد ک در دل خــود می گوی
مکــروه ســاخته اند و نیکــوکاری نیســت. خداونــد از آســمان بــر بنــی آدم 
نظــر انداخــت تــا ببینــد کــه آیــا فهیــم و طالــب خدایــی هســت. همــه 
روگردانیــده، بــا هــم فاســد شــده اند. نیکــوکاری نیســت یکــی هــم نــی 

)مزمــور 14: 3-1(.
پولــس رســول در عهــد جدیــد، از ایــن مزمــور نقل قــول کــرده و دربــارة 
ــوء تفاهم  ــن و س ــتباه گرفت ــل اش ــام، قاب ــت. پیغ ــته اس ــال نوش آن مفص
ــط را  ــه درک غل ــکان هرگون ــت«، ام ــوکاری نیس ــۀ »نیک ــت. جمل نیس
محــو می کنــد. ایــن حکــم بــه جــز پســر خــدا، کــه خــودش بــه نیکویــی 

رســیده اســت، بــرای هیچکــس اســتثنایی قائــل نیســت.
ــد.  ــان می ده ــش نش ــی ای واکن ــم همگان ــن حک ــه چنی ــان ها ب روح انس
ــراغ  ــر را س ــن نف ــا چندی ــد. م ــراق می کن ــدس، اغ ــا کتاب مق مطمئن
ــم کــه  ــد. مکــررا مردمــی را می بینی ــم کــه کارهــای خــوب می کنن داری
ــود  ــل وج ــخص کام ــه ش ــم ک ــق می کنی ــا تصدی ــد. م ــی می کنن نیکوی
ــا کار  ــد ت ــک چن ــی ی ــم. ول ــزش می خوری ــی لغ ــا گاه ــۀ م ــدارد. هم ن
ــه نیســت؟  خــوب هــم در اینجــا و آنجــا انجــام می دهیــم، مگــر اینگون
ــت. او  ــد داش ــوان ثروتمن ــه ج ــت ک ــری اس ــرز فک ــا ط ــن دقیق ــه! ای ن
ــو  ــال نیک ــرد. او اعم ــری می ک ــتباه اندازه گی ــاری اش ــا معی ــی را ب نیکوی
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را از نقطه نظــری ظاهــری ارزیابــی می کــرد. خداونــد بــه مــا امــر کــرده 
اســت کــه یــک ِســری کارهــای خــوب انجــام دهیــم. او امــر کــرده بــه 
فقیــران کمــک کنیــم. ایــن کار خوبــی اســت، اینطــور نیســت؟ هــم بلی 
و هــم خیــر. خــوب اســت بــه ایــن خاطــر کــه ظاهــرا، حکــم خــدا را بــه 
ــه دل هــا هــم نــگاه می کنــد. او بــرای عمــق  جــا مــی آورد. ولــی خــدا ب
نیت هــای مــا اهمیــت قائــل اســت. بــرای اینکــه نیت هــای مــا، از ایــن 
آزمایــش ســربلند بیــرون بیاینــد، بایــد از دلــی خــارج شــوند کــه خــدا 
ــال  ــز کام ــود را نی ــن همســایۀ خ ــش دوســت دارد و همچنی را در کاملیت
دوســت داشــته باشــد. از آنجایــی کــه هیــچ کــدام از مــا نمی توانیــم بــه 
ــت  ــص دوس ــدون نق ــود را ب ــایۀ خ ــد و همس ــه خداون ــیم ک ــی برس جای
داشــته باشــیم، همــۀ نیکوکاری هــای ظاهــری مــا کــدر می شــوند. آنهــا 
ــا خــود حمــل می کننــد. منطــق  لکــۀ ناکامــل نیت هــای درونی مــان را ب
کتاب مقــدس ایــن اســت: از آنجایــی کــه هیچکــس دلــی کامــل نــدارد، 

ــد. ــام نمی ده ــی انج ــی کامل ــس نیکوی هیچک
ــی  ــت. وقت ــان اس ــت کار بودن م ــخیص درس ــۀ تش ــد، آین ــن خداون قوانی
ــا  ــاب آنه ــم، بازت ــی دهی ــرار م ــه ق ــن آین ــل ای ــود را در مقاب ــال خ اعم
در آینــه، ایــرادات و نواقص مــان را نمایــان می کنــد. عیســی ایــن 
ــکام را  ــت: »اح ــگاه داش ــد ن ــوان ثروتمن ــمان ج ــل چش ــه را در مقاب آین
ــا 18: 20(.  ــا...“« )لوق ــن، دزدی منم ــل مک ــن، قت ــا مک ــی: ”زن می دان
بایــد در اینجــا توجــه کنیــم کــه فهرســتی کــه عیســی بــرای ایــن جــوان 
ــده  ــه داد، شــامل احکامــی اســت کــه احــکام ثانویــه خوان ثروتمنــد ارائ
ــان ها  ــر انس ــه دیگ ــبت ب ــان نس ــه وظایف م ــه ب ــی ک ــوند. احکام می ش
مربــوط اســت. اینهــا احکامــی هســتند کــه زنــا، قتــل، دزدی و غیــره را 
ــان  ــه وظایف م ــد حکــم اول کــه مســتقیما ب ــاب چن شــامل هســتند. غی
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نســبت بــه خــدا مربوطنــد، در خالصــۀ احکامــی کــه عیســی از آنهــا یــاد 
کــرد کامــال محســوس اســت.

مــرد ثروتمنــد چــه پاســخی داد؟ او اصــال آزرده خاطــر نشــد. او بــه آینــه 
نــگاه کــرد و هیــچ نقصــی در خــودش ندیــد. او جــواب داد: »همــۀ اینهــا 

را از زمــان کودکــی نــگاه داشــته ام« )لوقــا 18: 21(.
ــد. درک شــکیبایی عیســی  ــرد را تجســم کنی ــن م گســتاخی و جهــل ای
ــن  ــرم. م ــود را بگی ــوی خ ــتم جل ــن نمی توانس ــت. م ــکل اس ــم مش برای
خشــم خــود را فــورا بــا جملــه ای اینچنینــی نشــان داده و می گفتــم: »چــه 
ــک از  ــچ ی ــته ای؟ هی ــان کودکــی نگــه داش ــان را از زم ــی؟ ده فرم گفت
احــکام را حتــی بــرای پنــج دقیقــه نگــه نداشــته ای. آیــا موعظــۀ بــاالی 
کــوه را نشــنیده ای؟ متوجــه نیســتی کــه اگــر بی دلیــل بــر کســی خشــم 
بگیــری، گناهــی بزرگتــر از قتــل مرتکــب شــده ای؟ آیــا نمی دانــی کــه 
اگــر بــا نگاهــی شــهوت آمیز بــه زنــی نــگاه کنــی، مفهومــش ایــن اســت 
کــه حکــم زنــا مکــن را شکســته ای؟ آیــا هرگــز طمــع نمی کنــی؟ آیــا 
ــا  ــتی و ی ــه هس ــا دیوان ــی؟ ی ــرام می کن ــادرت را احت ــدر و م ــه پ همیش
ــوده  ــطحی ب ــود، س ــت خ ــبینانه ترین حال ــو، در خوش ــت ت ــور. اطاع ک

ــی.« ــر اطاعــت می کن ــط در ظاه ــو فق اســت. ت
ایــن آن طریقــی بــود کــه مــن بــرای حــل ایــن موضــوع از خــود بــروز 
ــن موضــوع در پیــش  ــرای حــل ای ــی راهــی کــه عیســی ب مــی دادم. ول
گرفــت اینگونــه نبــود. عیســی بســیار دقیق تــر و مؤثرتــر بــود: »عیســی 
چــون ایــن را شــنید، بــدو گفــت: ”هنــوز تــو را یــک چیــز باقــی اســت. 
ــی  ــی خواه ــمان گنج ــه در آس ــده ک ــرا ب ــه فق ــروش و ب ــه داری بف آنچ

داشــت؛ پــس آمــده مــرا متابعــت کــن“« )لوقــا 18: 22(.
اگــر فقــط یــک بــار، عیســی ســخنی گفــت کــه منظــور ســخنانش بــا 
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ــا  ــر م ــم. اگ ــه می بینی ــن مکالم ــود، آن را در ای ــر ب ــت متغای ــه گف آنچ
ــه  ــود ک ــم ب ــور خواهی ــم، مجب ــی بپذیری ــی را تحت اللفظ ــات عیس کلم
بپذیریــم ایــن مکالمــه بیــن دو شــخِص بســیار نیکــوکاِر تاریــخ، بیــن برة 
پــاک و بی عیــب و بــره ای کــه تنهــا یــک عیــب داشــت، اتفــاق افتــاد. 
اگــر از عیســی بشــنوم کــه کمــال اخالقــی مــن فقــط یــک چیــز کــم 

دارد، مســرور خواهــم شــد.
امــا می دانیــم کــه اینگونــه نبــود. اگــر ســعی کنیــم کــه بــه پیــچ و خــم 
افــکار عیســی نفــوذ کنیــم، می توانیــم رونــد فکــری او را اینگونــه تجســم 
ــوب  ــی خ ــته ای. خیل ــه داش ــی نگ ــکام را از کودک ــۀ اح ــم: »اوه، هم کنی
بگــذار ببینــم. اولیــن حکــم چیســت؟ آهــان، بلــی، ”تــو را خدایــان دیگر 

غیــر از مــن نباشــد.“ ببینــم بــا ایــن چــه خواهــی کــرد.«
ــی  ــزی در زندگ ــر چی ــد. اگ ــرار می ده ــش ق ــورد آزمای ــی او را م عیس
مــرد ثروتمنــد، بــر خــدا مقــدم بــود، آن ثروتــش بــود. او چالــش را دقیقا 
بــر همیــن نکتــه، بــه موضــوع اطاعــت ایــن مــرد از حکــم اول معطــوف 

ــروش...« ــه داری بف ــد: »آنچ می کن
ــا تنهــا عیــب خــود برخــورد  ــه ب ــود؟ چگون واکنــش آن شــخص چــه ب
کــرد؟ »چــون ایــن را شــنید محــزون گشــت، زیــرا کــه دولــت فــراوان 
داشــت.« ایــن شــخص مــورد آزمایــش ده فرمــان قــرار گرفتــه بــود و او 

بــا اولیــن پرســش، مــردود شــد.
معنــی ایــن داســتان ایــن نیســت کــه مســیحیان بایــد همــۀ اموال خــود را 
ببخشــند. درســی کــه در آن نهفتــه شــده اســت، در مــورد معنــی اطاعــت 
و الزامــات نیکــوکاری واقعــی اســت. عیســی بلــوِف آن مــرد را خوانــد و 
مــرد کارت هایــش را پــس کشــید )اصطالحــی در بــازی پوکــر. مترجــم(.

ــرد،  ــات ک ــود مالق ــی ب ــه یوزباش ــر ک ــخصی دیگ ــا ش ــی ب ــی عیس وقت
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الزم نبــود کــه بکوشــد بــه آن مــرد بــرای درک گناهانــش کمــک کنــد. 
ــود  ــر خ ــم داری.« لوت ــز ک ــک چی ــه »ی ــت ک ــر نگف ــه لوت ــز ب او هرگ
می دانســت کــه او چیزهــای بســیاری را کــم دارد. او یــک وکیــل بــود؛ 
ــود؛ او خواســت های خــدای  او شــریعت عهــد عتیــق را مطالعــه کــرده ب
پــاک و مقــدس را می دانســت و ایــن مطلــب او را بــه جنــون می کشــاند.
نبــوغ لوتــر، بــا مطالبــاِت قانونــی در تضــاد و تداخــل بودنــد، و او قــادر 
ــِل  ــچ راه ح ــه هی ــید ک ــر می رس ــه نظ ــود. ب ــکل نب ــن مش ــل ای ــه ح ب
احتمالــی ای وجــود نداشــت. ســوالی کــه او را شــبانه روز آزار مــی داد ایــن 
ــادل را  ــاک و ناع ــان ناپ ــادل، انس ــاک و ع ــدای پ ــه خ ــه چگون ــود ک ب
ــن  ــه پاســخ ای ــت او ب خواهــد پذیرفــت. او می دانســت کــه مســیر ابدی
ــر،  ــد. عقل هــای کوچک ت ــی نمی توانســت پاســخی بیاب بســتگی دارد. ول
ــود  ــی خ ــی نادان ــد و از سرخوش ــود می رفتن ــای خ ــه راه ه ــی ب ــا خوش ب
لــذت می بردنــد. آنهــا بــاور داشــتند کــه خداونــد، کمــال خــود را تقلیــل 
ــد داد. باالخــره،  ــا را در بهشــت جــای خواه داده و مصالحــه کــرده و آنه
ــیار  ــای بس ــا ج ــدون آنه ــا ب ــوند، آنج ــروم ش ــت مح ــا از بهش ــر آنه اگ
جالبــی نخواهــد بــود. خــدا بایــد بــر اســاس روش منحنــی نمــره بدهــد. 
کــودکان، کــودک باقــی خواهنــد مانــد، و خــدا آنقــدر بــزرگ اســت کــه 

چنــد لکــۀ اخالقــی را نادیــده بگیــرد.
ــه جــدا کــرد: اول اینکــه خــدا را می شــناخت و  ــر را از بقی ــز، لوت دو چی
دوم الزامــات قانــوِن خــدا را درک کــرده بــود. او شــریعت را حفــظ کــرده 

بــود. و از رنــِج اینکــه انجیــل را نمی فهمــد در ُشــُرف مــرگ بــود.
ــرق  ــه ب ــر. ن ــی لوت ــۀ مذهب ــن تجرب ــاد: بزرگتری ــاق افت ــپس آن اتف س
ــز  ــه چی ــوا. هم ــه ه ــده ب ــردان پرت ش ــه جوه ــود و ن ــمانی در کار ب آس
در ســکوت و در خلــوت مطالعاتــش اتفــاق افتــاد. تجربــۀ لوتــر کــه بــه 
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تكمیل بدن
) افسسیان 16-11:4 (

»تجربــۀ بــرج« معــروف اســت )او در برجــی ســیاه رنــگ در ویتنبِــرگ 
ــود  ــه ای ب ــان را عــوض کــرد. تجرب ــخ جه ــود(، تاری مشــغول مطالعــه ب
ــت.  ــراه داش ــه هم ــی او ب ــت االه ــدا و از عدال ــازه از خ ــناختی ت ــه ش ک
ــود،  ــت خ ــل عدال ــدون تقلی ــد ب ــدا می توان ــور خ ــه چط ــی از اینک درک
رحیــم باشــد. درکــی تــازه از ایــن بــود کــه چطــور یــک خــدای مقــدس، 

ــد: ــراز می کن ــدس را اب ــی مق محبت

مــن بــه شــدت مشــتاق درک رســالۀ پولــس بــه رومیــان بــودم و هیــچ 
چیــز مانــع راهــم نبــود بــه جز عبــارت »خــدای عــادل«؛ چــون مــن معنی 
آن را اینگونــه برداشــت می کــردم کــه از آنجایــی کــه خــدا عــادل اســت، 
ــم  ــه علی رغ ــودم ک ــرایطی ب ــد. در ش ــه می کن ــه تنبی ــادالن را عادالن ناع
اینکــه راهبــی بی عیــب بــودم، در مقابــل خــدا، وجدانــی معــذب داشــتم؛ 
اطمینانــی نداشــتم کــه لیاقتــم او را راضــی خواهــد کــرد. به همیــن خاطر، 
ــم  ــرت ه ــادل و خشــمگین را دوســت نداشــتم، بلکــه از او نف خــدای ع

ــد می کــردم. ــه ضــد او غرولن داشــتم و ب
شــبانه روز خــود را صــرف تفکــر می کــردم تــا زمانــی کــه رابطــۀ بیــن 
عدالــت خــدا و آیــۀ »عــادل بــه ایمــان زیســت می کنــد« را متوجــه شــدم. 
از آن پــس دانســتم کــه عدالــت خــدا، عدالتــی اســت کــه محــض فیــض 
ــا را عــادل محســوب کــرده و می بخشــد. از آن  ــه وســیلۀ ایمــان م او، ب
لحظــه بــه بعــد، احســاس کــردم کــه از نــو متولــد شــده و از دروازه هــای 
ــه خــود  ــازه ب ــی ت ــور کــرده ام. کل کتاب مقــدس، معنای ــاز بهشــت عب ب
گرفــت؛ در حالــی کــه قبــال »عدالــت خــدا« مــرا پــر از نفــرت می کــرد، 
ــن  ــود. ای ــده ب ــدل ش ــی مب ــل وصف ــیرینی غیرقاب ــه ش ــم ب ــون برای اکن

عبــارت پولــس، برایــم بــه دروازة بهشــت مبــدل شــد...
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اگــر ایمــان حقیقــی داریــد کــه مســیح نجات دهنــدة شماســت، در همــان 
لحظــه، خدایــی بخشــنده داریــد، بــرای اینکــه ایمــان شــما، قلــب خــدا را 
گشــوده و شــما را در قلبــش جــا می دهــد، تــا فیــض خالــص و محبــت 
سرشــارش را ببینیــد. ایــن اســت دیــدن خــدا بــا ایمــان، که شــما خــدا را 
بــا قلــب پدرانــۀ او ببینیــد، کــه در او خشــم و عصبانیتــی نیســت. کســی 
ــد بلکــه  ــد، او را درســت مشــاهده نمی کن کــه خــدا را خشــمگین می بین
ــش را  ــیاه صورت ــری س ــا اب ــه گوی ــد ک ــگاه می کن ــرده ای ن ــه پ ــط ب فق

پوشــانده اســت.

لوتــر، همچــون اشــعیا، زغــال افروختــه را بــر لبانــش احســاس کــرد. او 
ــدوس،  ــۀ خــدای ق ــوم متالشــی شــدن را می دانســت. او توســط آین مفه
ُخــرد شــده بــود و بعدهــا اظهــار کــرد کــه قبــل از اینکــه او طعــم بهشــت 
ــر روی چــاه جهنــم آویــزان کنــد.  ــود کــه خــدا او را ب را بچشــد، الزم ب
ــاه  ــد؛ خــدا جــان او را از چ ــم نیافکن ــاه جهن ــه چ ــش را ب ــد خادم خداون
نجــات داد. او ثابــت کــرد کــه او هــم خــدای عــادل اســت و هــم خــدای 
ــرد،  ــار درک ک ــن ب ــرای اولی ــل را ب ــر انجی ــی لوت ــده. وقت تبرئه کنن
دروازه هــای بهشــت چرخیــده، بــاز شــدند و او قدم زنــان داخــل آن شــد.

ــش  ــرد جنب ــاد نب ــن فری ــود.« ای ــد نم ــان زیســت خواه ــه ایم ــادل ب »ع
اصالحــی پروتســتان بــود. او ایــن آمــوزه را کــه آمــرزش گناهــان تنهــا 
ــدری در  ــه ق ــت، ب ــر اس ــیح میس ــتگی مس ــا شایس ــا ب ــان و تنه ــا ایم ب
مرکزیــت کتاب مقــدس می دانســت کــه آن را »شــرطی کــه یــک کلیســا 
ــن،  ــر می دانســت کــه ای ــد. لوت ــا لغــزش می خــورد« نامی می ایســتد و ی
شــرطی اســت کــه خــودش نیــز بایــد بــرای آن ایســتادگی کنــد و در غیر 

ایــن صــورت لغــزش خواهــد خــورد.
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ــرد، از  ــان را درک ک ــالۀ رومی ــس در رس ــم پول ــر تعالی ــه لوت ــی ک وقت
نــو متولــد شــد. بــاِر عــذاب وجدانــش برداشــته شــد. رنــِج دیوانــه وارش 
ــر پــاپ و شــورا،  ــود در براب ــرای کســی کــه قــادر ب تمــام شــد. ایــن ب
ــد،  ــا ایســتادگی کن ــام دنی ــود تم ــم الزم ب ــر ه ــور، اگ شــاهزاده و امپرات
مفهومــی عمیــق داشــت. او از دروازة بهشــت عبــور کــرده بــود، و کســی 
نمی توانســت او را بیــرون بِِکشــد. لوتــر معترضــی بــود کــه می دانســت 

ــد. ــراض می کن ــه اعت ــرای چ ب
آیــا لوتــر دیوانــه بــود؟ اگــر دیوانــه بــود، دعایــم ایــن اســت کــه خداوند 
ــم  ــم طع ــم بتوانی ــا ه ــا م ــتد ت ــن بفرس ــه زمی ــری ب ــی همه گی دیوانگ

آمرزشــی کــه از طریــق »فقــط ایمــان« اســت را بچشــیم.

اجازه دهیم تا قدوسیت خدا،زندگی های مان را لمس کند
در حالــی کــه بــه آنچــه دربــارة قدوســیت خــدا آموختیــد و دوباره کشــف 
ــه  ــد. از دفترچ ــخ دهی ــواالت پاس ــن س ــه ای ــد، ب ــر می کنی ــد فک کردی
ــا  ــا ب ــتن آنه ــان گذاش ــا در می ــخ های تان ی ــت پاس ــرای ثب ــتی ب یادداش

یــک دوســت اســتفاده کنیــد.
ــه  ــد؟ چ ــه می بینی ــد، چ ــدا می نگری ــیت خ ــۀ قدوس ــه آین ــی ب 1. وقت

ــود؟ ــان می ش ــما نمای ــر ش ــدا ب ــما و از خ ــی از ش چیزهای
2. با احساس گناهکار بودن تان چه می کنید؟

ــرای شــخص شــما چــه  ــه ایمــان زیســت خواهــد کــرد« ب 3. »عــادل ب
ــی دارد؟ مفهوم

4. خدا را از چه طرقی، به خاطر آمرزیده شدن تان می پرستید؟
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عدالت مقدس
عدالت، عالی ترین فضیلت محسوب می شود، که
قابل ستایش تر از ستارة صبح و ستارة عصر است.

ارسطو
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ــر وخامــت مشــکل زندگــی انســان های ناعــادل و ناپــاک،  مارتیــن لوت
در حضــور خــدای عــادل و قــدوس را متوجــه شــده بــود. همانطــور کــه 
لوتــر راهــب راهبــان بــود، پولــس هــم فریســی فریســیان بــود. هــر دو 
اشــخاصی برجســته و تحصیل کــرده بودنــد. گفتــه می شــود کــه پولــس، 
تحصیل کرده تریــن شــخص در زمــان تغییــر ایمانــش در ســرزمین 
فلســطین بــود. زمانــی کــه او 21 ســال داشــت، چیــزی معــادل دو مدرک 
دکتــرا کســب کــرده بــود. او هــم بــا قانــون و عدالــت خــدا در تقــال بــود. 
ــدس، از  ــت مق ــل مســئلۀ عدال ــِس فریســی، در مقاب ــِر راهــب و پول لوت
پــای درآمــده بودنــد. هــر دوی آنهــا قبــل از اینکــه مدافــع عهــد جدیــد 

باشــند، شــاگردان شــریعِت عهــد عتیــق بودنــد.
ــه در  ــونتی ک ــا خش ــا ب ــد، حتم ــق را بخوان ــد عتی ــه عه ــس ک ــر ک ه
داوری هــای خــدا وجــود دارد، در کشــمکش خواهــد بــود. معنــی آن برای 
ــه  ــمت هایی ک ــا در قس ــد. آنه ــه می خوانن ــت ک ــان اس ــردم هم ــر م اکث
ــی  ــد. بعض ــزش می خورن ــتند، لغ ــروف هس ــوار« مع ــای دش ــه »گفته ه ب
ــن  ــد. ای ــی می دانن ــیحیت کاف ــرای رد مس ــا را ب ــن گفته ه ــردم ای از م
ــه  ــر خــدای عهــد عتیــق ب ــرای تحقی گفته هــای دشــوار، علتــی کافــی ب
ــه  ــق را ب ــد عتی ــه عه ــد ک ــعی می کنن ــر س ــی دیگ ــند. برخ ــر می رس نظ
داســتان هایی مذهبــی تغییــر داده و یــا از روش حــذف و اضافــه اســتفاده 
کننــد تــا قســمت های تحقیرآمیــز آن را افســانه های اولیــه جلــوه دهنــد. 
بعضی هــا هــم بــه حــدی پیشــروی می کننــد کــه خــدای عهــد عتیــق را 
متغایــر بــا خــدای عهــد جدیــد می داننــد - خدایــی در ســایه و بــد ُخلــق، 
نوعــی خــدای شــیطانی کــه خشــم آتشــین او زیــر لــوای شــأن خــدای 

محبــت عهــد جدیــد اســت.
در ایــن فصــل می خواهــم بــه چشــمان خــدای عهــد عتیــق خیــره شــوم. 
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می خواهــم بــه بررســی مشــکل ترین، و رنجاننده تریــن بخش هایــی 
کــه  در عهــد عتیــق یافــت می شــود بپــردازم تــا ببینیــم چــه مفهومــی از 
آن می توانیــم اســتنباط کنیــم. مــا بــه داوری ســریع و ناگهانــی خــدا کــه 
بــر نــاداب و ابیهــو، فرزنــدان هــارون وارد شــد نگاهــی خواهیــم داشــت. 
چگونگــی کشــته شــدن ُعــّزا توســط خــدا بــه خاطــر لمــس تابــوت عهــد 
ــه خــدا،  ــی ک ــد گناهان ــه فهرســت بلن ــرد. ب ــم ک ــم بررســی خواهی را ه
مرتکبیــن آنهــا را بــه مجــازات مــرگ محکــوم کــرده اســت نــگاه خواهیم 
کــرد؛ بــه قتــل عــام زنــان و کــودکان کــه گویــا تحــت فرمــان خداونــد 
صــورت گرفتــه اســت، نگاهــی خواهیــم داشــت. آگاه باشــید. ایــن فصــل 
بــرای افــرادی کــه معــده ای حســاس و یــا مشــکالت قلبــی دارند نیســت. 
ــه  ــه اعمــاق وحشــت خیــره خواهیــم شــد، اگــر دوســت داریــد، ب مــا ب

خوانــدن ادامــه دهیــد.
اول بــه نــاداب و ابیهــو نگاهــی بیندازیــم. ایــن دو مــرد، کاهــن بودنــد؛ 
ــاب  ــارون را انتخ ــخصا ه ــد ش ــم. خداون ــن اعظ ــارون، کاه ــدان ه فرزن
کــرد تــا اولیــن کاهــن باشــد. هــارون، بــه همــراه موســی، قــوم اســرائیل 
را از اســارت و در مســیر بیابــان هدایــت کردنــد. »نــاداب و ابیهو پســران 
هــارون هــر یکــی مجمــرة خــود را گرفتــه، آتــش غریبــی کــه ایشــان را 
نفرمــوده بــود، بــه حضــور خداونــد نزدیــک آوردنــد. و آتــش از حضــور 
ــد«  ــد مردن ــه حضــور خداون ــه در شــده، ایشــان را بلعیــد، و ب ــد ب خداون

ــان 10: 2-1(. )الوی
اگــر در اســرائیل اشــخاصی بودنــد کــه رابطــۀ نزدیکــی بــا خــدا داشــتند، 
آنهــا موســی و هــارون بودنــد. ممکــن اســت بعضــی از مــا انتظــار کمــی 
ــی  ــدان هــارون داشــته باشــیم. ول ــرای فرزن ــد ب ــاق از جانــب خداون ارف
ــد  ــح، خداون ــرپیچی در مذب ــک س ــر ی ــه خاط ــود. ب ــی در کار نب ارفاق
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ــا کشــت.  ــا را در ج ــختانه نشــان داد و آنه ــش سرس ــک واکن ــریعا ی س
ــانی  ــای انس ــه ها و هدای ــا فاحش ــک، ب ــن مول ــد آیی ــح را مانن ــا مذب آنه
بی حرمــت نکــرده بودنــد، تنهــا کاری کــه نــاداب و ابیهــو کــرده بودنــد، 
تقدیــم »آتشــی غریــب« بــود. مــا نمی دانیــم کــه آن آتــش غریــب چــه 
ــی جــوان، آزمایشــی  ــا کاهن ــه نظــر می رســد کــه گوی ــه ب ــود. اینگون ب
ــی  ــن بی حرمت ــاید ای ــد. ش ــام می ده ــی انج ــن مذهب ــا آیی ــه ب خالقان
ــه  ــاز محاکم ــدون امتی ــرگ؟ ب ــی مجــازات م ــود. ول ــخ ب مســتحق توبی

ــه، اعدامــی ســریع؟ شــدن؟ بالفاصل
ــاداب  ــر ن ــر س ــه ب ــرای آنچ ــد ب ــعی می کنن ــردم س ــه م ــت ک سال هاس
و ابیهــو اتفــاق افتــاد، توضیحــی طبیعــی ارائــه دهنــد. عمانوئیــل 
ــرت  ِولیکوفســکی )Immanuel Velikovsky(، دوســت دانشــمند آلب

ــود. ــراد ب ــن اف ــی از ای ــتین یک انیش
ــکان داد. او  ــی را ت ــای زمین شناس ــش دنی ــا نظریه های ــکی ب ِولیکوفس
ادعــا کــرد کــه تغییــرات ســطح زمیــن در نتیجــۀ بالیــای ناگهانــی و بــه 
ــه زمیــن  ــه دار عظیمــی ب دلیــل نزدیــک شــدن ســیاره و یــا ســتارة دنبال
ــیر  ــرده و در مس ــر ک ــن تغیی ــی زمی ــدار مغناطیس ــده م ــث ش ــه باع ک
مخالــف حرکــت کنــد، صــورت گرفتــه اســت. ظرفــی کــه بــه ســرعت 
در حــال َدَوران اســت و بالفاصلــه، در جهــت مخالــف چرخانــده شــود را 
تجســم کنیــد. اگــر در آن ظــرف آب وجــود داشــته باشــد، چــه اتفاقــی 
ــی از  ــود. بخش ــاد می ش ــف ایج ــت مخال ــی در جه ــد داد؟ موج رخ خواه
ــنگ ها،  ــی از شهاب س ــه باران ــد ک ــا می کن ــکی ادع ــۀ ِولیکوفس نظری
ــه در  ــت، ک ــادی از نف ــدار زی ــا مق ــت. و ب ــرده اس ــاران ک ــن را بمب زمی
ــر، و  ــن را پ ــطح زمی ــکاف های س ــت، ش ــود داش ــنگ ها وج ــهاب س ش
ــد نواحــی  ــرده اســت. )مانن ــی را ایجــاد ک ــی زیرزمین ــای نفت حوضچه ه
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ــه.( ــز خاورمیان نفت خی
ایــن نظریــه ادعــا می کنــد کــه نــاداب و ابیهــو مقــداری نفــت در ســطح 
ــد. آنهــا تصمیــم  زمیــن پیــدا کــرده و از دیــدن آن ســردرگم شــده بودن
ــوخت  ــر س ــاد اگ ــد افت ــی خواه ــه اتفاق ــه چ ــد ک ــان کنن ــد امتح گرفتن
اســتفاده شــده در مذبــح را بــا نفــت مخلــوط کننــد. وقتــی آن را آتــش 
زدنــد، منفجــر شــد و کاهنــان را بالفاصلــه کشــت. در میــان انســان های 
ــتند.  ــان می پنداش ــوان داوری خدای ــه عن ــات را ب ــه اتفاق ــه، اینگون اولی
ــک ســانحه و نتیجــۀ  ــو، ی ــاداب و ابیه ــرگ ن ــه نظــر ِولیکوفســکی، م ب

ــود. ــناخته ب ــی نا ش ــا آتش ــا ب ــازی بچه ه ــز ب غم انگی
کتاب مقــدس ایــن رخــداد را بــه گونــه ای دیگــر نمایــش می دهــد. ممکــن 
اســت کــه ایــن اتفــاق، از طریــق مــواردی طبیعــی صــورت گرفته باشــد، 
ولــی روشــن اســت کــه مــرگ نــاداب و ابیهــو تصادفــی نبــود. بایــد آن 

را بــا خشــم و داوری خداونــد مرتبــط دانســت.
ــود؟ فکــر می کنــم کــه او  ــه ایــن رخــداد چــه ب نظــر هــارون نســبت ب
ــواده اش  ــارون و خان ــرای ه ــن ب ــود. ای ــی می ب ــده و عصبان ــد رنجی بای
یــک مصیبــت بــود. او همــۀ زندگــی خــود را وقــف خدمــت خــدا کــرده 
ــوز  ــد. او هن ــال می کردن ــای او را دنب ــم رد پای ه ــش ه ــود. فرزندان ب
می توانســت روز تقدیــس و افتخــاری کــه در روز تخصیــص آنهــا بــرای 
ــه یــاد آورد. ایــن موضــوع  کهانــت، در دل خــود احســاس می کــرد را ب
خانوادگــی بــود. در قبــال خدمتــش بــه خــدا، چــه کســی از او قدردانــی 
کــرده بــود؟ در حکمــی آنــی، بــه خاطــر آنچــه بــه ظاهــر تخلفــی کوچک 

از قوانیــن مذبــح بــود، خداونــد پســرانش را کشــت.
هــارون بــا عجلــه نــزد موســی رفــت تــا او را از آنچــه رخ داده بــود، بــا 
ــت،  ــارون می گف ــا ه ــه گوی ــد ک ــر می رس ــه نظ ــن ب ــد. اینچنی ــر کن خب
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ــزد  ــتقیم ن ــرد و مس ــم ک ــکایتت را خواه ــد، ش ــوب، خداون ــیار خ »بس
موســی مــی روم. در مــورد ایــن اتفــاق بــا هــردوی مــا طــرف هســتی.« 
پــس هــارون نــزد موســی رفــت و او را بــا خبــر کــرد: »پــس موســی بــه 
هــارون گفــت: ”ایــن اســت آنچــه خداونــد فرمــود، و گفتــه اســت کــه از 
آنانــی کــه بــه مــن نزدیــک آینــد تقدیــس کــرده خواهــم شــد، و در نظــر 

تمامــی قــوم جــالل خواهــم یافــت؟“« )الویــان 10: 3(.
ــی  ــس عموم ــارون را داد. او تقدی ــخ ه ــد، پاس ــای خداون ــه ج ــی ب موس
کاهنــان را بــه او یــادآوری کــرد. آنهــا بــرای خدمتــی مقــدس جــدا شــده 
بودنــد و در قبــال انجــام دقیــق ملزومــات مقام شــان، بــه شــدت مســئول 
بودنــد. آنهــا امتیــاز خدمــت در حضــور خــدای قــدوس را داشــتند. هــر 
یــک از ظــروف داخــل خیمــۀ عبــادت، مشــخصاتی دقیــق داشــتند، و هــر 
ــرده  ــر ک ــد ام ــه خداون ــق ک ــدازه ای دقی ــا ان ــتادانه، ب ــالم، اس ــک از اق ی
ــر وجــود نداشــت. در  ــن اوام ــی در ای ــد. ابهام ــود، تقدیــس شــده بودن ب
ــور  ــه ط ــش، ب ــارون و فرزندان ــوختنی، ه ــای س ــح قربانی ه ــورد مذب م
ــد  ــد. خداون ــه بودن ــده و طــرز عمــل آن را آموخت ــم دی مخصوصــی تعلی
فرمــوده بــود: »هیــچ بخــور غریــب و قربانــی ســوختنی و هدیــه ای بــر آن 
مگذرانیــد و هدیــۀ ریختنــی بــر آن مریزیــد. و هــارون ســالی یــک مرتبــه 
بــر شــاخ هایش کفــاره کنــد، بــه خــون قربانــی گنــاه کــه بــرای کفــاره 
اســت، ســالی یــک مرتبــه بــر آن کفــاره کنــد در نســل های شــما، زیــرا 

کــه آن بــرای خداونــد قــدس اقــداس اســت« )خــروج 30: 10-90(.
ــط  ــوختنی توس ــای س ــح قربانی ه ــد. مذب ــخص بودن ــتور العمل ها مش دس
خداونــد، »قــدس اقــداس« تعییــن شــده بود. وقتــی نــاداب و ابیهــو، آتش 
غریــب یــا تعیین نشــده بــر آن ســوزاندند، بــه وضــوح بــر ضــد خداونــد 
ــه  ــی ب ــود. بی حرمت ــدیدی ب ــی ش ــا سرکش ــل آنه ــد. عم ــل می کردن عم
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مــکان مقــدس هیــچ توجیهــی نداشــت. آنهــا گناهــی گســتاخانه مرتکــب 
شــده بودنــد، آنهــا بــه خــدا خیانــت، و مقدس تریــن مــکان را بی حرمــت 

کــرده بودنــد.
داوری خداونــد ســریع بــود. توضیــح او بــه موســی روشــن بــود: »تقدیس 
کــرده خواهــم شــد، و در نظــر تمامــی قــوم جــالل خواهــم یافــت.« ایــن 
جمــالت، یــک پیشــگویی و یــا نبــوت نبودنــد. وقتــی خداونــد فرمــود، 
ــر  ــی ام ــی االه ــی حکم ــه معن ــد«، آن را ب ــم ش ــرده خواه ــس ک »تقدی

فرمــود، حکمــی کــه احــدی جرئــت فســخ آن را نــدارد.
نقطــۀ پایــان ایــن فصــل در جملــۀ آخــر الویــان 10: 3 یافــت می شــود: 

»هــارون خامــوش مانــد.«
ــان  ــره پای ــد؟ مناظ ــام ده ــت انج ــری می توانس ــه کار دیگ ــارون چ ه
یافتــه بــود. شــواهد ارائــه شــده، و خداونــد حکــم را صــادر کــرده بــود. 
ــدن چنیــن آتشــی قدغــن  ــه طــور ویــژه ای از گذران ــدان هــارون ب فرزن
شــده بودنــد. آنهــا نااطاعتــی کــرده بودنــد، و خداونــد چکــش قضاوتــش 
را کوبیــد. بنابرایــن هــارون خامــوش مانــد. او آرامشــش را حفــظ کــرد. 
نــه عــذری داشــت کــه ارائه بدهــد و نــه اعتراضــی. ماننــد گناهــکاران در 
روز داوری، دهــان او بســته بــود. ایــن، عدالــت مجازات کننــدة خداونــد 
اســت، عدالتــی کــه مقصریــن را مجــازات می کنــد. آیــا ایــن مجــازات 
ــدودة  ــر از مح ــا فرات ــا پ ــا واقع ــت؟ آی ــول اس ــر معم ــه و غی بی رحمان

ــد؟ ــی می رس ــرز بی عدالت ــه م ــته و ب ــت گذاش عدال
بــر طبــق بــاور کلــی مــا نســبت بــه عدالــت، مجــازات بایــد متناســب بــا 
جــرم باشــد. در صورتــی کــه مجــازات شــدیدتر از جــرِم رخ داده باشــد، 
ــد  ــه اســت. کتاب مقــدس کامــال روشــن می کن ناعدالتــی صــورت گرفت
ــد.  ــی کنن ــراز ناآگاه ــان اب ــد از گناه ش ــو نمی توانن ــاداب و ابیه ــه ن ک
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ــان  ــود. آن ــا اعــالم کــرده ب ــه آنه ــه روشــنی دســتوراتش را ب ــد ب خداون
ــد. مشــاهدة  ــح بگذرانن ــر مذب ــد آتــش غیرمجــاز ب می دانســتند کــه نبای
گنــاه آنهــا بــرای مــا بســیار آســان اســت. امــا آنهــا حتــی در خواب شــان 
هــم تصــور نمی کردنــد کــه گناه شــان بــه حــدی جــدی اســت کــه خــدا 
را برخواهــد انگیخــت تــا آنهــا را در جــا بُکشــد. در اینجــا، بــا نمونــه ای 
ــاد  ــد را فری ــت خداون ــونِت دس ــه خش ــویم ک ــرو می ش ــازات روب از مج
ــبت  ــول نس ــد معم ــر از ح ــر و فرات ــه بی رحمانه ت ــی ک ــد، مجازات می زن
بــه ُجــرم مرتکــب شــده، اســت. مجازاتــی بــه ایــن شــکل، نــه تنهــا مــا را 

ــت. ــم هس ــردرگم کننده ه ــه س ــد، بلک ــر می کن متحی
ــورد  ــر در م ــش، پیش ت ــاب پیدای ــه کت ــا آنچ ــداد را ب ــن رخ ــه ای چگون
ــرار  ــوب ق ــک چهارچ ــد، در ی ــم می ده ــدا تعلی ــت خ ــاِت عدال خصوصی
دهیــم؟ کتــاب پیدایــش ادعــا می کنــد کــه داور تمــام جهــان، بــه انصاف 
رفتــار خواهــد کــرد )پیدایــش 18: 25(. پیش فــرض قــوم اســرائیل بــر 
ــر اســاس راســتی هســتند.  ایــن اســت کــه داوری هــای خــدا همیشــه ب
عدالــت او هرگــز ناعادالنــه نیســت، هرگــز از روی هــوس نیســت، هرگــز 
ظالمانــه نیســت. بــرای خــدا غیــر ممکــن اســت کــه ناعــادل شــود، زیــرا 

کــه عدالتــش مقــدس اســت.
اگــر بــا داســتان نــاداب و ابیهــو در کشــمکش هســتیم، در برخوردمــان با 
داســتان ُعــّزا، دچــار مشــکلی بزرگ تــر می شــویم. زمانــی کــه داوود بــه 
تخــت پادشــاهی اســرائیل نشســت، به ســرعت پادشــاهی خــود را تقویت 
بخشــید. او بــا افســران و فرماندهــان نظامــی اش مشــورت کــرد و تصمیم 
ــه مــکان  ــن ظــرف اســرائیل را، ب ــوت عهــد، مقدس تری گرفــت کــه تاب
اصلــی اش برگردانــد. تابــوت عهــد توســط فلســطینیان بــه غنیمــت گرفته 
شــده بــود؛ در آن روز شــوم، جــالل از اســرائیل دور شــد. وقتــی تابــوت 
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عهــد بــه غنیمــت بــرده شــد، بزرگتریــن گنــج اســرائیل غــارت شــده و 
بــه بتکــدة داجــون منتقــل شــد. زمانــی کــه تابــوت عهــد برگردانــده شــد، 
در حفاظــی نگهــداری می شــد تــا در فرصــت مناســب در مــکان دائمــی 
ــا، ســاعت آن  ــرای قــوم مســتقر شــود. نهایت خــود، همچــون امتیــازی ب
فــرا رســید و داوود می خواســت جــالل را بازگردانــد. او گفــت: »تابــوت 
خــدای خویــش را بــاز نــزد خــود بیاوریــم چونکــه در ایــام شــائول نــزد 
آن مســئلت ننمودیــم و تمامــی جماعــت گفتنــد ”چنیــن بکنیــم“ زیــرا که 

ایــن امــر بــه نظــر تمامــی قــوم پســند آمــد« )اول تواریــخ 13: 4-3(.
تابــوت عهــد نقطــۀ قــوت قــوم بــود. تخــت خداونــد و کرســی مقــدس 
خــدای متعــال بــود. ســاخت و تزئینــات آن توســط طراحــی ســختگیرانۀ 
ــرار  ــداس ق ــد در قدس االق ــود. آن بای ــه ب ــورت گرفت ــد ص ــود خداون خ
داده می شــد. تابــوت عهــد صندوقــی بــود کــه از چــوب اقاقیــا ســاخته، و 
داخــل و بیــرون آن بــا طــال پوشــانده شــده بــود. و حاشــیه ای از طــال دور 
آن را گرفتــه بــود. چهــار حلقــۀ طالیــی در پــای آن تعبیــه شــده بــود تــا 
تیرهــا را از حلقه هــا رد کــرده و صنــدوق را حمــل کننــد. تیرهــا هــم از 
چــوب اقاقیــا ســاخته و بــا طــال پوشــانده شــده بودنــد. درپــوش صنــدوق 
»پوشــش کفــاره« نــام داشــت. و آن نیــز از طــالی خالــص ســاخته شــده 
بــود. دو کروبــی ســاخته شــده از طــالی چکــش کاری شــده بــر طرفیــن 
ــاال  ــمت ب ــه س ــان ب ــده، و بال های ش ــب ش ــم نص ــروی ه ــدوق روب صن
ــتور  ــه داوود دس ــود ک ــدس ب ــز مق ــان چی ــن هم ــود. ای ــده ب ــوده ش گش

بازگرداندنــش بــه اورشــلیم را داده بــود.

ــّزا و  ــد و ُع ــۀ اَبِینــاداب آوردن ــه ای تــازه از خان ــر اراب وتابــوت خــدا را ب
اَِخیــو ارابــه را می راندنــد. و داوود و تمامــی اســرائیل بــا ســرود و بربــط 
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ــه حضــور خــدا وجــد  ــوت تمــام ب ــه ق ــا ب و عــود و دف و ســنج و کرن
ــود  ــت خ ــّزا دس ــیدند ُع ــدون رس ــگاه کی ــه خرمن ــون ب ــد. و چ می نمودن
ــم  ــد. و خش ــرا گاوان می لغزیدن ــرد زی ــوت را بگی ــا تاب ــرد ت را دراز ک
خداونــد بــر ُعــّزا افروختــه شــده، او را زد از آن جهــت کــه دســت خــود را 
بــه تابــوت دراز کــرد و در آنجــا بــه حضــور خــدا مــرد. و داوود محــزون 
ــروز  ــا ام ــکان را ت ــود و آن م ــه نم ــّزا رخن ــر ُع ــد ب ــه خداون ــد چونک ش

ــخ 13: 11-7(. ــد )اول تواری ــّزا نامی ــاَرص ُع ف

اگــر خــدا بــا شــدت طغیــان خشــمش، داوود را خشــمگین کــرد، چقــدر 
بیشــتر خواننــدگان نــاوارد در االهیــات را بــه خشــم خواهــد آورد؟ داوود 
قلــب خداونــد بــود. نــه تنهــا پادشــاهی خبــره، موســیقیدانی زبردســت، و 

قهرمانــی در جنــگ، بلکــه االهیدانــی برجســته نیــز بــود.
حتــی بیشــتر از رخــداد نــاداب و ابیهــو، مــرگ ُعــّزا اعتــراض خوانندگانی 
ــر  ــناخته اند، ب ــی ش ــت و مهربان ــدای محب ــوان خ ــه عن ــدا را ب ــه خ ک
می انگیــزد. کتاب مقــدس دربــارة خــدا تعلیــم می دهــد کــه او دیرغضــب 
و کثیراالحســان اســت. مطمئنــا طولــی نکشــید کــه خشــم خــدا بــر ُعــّزا 
بــه نقطــۀ جــوش برســد. ُعــّزا تابــوت عهــد را لمــس کــرد، و بــوم! خشــم 

خــدا منفجــر شــد.
بــاز هــم تالش هایــی صــورت گرفتــه اســت کــه خشــونت ایــن رخــداد را 
نــرم کننــد. گفتــه شــده اســت کــه ُعــّزا احتــرام زیــادی بــه صنــدوق عهد 
مقــدس داشــت کــه وقتــی آن را لمــس کــرد، ســرتاپای او مملــو از تــرس 
بــود کــه همیــن باعــث حملــۀ قلبــی و مــرگ او شــد. مــورد او، مــرگ بر 
اثــر شــدت تــرس بــود. ایــن توضیــح، خــدا را از هرگونــه مســئولیتی در 
قبــال ایــن رخــداد ُمبــرا می کنــد. تفســیر نویســندة کتاب مقــدس صرفــا 
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ــق  ــد عتی ــه در سرتاســر عه ــه اســت ک ــات دوران اولی ــه ای از خراف نمون
وجــود دارد.

ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــه خاط ــط ب ــه فق ــردم، ن ــی م ــری اینچنین نتیجه گی
فرهنــگ امــروزه، امــور ماوراءالطبیعــه را بــاور نــدارد، بلکــه بــه خاطــر 
ــت  ــه عدال ــبت ب ــا را نس ــات م ــتان، احساس ــن داس ــه ای ــت ک ــن اس ای
جریحــه دار می کنــد. یــک بــار دیگــر بــه آنچــه اتفــاق افتــاد نــگاه کنیــد. 
ــه اورشــلیم آورده می شــد. روز شــادی  ــه ای ب ــد، توســط اراب ــوت عه تاب
و جشــن ملــی بــود. جــالل، بــه شــهر مقــدس بازگردانــده می شــد. ســیل 
مــردم در کنــار جاده هــا مــوج مــی زد. رژة شــادی آنهــا بــا صــدای چنــگ، 
بربــط، دایــره زنگــی، ســنج، و شــیپور همــراه بــود. منظــرة دیدنــی آن را 
تجســم کنیــد: همچــون رژه ای بــا هفتــاد و شــش شــیپور بــود. مــردم در 

خیابان هــا می رقصیدنــد.
پــای یکــی از گاوهــا ناگهــان لغزیــد و ارابــه متزلــزل شــد و تــکان خورد. 
صنــدوق از پهلــو لغزیــد و در خطــر ســقوط بــه زمیــن گل آلــود و لکــه دار 
شــدن قــرار گرفتــه بــود. افتــادن ایــن جســم گرانقــدر در گل و الی، قابل 

تصــور هــم نبــود. او دســتش را دراز کــرد تــا صنــدوق را نگــه دارد.
مطمئنــا واکنــش ُعــّزا غریــزی بــود. او کاری را انجــام داد کــه هــر یهودی 
ایمانــدار دیگــری انجــام مــی داد تا تابــوت عهــد را از افتــادن در گل حفظ 
کنــد. او دســتش را دراز کــرد و ایــن جســم مقــدس را از افتــادن در گل 
ــا برنامــۀ از پیــش  ــه خــدا، ب حفــظ کــرد. قصــد او بی حرمتــی نســبت ب
ــا کار  ــد م ــود. از دی ــش ب ــک واکن ــط ی ــل او فق ــود. عم ــده نب تعیین ش
او حرکتــی قهرمانانــه بــود. مــا انتظــار داریــم کــه ُعــّزا صــدای خــدا را 
ــدا  ــی خ ــّزا!« ول ــکرم ُع ــد، »متش ــاد می زن ــه فری ــنید ک ــمان می ش از آس

چنیــن نکــرد.
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در عــوض، او ُعــّزا را کشــت. او را بــه شــکلی فجیــع نابــود کــرد. اعــدام 
عاجالنــه ای دیگــر.

ــب  ــه عق ــد ب ــوال، بای ــن س ــه ای ــخ ب ــرای پاس ــود؟ ب ــه ب ــّزا چ ــاه ُع گن
ــر  ــان و اوام ــکل گیری کاهن ــش ش ــان در بخ ــخ یهودی ــم و تاری برگردی
مخصوصــی کــه خــدا بــه آنهــا داده بــود را بررســی کنیــم. بــرای کاهــن 
ــان الوی  ــۀ کاهن ــود. هم ــان می ب ــبط الوی ــد از س ــخص بای ــدن، ش ش
ــوادة  ــد. شــاخه ای خــاص از خان ــد، ولــی همــۀ الویــان کاهــن نبودن بودن
الویــان، خانــدان قهــات بودنــد. همانگونــه کــه از نام شــان پیداســت، آنهــا 
نــوادگان قهــات بودنــد. قهاتیــان توســط خــدا بــرای وظیفــه ای تخصصــی 
جــدا شــده بودنــد. آنهــا بــرای کاری بنیــادی تعلیــم یافتــه بودنــد - یعنــی 
نگهــداری از متعلقــات مقــدس خیمــۀ عبــادت: »و خدمــت بنی قهــات در 

ــداد 4: 4(. ــد« )اع ــداس باش ــاع، کار قدس االق ــۀ اجتم خیم
مهــم اســت کــه به خاطــر داشــته باشــیم کــه »خیمــۀ عبــادت« یــک چادر 
ــه جــای  ــود و قابــل حمــل و نقــل. وقتــی قبایــل اســرائیل از جایــی ب ب
دیگــر حرکــت می کردنــد، خیمــۀ عبــادت را بــا خــود حمــل می کردنــد 
ــدس را  ــایل مق ــه اول وس ــود ک ــد. الزم ب ــان باش ــدا در میان ش ــا خ ت
ــرانش  ــارون و پس ــون ه ــم: »و چ ــدس می خوانی ــانند. در کتاب مق بپوش
در هنــگام کــوچ کــردن اردو، از پوشــانیدن قــدس و تمامی اســباب قدس 
فــارغ شــوند، بعــد از آن پســران َقهــات بــرای برداشــتن آن بیاینــد، امــا 
ــد، ایــن چیزهــا از خیمــۀ اجتمــاع  ــادا بمیرن قــدس را لمــس ننماینــد مب

ــداد 4: 15(. ــد« )اع ــات می باش ــل بنی قه حم
بــرای مســتحکم کــردن ایــن امــر، خداونــد بــر آن شــرایط و تــدارکات 

ــد: ــه می کن ــتری اضاف بیش
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ــل  ــبط قبای ــت: »س ــرده، گف ــاب ک ــارون را خط ــی و ه ــد موس خداون
ــن  ــا ایشــان چنی ــه ب ــان منقطــع مســازید. بلک ــان الوی ــان را از می َقهاتی
رفتــار نماییــد تــا چــون بــه قدس االقــداس نزدیــک آینــد، زنــده بماننــد 
و نمیرنــد. هــارون و پســرانش داخــل آن بشــوند، و هــر یــک از ایشــان 
را بــه خدمــت و حمــل خــود بگمارنــد. و امــا ایشــان بــه جهــت دیــدن 
قــدس لحظــه ای هــم داخــل نشــوند، مبــادا بمیرنــد« )اعــداد 4: 20-17(.

ــی دارد.  ــا می دانســت چــه وظایف ــود. او دقیق ــان ب ــّزا از قهاتی ــاال ُع احتم
ــود. او  ــه ب ــم گرفت ــد، تعلی ــده ش ــه آن خوان ــه ب ــی ک ــال در خدمت او کام
ــه مجــازات  ــت ک ــی اس ــد، گناه ــۀ عه ــس صندوقچ ــه لم ــت ک می دانس
مــرگ دارد. هیــچ یــک از قهاتیــان تحــت هیــچ شــرایطی، هرگــز مجــاز 
بــه لمــس تابــوت عهــد نبــود. هیــچ شــرایط حساســی دلیــل نمی شــد کــه 
از ایــن حکــم ســرپیچی کننــد. نحــوة ســاخت تابــوت عهــد، و حلقه هــای 
طالیــی کــه تیرهــای چوبــی از آنهــا عبــور داده می شــدند، بــه ایــن شــکل 
ســاخته شــده بودنــد تــا ایــن موضــوع را روشــن کننــد کــه خــوِد تابــوت 
عهــد نبایــد لمــس شــود. کســی کــه مســئولیت حمــل تابــوت عهــد را 
داشــت، فقــط مجــاز بــود کــه تیرهــای چوبــی و حلقه هــا را لمــس کنــد. 
ســپس وظیفــۀ قهاتیــان بــود کــه تابــوت عهــد را بــه وســیلۀ ایــن تیرهای 
ــوت عهــد  ــرای عجلــه کــردن و حمــل تاب ــی ب بلنــد حمــل کننــد. قانون

توســط ارابــه وجــود نداشــت.
ــه  ــر روی اراب ــد ب ــوت عه ــیم، اوال، تاب ــوال را بپرس ــن س ــد ای ــا بای م
ــه  ــدس خیم ــیای مق ــه اش ــبت ب ــدری نس ــه ق ــد ب ــرد؟ خداون ــه می ک چ
ــد  ــوت عه ــه تاب ــتند ب ــازه نداش ــان اج ــی قهاتی ــه حت ــود ک ــخت گیر ب س
خیــره شــوند. ایــن عمــل هــم گناهــی بــود بــا مجــازات مــرگ. خداونــد 
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اعــالم کــرده بــود کــه اگــر یکــی از قهاتیــان حتــی فقــط بــه تابــوت عهد 
ــّزا مجــاز  ــا ُع ــه تنه ــرد. ن ــد م ــدازد، خواه ــداس، نظــری بین در قدس االق
بــه لمــس تابــوت عهــد نبــود، بلکــه اجــازة نــگاه بــه تابــوت عهــد را هــم 

نداشــت.
ــال  ــرد و کام ــرد. دســت خــود را دراز ک ــر صــورت لمســش ک ــه ه او ب
روی تابــوت عهــد گذاشــت، و آن را نگــه داشــت کــه مبــادا بــر زمیــن 
بیفتــد. عمــل مقدســی قهرمانانــه؟ نــه! عملــی گســتاخانه بــود. گنــاه او، 
ــری  ــی کمت ــت او آلودگ ــه دس ــرد ک ــال ک ــّزا خی ــود. ُع ــش ب پیش فرض
ــه  ــود ک ــن و ِگل و الی آن نب ــن، زمی ــی ای ــن دارد. ول ــه زمی ــبت ب نس
ــان.  ــط انس ــس آن توس ــه لم ــرد؛ بلک ــت می ک ــد را بی حرم ــوت عه تاب
ــه آن امــر کــرده اســت را  زمیــن، مخلوقــی مطیــع اســت. آنچــه خــدا ب
انجــام می دهــد. محصولــش را بــه موقــع مــی آورد. قوانیــن طبیعــت کــه 
خــدا پایه گــذاری کــرده اســت را اطاعــت می کنــد. وقتــی دمــا بــه حــد 
ــزوده  ــه خــاک اف ــد. وقتــی آب ب ــخ می زن ــن ی ــد، زمی الزم پاییــن می آی
می شــود، تبدیــل بــه ِگل می شــود، درســت بــه گونــه ای کــه خــدا آن را 
ــن را  ــزی زمی ــد. چی ــکنی نمی کن ــن پیمان ش ــت. زمی ــرده اس ــی ک طراح

ــد. ــس نمی کن نج
خــدا نمی خواســت کــه تخــت مقــدس او توســط چیــزی کــه بــه شــیطان 
ــرکش  ــه او س ــبت ب ــه نس ــزی ک ــود؛ چی ــس ش ــت لم ــده اس ــوده ش آل
اســت، چیــزی کــه بــا شــورش ضــد خــدا، تمــام خلقــت را زیــر لعــن و 
ــان، در  ــا را ناله کن ــن و آســمان و همــۀ آب هــای دریاه ــرده و زمی ــا ب فن
رنــج و انتظــار روز رهایــی گذاشــت. یعنــی انســان. لمــس انســان بــود 

کــه ممنــوع شــده بــود.
ــود.  ــده ب ــازات نش ــی مج ــار قبل ــدون اخط ــود. او ب ــاه نب ــّزا بی گن ُع
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ــود.  ــده ب ــازات نش ــن مج ــه قوانی ــبت ب ــف نس ــکاب تخل ــدون ارت او ب
مجــازات خداونــد از روی هــوس و یــا مســتبدانه نبــود. قطعــا ناگهانــی 
ــع  ــد. در واق ــرده و می رنجان ــوت ک ــا را مبه ــد م ــازات خداون ــودن مج ب
دالیلــی وجــود دارنــد کــه باعــث رنجــش و عصبانیــت مــا از داســتان ُعّزا 
ــل  ــا قاب ــرای م ــاداب و ابیهــو می شــوند. ایــن موضوعــات ب و داســتان ن
ــم:  ــی را درک نمی کنی ــوم کتاب مقدس ــار مفه ــون چه ــتند چ درک نیس
ــدوس  ــه ق ــم ک ــا درک نمی کنی ــض. م ــاه، و فی ــت، گن ــیت، عدال قدوس
بــودن بــه چــه معنــی اســت. مفهــوم عدالــت را درک نمی کنیــم. گنــاه را 

ــم. ــم درک نمی کنی ــض را ه ــی فی ــم. معن درک نمی کنی
ــّزا، نمونــه ای از عدالــت خداســت. ایــن داســتان، نمونــه ای از  داســتان ُع
فیــض نیســت. ولــی مــا نمی توانیــم حتــی شــروع بــه درک فیــض کنیــم، 

مگــر اینکــه اول بــه درکــی از عدالــت خــدا رســیده باشــیم.
هــر وقــت کتاب مقــدس از عدالــت خــدا ســخن می گویــد، معمــوال ایــن 
موضــوع بــه راســتی او ارتبــاط دارد. عدالــت خداونــد بــر اســاس راســتی 
ــزی  ــدارد. چی ــر اســاس ناراســتی باشــد وجــود ن ــه ب ــی ک اســت. عدالت
تحــت عنــوان عدالــت شــریرانه در خداونــد وجــود نــدارد. همــۀ عدالــت 

ــد، همیشــه نشــان دهندة خصوصیــت مقــدس اوســت. خداون
ــد و  ــا قواع ــه ب ــق یافت ــی تطبی ــه معن ــدس ب ــت در کتاب مق واژة عدال
قوانیــن اســت. خداونــد بــر اســاس قوانیــن رفتــار می کنــد. قاعــدة نهایــی 
عدالــت، شــخصیت قــدوس خــود اوســت. راســتِی او دو نــوع اســت. مــا 
راســتی درونــی خــدا را از راســتی بیرونــی او مجــزا می دانیــم. هــر آنچــه 
ــازگار  ــت، س ــدا هس ــه خ ــه ک ــا آنچ ــه ب ــد، همیش ــام می ده ــدا انج خ
ــد.  ــدوس خــود عمــل می کن ــر اســاس شــخصیت ق اســت. او همیشــه ب
ایــن در پاکــی مطلــق او ریشــه دارد. در راســتی درونــی خــدا، »تبدیــل 
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ــد  و ســایۀ گــردش« )یعقــوب 1: 17( نیســت. خــدای قــدوس، نمی توان
کاری نامقــدس انجــام دهــد.

ــک »راســتی« در او هســت. ناراســتی  ــات وجــود دارد؛ ی ــد ثب در خداون
ــج روش  ــا َک ــود. م ــی می ش ــت، معرف ــا واژة ناراس ــا ب ــان ها غالب انس
ــد.  ــان« می خوانن ــان را »َکج روش ــه مجرم ــت ک ــی نیس ــتیم. اتفاق هس
ــار  ــتی رفت ــه راس ــون ب ــوند چ ــده می ش ــام خوان ــن ن ــه ای ــان ب کج روش
نمی کننــد. خداونــد راســتی اســت. راســتی او در رفتــار او دیــده 
می شــود. یعنــی عدالــت بیرونــی او. از ازل، خداونــد هرگــز بــه ناراســتی 
رفتــار نکــرده اســت. او نــاداب و ابیهــو را ُکشــت. او ُعــّزا را ُکشــت. او 
بــا حنانیــا و ســفیره در عهــد جدیــد نیــز بــر همیــن منــوال عمــل کــرد و 

ــد. ــر اســاس راســتی بودن ــد ب ــا داوری خداون اینه
ــل  ــی افض ــد قاض ــه خداون ــد ک ــم می ده ــا تعلی ــدس صریح کتاب مق
ــّزا رخ داد در  ــر ُع ــدن آنچــه ب ــس از خوان ــان اســت. ســوالی کــه پ کیه
ذهــن مــا شــکل می گیــرد ایــن اســت کــه: آیــا خــدا صالحیــت ایــن کار 
را داشــت؟ بــرای عمــل در قالــب قاضــی افضــل آســمان و زمیــن او بایــد 
عــادل باشــد. اگــر قاضــی افضــل ناعــادل باشــد، آنــگاه مــا امیــدی بــرای 
اجــرای عدالــت نخواهیــم داشــت. مــا می دانیــم کــه قاضی هــای زمینــی 
ــد،  ــداری می کنن ــد؛ طرف ــوه می گیرن ــا رش ــند؛ آنه ــد باش ــد فاس می توانن
گاهــی نادانســته کاری را انجــام می دهنــد. آنهــا دچــار اشــتباه می شــوند.
ــدارد.  ــه نیســت. در او فســادی وجــود ن ــد اینگون ــورد خداون ــی در م ول
کســی نمی توانــد بــه او رشــوه بپــردازد. او طرفــداری نمی کنــد. و 
ظاهربینــی نــدارد )اعمــال 10: 34(. او نادانســته کاری را انجــام نمی دهــد. 
ــا در  ــب های روی اتومبیل ه ــود. برچس ــتباه نمی ش ــب اش ــز مرتک هرگ
ــی و  ــون« )س ــتیضاح نیکس ــتار »اس ــت خواس ــن اس ــان، ممک ــن جه ای
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ــی تنهــا احمق هــا خواســتار  هفتمیــن رییس جمهــور آمریــکا( باشــند، ول
ــوند. ــد می ش ــتیضاح خداون اس

ابراهیــم، پــدر ایمانــداران، بــا عدالــت خداونــد کلنجــار رفــت. خداونــد 
ــد  ــد. او قص ــود کن ــوره را ناب ــدوم و عم ــد س ــه می خواه ــرد ک ــالم ک اع
ــد.  ــود کن ــا را ناب ــان، و بچه ه ــردان، زن ــهر - م ــی ش ــه تمام ــت ک داش
ابراهیــم از ایــن امــر آزرده شــده بــود. او نگــران افــراد بی گنــاه بــود کــه 
در برخــورد شــهر بــا خشــم االهــی، بــه همــراه گناهــکاران هــالک شــوند. 
خداونــد شــهر را داوری می کنــد و ابراهیــم نگــران آن اســت کــه خداونــد 
بــدون تبعیــض داوری کنــد، ماننــد معلمــی کــه همــۀ کالس را بــه خاطــر 

ــد: ــه کن ــوز تنبی خطــای یــک دانش آم

ابراهیــم نزدیــک آمــده، گفــت: »آیــا عــادل را بــا شــریر هــالک خواهــی 
ــا آن را هــالک خواهــی  کــرد؟ شــاید در شــهر پنجــاه عــادل باشــند، آی
کــرد و آن مــکان را بــه خاطــر آن پنجــاه عــادل کــه در آن باشــند، نجــات 
نخواهــی داد؟ حاشــا از تــو کــه مثــل ایــن کار بکنــی کــه عــادالن را بــا 
شــریران هــالک ســازی و عــادل و شــریر مســاوی باشــند. حاشــا از تــو! 
آیــا داور تمــام جهــان، انصــاف نخواهــد کــرد؟ )پیدایــش 18: 25-23(

ــر از  ــوالی صریح ت ــرد؟« س ــد ک ــاف نخواه ــان انص ــام جه ــا داور تم »آی
ــم فکــر می کــرد کــه کشــتن  ــن هرگــز پرســیده نشــده اســت. ابراهی ای
عــادل بــه همــراه شــریر توســط خداونــد دور از احتمــال اســت. »حاشــا از 
تــو!« ابراهیــم نمی دانســت ایــن عمــل چقــدر از خداونــد بــه دور اســت. 
احتمالــی بعیدتــر از ایــن وجــود نــدارد کــه خداونــد مــردم بی گنــاه را بــه 
همــراه مقصریــن بُکشــد. بــرای اینکــه خــدا ایــن کار را انجــام دهــد، باید 
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از قدوســیتش خالــی شــود. او بایــد دســت از خــدا بــودن بــردارد.
خداونــد بــه ابراهیــم فرصــت داد تــا تالشــش را بکنــد. خداونــد گفــت که 
او شــهر را حفــظ خواهــد کــرد بــه شــرطی کــه ابراهیــم بتوانــد چهــل و 
پنــج مــرد عــادل در شــهر پیــدا کنــد. او حاضــر بــود بــرای ســی نفــر هــم 
شــهر را حفــظ کنــد، حتــی بــرای ده نفــر. وظیفــۀ ابراهیــم هشــتاد درصــد 
تقلیــل یافتــه بــود. کافــی بــود ده نفــر عــادل پیــدا کنــد، تــا خــدا شــهر 
را حفــظ کنــد. معنــی ایــن نوشــته ایــن اســت کــه خداونــد شــهر را بــه 
خاطــر یــک عــادل هــم حفــظ می کــرد؛ اگــر ابراهیــم می توانســت یــک 
نفــر عــادل پیــدا کند! چــه اتفاقــی بر ســدوم و عمــوره افتــاد؟ »بامــدادان، 
ابراهیــم برخاســت و بــه ســوی آن مکانــی کــه در آن بــه حضــور خداونــد 
ایســتاده بــود، رفــت. و چــون بــه ســوی ســدوم و عمــوره، و تمــام زمیــن 
ــن، چــون دود کــوره  ــد کــه اینــک دود آن زمی وادی نظــر انداخــت، دی

بــاال مــی رود« )پیدایــش 19: 28-27(.
قاضــی آســمان و زمیــن کار درســت را انجــام داده بــود. شــخصی بی گنــاه 
وجــود نداشــت کــه مجــازات شــده باشــد. عدالــت خداونــد هرگز بــه دور 
از راســتی او عمــل نمی کنــد. او هرگــز بی گناهــان را محکــوم، و هرگــز 
مقصــران را بی گنــاه محســوب نمی کنــد. او هرگــز بیشــتر از آنچــه کــه 
ــه صالحیــن کوتاهــی  بایــد مجــازات نمی کنــد. هرگــز از پــاداش دادن ب

نمی کنــد. عدالــت او، عدالتــی کامــل اســت. 
خداونــد همیشــه عــدل خــود را بــه کار نمی گیــرد. او گاهــی بــه فیــض 
رفتــار می کنــد. فیــض، عدالــت نیســت. ولــی در عیــن حــال بی عدالتــی 
ــی  ــض، مهربان ــت. فی ــت اس ــف در عدال ــی تخل ــت. بی عدالت ــم نیس ه
ــوب  ــف محس ــتی، تخل ــه راس ــبت ب ــد و نس ــراز می کن ــت را اب و رحم
نمی شــود. ممکــن اســت مــا در خداونــد ناعدالتــی ببینیــم کــه آن فیــض 
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ــت. ــم یاف ــی نخواهی ــا هرگــز در او بی عدالت ــی م اوســت. ول
ــاز هــم می پرســیم، پــس چــرا بیــن لحــن عهــد عتیــق و عهــد جدیــد  ب
ــد  ــه عه ــد ک ــر می رس ــه نظ ــود؟ ب ــاس می ش ــخصی احس ــاوت مش تف
ــد.  ــی می کن ــد معرف ــد جدی ــدای عه ــر از خ ــن ت ــد را خش ــق خداون عتی
ــرگ مجــازات می شــدند،  ــا م ــد ب ــق بای ــد عتی ــی کــه در عه ــه گناهان ب

ــا اســت: ــر شــامل برخــی از آنه بیاندیشــید. فهرســت زی

فحش به والدین و یا دست بلند کردن بر آنها
بی حرمتی به هدایای قربانی شده

قتل
آدم ربایی

قربانی نوزادان
کفر

تخلفات مربوط به روز سبت
جادوگری

احضار ارواح و مشورت با آنها
طالق غیرقانونی

همجنس بازی
رابطۀ جنسی با محارم

رابطۀ جنسی با حیوانات
فاحشه گری باکره ها

تجاوز
نبوتهای دروغین

نااطاعتی از فرمان یک کاهن - داور
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شهادت دروغ در موردی که منجر به مرگ شود
اینهــا بخشــی از تخلفــات عهــد عتیــق بودنــد کــه باید بــا مجــازات مرگ 
تنبیــه می شــدند. در مقابــل لحــن عهــد جدیــد، ایــن فهرســت خشــن بــه 

ــد. ــر می رس نظ
چنــد ســال پیــش، مجلــۀ تایمــز، در مــورد اتفاقــی کــه در ایالــِت مریلنــد 
ــه خاطــر  ــون ب ــدة کامی ــک رانن ــود گزارشــی منتشــر کــرد. ی رخ داده ب
ــی  ــد. وقت ــت ش ــار، بازداش ــار ناهنج ــتی و رفت ــال مس ــی در ح رانندگ
ــی  ــد زبان ــه بَ ــید، او شــروع ب ــه محــل رس ــرای بازداشــت او ب ــس ب پلی
ــا  ــرد، و پلیس ه ــتفاده می ک ــک اس ــت و رکی ــاظ ناشایس ــرد. او از الف ک
را بــه هــر نــام زشــتی کــه می توانســت صــدا مــی زد. مامــوران پلیــس از 
الفــاظ او بســیار خشــمگین بودنــد. وقتــی او را بــه حضــور قاضــی بردنــد، 
هنــوز از الفــاظ رکیــک اســتفاده می کــرد. بیشــترین مجازاتــی کــه قاضی 
توانســت بــه دلیــل رانندگــی تحــت تاثیــر الــکل و رفتــار ناهنجــار بــرای 
او تعییــن کنــد، یکصــد دالر جریمــۀ نقــدی و ســی روز حبــس در زنــدان 

بــود.
ــه  ــش را ب ــت کتاب ــه می خواس ــود ک ــده ب ــمگین ش ــدر خش ــی آنق قاض
ســمت مجــرم پــرت کنــد. او قانونــی قدیمــی در کتــاب قانــون ایالــت 
ــی هنــوز  ــون اســتفاده نمی کــرد ول مریلنــد پیــدا کــرد؛ کســی از آن قان
ــی در  ــون، کفرگوی ــد. آن قان ــون حــذف نکــرده بودن ــاب قان آن را از کت

ــرد. ــع می ک ــام را من ــالء ع م
هنــگام  در  عمومــی  انظــار  در  کامیــون  راننــدة  کــه  آنجایــی  از 
ــه  ــام خــدا را بی حرمــت کــرده و کفــر گفت ــه پلیــس، ن فحاشــی هایش ب
بــود، قاضــی چکــش خــود را کوبیــد و یکصــد دالر دیگــر بــه عــالوة ســی 

ــرد. ــن ک ــش تعیی ــم اول ــر حک ــاف ب ــدان، مض روز زن
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ســردبیر مجلــۀ تایمــز، ایــن رخــداد را بــه دور از اخــالق گــزارش کــرد. 
مخالفــت او بــه خاطــر ایــن نبــود کــه مجــازات کفرگویــی، نادیده گیــری 
ــه  ــود ک ــن ب ــت او ای ــت اســت. مخالف ــی کلیســا از حکوم ــون جدای قان
حبــس شــخصی بــه مــدت شــصت روز و جریمــۀ دویســت دالر، جریمه ای 
ــی،  ــود کــه جریمــۀ اینچنین ــه اســت. او مدعــی ب ــر عادالن ســنگین و غی

بســیار شــدید، ظالمانــه و غیــر معمــول اســت.
بدیهــی اســت کــه ســردبیر مجلــه، بــه خاطــر مجــازات رانندگــی تحــت 
تاثیــر الــکل و رفتــار ناهنجــار ناراحــت نبــود. ایــن مجــازات کفرگویــی 
بــود کــه او را آزار مــی داد. ایــن امــر، کامــال خــالف قوانینــی بــود کــه 
ــد  ــون بای ــدة کامی ــود. رانن ــرده ب ــذاری ک ــرائیل پایه گ ــد در اس خداون
ــت. در  ــده اس ــتگیر نش ــارون دس ــط ه ــه توس ــود ک ــحال می ب خوش
ــدة  عهــد عتیــق حتــی بهتریــن وکیــل مدافعــان هــم نمی توانســتند پرون
کفرگویــی مــوکل خــود را بــا صــد دالر جریمــه ببندنــد. ســوالی کــه بــا 
ــتی و آزار  ــت؟ مس ــر اس ــدام بدت ــت؛ ک ــن اس ــم ای ــورد می کنی آن برخ
ــدوس در انظــار  ــه شــأن خــدای ق ــی ب ــا بی حرمت ــت اجتمــاع، و ی و اذی
عمومــی؟ ســردبیر مجلــه پاســخ خــود بــه ایــن ســوال را داد. خــدا قوانیــن 
ــتفاده  ــورد اس ــوز م ــق هن ــد عتی ــن عه ــر قوانی ــت. اگ ــی داده اس متفاوت
ــته  ــد کش ــر، بای ــی معاص ــبکه های تلویزیون ــان ش ــۀ مجری ــد، هم بودن

می شــدند.
ــه نظــر می رســد عهــد جدیــد تعــداد  مــا نمی توانیــم انــکار کنیــم کــه ب
گناهــان بــا مجــازات مــرگ را کاهــش داده اســت. وقتــی آن را بــا عهــد 
ــه نظــر  ــب شــدیدتر ب ــه مرات ــن اختــالف ب ــم، ای ــق مقایســه می کنی عتی
ــد  ــه، عه ــت ک ــن اس ــم ای ــوش می کنی ــا فرام ــه م ــه ک ــد. آنچ می رس
ــۀ  ــرگ در نتیج ــازات م ــت مج ــی در فهرس ــش عظیم ــم کاه ــق ه عتی
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ــا فهرســت اولیــه اش نشــان می دهــد. ایــن مقیاســی  گنــاه، در مقایســه ب
ــا  ــق، اساس ــد عتی ــات عه ــت. مکتوب ــد اس ــض خداون ــز از فی حیرت انگی

ثبــت فیــض خداونــد هســتند.
ــه  ــد ب ــن، بای ــب م ــات غری ــه کلم ــیدن ب ــوم بخش ــرای مفه ــه؟ ب چگون
ــش،  ــب آفرین ــان. در ترتی ــی جه ــن اصل ــه قوانی ــم؛ ب ــرآغاز برگردی س
مجــازات گنــاه چــه بــود؟ »هــر کســی کــه گنــاه ورزد، او خواهــد ُمــرد« 
ــرگ  ــتحق م ــان مس ــک از گناه ــر ی ــش، ه ــال 18: 4(. در آفرین )حزقی
هســتند. هــر گناهــی، بایــد با مــرگ مجــازات شــود. خداونــد در آفرینش 
مجبــور نبــود کــه بــه مــا حیــات را هدیــه کنــد. او بــه مــا مقــروض نبــود. 
هدیــۀ حیــات، از فیــض او جــاری شــده و کامــال تحــت حاکمیــت االهــی 
ــت،  ــده اس ــول ش ــان ها مح ــه انس ــه ب ــه ای ک ــد. وظیف ــی می مان او باق
ــا  ــد. م ــی کنن ــباهت او زندگ ــه ش ــا ب ــت، ت ــیت خداس ــاهدة قدوس مش
آفریــده شــده ایم تــا ماننــد آینــه، منعکس کننــدة قدوســیت خــدا باشــیم. 

ــیم. ــفیران او باش ــا س ــده ایم ت ــق ش ــا خل م
ــد آدم و حــوا را مــورد آزمایــش قــرار داده و گفــت، »اگــر گنــاه  خداون
کنیــد، خواهیــد ُمــرد.« حاصــل گنــاه، از دســت دادن حیــات اســت. گنــاه 
حــق زندگــی را می گیــرد. هنگامــی کــه مــردم گنــاه می کننــد، هرگونــه 
ادعــای خــدا در مــورد وجــود انســان را از دســت می دهنــد. حــال ســوال 
مهــم: چــه زمانــی در آفرینــش بایــد حاصــل گنــاه پدیــدار می شــد؟ آیــا 
مجــازات اینطــور مقــرر شــده بــود کــه: »اگــر گنــاه کنــی، یــک روزی 
خواهــی ُمــرد؟« نــه! جریمــۀ گنــاه بــه روشــنی توســط خــدا مقــرر شــده 
بــود: »زیــرا روزی کــه از آن خــوردی، هرآینــه خواهــی مــرد.« )پیدایــش 

.)17 :2
در آفرینــش، جریمــۀ گنــاه نــه تنهــا مــرگ بــود، بلکــه مرگی آنــی. مرگ 
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ــه ســرعت  ــاداب و ابیهــو؛ ب ــه ســرعت مــرگ ن در همــان روز: مرگــی ب
مرگــی کــه ُعــّزا را ُکشــت؛ مرگــی بــه ســرعت آنچــه حنانیــا و ســفیره را 
در بــر گرفــت. »زیــرا روزی کــه گنــاه کنــی، هــر آینــه خواهــی مــرد.«

مفســران متعــددی کوشــیده اند کــه هشــدارهای االهــی را توســط ترجمــۀ 
»مــرگ« در پیدایــش بــاب 2 بــه »مــرگ روحانــی« تقلیــل دهنــد. ایــن 
آن چیــزی نیســت کــه آیــات می گوینــد. مجــازات مرگــی کــه خداونــد 
بــه آنهــا هشــدار داد، مــرگ واقعــی بــود، مــرِگ جســم بــه معنــی کامــل. 
ــیدند،  ــر کش ــر روز زج ــان ه ــرگ روحانی ش ــوا از م ــا، آدم و ح مطمئن
ولــی خداونــد بــر آنهــا فیــض بخشــید تــا مجــازات را بــه مقیــاس کامــل 
ــه،  ــت معوق ــد »عدال ــه می گوی ــم ک ــه ای داری ــوند. جمل ــل نش آن متحم
عدالــت مــردود اســت.« ولــی نــه همیشــه. در مــورد آفرینــش و انســان 
ــض،  ــا فی ــد ت ــه ش ــر انداخت ــه تاخی ــل ب ــازات کام ــرده، مج ــقوط ک س
فرصــت عمــل داشــته باشــد. در ایــن مــورد، تاخیــر عدالــت، َرّد آن نبــود 

ــود. ــض ب ــذاری رحمــت و فی بلکــه پایه گ
ــال می شــود.  ــوز اعم ــال شــد و هن ــرگ اعم ــن حــال مجــازات م ــا ای ب
ــم  ــی کنی ــال زندگ ــت 60-70 س ــن اس ــد. ممک ــان ها می میرن ــۀ انس هم
ــر  ــا زی ــۀ م ــه هم ــرای اینک ــرد. ب ــم ُم ــا خواهی ــی م ــم. ول ــد بمیری و بع
ــرگ  ــِف م ــا در ص ــتیم. م ــان هس ــر گناهان م ــه خاط ــرگ ب ــازاِت م مج
منتظــر هســتیم تــا حکــم مرگ مــان مــورد اجــرا قــرار گیــرد. بزرگتریــن 
قاتــل تاریــخ، آدولــف هیتلــر یــا جــوزف اســتالین نبــود. قاتــل بــزرگ 
تاریــخ، طبیعــت اســت. همــه قربانــی طبیعتــی می شــوند کــه مســتقل و 

ــام خداســت. ــزار انتق ــد. طبیعــت، اب جــدا از خــدا عمــل نمی کن
آیــا بــرای خداونــد ناعادالنــه بــود کــه بــه آدم و حــوا بگویــد کــه اگــر 
ــود  ــا شــریرانه ب ــد. آی ــاره اش فکــر کنی ــرد؟ درب ــد ُم ــاه کنیــد خواهی گن
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کــه خداونــد مجــازات مــرگ را بــرای همــۀ گناهــان اعمــال کنــد؟ اگــر 
بگوییــد بلــی، مراقــب باشــید. اگــر بگوییــد بلــی، گفتــۀ شــما نشــانگر 
ــر مجــازات  ــۀ اول زی ذات ســقوط  کــردة شماســت کــه شــما را در وهل
مــرگ می بَــَرد. اگــر بگوییــد بلــی، شــما شــخصیت خــدا را زیــر ســوال 
می بریــد. اگــر بگوییــد بلــی، نســبت بــه قدوســیت او تخّطــی می کنیــد. 
اگــر بگوییــد بلــی، شــما بــه قاضــی همــۀ جهــان حملــه کرده ایــد. اگــر 
بگوییــد بلــی، شــما گنــاه را هرگــز درک نکرده ایــد. مــا نبایــد بگوییــم 

بلــی. بایــد بگوییــم نــه و آن را بــا تمــام باورمــان بگوییــم.
ــه  ــه هیچ وجــه. ب ــه اســت؟ ب ــاه، ناعادالن ــرای گن ــا مجــازات مــرگ ب آی
ــا  ــه م ــد. او ب ــه آفری ــا را داوطلبان ــد م ــه خداون ــید ک ــته باش ــر داش خاط
ــه شــکل او باشــیم. مــا را اندکــی از فرشــتگان  ایــن امتیــاز را داد کــه ب
ــن  ــی زمی ــم تمام ــا را حاک ــود، م ــار خ ــه اختی ــرار داد. او ب ــر ق پایین ت
کــرد. مــا الک پشــت نیســتیم. کــرم شــب تاب نیســتیم. کــرم ابریشــم و 
یــا گــرگ نیســتیم. مــا انســان هســتیم. مــا بــه شــکل خــدای قــدوس و 

ــده ایم. ــده ش ــتی آفری ــۀ هس ــالل هم ــاه ُپرج پادش
ــن  ــی در ای ــم. زندگ ــتفاده نکرده ای ــدا اس ــات را در راه خ ــۀ حی ــا هدی م
ــرم  ــت. ج ــده اس ــدل ش ــه مب ــت روزان ــرای خیان ــی ب ــه میدان ــیاره ب س
ــی  ــد )یک ــت آرنول ــرم بِنِدیک ــر از ج ــر و مخرب ت ــیار جدی ت ــا بس م
ــکا و  ــان آمری ــگ می ــه در جن ــی ک ــروش آمریکای ــان وطن ف از نظامی
ــا دشــمن همــکاری می کــرد( اســت. هیــچ خیانتــی نســبت  انگلیــس، ب
بــه پادشــاه و یــا ملتــی حتــی بــه گــرد شــرارت و خیانــت مــا در برابــر 

خداونــد نمی رســد.
ــاک و  ــدای پ ــه خ ــت ب ــاه، خیان ــت. گن ــتی اس ــه هس ــت ب ــاه، خیان گن
قــادر مطلــق اســت. گنــاه، ناسپاســی نســبت بــه کســی اســت کــه همــه 
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ــه مــا حیــات بخشــیده  ــه کســی کــه ب چیزمــان را مدیــون او هســتیم؛ ب
ــر  ــک فک ــان کوچ ــر گناه ــر عمیق ت ــه تاثی ــال ب ــه ح ــا ب ــا ت ــت. آی اس
کرده ایــد؟ وقتــی در مســائل کوچــک نااطاعتــی می کنیــم، بــه آفریننــدة 
خــود چــه می گوییــم؟ مــا بــه نیکویــی خداونــد، نــه، می گوییــم. مــا بــه 
او می گوییــم »خداونــد، قانــون تــو خــوب نیســت. قضــاوت مــن بهتــر 
ــر  ــر و بلندت ــن فرات ــن نمی شــود. م ــو، شــامل م ــت ت از توســت. حاکمی
از قلمــروی قدرتــت هســتم. صرف نظــر از آنچــه بــه مــن امــر کــرده ای، 

مــن مجــاز هســتم تــا هرچــه کــه بخواهــم انجــام دهــم.«
ــی  ــت. عمل ــی اوس ــت جهان ــه حاکمی ــی ب ــاه، بی حرمت ــن گن کوچکتری
انقالبــی، عصیانــی کــه بــا آن خودمــان را علیــه شــخصی قــرار می دهیــم 
ــیت  ــه قدوس ــی ب ــن، توهین ــش هســتیم. ای ــان را مدیون ــه چیزم ــه هم ک
اوســت. در نتیجــه، مــا بــه شــاهدینی کاذب مبــدل می شــویم. وقتــی در 
قالــب مخلوقاتــی کــه بــه شــباهت خــدا آفریــده شــده ایم گنــاه می کنیــم، 
ــه مرغــان  ــان، ب ــر حکومت م ــِی طبیعــِت زی ــه تمام ــه تمــام خلقــت، ب ب
هــوا و حیوانــات خشــکی ها می گوییــم: »خداونــد اینگونــه اســت. رفتــار 
خالــق شــما اینگونــه اســت. بــه ایــن آینــه نــگاه کنیــد؛ بــه مــا نــگاه کنید 
و خصوصیــات قــادر مطلــق را خواهیــد دیــد.« مــا بــه جهــان می گوییــم، 
ــد؛ خــدا  ــم اســت؛ خــدا تلخــی می کن ــکار اســت؛ خــدا ظال »خــدا طمع
ــت.  ــاکار اس ــد، زن ــت می زن ــت، تهم ــود؛ دزد اس ــل می ش ــب قت مرتک

خــدا شــبیه کارهایــی اســت کــه مــا انجــام می دهیــم.«
ــد.  ــاهی می افتن ــر پادش ــه فک ــوند، ب ــد می ش ــاه متح ــردم در گن ــی م وقت
ــرای  ــیده و ب ــلطنت رس ــاج س ــه ت ــا ب ــت. م ــی آنهاس ــۀ نهای ــن توطئ ای
ــم،  ــدا می گویی ــه خ ــۀ آن ب ــیم و در نتیج ــه می کش ــلطنت نقش ــت س تخ
»مــا نمی خواهیــم تــو بــر مــا ســلطنت کنــی.« مزمورنویــس ایــن مطلــب 
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ــف  ــد و طوای ــا شــورش نموده ان ــد: »چــرا امت ه ــان می کن ــه بی را اینگون
بــا هــم مشــورت نموده انــد، بــه ضــد خداونــد و بــه ضــد مســیح او؛ کــه 
بندهــای ایشــان را بگســلیم و زنجیرهــای ایشــان را از خــود بیندازیــم« 

ــور 2: 3-1(. )مزم
ــم،  ــت می کنی ــدا خیان ــه خ ــا ب ــه تنه ــم، ن ــاه می کنی ــا گن ــه م ــی ک وقت
را  انســان ها  گنــاه  می کنیــم.  بی حرمــت  هــم  را  یکدیگــر  بلکــه 
بی حرمــت می کنــد. چیــزی انتزاعــی در آن وجــود نــدارد. توســط گنــاه، 
مــن بــه دیگــران صدمــه می زنــم. شــخصیت آنهــا را جریحــه دار می کنــم؛ 
امــوال آنهــا را غــارت می کنــم؛ ســوابق آنهــا را خــراب می کنــم؛ کیفیــت 
ــرد  ــان را ُخ ــا و آرزوهای ش ــرم؛ رویاه ــا می ب ــه یغم ــا را ب ــی آنه زندگ
می کنــم. وقتــی کــه خــدا را بی حرمــت می کنیــم، همــۀ مردمــی کــه بــه 
صــورت خــدا هســتند را هــم بی حرمــت می شــماریم. پــس آیــا عجیــب 

اســت کــه خــدا نســبت بــه گنــاه، برخــوردی جــدی داشــته باشــد؟
در نوشــته های هانــس کونــگ )Hans Kung(، االهیــدان جنجالــی 
ــد  ــدا در عه ــط خ ــاه توس ــن داوری گن ــر خش ــورد ظاه ــک، در م کاتولی
عتیــق، می خوانیــم کــه اســرارآمیزترین شــکل از اســرارآمیزی گنــاه ایــن 
نیســت کــه گناهــکاران مســتحق مــرگ هســتند، بلکــه ایــن اســت کــه 

در شــرایط عــادی هنــوز گناهــکاران زنــده هســتند.
ــن نیســت کــه  ــد؛ موضــوع ای ــگ ســوال درســتی را مطــرح می کن کون
ــد  ــازه می ده ــرا او اج ــه چ ــد، بلک ــازات می کن ــاه را مج ــدا گن ــرا خ چ
انســان ها در سرکشــی مــداوم بماننــد؟ کــدام شــاهزاده، کــدام پادشــاه، و 
کــدام فرمانروایــی در مقابــل طغیان هــا و سرکشــی های پیوســتۀ مــردم، 

ــر نشــان می دهــد؟ ــدازه صب ــن ان ــه ای ب
کلیــد نظریــۀ کونــگ در ایــن اســت کــه در مــورد گناهکارانــی صحبــت 
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ــن  ــد. ای ــه می دهن ــی ادام ــه زندگ ــی ب ــرایط معمول ــه در ش ــد ک می کن
ــل،  ــد. او در عم ــار باش ــدا بردب ــه خ ــت ک ــول اس ــا معم ــم ی ــی رس یعن
صبــور، شــکیبا و دیرغضــب اســت. او بــه قــدری دیرغضــب اســت کــه 
وقتــی خشــم او جــاری می شــود، شــوکه شــده و از دیــدن آن آزرده خاطــر 
می شــویم. مــا بــه ســرعت فرامــوش می کنیــم کــه صبــر خداونــد بــرای 
ــات  ــرای نج ــی ب ــا فرصت ــاند؛ ت ــه بکش ــه توب ــا را ب ــه م ــت ک ــن اس ای
یافتــن داشــته باشــیم. در عــوض بــه جــای اینکــه فروتنانــه بــرای توبــه 
بــه حضــورش نزدیــک شــده و از امتیــاِز صبــرش بهره منــد شــویم، ایــن 
فیــض را فرصتــی بــرای ارتــکاب گناهــان بزرگتــر قــرار می دهیــم. مــا 
ذهــن خــود را فریــب داده و فکــر می کنیــم کــه خداونــد بــه آن اهمیــت 

ــدارد. ــا را ن ــدرت مجــازات م ــا کــه او ق ــد، ی نمی ده
و بزرگتریــن حماقت مــان ایــن اســت کــه خیــال می کنیــم می توانیــم از 

نتیجــۀ طغیان مــان فــرار کنیــم.
حاشــا از خداونــد کــه خدایــی خشــن باشــد. عهــد عتیــق، مــدارک ثبــت 
شــدة خدایــی بی نهایــت صبــور اســت. عهــد عتیــق سرگذشــت مردمــی 
ــه  ــوم ب ــد. ق ــان می کنن ــدا طغی ــه خ ــدام علی ــه م ــت ک ــق اس کله ش
اســارت در ســرزمین های بیگانــه مــی رود و بــه نــزد خداونــد فریــاد بــر 
ــد.  ــا را آزاد می کن ــنیده و آنه ــا را ش ــای آنه ــد ناله ه ــد. و خداون می آورن
ــا  ــد. آنه ــارج کن ــارت خ ــا را از اس ــا آنه ــود ت ــرخ را گش ــای س او دری

ــد. ــا پرســتش گوســالۀ طالیــی دادن پاســخش را ب
ــرو  ــان روب ــرزمین کنع ــرف س ــوار تص ــوال دش ــا س ــد ب ــوز بای ــا هن م
شــویم. در آنجــا خداونــد بــه صراحــت دســتور قتــل عــام مــردان و زنــان، 
ــود  ــیری خون آل ــط شمش ــود توس ــرزمین موع ــد. س ــودکان را می ده و ک
ــان از آن  ــان و زن ــه خــون بی گناه ــد، شمشــیری ک ــرائیل داده ش ــه اس ب
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ــزی را صــادر کــرد: ــن خونری ــد مســتقیما دســتور ای می چکــد. خداون

چــون یهــوه، خدایــت، تــو را بــه زمینــی کــه بــرای تصرفــش بــه آنجــا 
مــی روی درآورد، و امت هــای بســیار را کــه ِحتیــان و ِجْرجاشــیان 
ــت  ــت ام ــیان، هف ــان و یُبْوِس ی ــان و ِحوِّ ی ــان و فِِرزِّ ــان و کنعانی و اموری
بزرگتــر و عظیم تــر از تــو باشــند، از پیــش تــو اخــراج نمایــد. و چــون 
یهــوه خدایــت، ایشــان را بــه دســت تــو تســلیم نمایــد، و تــو ایشــان را 
مغلــوب ســازی، آنــگاه ایشــان را بالــکل هــالک کــن، و بــا ایشــان عهــد 

ــه 7: 2-1(. ــر ایشــان ترحــم منمــا )تثنی ــد و ب مبن

ــا  ــتور داد ت ــرا او دس ــرد؟ چ ــادر ک ــی را ص ــن فرمان ــد چنی ــرا خداون چ
زنــان و کــودکان را قتل عــام کننــد؟ مــا بــاز هــم شــاهد تــالش دنیــای 
ُمــدرن بــرای تقلیــل ایــن رخــداد هســتیم. در برنامــۀ تحصیلــی یکــی از 
مــدارس راهنمایــی آمریــکا کــه توســط یکــی از فرقه هــای اصلــی کلیســا 
تنظیــم شــده بــود، توضیحــی وجــود داشــت کــه می گفــت، بــا شــناختی 
کــه از محبــت خــدای عهــد جدیــد داریــم، می دانیــم کــه خداونــد هرگــز 
ــا  ــده ای را صــادر نکــرده اســت. عهــد عتیــق تنه چنیــن فرمــان آزاردهن
داســتان عبرانیــان اولیــه و جنگجوســت کــه ســعی دارنــد اعمــال خــود را 

بــا نســبت دادن آنهــا بــه فرمــان خداونــد توجیــه کننــد.
نویســندة ایــن برنامــۀ تحصیلــی هرگــز بــاور نداشــت کــه خداونــد ایــن 
ــوذ  ــوردی از نف ــن م ــاد او، ای ــه اعتق ــت. ب ــرده اس ــادر ک ــان را ص فرم
افســانه ها در نوشــتجات کتابمقدســی بــود. تعبیرهــای اینچنینــی بعضی از 
جنبه هــای حیاتــی را نادیــده می گیرنــد. اوال، از لحــاظ تاریخــی، اتفاقــی 
مقدم تــر از تصــرف کنعــان وجــود دارد - یعنــی طوفــان نــوح. در طوفــان 
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نــوح، خداونــد همــۀ جمعیــت جهــان را غیــر از نــوح و خانــواده اش نابــود 
کــرد. طوفــان نــوح »تصــرف کنعــان« در مقیاســی بزرگتــر بــود. عــدم 
ــرض  ــت. پیش ف ــر اس ــیار مهم ت ــی بس ــاه، موضوع ــت گن درک طبیع
ــود  ــاه را ناب ــراد بی گن ــان اف ــد در کنع ــه خداون ــت ک ــن اس ــرین ای مفس
ــا، هیچکــس  ــان و بچه ه ــان، اعــم از زن ــان جمعیــت کنعانی کــرد. در می
بی گنــاه نبــود. تصــرف کنعــان نمایــش صریــح عدالــت نیکــوی خداونــد 
بــر قومــی شــریر بــود. او موضــوع را بــرای اســرائیل روشــن کــرده بــود. 
او همچنیــن بــرای قــوم اســرائیل روشــن کــرده بــود کــه آنهــا هــم بی گناه 
ــر  ــه خاط ــریر را ب ــردم ش ــد م ــه خداون ــود ک ــن نب ــوع ای ــتند. موض نیس
مردمــی عــادل نابــود می کنــد. خداونــد، عدالتــش را بــر کنعانیــان اجــرا 
ــان  ــه یهودی ــان نشــان داد. او ســریعا ب ــه یهودی کــرد و فیــض خــود را ب

ــه: ــد ک ــادآوری می کن ی

پــس چــون یهــوه، خدایــت، ایشــان را از حضــور تــو اخــراج نمایــد، در 
دل خــود فکــر مکــن و مگــو کــه بــه ســبب عدالــت مــن، خداونــد مــرا به 
ایــن زمیــن درآورد تــا آن را بــه تصــرف آورم، بلکــه بــه ســبب شــرارت 
ــه  ــد. ن ــراج می نمای ــو اخ ــد ایشــان را از حضــور ت ــا، خداون ــن امت ه ای
ــل  ــش داخ ــتی دل خوی ــبب راس ــه س ــه ب ــود و ن ــت خ ــبب عدال ــه س ب
زمیــن ایشــان بــرای تصرفــش می شــوی، بلکــه بــه ســبب شــرارت ایــن 
ــد،  ــراج می نمای ــو اخ ــور ت ــان را از حض ــت، ایش ــوه، خدای ــا، یه امت ه
ــم و اســحاق  ــت، ابراهی ــرای پدران ــد ب ــا آنکــه کالمــی را کــه خداون و ت
ــوه،  ــدان کــه یه ــد. پــس ب ــود، اســتوار نمای و یعقــوب، قســم خــورده ب
ــه تــو نمی دهــد  ــه ســبب عدالــت تــو ب خدایــت، ایــن زمیــن نیکــو را ب
تــا در آن تصــرف نمایــی، زیــرا کــه قومــی گردن کــش هســتی )تثنیــه 
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ــد  ــادآوری می کن ــرائیل ی ــوم اس ــه ق ــدا ب ــار خ ــه ب ــن قســمت، س در ای
کــه بــه خاطــر عدالــت آنهــا نیســت کــه کنعانیــان را شکســت می دهــد. 
ــرائیل  ــود اس ــن ب ــد. ممک ــفاف کن ــوع را ش ــن موض ــت ای او می خواس
وسوســه شــده و گمــان کنــد کــه خــدا »همــراه ایشــان« اســت چــون آنهــا 
بهتــر از امت هــای دیگــر بودنــد. ســخنان خداونــد احتمــال ایــن اســتنتاج 

را از بیــن بــرد.
قدوســیت خــدا، قلــب موضــوع تصــرف کنعــان اســت. از یــک ســو او 
بی حرمتی هــای هــر روزة کنعانیــان نســبت بــه نــام قدوســش را مجــازات 
کــرد. از ســوی دیگــر، قــوم و ســرزمینی را بــرای هدفــی مقــدس آمــاده 
می کــرد. خداونــد امــر کــرد کــه بــر ســاکنین آن ســرزمین ترحــم نشــان 

ندهنــد. او دلیلــش را هــم توضیــح داد:

بــا ایشــان مصاهــرت منمــا؛ دختــر خــود را بــه پســر ایشــان مــده، و دختر 
ایشــان را بــرای پســر خــود مگیــر. زیــرا کــه اوالد تــو را از متابعــت مــن 
ــب  ــد، و غض ــادت نماین ــر را عب ــان غی ــا خدای ــد، ت ــد گردانی برخواهن
ــد  ــالک خواه ــه زودی ه ــما را ب ــده، ش ــه ش ــما افروخت ــر ش ــد ب خداون
ــان را  ــای ایش ــد؛ مذبح ه ــل نمایی ــن عم ــان چنی ــا ایش ــه ب ــاخت. بلک س
ــان را  ــیریم ایش ــکنید و اش ــان را بش ــای ایش ــازید، و تمثال ه ــدم س منه
قطــع نماییــد، و بت هــای تراشــیدة ایشــان را بــه آتــش بســوزانید. زیــرا 
کــه تــو بــرای یهــوه، خدایــت، قــوم مقــدس هســتی. یهــوه خدایــت تــو 
را برگزیــده اســت تــا از جمیــع قوم هایــی کــه بــر روی زمین انــد، قــوم 

ــرای خــود او باشــی )تثنیــه 7: 6-3(. مخصــوص ب
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خــدا اســرائیل را بــه ایــن دلیــل انتخــاب نکــرد کــه آنهــا مقــدس بودنــد. 
او آنهــا را انتخــاب کــرد تــا تقدیس شــان کنــد. اســرائیل بــه دو مفهــوم 
کلمــه، بــرای قدوســیت خوانــده شــده بــود. آنهــا خوانــده شــده بودنــد تــا 
متفــاوت باشــند، تــا همچــون ابــزاری جــدا شــده بــرای بــه ثمــر رســاندن 
نقشــۀ نجــات خداونــد باشــند. آنهــا همچنیــن بــه قدوســیت خوانــده شــده 
بودنــد تــا زندگــی پــاک و خالصــی داشــته باشــند. بت پرســتی نبایــد در 
ــک شــده و  ــد نزدی ــه خداون ــد ب ــا بای ــت می شــد. آنه ــن اســرائیل یاف بی
ــان  ــا از می ــاِت امت ه ــه نج ــود ک ــرار ب ــد. ق ــس می کردن ــود را تقدی خ
اســرائیل باشــد. ســرزمین موعــود بایــد گهــواره ای بــرای مســیح موعــود 
ــی  ــا جای ــان آنه ــد در می ــا نبای ــن آنه ــتی و آیی ــد بت پرس ــود. معاب می ب
ــه در  ــی ک ــی نظام ــوخته )تاکتیک ــن س ــون زمی ــد قان ــت. خداون می داش
ــا  ــوزانند ت ــر را می س ــع دیگ ــوالت و مناب ــاختمان ها، محص ــی س آن تمام
دشــمن از آنهــا بهره منــد نشــود. مترجــم( را مقــرر کــرد تــا آن ســرزمین 

را بــرای نجــات موعــود پــاک کنــد.
مــا بــر مســئلۀ عدالــت خداونــد در عهــد عتیــق کار کردیــم. تــالش کردیم 
ــد از روی هــوس و بــدون اخطــار  تــا روشــن کنیــم کــه عدالــت خداون
قبلــی نبــود. و حــال بایــد اضافــه کنیــم  کــه بیــن خــدای عهــد عتیــق و 
عهــد جدیــد هیــچ گونــه ناســازگاری وجــود نــدارد. همــان خــدای عهــد 
عتیــق بــود کــه عیســی او را »پــدر« می خوانــد. خــدای ابراهیــم، اســحاق، 
و یعقــوب بــود کــه آنقــدر جهــان را دوســت داشــت کــه پســر یگانــه اش 
ــود  ــی ب ــون عیس ــم و خ ــد. جس ــاه آزاد کن ــا را از گن ــا آنه ــتاد ت را فرس
ــو  ــاداب و ابیه ــرت خــدا کــه ن ــه جــا آورد. غی ــن خــدا را ب کــه ارادة ای
را کشــت، مســیح را در برگرفتــه بــود. همــان خدایــی کــه جهــان را بــا 
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طوفــان نــوح نابــود کــرد، چشــمۀ فیضــش را بــر مــا جــاری می کنــد.
ــه  ــدا ک ــام خ ــن انتق ــد، در بی رحمانه تری ــن دو عه ــازگاری کاذب بی ناس
در کتاب مقــدس ثبــت شــده، قابــل مشــاهده اســت. آن را در عهــد عتیــق 
ــدیدترین  ــود. ش ــت می ش ــد یاف ــد جدی ــون در عه ــت چ ــد یاف نخواهی
نمایــش از خشــم و عدالــت خــدا در صلیــب دیــده می شــود. اگــر تنهــا 
یــک نفــر حــق اعتــراض بــه عدالــت خــدا داشــته باشــد، او عیســی بــود. 
ــود کــه توســط خــدا مجــازات شــد. اگــر  او تنهــا شــخص بی گناهــی ب
ــه  ــه خشــم خــدا متحیــر شــویم، بیاییــد نســبت ب قــرار اســت نســبت ب
صلیــب متحیــر شــویم. حیــرت مــا بایــد بــر او متمرکــز باشــد. اگــر مــا 
ــت  ــا هدای ــه ســمت جلجت ــد ب ــد شــده ایم، بگذاری موجــب خشــم خداون

شــود.
ــد  ــم خداون ــۀ خش ــتناک ترین نمون ــن و وحش ــان زیباتری ــب، همزم صلی
بــود؛ عادالنه تریــن و فیض بخش تریــن عمــل در تاریــخ بــود. اگــر 
ــازات  ــت، مج ــود نمی گرف ــر خ ــان را ب ــان جه ــه گناه ــی داوطلبان عیس
ــه  ــه تنهــا بی عدالتــی محســوب می شــد، بلکــه ب عیســی توســط خــدا، ن
عملــی شــیطانی مبــدل می گشــت. زمانــی کــه مســیح ایــن کار را انجــام 
ــر  ــا ب ــی کــه گناهــان م ــرة خــدا شــد، و زمان ــه ب ــی او داوطلبان داد، وقت
دوشــش بــود، بــه عجیب تریــن و پســت ترین موجــود روی کــرة خاکــی 
ــال  ــی کــه او حمــل می کــرد، کام ــار متمرکــز گناهان ــا ب ــل شــد. ب تبدی
مــورد غضــب خداونــد قــرار گرفــت. خداونــد خشــمش را بــر زشــتی و 
قباحــت او فــرو ریخــت. خداونــد عیســی را بــه خاطــر گناهانــی کــه بــر 
دوش گرفتــه بــود، ملعــون ســاخت. و اینگونــه عدالــت مقــدس خداونــد 
بــه طــور کامــل ظاهــر شــد. ولــی همــۀ آن بــه خاطــر مــا بــود. او آنچــه 
ــا«  ــرای م ــۀ »ب ــت. جنب ــود گرف ــر خ ــد را ب ــا می طلبی ــت از م ــه عدال ک
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ــت و  ــودن صلیــب، شــکوه و جــالل فیــض او را نشــان می دهــد.  عدال ب
ــگفت انگیزتر  ــد. ش ــش می ده ــا نمای ــش را یک ج ــم و بخش ــض، خش فی

ــم. از آن اســت کــه آن را درک کنی
ــر  ــون غی ــم چ ــان می دهی ــش نش ــدا واکن ــت خ ــه عدال ــبت ب ــا نس م
معمــول بــه نظــر می رســد. همانگونــه کــه کونــگ متوجــه شــد، رفتــار 
خداونــد بــر پایــۀ فیــض اســت. فیــض دیگــر مــا را متحیــر نمی کنــد. مــا 

ــم. ــود می دانی ــق خ ــم؛ آن را ح ــادت کرده ای ــه آن ع ب
شاید بهترین تصویر از این موضوع در تعالیم عیسی یافت می شود:

در آن وقــت بعضــی آمــده، او را از جلیلیانــی خبــر دادنــد کــه پیالطــس 
خــون ایشــان را بــا قربانی   هــای ایشــان آمیختــه بــود. عیســی در جــواب 
ــر  ــان گناهکارت ــن جلیلی ــه ای ــد ک ــان می بری ــا گم ــت: »آی ــان گف ایش
ــد؟  ــن رو کــه چنیــن زحمــات دیدن ــد از ســایر ســکنۀ جلیــل از ای بودن
نــی، بلکــه بــه شــما می گویــم اگــر توبــه نکنیــد، همگــی شــما همچنیــن 
هــالک خواهیــد شــد. یــا آن هجــده نفــری کــه بــرج در ســْلوام بر ایشــان 
افتــاده، ایشــان را هــالک کــرد، گمــان می بریــد کــه از جمیــع مردمــان 
ســاکن اورشــلیم خطاکارتــر بودنــد؟ حاشــا، بلکــه شــما را می گویــم کــه 
اگــر توبــه نکنیــد، همگــی شــما همچنیــن هــالک خواهید شــد )لوقــا 13: 

 .)5-1
 

ــت.  ــی اس ــل« عیس ــای ثقی ــکل ترین »گفته ه ــی از مش ــمت یک ــن قس ای
ــط  ــه توس ــی ک ــف مردم ــس تکلی ــت: پ ــن اس ــده ای ــرح ش ــوال مط س
ــزش  ــر ری ــه در اث ــی ک ــردم بی گناه ــا م ــدند، و ی ــام ش ــس قتل ع پیالط
ــود؟ ســوال طــرح  ــان کجــا ب ــرج کشــته شــدند چــه؟ خــدا در آن زم بُ



قدوسیت خدا / 162

شــده ایــن اســت کــه چــرا خــدا اجــازه داد ایــن اتفاقــات رخ دهنــد؟ ایــن 
ســوال در واقــع اتهامــی مســتتر اســت. مثــل همیشــه موضــوع ایــن بــود 

ــند؟ ــج بکش ــاه رن ــراد بی گن ــد اف ــازه می ده ــد اج ــه خداون ــه چگون ک
مــا می توانیــم صــدای اعتــراض نهفتــه در ســوال را بشــنویم. هجــده نفــر 
در حــال تــردد در خیابــان، بــه دنبــال مشــغلۀ خــود بودنــد. آنهــا ناظــر 
ســاختمان نبودنــد، کارگــران ســاختمان را هــم بــه بــاد تمســخر نگرفتــه 
بودنــد، آنهــا در حــال فــرار پــس از دســتبرد بــه بانــک نبودنــد. آنهــا فقط 
در زمــان و مکانــی نامناســب بودنــد. ایــن ســانحه جــان آنهــا را گرفــت.

ــن  ــر ای ــن از شــنیدن خب ــد. او نگفــت »م ــت کنی ــه پاســخ عیســی دق ب
اتفــاق متاســفم. این گونــه اتفاقــات همیشــه رخ می دهنــد؛ کار زیــادی از 
دســت مان بــر نمی آیــد. کاِر سرنوشــت بــود. اتفاقــی اســت کــه افتــاده. 
ــد  ــات ب ــد کــه اتفاق ــاد بگیری ــد ی همچــون مســیحیان خــوب، شــما بای
ــرو نیاوریــد. رواقــِی  ــه اب را هــم مثــل اتفاقــات خــوب بپذیریــد. َخــم ب
خوبــی باشــید! )رواقــی کســی اســت کــه قابلیــت تحمــل ســختی را دارد 
بــدون آنکــه آن را در چهــره اش نشــان دهــد. مترجــم(. می دانــم کــه شــما 
را تعلیــم دادم کــه حافــظ اســرائیل هرگــز خســته و درمانــده نمی شــود و 
بــه خــواب نمــی رود. ولــی آن یــک بیــان شــاعرانه، و اندکــی مبالغــه بود. 
آیــا متوجــه نیســتید کــه ادارة جهــان چــه مســئولیت دشــواری بــرای پدرم 
اســت؟ خســته کننده اســت: هــر از گاهــی بایــد چــرت بزنــد. در آن بعــد 
از ظهــر او خســته بــود و چــرت بعــد از ظهــرش را مــی زد. در حیــن تــکان 
خوردنــش، بـُـرج فــرو ریخــت. از ایــن اتفــاق متاســفم؛ شــکایات شــما را 
بــه او گــزارش خواهــم کــرد. و از او درخواســت می کنــم کــه در آینــده 

کمــی بیشــتر مواظــب باشــد.«
عیســی نگفــت، »می دانــم بــه شــما گفتــه ام کــه او حواســش بــه زمیــن 
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ــد. آیــا  افتــادن گنجشــک ها هســت و عــدد موهــای ســر شــما را می دان
ــرواز  متوجــه هســتید کــه چــه تعــداد گنجشــک در اطــراف مشــغول پ
ــت،  ــرو ریخ ــرج ف ــه آن بُ ــری ک ــد از ظه ــما! بع ــای ش ــتند؟ و موه هس
پــدرم مشــغول شــمارش موهــای ســر شــخصی بــا موهــای ُپرپشــت بود. 
او آنقــدر متمرکــز شــمارش موهــای آن شــخص بــود کــه فــرو ریختــن 
ــش را  ــه اولویت های ــم داد ک ــنهاد خواه ــه او پیش ــن ب ــد. م ــرج را ندی بُ
ــراد  ــای اف ــک ها و موه ــادی را روی گنجش ــان زی ــد و زم ــر ده تغیی

ســپری نکنــد.«
نخیــر. در عــوض، عیســی مــردم را بــه خاطــر ســردرگمی در موضوعــات 
اشــتباه ســرزنش کــرد. او گفــت، »اگــر توبه نکنیــد، همگی شــما همچنین 
هــالک خواهیــد شــد.« در واقــع آنچــه عیســی می گفــت بــه ایــن معنــی 
بــود: »شــما ســوال را اشــتباه می پرســید. شــما بایــد از مــن بپرســید، چــرا 

آن بـُـرج بــر ســر مــن فــرو نریخــت؟«
ــن  ــماری از م ــجویان بی ش ــات، دانش ــس االهی ــه تدری ــدت دو ده در م
ــک  ــا ی ــد. تنه ــات نمی ده ــه را نج ــدا هم ــرا خ ــه چ ــد ک ــوال کرده ان س
دانشــجو نــزد مــن آمــده و گفــت، »چیــزی هســت کــه نمی توانــم آن را 

درک کنــم. چــرا خــدا مــرا نجــات داده اســت؟«
مــا از اینکــه خــدا نجات مــان داده اســت حیــرت زده نیســتیم. گویــا فکــر 
ــد.  ــا کن ــض عط ــا فی ــه م ــا ب ــت ت ــون ماس ــد مدی ــه خداون ــم ک می کنی
گویــا اگــر مــا از فیــض محــروم شــویم، دیگــر بهشــت آنگونــه کــه بایــد 
بــود، نمی شــد. مــا می دانیــم کــه گناهکاریــم، ولــی انــگار آنقدرهــا هــم 
بــد نیســتیم. گویــا محاســن نجات بخــش کافــی در شــخصیت مــا وجــود 
دارد کــه اگــر خــدا عــادل باشــد، مــا را در دســتۀ رســتگاران قــرار خواهد 

داد. آنچــه مــا را ســردرگم می کنــد، عدالــت اســت و نــه فیــض.
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تمایــل مــا بــه حــق مســلم خــود دانســتن فیــض، بــه شــکلی پــر رنــگ، 
در زمانــی کــه در دانشــکده تدریــس می کــردم دیــده می شــد. مســئولیت 
تدریــس عهــد عتیق بــه 250 نفــر دانشــجوی جدیدالــورود در دانشــگاهی 
مســیحی بــه مــن واگــذار شــده بــود. روز اول تــرم، مــن بــه دانشــجویان 
ــه مــن  ــه ام ب ــح دادم. تجرب ــاط توضی ــا احتی وظایــف دورة آموزشــی را ب
ــه توضیحــات  ــاز ب ــود کــه تفهیــم وظایــف دورة تحصیلــی نی ــه ب آموخت
ــاه داشــت.  ــۀ کوت ــگارش ســه مقال ــه ن ــاز ب فــراوان دارد. ایــن کالس، نی
مــن بــه آنهــا توضیــح دادم کــه اولیــن مقالــه بایــد در ظهــر آخریــن روز 
ــه هیچ وجــه  ــه ب ــل مقال ــان تحوی ــز مــن باشــد. زم ــر روی می ســپتامبر ب
قابــل تغییــر نبــود مگــر در مواقــع بســتری در بیمارســتان و یــا بــه علــت 

در گذشــت عضــوی از خانــوادة درجــۀ یــک.
اگــر مقالــه در موعــد مقــرر تحویــل داده نمی شــد، دانشــجو بایــد در آن 
ــررات و  ــه مق ــد ک ــد کردن ــه تایی ــت. هم ــردودی می گرف ــرة م کالس نم

ــده اند. ــه ش ــات کالس را متوج الزام
در روز آخــر ســپتامبر، 225 دانشــجو، مســئوالنه تکالیــف و مقــاالت خــود 
ــا، غــرق در وحشــت، پشــیمان ایســتاده  ــر آنه ــد. 25 نف ــل دادن را تحوی
ــپرول،  ــتاد اس ــد، »آه، اس ــرده گفتن ــاز ک ــاد زاری آغ ــا فری ــد. آنه بودن
بســیار متاســفیم. مــا زمــان خــود را بــه درســتی تنظیــم نکردیــم. هنــوز 
بــه انتقال مــان از دبیرســتان بــه دانشــگاه عــادت نکرده ایــم. لطفــا مــا را 

مــردود نکنیــد، آه، لطفــا بــه مــا کمــی فرصــت بدهیــد.«
ــم:  ــا گفت ــه آنه ــا ســر ترحــم خــم کــردم. ب ــل خواســتۀ آنه مــن در مقاب
»بســیار خــوب، ایــن بــار عــذر شــما را می پذیــرم. امــا، بــه خاطــر داشــته 

باشــید زمــان تحویــل تکالیــف بعــدی شــما، آخــر مــاه اکتبــر اســت.«
دانشــجویان ســراپا تشــکر شــده و جــو کالس را بــا تعهــدات جــدی برای 
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ــر  ــر اکتب ــد. روز آخ ــر کردن ــان پ ــف آینده ش ــع تکالی ــه موق ــل ب تحوی
ــد و 50  ــراه مقاالت شــان آمدن ــر از دانشــجویان هم ــرا رســید. 200 نف ف
ــت زده  ــی وحش ــد ول ــی بودن ــا عصب ــد. آنه ــی آمدن ــت خال ــجو دس دانش
نبودنــد. »آه، اســتاد. هفتــۀ اول بعــد از تعطیــالت بــود، بــه عــالوة اینکــه 
ــف  ــۀ تکالی ــل هم ــان تحوی ــده، زم ــاز ش ــم آغ ــرم ه ــات میان ت امتحان
کالس هــای دیگرمــان هــم بــود. لطفــا یــک فرصــت دیگــر بــه مــا بدهید. 

ــم کــه دیگــر هرگــز تکــرار نشــود.« ــول می دهی ق
ــۀ  ــر مقال ــی اگ ــوب، ول ــم، »خ ــا گفت ــه آنه ــدم و ب ــرم ش ــر ن ــار دیگ ب
ــل  ــذری قاب ــچ ع ــد شــد. هی ــردود خواهی ــد، م ــر بیاوری ــان را دی بعدی ت
قبــول نخواهــد بــود، آه و نالــه قابــل قبــول نیســت. مردود. روشــن شــد؟«

ــر ارادی کالس  ــورت غی ــه ص ــتید.« ب ــر هس ــما بی نظی ــتاد. ش ــه اس »بل
شــروع بــه ســرود خوانــدن کــرد. »دوســتت داریــم اســتاد اســپرول، اوه 

ــودم. ــده ب ــان ش ــن محبوب ش ــم.« م ــتت داری ــه، دوس بل
آیــا می توانیــد حــدس بزنیــد در پایــان مــاه نوامبــر چــه اتفاقــی افتــاد؟ 
درســت اســت. 150 دانشــجو بــا مقالــه حاضــر شــدند. مابقــی 100 نفــر 
ــد. از  ــدم زدن بودن ــی در حــال ق ــچ نگران ــدون هی ــس، ب در ســالن تدری

ــا پرســیدم »مقاله هــای شــما کجــا هســتند؟«  آنه
یکــی از دانشــجویان جــواب داد، »نگــران نباشــید، در دســت اقدام اســت. 
آنهــا را تــا دو روز دیگــر تحویــل خواهیــم داد. نیــازی بــه عصبانــی شــدن 

» . نیست
ــدن  ــه خوان ــروع ب ــته و ش ــیاه رنگم را برداش ــندة س ــرات کش ــر نم دفت

ــت؟«  ــر اس ــه ات حاض ــون! مقال ــردم، »جانس ــامی ک اس
پاسخش »نه آقا« بود. 

در حالــی کــه نمــرة مــردودی اش را رد می کــردم، بــا صــدای بلنــد گفتــم 
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»مــردود«. »مِلدانــی! مقالــه ات حاضر اســت؟«
باز هم جواب »نه آقا« بود. 

مردودی دیگری در دفتر نمرات رد کردم.
ــاد  ــراض فری ــا اعت ــد. ب ــت واکنــش نشــان دادن ــا عصبانی دانشــجویان ب

ــت!« ــه نیس ــن عادالن ــیدند، »ای می کش
ــر  ــردم. »الوری! فک ــگاه ک ــرض ن ــجویان معت ــی از دانش ــه یک ــن ب م

می کنــی عادالنــه نیســت؟«
او با غرولند جواب داد، »بله«. 

»تــا آنجــا کــه بــه خاطــر دارم، شــما مقالــۀ قبلــی ات را هــم دیــر تحویــل 
ــی  ــا آن را خواه ــی، مطمئن ــاری می کن ــت پافش ــر عدال ــر ب دادی. اگ
یافــت. نــه تنهــا ایــن مقالــه ات را مــردود خواهــی شــد، بلکــه نمــرة مقالــۀ 
قبلــی ات را هــم بــه نمــرة مــردودی عــوض خواهــم کــرد چــون به شــدت 

مســتحق آن هســتی.«
ــده  ــی نمان ــه باق ــرای مباحث ــی ب ــد. بحث دانشــجویان بهــت زده شــده بودن
بــود. او بــه خاطــر اینکــه عجوالنــه رفتــار کــرده بــود عذرخواهــی کــرد 
ــردودی  ــرة م ــدد نم ــه جــای دو ع ــردودی ب ــرة م ــک نم ــا ی ــان ب و ناگه

ــود. خوشــحال و راضــی ب
دانشــجویان بــه ســرعت، بخشــش مــرا حــق مســلم خــود فــرض کردنــد. 
آنهــا آن را از آِن خــود می دانســتند. وقتــی ناگهــان عدالــت ظاهــر شــد، 
آنهــا آمادگــی آن را نداشــتند. برای شــان شــوک برانگیز بــود و عصبانــی 
شــدند. ایــن اتفــاق بعــد از دو بــار رحــم و بخشــش مــن در طــول دو مــاه 

صــورت گرفــت.
ــه  ــن ب ــه م ــر از آنچ ــیار عظیم ت ــی بس ــامل فیض ــد ش ــار خداون رفت
ــان دادم،  ــود نش ــان از خ ــرد مقاله های ش ــر دیرک ــه خاط ــجویان ب دانش
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ــد. در آن  ــش می ده ــال را پوش ــا س ــق صده ــد عتی ــخ عه ــت. تاری اس
زمــان خداونــد بارهــا نســبت بــه آنــان رحیــم بــود. وقتــی داوری االهــی 
ــرت و  ــا حی ــراه ب ــال شــد، واکنش شــان هم ــّزا اعم ــا ُع ــاداب ی ــر ن او ب
خشــم بــود. مــا بــه جایــی رســیدیم کــه از خــدا انتظــار داریــم کــه رحیــم 
ــه  ــه نیســت.« بالفاصل ــه بعــدش آســان اســت: »عادالن باشــد، از آنجــا ب
فرامــوش می کنیــم کــه گنــاه اولیــه، حــق زندگــی را از مــا ســلب کــرده 
اســت. ایــن بــدان معناســت کــه اگــر امــروز مــن هنــوز نفــس می کشــم، 
بــه خاطــر فیــض و رحمــت خداونــد اســت. خداونــد مدیــون من نیســت. 
مــن همــه چیــز را مدیــون او هســتم. اگــر بعــد از ظهــر امــروز، او اجــازه 
دهــد کــه بُرجــی بــر ســرم فــرو ریــزد، مــن نمی توانــم ادعــا کنــم کــه 

ــت. ــرده اس ــی ک ــد بی عدالت خداون
ــی و فیــض را  ــن اســت کــه بی عدالت ــا ای یکــی از مشــکالت اساســی م
ــا  ــه بی عدالتی ه ــم ک ــی می کنی ــی زندگ ــا در دنیای ــم. م ــتباه می گیری اش
در میــان مــردم اتفــاق می افتنــد. هــر یــک از مــا، در مقطعــی از زمــان، 
ــز در  ــا نی ــک از م ــر ی ــده ایم. ه ــر ش ــخاص دیگ ــی اش ــی بی عدالت قربان
ــردم  ــم. م ــی کرده ای ــران بی عدالت ــه دیگ ــبت ب ــان، نس ــه ای از زم بره
ــزان  ــه می ــه چ ــت ک ــم نیس ــد. مه ــد می کنن ــه تهدی ــر را ناعادالن همدیگ
ــن  ــی کوچکتری ــز، حت ــن هرگ ــی م ــم، ول ــی دیده ای ــردم بی عدالت از م

ــده ام. ــدا ندی ــتان خ ــی ای از دس بی عدالت
فــرض کنیــد شــخصی مــرا بــا اتهامــی کاذب، بــه دزدی پــول متهــم کند. 
ــود.  ــرم دزدی ش ــه ج ــتم ب ــث بازداش ــن، باع ــر م ــده ب ــات وارد ش اتهام
ــق دارم  ــده ام. ح ــی ش ــی بزرگ ــی بی عدالت ــن قربان ــانی، م ــطح انس در س
کــه فریــاد کــرده و از خداونــد بخواهــم تــا بی گناهــی مــرا ثابــت کنــد. 
ــد از  ــم. خداون ــکایت کن ــده ام ش ــا دی ــق جف ــه ناح ــه ب ــم از اینک می توان
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ــمگین  ــد خش ــدان کرده ان ــی زن ــی راه ــا بی عدالت ــرا ب ــه م ــانی ک کس
ــت  ــرا، روزی ثاب ــی م ــه بی گناه ــت ک ــده داده اس ــد وع ــت. خداون اس
خواهــد کــرد. بی عدالتــی حقیقــت دارد، و هــر روز در ایــن دنیــا اتفــاق 

می افتــد.
ــی  ــوع افق ــه از ن ــم، هم ــج می بری ــا رن ــا از آنه ــه م ــی ک بی عدالتی های
هســتند. آنهــا در میــان ناعــادالن اتفــاق می افتنــد. بــا اینحــال، داور عظیم 
همــۀ جهــان بــر فــراز آنهاســت. رابطــۀ مــن بــا او عمــودی اســت. مــن 
ــه  ــی ک ــرم. در حال ــج نمی ب ــی رن ــز از بی عدالت ــم هرگ ــۀ عمودی در رابط
ممکــن اســت مــردم حــق مــرا پایمــال کننــد، خداونــد هرگــز ایــن کار 
را نمی کنــد. اینکــه خداونــد اجــازه می دهــد انســانی نســبت بــه انســانی 
دیگــر بی عدالتــی کنــد، عدالــت خداســت. در حالــی کــه مــن می توانــم 
در مــورد انســان ها بــه خداونــد شــکایت کنــم، ولــی نمی توانــم خــدا را 
ــم  ــی مته ــه بی عدالت ــای انســانی، ب ــور بی عدالتی ه ــازة ظه ــر اج ــه خاط ب
کنــم. بــرای خــدا کامــال عادالنــه محســوب خواهــد شــد اگــر او اجــازه 
دهــد کــه مــرا بــه خاطــر جرمــی کــه مرتکــب نشــده ام، بــا جریمــۀ حبس 
ــه انســان های دیگــر  ــد. ممکــن اســت مــن نســبت ب ــد مجــازات کنن اب

بی گنــاه باشــم، ولــی در مقابــل خــدا مقصــر هســتم.
ــا مقصــر  ــر م ــه خاطــر بی عدالتی هــای وارد شــده ب ــا اغلــب خــدا را ب م
می دانیــم و احســاس اینکــه خــدا نســبت بــه مــا عادالنــه برخــورد نکــرده 
را در روح خــود پــرورش می دهیــم. حتــی اگــر رأفــت او را قبــول کنیــم، 
ــوف  ــا رئ ــه م ــی نســبت ب ــدازة کاف ــه ان ــم کــه ب ــم فکــر می کنی ــاز ه ب
نبــوده اســت. مــا خیــال می کنیــم کــه مســتحق فیــض بیشــتری هســتیم.

لطفًا جملۀ آخر را بار دیگر بخوانید: 
مــا خیــال می کنیــم کــه مســتحق فیــض بیشــتری هســتیم. مشــکل ایــن 
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جملــه چیســت؟ از لحــاظ دســتور زبــان درســت اســت. ولــی از لحــاظ 
محتــوای مفهومــی آن، بــه شــدت اشــتباه اســت.

هیــچ شــخصی، در هیــچ جایــی، و در هیــچ زمانی مســتحق فیض نیســت. 
مفهــوم فیــض، محبتــی اســت کــه مســتحق آن نیســتیم. بــه محــض اینکه 
ــر  ــان دیگ ــم، صحبت م ــت می کنی ــان صحب ــتحق بودن م ــورد مس در م
در خصــوص فیــض نیســت؛ بلکــه در مــورد عدالــت اســت. تنهــا عدالــت 
ــه  ــت ک ــور نیس ــز مجب ــد هرگ ــت. خداون ــتحقاق پذیر اس ــه اس ــت ک اس
بخشــنده باشــد. بخشــش و فیــض بایــد داوطلبانــه باشــند، در غیــر ایــن 
صــورت بخشــش و فیــض نیســتند. خداونــد هرگــز »مدیــون« بخشــش و 
ــه مــا یــادآوری می کنــد:  ــار آن را ب فیــض نیســت. او بیشــتر از یــک ب
ــرد  ــم ک ــت خواه ــتم و رحم ــوف هس ــه رئ ــر ک ــر ه ــم ب ــت می کن »رأف
ــه  ــق ب ــاز متعل ــن امتی ــم هســتم )خــروج 33: 19(. ای ــر کــه رحی ــر ه ب

خداســت. حــق نهایــی اجــرای بخشــش نــزد خداونــد محفــوظ اســت.
فــرض کنیــد ده نفــر مرتکــب گناهــی یکســان می شــوند. فــرض کنیــد 
خداونــد پنــج نفــر آنهــا را مجــازات می کنــد و بــر پنــج نفــر آنهــا رحــم 
ــن  ــه! در ای ــت؟ ن ــی اس ــن بی عدالت ــا ای ــد. آی ــض می بخش ــرده و فی ک
شــرایط، پنــج نفــر عدالــت را یافته انــد و پنــج نفــر دیگــر رحمــت را. بــه 
ــم  ــا می پنداری ــه م ــی نشــده اســت. آنچــه ک ــا بی عدالت ــدام از آنه هیچک
ــد  ــد، بای ــا رحــم می کن ــر از آنه ــج نف ــر پن ــد ب ــن اســت: اگــر خداون ای
بــه طــور برابــر بــر پنــج نفــر دیگــر هــم رحمــت کنــد. اگــر او بــر نــه 
ــی  ــد کــه قربان ــد ادعــا کن ــد، نفــر دهــم نمی توان ــا رحــم کن ــر از آنه نف
ــون  ــض مدی ــی فی ــه کس ــز ب ــد هرگ ــت. خداون ــده اس ــی ش بی عدالت
نیســت. خداونــد مجبــور نیســت کــه بــا همــه یکســان رفتــار کند. شــاید 
بهتــر اســت کــه ایــن جملــه را بــار دیگــر تکــرار کنــم. خداونــد هرگــز 



قدوسیت خدا / 170

ــه  ــا همــه یکســان رفتــار کنــد. اگــر او نســبت ب مجبــور نیســت کــه ب
ــون  ــی چ ــتیم. ول ــراض داش ــرای اعت ــی ب ــرد، دلیل ــی می ک ــا بی عدالت م
ــه  ــود ک ــل نمی ش ــت، دلی ــرده اس ــت ک ــا رحم ــایۀ م ــر همس ــا ب او صرف
مــا مدعــی رحمــت او شــویم. بــاز هــم بایــد بــه یــاد داشــته باشــیم کــه 
ــر هــر کــه  ــه اســت. »رحمــت خواهــم کــرد ب رحمــت، عملــی داوطلبان

رحیــم هســتم.«
ــم.  ــت می کن ــد دریاف ــب خداون ــض را از جان ــا فی ــت، ی ــا عدال ــن تنه م
ــا از  ــت م ــن اس ــود. ممک ــادر نمی ش ــتان او ص ــی از دس ــز بی عدالت هرگ
ــر  ــت را از دیگ ــه عدال ــد ک ــان کن ــا کمک م ــم ت ــت کنی ــدا درخواس خ
انســان ها دریافــت کنیــم، ولــی کامــال احمقانــه خواهــد بــود کــه از خــدا 
درخواســت کنیــم کــه بــا مــا عادالنــه رفتــار کنــد. مــن بــه دانشــجویانم 
ــه  ــد - ممکــن اســت آن را ب ــت نطلبی ــد عدال تذکــر می دهــم: »از خداون

شــما بدهــد.«
ــی  ــود وقت ــث می ش ــه باع ــت ک ــض اس ــت و فی ــن عدال ــتباه گرفت اش
ــت  ــورده و وحش ــه خ ــم یّک ــّزا را می خوانی ــو، و ُع ــاداب، ابیه ــتان ن داس
ــویم  ــور می ش ــا دلخ ــود، م ــرا می ش ــد اج ــت خداون ــی عدال ــم. وقت کنی
ــد.  ــد رحمــت کن ــا اب ــون اســت ت ــدا مدی ــه خ ــم ک چــون فکــر می کنی
ــت  ــرود »عدال ــا س ــم. م ــود بدانی ــلم خ ــق مس ــش را ح ــد فیض ــا نبای م
ــن  ــه ای ــعار آن را ب ــه اش ــم ک ــی مایلی ــم ول ــگفت انگیز« را می خوانی ش

ــم: ــر دهی شــکل تغیی

عدالت شگفت انگیز، ظالمانه و زننده
که مقدسی همچو من را مجروح می کند:

من آنقدر خوب هستم که
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هیچ معنی ندارد برجی بر من فرو ریزد

ــات، مشــغول »موعظــۀ  ــه خاطــر دارم در کالس موعظــۀ مدرســۀ االهی ب
ــد  ــد خداون ــض بی ح ــگفتی های فی ــه ام، ش ــودم. در موعظ ــی« ب تمرین
ــی  ــرودهای پرستش ــی از س ــه یک ــور ک ــردم. همانط ــتایش می ک را س
ــت  ــد« صحب ــی بی ح ــدا، فیض ــض خ ــارة »فی ــم درب ــن ه ــد، م می گوی
کــردم. در پایــان موعظــه ام، اســتاد از مــن ســوالی پرســید. مــرا خطــاب 
کــرده و گفــت، »آقــای اســپرول، از کجــا بــه ایــن نتیجــه رســیدی کــه 
ــان  ــا پای ــد مطلق ــض خداون ــا فی ــت؟ آی ــان اس ــد بی پای ــض خداون فی
نــدارد؟« بــه محــض اینکــه او ســوالش را پرســید، مــن متوجــه شــدم کــه 
ــودن  ــان ب ــه بی پای ــرودی ک ــتم از س ــده ام. می توانس ــر ش ــار دردس دچ
ــۀ  ــچ آی ــا هی ــم. ام ــول کن ــل ق ــودم، نق ــه ب ــدا را از آن آموخت ــض خ فی
ــان  ــورد بی پای ــه در م ــرد ک ــور نمی ک ــم خط ــه ذهن ــی ای ب کتاب مقدس

ــم داده باشــد. ــودن فیــض خــدا تعلی ب
ــتیبانی از  ــرای پش ــدس ب ــه ای از کتاب مق ــتم آی ــه نتوانس ــت اینک عل
موعظــه ام پیــدا کنــم ایــن اســت کــه چنیــن آیــه ای وجــود نــدارد. فیــض 
خــدا، نامحــدود نیســت. خداونــد نامحــدود اســت، و بخشــنده. مــا فیــض 
ــدود  ــد نامح ــض خداون ــی فی ــم، ول ــه می کنی ــدود را تجرب ــی نامح خدای
نیســت. خداونــد حــدی بــرای صبــر و تحملــش قــرار داده اســت. او بارها 
ــاری  ــش ج ــده و عدالت ــز ش ــرش لبری ــۀ صب ــه کاس ــد ک ــدار می ده هش

خواهــد شــد.
ــود  ــلم خ ــق مس ــدا را ح ــض خ ــم فی ــش داری ــا گرای ــه م ــی ک از آنجای
ــوم  ــه ق ــی ب ــر از گاه ــه ه ــت ک ــدا الزم دانس ــم، خ ــه گمان ــم، ب بدانی
اســرائیل را یــادآوری کنــد کــه فیــض خــدا را وابســته بــه خــود نداننــد. 
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ــادر، ولــی غم انگیــز، او قــدرت مهیــب عدالتــش را نشــان  در مواقعــی ن
داده اســت. او نــاداب و ابیهــو را کشــت. ُعــّزا را ُکشــت. دســتور داد تــا 
ــد،  ــه او بگوی ــت ک ــد آن اس ــت مانن ــد. درس ــام کنن ــان را قتل ع کنعانی
»مادامــی کــه از فیــض مــن لــذت می بریــد، مواظــب باشــید، عدالــت مــرا 
فرامــوش نکنیــد. گنــاه را از یــاد مبریــد. بــه خاطــر داشــته باشــید کــه من 

قــدوس هســتم.«

اجازه دهیم تا قدوسیت خدا، زندگی های مان را لمس کند.
در حالــی کــه بــه آنچــه دربــارة قدوســیت خــدا آموختیــد و دوباره کشــف 
ــه  ــد. از دفترچ ــخ دهی ــواالت پاس ــن س ــه ای ــد، ب ــر می کنی ــد فک کردی
ــا  ــا ب ــتن آنه ــان گذاش ــا در می ــخ های تان ی ــت پاس ــرای ثب ــتی ب یادداش

یــک دوســت اســتفاده کنیــد.
1. از چــه طرقــی عدالــت خداونــد شــما را می ترســاند؟ از چــه طرقــی بــه 

شــما آرامــش می دهــد؟
ــرگ،  ــتۀ م ــتید و شایس ــکار هس ــوید گناه ــه می ش ــه متوج ــی ک 2. زمان

واکنــش شــما چیســت؟
ــت خــدا خواهــان مــرگ مســیح  ــی کــه متوجــه می شــوید عدال 3. زمان

بــرای شــما بــود، واکنــش شــما چیســت؟
4. از چه طرقی خداوند رحمتش را به شما نشان داده است؟
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جنگ و صلح
با خدایی قدوس
اگر انسان برای خدا خلق نشده است

چرا او تنها در خداوند شاد است؟
اگر انسان برای خدا خلق شده است،
چرا او آنقدر با خدا مخالف است؟

بلز پاسکال
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ــی اســت  ــردان و زنان ــدس شــامل داســتان هایی از م ــات کتاب مق مکتوب
کــه بــا خداونــد ُکشــتی گرفتنــد. خــود نــام اســرائیل یعنــی »کســی کــه 
ــرای  ــال و ف ــت. او متع ــدوس اس ــد ق ــت.« خداون ــد در تقالس ــا خداون ب
مــا اســت. بــا ایــن حــال او خدایــی اســت کــه می توانیــم بــا او ُکشــتی 
ــم. در ایــن مســابقۀ ُکشــتی، هــدف نهایــی جنــگ نیســت، بلکــه  بگیری
ــی  ــائول طرسوس ــوق، و ش ــوب، حبق ــوب، ای ــه یعق ــا ب ــت. م ــح اس صل
نگاهــی خواهیــم داشــت. ســپس معنــی صلــح بــا خــدا را مــورد بررســی 

قــرار خواهیــم داد.
ــده«  ــه کن کنن ــی »ریش ــه معن ــام او ب ــود. ن ــاز ب ــخصی حقه ب ــوب ش یعق
اســت. او شــخصی اســت کــه پــدر خــود را فریــب داد؛ و بــرادر خــود را 
ــه شــد. تصــورش دشــوار اســت  ــادر خــود وارد توطئ ــا م گــول زد، و ب
کــه پســر اســحاق و نــوة ابراهیــم تــا بــه ایــن حــد فاســد باشــد. امــا در 
طــول زندگــی اش، دگرگونی هــای بنیادینــی را تجربــه کــرد کــه از بیــت 
ئیــل آغــاز شــد: »و امــا یعقــوب، از بِئرَشــَبع روانــه شــده، بــه ســوی حران 
رفــت. و بــه موضعــی نــزول کــرده، در آنجــا شــب را بــه ســر بــرد، زیــرا 
کــه آفتــاب غــروب کــرده بــود و یکــی از ســنگ های آنجــا را گرفتــه، 
زیــر ســر خــود نهــاد و در همــان جــا بخســبید« )پیدایــش 28: 11-10(.

ــب های  ــود. ش ــواری ب ــیار دش ــتان، کار بس ــطین باس ــافرت در فلس مس
ــراه  ــه هم ــی را ب ــات وحش ــا حیوان ــه ت ــر گرفت آن، از دزدان غارت گ
داشــت. در ســفر یعقــوب، ایســتگاه بیــن راهــی وجــود نداشــت کــه او 
در آن اقامــت کنــد. بــه قــدری کــه می توانســت، ســفر کــرد تــا اینکــه 
خورشــید غــروب کــرد. در نقطــه ای، زیــر ســتارگان اطــراق کــرد. بالــش 
او بــرای شــب، پــاره ســنگی بــود. وقتــی بــه خــواب رفــت، خوابــی دیــد 

کــه زندگــی او را تغییــر داد:
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ــا شــده، کــه ســرش  ــن برپ ــر زمی ــی ب ــاگاه نردبان ــد کــه ن ــی دی و خواب
ــزول  ــر آن صعــود و ن ــه آســمان می رســد، و اینــک فرشــتگان خــدا ب ب
می کننــد. در حــال، خداونــد بــر ســر آن ایســتاده، می گویــد: »مــن هســتم 
یهــوه، خــدای پــدرت ابراهیــم، و خــدای اســحاق. ایــن زمینــی را کــه تــو 
بــر آن خفتــه ای بــه تــو و بــه ذریــت تــو می بخشــم. و ذریــت تــو ماننــد 
ــه مغــرب و مشــرق و شــمال و جنــوب  ــد شــد، و ب ــار زمیــن خواهن غب
منتشــر خواهــی شــد، و از تــو و از نســل تــو جمیــع قبایــل زمیــن برکــت 
خواهنــد یافــت. و اینــک مــن بــا تــو هســتم، و تــو را در هــر جایــی کــه 
َروی، محافظــت فرمایــم تــا تــو را بدیــن زمیــن بــاز آورم، زیــرا کــه تــا 
ــم کــرد«  ــا نخواه ــو را ره ــاورم، ت ــه جــا نی ــه ام، ب ــو گفت ــه ت آنچــه را ب

ــوب 28: 15-12(. )یعق

ــوب«  ــان یعق ــوال »نردب ــد را معم ــش دی ــوب در خواب ــه یعق ــی ک نردبان
ــا ایــن مرحلــه از  ــود بیــن آســمان و زمیــن. ت می خواننــد. ماننــد پلــی ب
زندگــی، یعقــوب بــا امــور آســمانی تماســی نداشــت. حــِس غیــاب خــدا 
در زندگــی او بــه شــدت محســوس بــود. عجیــب بــه نظــر می رســد کــه 
ــه ایــن حــد »غیــر روحانــی« باشــد.  ــا ب ــوة ابراهیــم ت پســر اســحاق و ن
ابراهیــم، بــا خداونــد صحبــت کــرده بــود. مطمئنــا یعقــوِب جــوان، دور 
ــود. او از  ــنیده ب ــدر و پدربزرگــش را ش ــتان های پ ــش نشســته و داس آت
ــه ابراهیــم، بــرای قربانــی اســحاق بــر روی مذبــح در  ــد ب فرمــان خداون

کــوه موریــا اطــالع داشــت.
زندگــی یعقــوب بــر امــور ایــن دنیــا متمرکــز بــود. صحبــت در مــورد 
ــن  ــر زمی ــن او ب ــت. ذه ــر او نداش ــی ب ــر چندان ــمانی، تاثی ــائل آس مس
ــا ایــن حــد می دانســت، کــه بیــن آســمان و زمیــن  ــود. او ت معطــوف ب
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شــکافی بــزرگ و غیــر قابــل عبــور وجــود داشــت. خدایــی کــه پــدران 
ــر از آن  ــنده و رفیع ت ــیار فراباش ــد، بس ــه بودن ــاره اش گفت ــوب درب یعق
چیــزی بــود کــه یعقــوب بــه او برســد - تــا زمانــی کــه او خوابــی دیــد.

خــواب او، نردبانــی را بــه نمایــش می گذاشــت. نردبــان، نقطــه ای ارتباطی 
ــاط بیــن ملکــوت مقــدس و نامقــدس. یعقــوب فرشــتگان را  ــود، ارتب ب
ــت  ــر دو جه ــا در ه ــد. آنه ــزول می کنن ــود و ن ــان صع ــه از نردب ــد ک دی
حرکــت می کردنــد، از زمیــن بــه آســمان و از آســمان بــه زمیــن. و ایــن 
تــردد، پیوســته بــود. آنهــا از پیــش او بــه نــزد خــدا صعــود می کردنــد. در 
اوج نردبــان، یعقــوب، مظهــری از خــدا را دیــد. خــدا بــا او ســخن گفــت، 
ــد و  ــود را تایی ــحاق داده ب ــم و اس ــه ابراهی ــر ب ــه پیش ت ــده ای را ک و وع
ــت و  ــه می یاف ــده ادام ــل های آین ــه نس ــد ب ــدة خداون ــرد. وع ــت ک تثبی
ــدی  ــدة عه ــد منتقل کنن ــد. او بای ــل می ش ــوب منتق ــق یعق ــد از طری بای
ــوب  ــه یعق ــد ب ــود. خداون ــورده ب ــم خ ــه آن قس ــد ب ــه خداون ــود ک می ب
وعــده داد کــه بــه هــر کجــا کــه بــرود بــا او خواهــد بــود و بــا او خواهــد 

مانــد تــا همــۀ وعده هایــش جامــۀ عمــل بپوشــد.
چــه اتفاقــی بــرای نردبــان یعقــوب افتــاد؟ تصویــر آن تقریبــا در عهــد 
ــپس  ــد. س ــپری ش ــام آن س ــر ن ــدون ذک ــا ب ــد. قرن ه ــو ش ــق مح عتی

ــود: ــر می ش ــاز ظاه ــد ب ــد جدی ــان در عه ناگه

ــی در  ــه موس ــی را ک ــت: »آن کس ــدو گف ــه، ب ــل را یافت ــس نتنائی فیلپ
ــم کــه عیســی پســر یوســف  ــا مذکــور داشــته اند، یافته ای ــورات و انبی ت

ناصــری اســت.«
نتنائیــل بــدو گفــت: »مگــر می شــود کــه از ناصــره چیــزی خــوب پیــدا 

شــود؟«
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فیلپس بدو گفت: »بیا و ببین.«
و عیســی چــون دیــد کــه نتنائیــل بــه ســوی او می آیــد، دربــارة او گفــت: 

»اینــک اســرائیلی حقیقــی کــه در او مکری نیســت.«
نتنائیل بدو گفت: »مرا از کجا می شناسی؟« 

عیســی در جــواب وی گفــت: »قبــل از آنکــه فیلپــس تــو را دعــوت کند، 
در حینــی کــه زیــر درخــت انجیــر بــودی تــو را دیدم.«

نتنائیــل در جــواب او گفــت: »ای اســتاد تــو پســر خدایــی! تــو پادشــاه 
اســرائیل هســتی!« 

عیســی در جــواب او گفــت: »آیــا از اینکــه بــه تــو گفتــم کــه تــو را زیــر 
درخــت انجیــر دیــدم، ایمــان آوردی؟ بعــد از ایــن چیزهــای بزرگتــر از 
ایــن خواهــی دیــد.« پــس بــدو گفــت: »آمیــن آمیــن بــه شــما می گویــم 
ــر  ــر پس ــه ب ــدا را ک ــتگان خ ــاده، و فرش ــمان را گش ــون آس ــه از کن ک

ــا 1: 51-45(. ــد« )یوحن ــد دی ــد خواهی ــزول می کنن انســان صعــود و ن

ــا  ــه او ادع ــن مکالم ــد. در ای ــن بودن ــل بنیادی ــه نتنائی ســخنان عیســی ب
کــرد کــه نردبــان یعقــوب اســت. او پلــی اســت مابیــن آســمان و زمیــن؛ 
ــد.  ــر می کن ــان ها را پ ــال و انس ــود متع ــن وج ــکاف بی ــه ش ــت ک اوس
فرشــتگان خــدا بــر روی او صعــود و نــزول می کننــد. او خــدای غایــب 
ــه  ــت ک ــزی اس ــان چی ــن هم ــا ای ــد. آی ــر می کن ــا حاض ــان م را در می

ــه صــورت مبهــم، و در ســایه مشــاهده کــرد؟ یعقــوب ب
وقتــی یعقــوب از خــواب برخاســت، ســردرگم بــود. او مغلــوب قــدرت 
ــد و  ــدار ش ــواب بی ــوب از خ ــس یعق ــود. »پ ــده ب ــبانه اش ش ــای ش روی
گفــت: ”البتــه یهــوه در ایــن مــکان اســت و مــن ندانســتم.“ پــس ترســان 
شــده، گفــت: ”ایــن چــه مــکان ترســناکی اســت! ایــن نیســت جــز خانــۀ 
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خــدا و ایــن اســت دروازة آســمان“« )پیدایــش 28: 17-16(.
ــل  ــه بیت ئی ــاد ب ــاق افت ــوب در آن اتف ــواب یعق ــه خ ــی ک ــام مکان ن
ــۀ خــدا«  ــه معنــی »خان ــان عبــری، لغــت بیت ئیــل ب تبدیــل شــد. در زب
اســت. خیمــه ای در کار نبــود؛ نــه هیکلــی وجــود داشــت و نــه کلیســایی. 
یعقــوب آنجــا را خانــۀ خــدا نامیــد چــون خداونــد خــود را در آنجــا بــه 
او شناســانید. ســخنان یعقــوب شــبیه آنچــه اســت کــه مــردم در فرهنــگ 
امــروزه احســاس می کننــد. روزگار مــا، ایامــی اســت کــه مــردم غیــاب 
ــتون  ــم، س ــوزان نمی بینی ــۀ س ــا بوت ــد. م ــاس می کنن ــد را احس خداون
آتشــی نیســت، و مســیح در جســم بیــن مــا نیســت. مــا خــود را متــروک 
احســاس می کنیــم، َپــرت شــده در آب هــای خروشــان و یــا، حتــی بدتــر، 
در جهانــی بی تفــاوت. بــه نظــر می رســد در جهانــی زندانــی شــده ایم کــه 

راه خروجــی نــدارد، نردبانــی بــه ســتارگان وجــود نــدارد.
ــد.  ــش را دی ــا اینکــه رویای ــن احســاس را داشــت ت ــم، همی ــوب ه یعق
ســخنان او بــه موقعیــت امــروزی مــا ارتبــاط دارنــد. »البتــه یهــوه در ایــن 
مــکان اســت و مــن ندانســتم.« خداونــد در تمــام اوقــات آنجــا بــود. او 
از یعقــوب دور نبــود، ولــی یعقــوب در تمــام طــول زندگــی خــود از او 
غافــل بــود. یعقــوب متوجــه حضــور خــدا نبــود. در فرهنــگ امــروزی، 
ایــن عــدم آگاهــی غم انگیــز دربــارة حضــور خــدا، هــر روزه در زندگــی 
ــا متوجــه ایــن  ــد اینجاســت، و م ــد. خداون میلیون هــا نفــر اتفــاق می افت
موضــوع نیســتیم. در لحظــه ای کــه از حضــور االهــی او آگاه می شــویم، 
ــد هــم آغــاز  ــه کن ــد تجرب ــن کشمکشــی کــه شــخص می توان عمیق تری
ــن  ــه ای ــداد بلک ــه ن ــمکش او را خاتم ــوب، کش ــای یعق ــود. روی می ش
ــود  ــرای روح خ ــد، او ب ــه بع ــه ب ــود. از آن لحظ ــمکش وی ب ــاز کش آغ

ــرد. ــارزه می ک مب



قدوسیت خدا / 179

ــن  ــود کــه، »ای ــن ب ــۀ خــدا ای ــارة حضــور در خان واکنــش یعقــوب درب
چــه مــکان ترســناکی اســت!« مــردم معموال احســاس مشــابهی در کلیســا 
ندارنــد. احســاس هیبــت نمی کننــد، احســاس بــودن در حضــور شــخصی 
کــه مــا را بــه لــرزه در مــی آورد، را ندارنــد. مردمــی کــه مملــو از هیبــت 

ــد. ــودن کلیســا شــکایت نمی کنن باشــند، هرگــز از کســل کننده ب
ــر  ــوب، هم نظ ــل یعق ــر و تبدی ــق تغیی ــان دقی ــورد زم ــان، در م محقق
نیســتند. بعضی هــا آن را بــه همیــن قســمت، بــه بیت ئیــل و بــه زمانــی 
کــه او در احســاس حضــور خــدا غــرق بــود، نســبت می دهنــد. بعضــی 
دیگــر آن را بــه چندیــن ســال بعــد در زندگــی یعقــوب نســبت می دهنــد. 

بــه زمانــی کــه او بــا خــدا ُکشــتی گرفــت:

شــبانگاه، خــودش برخاســت و دو زوجــه و دو کنیــز و یــازده پســر خویش 
را برداشــته، ایشــان را از معبــر یبــوق عبــور داد. ایشــان را برداشــت و از 
آن نهــر عبــور داد، و تمــام مایملــک خــود را نیــز عبــور داد. و یعقــوب 
تنهــا مانــد و مــردی بــا وی تــا طلــوع فجــر کشــتی می گرفــت. و چــون 
او دیــد کــه بــر وی غلبــه نمی یابــد، کــف ران یعقــوب را لمــس کــرد، 
و کــف ران یعقــوب در کشــتی گرفتــن بــا او فشــرده شــد. پــس گفــت: 

»مــرا رهــا کــن زیــرا کــه فجــر می شــکافد.« 
گفت: »تا مرا برکت ندهی، تو را رها نکنم.« 

به وی گفت: »نام تو چیست؟«
گفت: »یعقوب.«

ــام تــو یعقــوب خوانــده نشــود بلکــه اســرائیل،  گفــت: »از ایــن پــس ن
ــا انســان مجاهــده کــردی و نصــرت یافتــی.«  ــا خــدا و ب زیــرا کــه ب

و یعقوب از او سوال کرده، گفت: »مرا از نام خود آگاه ساز.«
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گفت: »چرا اسم مرا می پرسی؟« و او را در آنجا برکت داد. 
و یعقــوب آن مــکان را »فِنیئیــل« نامیــده، گفــت: »زیــرا خــدا را روبــرو 

دیــدم و جانــم رســتگار شــد« )پیدایــش 32: 30-22(.

مطمئنــا »شــخصی« کــه یعقــوب بــا او ُکشــتی گرفــت، بیشــتر از یــک 
ــود. شــدت  ــرد آنهــا شــدید ب ــود. نب ــد ب ــود - او فرشــتۀ خداون انســان ب
آن در تمــام طــول شــب و بــدون اینکــه هیــچ یــک از طرفیــن برتــری 
داشــته باشــند، ادامــه داشــت. نهایتــا آن فرشــته، از قــدرت غالــب خداوند 
اســتفاده کــرده و ران یعقــوب را فُِشــرد. »پیــروزی« یعقــوب، غلبــه نبــود 
بلکــه دوام آوردن او بــود. او از نبــرد تــن بــه تــن جــان ســالم بــه در بــرد، 
ولــی لنگیــدن او در قالــب عالمتــی مانــدگار تــا آخــر عمــرش بــر او باقی 

. ند ما
ــت.  ــت اس ــز اهمی ــا، حائ ــورد نام ه ــد در م ــتۀ خداون ــا فرش ــۀ او ب مباحث
فرشــته نــام یعقــوب را جویــا بــود. پرســش دربــارة نــام، شــبیه رســمی 
اســت کــه مــا امــروزه بــا گفتــن »عمــو«، سرســپردگی مان بــه شــخصی 
ــودن  ــع ب ــی مطی ــه معن ــود ک ــی ب ــام، عمل ــالم ن ــم. اع ــالم می کنی را اع
ــام خــود را گفــت، روحــش را تســلیم کــرد.  ــی یعقــوب ن ــی داد. وقت م
او اختیــار زندگــی خــودش را واگــذار کــرد. بــا تســلیم شــدنش، نامــی 

ــو دریافــت کــرد - اســرائیل. جدیــد و هویتــی ن
یعقــوب در شکســت خــود، همچنان به تســاوی امیــدوار بود - تســاوی ای 
کــه باعــث غــرور و افتخــار او شــود. حتــی حکــم تســاوی می توانســت 
ــود آگاه  ــام خ ــرا از ن ــت، »م ــته گف ــه فرش ــد. او ب ــول باش ــش مقب برای
ســاز.« بــه موضــوع تبــادل اســامی دقــت کنیــد. فرشــته نــام یعقــوب را 
خواســت، و یعقــوب تســلیم شــد. یعقــوب مؤدبانــه نام فرشــته را پرســید 
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ــود.  ــی ب ــروزی االه ــن عمــل پی ــن آخری ــت نکــرد. ای ــی آن را دریاف ول
در مصــاف بــا خــدا، کار بــه قرعــه و یــا تســاوی نمی کشــد. وقتــی مــا 
بــا قــادر مطلــق ُکشــتی می گیریــم، همیشــه بازنــده هســتیم. او قهرمــان 

ــت. ــان اس ــت ناپذیر جه شکس
قــدوس، در مبــارزة شــخصی، شکســت ناپذیر اســت. امــا هنــوز اندکــی 
تســلی برای مــان باقیســت. او مضــروب شــده بــود. او لنــگ شــده بــود. 
ولــی از آن نبــرد جــان ســالم بــه در بــرده بــود. حداقــل می توانیــم ایــن 
را یــاد بگیریــم کــه خداونــد، کشــمکش های صادقانــۀ مــا را می پذیــرد. 
ــدرت  ــرای ق ــم. در حقیقــت، ب ــدوس ُکشــتی بگیری ــا ق ــم ب ــا می توانی م
ــا  ــد، م ــون کن ــان را دگرگ ــا زندگی های م ــد ت ــدة خداون دگرگون کنن
بایــد بــا او ُکشــتی بگیریــم. بایــد بدانیــم کــه معنــی مبــارزه بــا خــدا در 
طــول شــب چیســت تــا معنــی لمــِس تســلیم شــدِن روح مــان بــه او را 

درک کنیــم.
ــته  ــدا، نداش ــا خ ــوب ب ــر از ای ــر، و گوش نوازت ــه ای مؤثرت ــی مباحث کس
ــش کشــیدن خــدا را داشــته  ــه چال ــرا، حــق ب اســت. اگــر کســی، ظاه
باشــد، آن شــخص ایــوب اســت. ایــوب توســط خــود خــدا عــادل خوانده 
ــش  ــید. نمای ــت کش ــاس محن ــی بی قی ــا رنج ــال، ب ــن ح ــا ای ــد و ب ش
ــز  ــزی ج ــاره، چی ــرد بیچ ــا م ــه گوی ــت ک ــوری اس ــوب ط ــی ای زندگ
شــخص پیــاده ای در میــان کشــمکش میــان خداونــد و شــیطان نیســت. 
خداونــد اجــازه داد کــه ایــوب آزمــوده شــود. امــوال او بــه یغمــا رفــت؛ 
ــج  ــا رن ــالی عــذاب آور ُدمل ه ــت از ب ــود شــد؛ و در نهای ــواده اش ناب خان
ــای  ــه زودی رنج ه ــت. ب ــراری نداش ــش آرام و ق ــید. او از دردهای کش

ــد. ــرار دادن ــر ق ــی او روحــش را تحــت تاثی بدن
ــم کــه درحــال  ــا خانمــی ُمســن صحبــت کن ــا ب فرصتــی پیــش آمــد ت
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مبــارزه بــا ســرطان، و تحــت معالجــۀ شــیمی درمانــی بــود. او بــه خاطــر 
ــارة  ــرد. از او درب عــوارض جانبــی درمانــش، از حالــت تهــوع رنــج می ب
ــه  ــخ را ب ــن پاس ــردم، و او صادقانه تری ــوال ک ــش س ــت روحانی وضعی
مــن داد: »زمانــی کــه دائمــا َســَرت در دستشــویی اســت، مســیحی بــودن 
ــم، رابطــۀ نزدیــک جســم و روح را درک کــرده  ســخت اســت.« آن خان
ــی  ــت، روحان ــالج اس ــار دردی بی ع ــما دچ ــدن ش ــه ب ــی ک ــود. زمان ب

بــودن بــه شــدت دشــوار اســت.
بــا اینحــال، ایــوب کفــر نگفــت. او فریــاد کشــید، »اگرچــه مــرا بکشــد، 
بــرای او انتظــار خواهــم کشــید« )ایــوب 13: 15(. حتی همســرش ســعی 
کــرد کــه او را بــه آرامــش نهایــی برســاند. نصیحــت او ســاده و مرتبــط 

بــه شــرایط بــود: »خــدا را تــرک کــن و بمیــر« )ایــوب 2: 9(. 
ــاورة  ــنیدن مش ــا ش ــرد. او ب ــاب ک ــان اجتن ــاب راه آس ــوب از انتخ ای
دوســتان، از مشــاورة احمقــان رنــج کشــید. ســرآخر، او خــدا را در ایــن 
ــد،  ــرو ش ــود روب ــی خ ــدا در تنهای ــا خ ــید. او ب ــش کش ــه چال ــه ب رابط
ــش  ــرای رنج های ــخی ب ــا پاس ــود ت ــمکش ب ــت و در کش ــتی گرف ُکش

ــت: ــود نداش ــی وج ــی چندان ــد، دلگرم ــخ خداون ــد. در پاس بیاب

خداونــد ایــوب را از میــان گردبــاد خطــاب کــرده، گفــت: »کیســت کــه 
ــود را  ــر خ ــازد؟ اآلن کم ــک می س ــم تاری ــخنان بی عل ــورت را از س مش
مثــل مــرد ببنــد، زیــرا کــه از تــو ســوال می نمایــم پــس مــرا اعــالم نمــا. 
ــم  ــان کــن اگــر فه ــودی؟ بی ــادم کجــا ب ــاد نه ــن را بنی ــی کــه زمی وقت
داری. کیســت کــه آن را پیمایــش نمــود؟ اگــر می دانــی! و کیســت کــه 
ریســمانکار را بــر آن کشــید؟ پایه هایــش بــر چــه چیــز گذاشــته شــد؟ و 
کیســت کــه ســنگ زاویــه اش را نهــاد، هنگامــی کــه ســتارگان صبــح بــا 
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هــم ترنــم نمودنــد، و جمیــع پســران خــدا آواز شــادمانی دادند؟ و کیســت 
کــه دریــا را بــه درهــا مســدود ســاخت، وقتــی کــه بــه در جســت و از 
رحــم بیــرون آمــد؟ وقتــی کــه ابرهــا را لبــاس آن گردانیــدم و تاریکــی 
غلیــظ را قنداقــۀ آن ســاختم. و حــدی بــرای آن قــرار دادم و پشــت بندها و 
درهــا تعییــن نمــودم. و گفتــم تــا به اینجــا بیــا و تجــاوز منمــا، و در اینجا 

امــواج ســرکش تــو بازداشــته شــود )ایــوب 38: 11-1(.

ــه  آزمــون کالمــی ســختی بــود. ایــوب خواهــان پاســخ خداونــد بــود. ب
جــای پاســخ، او بســته ای از ســواالت را دریافــت کــرد. خداونــد ایــوب 
را بــه خاطــر جهــل و ســایه افکنی بــر حکمــت خداونــد، ســرزنش کــرد. 
ماننــد آن بــود کــه خــدا بگوید، »بســیار خــوب، ایــوب، م0ی خواهــی مرا 
بازجویــی کنــی؟ خــوب، من ســواالتت را جــواب خواهــم داد، امــا قبل از 
آن چنــد ســوال از تــو دارم.« ماننــد گلوله هــای شــلیک شــده از مسلســل، 
ــتناک تر از  ــا وحش ــک از آنه ــر ی ــرد؛ ه ــلیک ک ــواالت را ش ــد س خداون
ســوال قبلــی بودنــد. نهایتــا ایــوب به حــرف آمــد: »آنــگاه ایــوب خداوند 
را جــواب داده، گفــت: ”اینــک مــن حقیــر هســتم - بــه تــو چــه جــواب 
دهــم؟ دســت خــود را بــه دهانــم گذاشــته ام. یــک مرتبــه گفتــم و تکــرار 
نخواهــم کــرد - بلکــه دو مرتبــه و نخواهــم افــزود“« )ایــوب 40: 5-3(.

در اینجــا بحــث شــفاف اســت. چالــش ایــوب بــه دنــدان عدالــت االهــی 
رســید. اتهاماتــش، توهینــی بــه خــدای قــدوس هســتند. ســوال خداونــد 
ــا  ــازی ت ــزم می س ــرا مل ــا م ــود: »آی ــه می ش ــوب نواخت ــوش ای در گ
ــود  ــوب مشــتاق ب ــی؟« شــکی نیســت کــه ای ــادل بنمای خویشــتن را ع
تــا عدالتــش نمایــان شــود. او از تهمت هــای دوســتانش بــه ســتوه آمــده 
ــرای  ــد. او ب ــج بکش ــد رن ــرا بای ــه چ ــد ک ــت درک کن ــود. نمی توانس ب
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ــی ایــن اشــتیاق او از کنتــرل  اثبــات بی گناهــی خــود دعــا می کــرد. ول
خــارج شــده بــود. نزدیــک بــود عدالــت خــدا را بــرای اثبــات عدالتــش 
زیــر ســوال ببــرد. او در مناظــره، از خــط قرمــز پــا فراتــر گذاشــته بــود، 
و مدعــی بــود کــه شــاید خداونــد شــریرانه عمــل کــرده اســت. خداونــد 
صریحــا از او پرســید، »آیــا مــرا ملــزم می ســازی تــا خویشــتن را عــادل 

بنمایــی؟«
تحمــل ســنگینی ســواالت خداونــد بــرای ایــوب دشــوار بــود. او نزدیــک 
ــش  ــتش را از روی دهان ــا دس ــود. نهایت ــرد ش ــا ُخ ــار آنه ــر ب ــود زی ب
ــار، اتهامــی در الفــاظ او نبــود. او  ــاز ســخن گفــت. ایــن ب برداشــت و ب

ــد: ــراز کن ــا فقــط ندامــت خــود را اب ســوگند ســکوتش را شکســت ت

می دانــم کــه بــه هــر چیــز قــادر هســتی، و ابــدا قصــد تــو را منــع نتــوان 
نمــود. کیســت کــه مشــورت را بی علــم مخفــی می ســازد؟ لکــن مــن بــه 
آنچــه نفهمیــدم تکلــم نمــودم. بــه چیزهایــی کــه فــوق از عقــل من بــود و 
ــم  ــو ســوال می نمای ــم؛ از ت ــا مــن ســخن گوی نمی دانســتم. اآلن بشــنو ت
مــرا تعلیــم بــده. از شــنیدن گــوش دربــارة تــو شــنیده بــودم لیکــن اآلن 
چشــم مــن تــو را می بینــد. از ایــن جهــت از خویشــتن کراهــت دارم و در 

خــاک و خاکســتر توبــه می نمایــم )ایــوب 42: 6-2(.

ــم  ــوب، ممکــن اســت فکــر کنی ــاب ای ــن بخــش از کت ــدن ای ــا خوان ب
ــود  ــخ خ ــن پاس ــرای گرفت ــد. او ب ــوب زور می گوی ــه ای ــد ب ــه خداون ک
نالــه می کــرد، و خــدا فرمــود کــه پاســخش را خواهــد داد. ولــی پاســخی 
ــه  ــد ب ــخ دادن خداون ــدة پاس ــرای وع ــرطی ب ــک، ش ــود. بی ش در کار نب
ایــوب وجــود داشــت: ایــوب بایــد ابتــدا پاســخگو می بــود. ولــی ایــوب 
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در امتحــان شکســت خــورد. بنابرایــن خــدا هــم پاســخی نــداد.
ــداد،  ــدا پاســخی ن ــه خ ــن ک ــا ای ــود. ب ــوب راضــی ب ــال ای ــن ح ــا ای ب
ــر از هــر پاســخ  ــد. او پاســخی فرات ســواالت ایــوب برطــرف شــده بودن
مســتقیم دیگــر دریافــت کــرده بــود. خداونــد پاســخ ایــوب را بــا جمالت 
نــداد، بلکــه بــا نمایانــدن خــودش. بــه محــض اینکــه ایــوب دید کــه خدا 
کیســت، راضــی شــد. دیــدن ظهــور خداونــد، همــان چیــزی بــود کــه او 
نیــاز داشــت. او قــادر بــود کــه جزئیــات را بــه دســتان خداونــد بســپارد. 
زمانــی کــه خداونــد دیگــر در اســرار نهفتــه نبــود، ایــوب بــا چنــد ســوال 
بــدون پاســخ، قــادر بــه ادامــۀ زندگــی بــود. وقتــی خداونــد ظاهــر شــد، 
ــای  ــرای چالش ه ــی ب ــه فرصت ــود ک ــه ب ــه حــدی مشــغول توب ــوب ب ای
بیشــتر نداشــت. خشــم او بــه ســمت خــودش تغییــر مســیر داده بــود: »از 

ــم.« ــه می نمای خویشــتن کراهــت دارم و در خــاک و خاکســتر توب
ــش  ــه چال ــد را ب ــه خداون ــق ک ــد عتی ــر از عه ــخصی دیگ ــه ش ــال ب ح
ــئول  ــد را مس ــی، خداون ــوق نب ــت. َحَبق ــم داش ــاره ای خواهی ــید، اش کش
انجــام کارهایــی دانســت کــه حــس عدالــت او را جریحــه دار می کردنــد. 
ــرد،  ــج بب ــریرتر رن ــی ش ــت قوم ــوم او از دس ــه ق ــه اینک ــی ب ــن نب ای
اعتــراض داشــت. در ظاهــر، بــه نظــر می رســد کــه گویــا خداونــد وعــدة 
خــود بــه یهودیــان را رهــا کــرده و رفیــق نیمــه راه شــده اســت، و اتحــاد 
االهــی خــود را بــا بابلیــان شــریر برقــرار کــرده اســت. ایــن امــر بــرای 
ــم در  ــروزی بگویی ــه یــک یهــودی ام ــن اســت کــه ب ــل ای حبقــوق، مث
زمــان هولوکاســت، خــدا بــا هیتلــر بــود. اعتــراض حبقــوق بــا فریــاد او 

همــراه بــود:

ــه  ــا ب ــنوی؟ ت ــی آورم و نمی ش ــر م ــاد ب ــی فری ــه ک ــا ب ــد ت ای خداون
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ــرا  ــی؟ چ ــات نمی ده ــی آورم و نج ــر م ــاد ب ــم فری ــو از ظل ــزد ت ــی ن ک
ــی و  ــر می نمای ــتم نظ ــر س ــی و ب ــان می ده ــن نش ــه م ــی را ب بی انصاف
ــد و  ــد می آی ــه پدی ــد؟ منازع ــن می باش ــش روی م ــم پی ــب و ظل غض
مخاصمــت ســر خــود را بلنــد می کنــد. از ایــن ســبب، شــریعت سســت 
شــده اســت و عدالــت هرگــز صــادر نمی شــود. چونکــه شــریران عــادالن 
ــردد  ــادر می گ ــده ص ــَوج ش ــت ُمْع ــن عدال ــد. بنابرای ــه می نماین را احاط

ــوق 1: 4-2(. )حبق

ــده  ــه ش ــه حــدی افروخت ــود. اعتراضــش ب ــه ب ــوق از خشــم گداخت حبق
ــز  ــت هرگ ــت، »عدال ــرد. او گف ــراط ک ــی اف ــان آن کم ــه در بی ــود ک ب
ــه  ــود دارد ک ــی وج ــان بی عدالت ــن جه ــا در ای ــود.« مطمئن ــادر نمی ش ص
ــز  ــت هرگ ــم عدال ــه بگویی ــا اینک ــت، ام ــی اس ــالح نهای ــار اص در انتظ
ــان  ــز خواه ــوق نی ــوب، حبق ــد ای ــت. مانن ــراط اس ــد، اف ــه نمی کن غلب
پاســخی بــود. او روی ُتَشــک آمــده و آمــادة ُکشــتی گرفتــن بــود. او در 
بُرجــک دیدبانــی خــود ایســتاده و منتظــر پاســخی از قــادر مطلــق بــود. 
وقتــی خداونــد نهایتــا ســخن گفــت، واکنــش حبقــوق نیــز ماننــد ایــوب 
ــد، و  ــم بجنبی ــد و از آواز آن لب های ــود: »چــون شــنیدم احشــایم بلرزی ب
پوســیدگی بــه اســتخوان هایم داخــل شــده، در جــای خــود لرزیــدم، کــه 
در روز تنگــی اســتراحت یابــم هنگامــی کــه آن کــه قــوم را ذلیــل خواهد 

ــه آَوَرد )حبقــوق 3: 16(. ــر ایشــان حمل ســاخت، ب
واکنــش نبــی، ماننــد کودکــی کوچــک بــود کــه توســط والدینــش تنبیــه 
شــده اســت. قلــب او بــه تپــش، و لبانــش بــه لــرزه افتــاده بــود. همــۀ مــا 
کودکانــی کــه نزدیــک بــه گریــه کــردن هســتند را دیده ایــم. آنهــا ســعی 
ــی  ــد، ول ــان را بگیرن ــدن اشک های ش ــاری ش ــوی ج ــه جل ــد ک می کنن
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ــغ  ــردی بال ــای م ــد. در اینجــا لب ه ــو می ده ــا را ل ــرزش لبان شــان آنه ل
در حضــور خداونــد می لرزنــد. او احســاس می کــرد کــه پوســیده اســت، 
ــاد اســتخوان هایش  ــا بنی و فســاد وارد اســتخوان هایش شــده اســت. گوی
ــه پای هایــش هجــوم  ــّر عظیــم« ب ــرزش »ِس ــود. ل در شــرف فروپاشــی ب
آورده بــود؛ زانوهایــش بــه هــم می خــورد. او از ُکشــتی گرفتــن بــا خــدا 

دســت کشــید ولــی بــا پای هــای لــرزان.
ــف  ــوق متوق ــمگینانۀ حبق ــات خش ــۀ اعتراض ــد، هم ــور خداون ــا ظه ب
ــدی  ــان و امی ــه اطمین ــدش ب ــخ و ناامی ــدای تل ــان آوای ص ــدند. ناگه ش
ــوه در  ــاَوَرد و می ــکوفه نی ــر ش ــه انجی ــد؛ »اگرچ ــدل ش ــر مب جنبش ناپذی
مْوهــا یافــت نشــود و حاصــل زیتــون ضایــع گــردد و مزرعه هــا آذوقــه 
ــد،  ــا نباش ــا در طویله ه ــود و رمه ه ــع ش ــل منقط ــا از آغ ــد، و گله ه نده
لیکــن مــن در خداونــد شــادمان خواهــم شــد و در خــدای نجــات خویــش 

ــوق 3: 17- 18(. ــم نمــود )حبق وجــد خواه
بــه همــان انــدازه کــه ناامیــدی حبقــوق شــدید بــود، شــدت َوجــد او هــم 
بســیار بــود. از آن پــس او می توانســت کامــال بــه اقتــدار خداونــد تکیــه 
ــان امــروزی ترجمــه شــود، شــاید چیــزی  ــه زب کنــد. اگــر ســخنان او ب
شــبیه ایــن باشــد: »حتــی اگــر دخــل و خــرج بــا هــم جــور نباشــد، حتــی 
اگــر بــازار بــورس در وضعیــت خوبــی نباشــد، حتــی اگــر قیمــت مــواد 
غذایــی ســر بــه فلــک بکشــد، حتــی اگــر فرزنــدم هرگــز از بیماریــش 
ــت  ــه ام را از دس ــر خان ــی اگ ــوم، حت ــکار ش ــر بی ــی اگ ــد، حت ــفا نیاب ش
بدهــم - لیکــن مــن در خداونــد شــادمان خواهــم بــود و در خــدای نجــات 

خویــش وجــد خواهــم نمــود.«
یعقــوب، ایــوب، و حبقــوق، همــه بــر ضــد خــدا اعــالم جنــگ کردنــد. 
ــت  ــا شکس ــۀ آنه ــد. هم ــورش بردن ــمان ی ــمت آس ــه س ــا ب ــۀ آنه هم
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خوردنــد، بــا ایــن حــال همــۀ آنهــا از ایــن کشــمکش بــا روحــی احیــا 
شــده خــارج شــدند. آنهــا در رنج های شــان بهایــی را پرداختنــد. خداونــد 
ــود،  ــرار ش ــش برق ــه آرام ــل از اینک ــی قب ــره ای را داد، ول ــازة مناظ اج

ــود. کشــمکش آنهــا ســنگین ب
شــائول طرسوســی نیــز مغلــوب شــدن را بــه همیــن نحــو تجربــه کــرد. 
ــۀ  ــک فرق ــور ی ــید ظه ــه می کوش ــود، ک ــب ب ــِی متعص ــک فریس او ی
جدیــد کــه آن را مســیحیت می خواندنــد دفــع کنــد. او مصمــم بــود کــه 
مســیحیان را از ســطح زمیــن پاکســازی کنــد. با حکمــی کــه او در اختیار 
داشــت، خانــه بــه خانــه گشــته و مســیحیان اولیــه را محاصــره کــرده و بــه 
ــتیفان  ــاری ایســتاده و سنگســار شــدن اس ــدان می انداخــت. او در کن زن
را تحســین کــرد. زمانــی کــه ماموریــت جدیــد خــود را دریافــت کــرد، 
ــه قتل عــام مســیحیان  ــه و ب ــه دمشــق رفت ــود کــه ب بســیار خوشــحال ب
ادامــه دهــد. در راه دمشــق بــود کــه او بــا قــدوس مالقــات کــرد. او در 
ــه  ــود را اینگون ــر آغریپــاس پادشــاه آنچــه رخ داده ب محاکمــه اش در براب

ــد: ــف می کن تعری

در راه، ای پادشــاه، در وقــت ظهــر نــوری را از آســمان دیدم، درخشــنده تر 
ــر زمیــن  از خورشــید کــه در دور مــن و رفقایــم تابیــد. و چــون همــه ب
افتادیــم، هاتفــی را شــنیدم کــه مــرا بــه زبــان عبرانــی مخاطــب ســاخته، 
ــر  ــو را ب ــی؟ ت ــا می کن ــن جف ــر م گفــت: »ای شــائول، شــائول، چــرا ب

ــت.« ــوار اس ــد زدن دش ــا لگ میخ ه
من گفتم: »خداوندا تو کیستی؟« 

ــی. و لیکــن  ــا می کن ــن جف ــر م ــو ب ــن عیســی هســتم کــه ت گفــت: »م
برخاســته، بــر پــا بایســت زیــرا کــه بــر تــو ظاهــر شــدم تــا تــو را خــادم 
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و شــاهد مقــرر گردانــم بــر آن چیزهایــی کــه مــرا در آنهــا دیــده ای و بــر 
آنچــه بــه تــو در آن ظاهــر خواهم شــد. و تــو را رهایــی خواهــم داد از قوم 
ــا چشــمان  ــا خواهــم فرســتاد، ت ــزد آنه ــه ن ــو را ب ــی کــه ت و از امت های
ایشــان را بــاز کنــی تــا از ظلمــت بــه ســوی نــور و از قــدرت شــیطان به 
جانــب خــدا برگردنــد تــا آمــرزش گناهــان و میراثــی در میــان مقدســین 

بــه وســیلۀ ایمانــی کــه بــر مــن اســت بیابنــد.« 
»آن وقــت ای اغریپــاس پادشــاه، رویــای آســمانی را نافرمانــی نورزیــدم. 

)اعمــال 26: 19-13(.

شــائول در تعاقــب راســتی غیــور بــود. او فریســِی فریســیان بــود و متعهد 
بــه کمــاِل شــریعت. وارونه گرایــی غیــرت او در ایــن مشــهود اســت کــه 
هــر چــه او نســبت بــه اهدافــش غیورتــر می شــد، مخالفــت او در واقــع 
ــا نیســت کــه  ــدان معن ــن ب ــد بیشــتر می شــد. ای ــه کار خداون نســبت ب
خداونــد مخالــف تعاقــب راستی ســت. خداونــد خواهــان تعاقــب راســتی 
ــل  ــتد. او در مقاب ــتاخی می ایس ــرور و گس ــل غ ــا او در مقاب ــت، ام اس
ــتد.  ــده اند می ایس ــورم ش ــت پنداری، مت ــر خود راس ــه در اث ــرادی ک اف
ــع  ــد می جنگــد، در واق ــرای خداون ــود ب ــد ب ــی کــه شــائول معتق در حال
علیــه خداونــد در جنــگ بــود. در ایــن نبــرِد وارونــه، او محکــوم بــود بــا 

مســیحی کــه مخالفــت می کــرد مواجــه شــود.
یکــی از نام هــای خداونــد کــه در عهــد عتیــق آشــکار کــرده، اِل َشــدای 
ــام  ــا ن ــد ب ــت. خداون ــح« اس ــا »فات ــدر« ی ــام »تن ــن ن ــی ای ــت. معن اس
اِل َشــدای بــه ایــوب ظاهــر شــد. آنچــه ایــوب تجربه کــرد، قــدرت َمهیب 
خــدای قــادر مطلــق بــود کــه بــر همــه اســتیال می یابــد و هیچکــس بــر او 
یــارای اســتیال نــدارد. شــائول بــا ایــن اســتیالگر در راه دمشــق مالقــات 
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کــرد.
شــائول تجربــه اش را در راه بیابــان، بــا ظهــور نــوری خیره کننــده 
ــد  ــر، مســیرهایی بودن ــان ظه ــی در زم ــای بیابان ــد. راه ه ــف می کن توصی
ــید. در  ــود می رس ــه اوج خ ــا ب ــاب در آنه ــندگی آفت ــدت درخش ــه ش ک
شــرایط معمولــی، نــور آفتــاب شــدید اســت. بــرای اینکــه نــوری دیگــر 
بــر روی پــردة آفتــاب بیابــان قابــل تشــخیص باشــد، آن نــور بایــد غیــر 
ــه درخشــنده تر و  ــت می کــرد ک ــوری صحب ــائول از ن معمــول باشــد. ش
ــی  ــمانی« معرف ــوری آس ــود. او آن را »ن ــاب ب ــور آفت ــر از ن خیره کننده ت
ــه معنــی نــوری از َفَلــک و درخشــش  می کنــد. بیــان »نــور آســمانی« ب
آفتــاب نبــود. شــائول در حضــور جــالل آســمانی خــدا بــود. جــالل خــدا، 
جلــوه و مظهــر قدوســیت خداســت. شــکوه جــالل او آنقــدر درخشــان و 
ــا  ــفه، ب ــاب مکاش ــاند. در کت ــر را می پوش ــاب ظه ــه آفت ــان اســت ک تاب
ظهــور اورشــلیم آســمانی روبــرو می شــویم؛ شــهری کــه از آســمان فــرود 
می آیــد: »و در آن هیــچ قــدس ندیــدم زیــرا خداونــد خــدای قــادر مطلــق 
و بــره، قــدس آن اســت. و شــهر احتیــاج نــدارد کــه آفتــاب یــا مــاه آن را 
روشــنایی دهــد زیــرا کــه جــالل خــدا آن را منــور می ســازد و چراغــش 

ــره اســت« )مکاشــفه 21: 23-22(. ب
اورشــلیم جدیــد آفتــاب نــدارد چــون نیــازی بــه آفتــاب نیســت. جــالل 
ــوب  ــاب مغل ــه حــدی درخشــان اســت کــه آفت ــد و مســیح او، ب خداون
آن اســت. اشــعۀ آن، چشــمان شــائول را نابینــا ســاخت. آنچــه بــر ســر 
افــرادی کــه مســتقیما بــه خورشــید نــگاه می کننــد را در نظــر بگیریــد. 
ــره ای  ــدن منظ ــتاق دی ــردم مش ــد، م ــیدگرفتگی ُرخ می ده ــی خورش وقت
هســتند کــه ســایه ای از روی آفتــاب گــذر می کنــد. در چنیــن شــرایطی 
ــگاه  ــن منظــره مســتقیما ن ــه ای ــه شــدت وسوســه می شــویم کــه ب ــا ب م
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کنیــم. بــا وجــودی کــه می دانیــم، حتــی در زمــان کســوف، خیــره شــدن 
ــه  ــری ب ــان آور اســت. رســانه ها و شــبکه های خب ــاب شــدیدا زی ــه آفت ب
ــده خــودداری  ــن پدی ــه ای ــگاه مســتقیم ب ــد کــه از ن ــا هشــدار می دهن م
کنیــم، در غیــر اینصــورت ممکــن اســت بــه چشــمان مان آســیب جــدی 
ــره  ــه آن خی ــا نمی توانیــم در زمــان خورشــیدگرفتگی ب برســانیم. اگــر م
شــویم، چقــدر شــدت درخشــش نــوری کــه خورشــید را محــو می کنــد، 
ــش  ــر از تاب ــود؟ جــالل خــدا، درخششــی بســیار فرات ــد ب بیشــتر خواه
خورشــید در اوج درخشــش آن اســت. فرشــته ای بــرای ُکشــتی گرفتــن با 
شــائول ظاهــر نمی شــود. بــا ایــن حــال قدرتــی ماوراء الطبیعــه او را بــر 
زمیــن می کوبــد. در دم، شــائول بینایــی خــود را از دســت داد. هشــداری 
در کار نبــود، زمزمــۀ بــاد بــه او هشــدار نــداد. او مقتدرانــه و بــه شــدت 

بــر زمیــن کوبیــده شــد.
نــور آســمانی را صدایــی همراهــی می کــرد. ایــن صــدا در جایــی دیگــر 
بــه صــدای آب هــای بســیار تشــبیه شــده اســت؛ صدایــی همچــون آبشــار 
ــان  ــه زب ــدا را ک ــائول آن ص ــّرد. ش ــا می ُغ ــر صخره ه ــه ب ــان ک خروش
ــدا،  ــد. آن ص ــخیص می ده ــی - تش ــادری عیس ــان م ــود - زب ــی ب آرام
ــد:  ــرار می ده ــب ق ــرر، مخاط ــورت مک ــه ص ــام و ب ــه ن ــائول را ب ش
ــرار دادن  ــب ق ــرای مخاط ــام ب ــرار ن ــو تک ــن نح ــائول«. ای ــائول، ش »ش
ــود  ــه اســت. ایــن همــان شــیوه ای ب شــخص، تهنیــت و ســالمی صمیمان
کــه خداونــد موســی را در بوتــۀ ســوزان و ابراهیــم را در پــای مذبحــش در 
کــوه موریــا، مــورد مخاطــب قــرار داد. ایــن شــیوه درســت ماننــد طــرز 
خطــاب عیســی در زمانــی بــود کــه بــرای اورشــلیم گریــه کــرد، و نیــز 
ماننــد نحــوة خطــاب او بــه پــدر، در لحظــات تاریکــش روی صلیــب بود.

ــد  ــه کنی ــی؟« توج ــا می کن ــن جف ــر م ــرا ب ــائول، چ ــائول، ش »ای ش
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ــا  ــیح جف ــای مس ــر کلیس ــائول، ب ــرا ش ــه چ ــید ک ــدا از او نپرس ــه ص ک
ــای  ــه کلیس ــه ب ــی؟« حمل ــا می کن ــن جف ــر م ــرا ب ــه، »چ ــد. بلک می کن
مســیح، حملــه بــه خــود اوســت. در ادامــه می پرســد: »چــرا بــر میخ هــا 
ــه در  ــد ک ــزی بودن ــای تی ــر، میخ ه ــای گاو نَ ــی؟« میخ ه ــد می زن لگ
پشــت چارچوبــی چوبــی کــه از پشــت بــه گاو نَــر متصــل بــود، تعبیــه 
ــۀ شــخم زدن خــودداری  ــازی از ادام ــا لجب ــه گاو ب ــی ک می شــدند. زمان
می کــرد، گاهــی بــه ســمت پشــت لگــد مــی زد و پــای او بــه میخ هــای 
ــد گاو،  ــدر بای ــه چق ــد ک ــم کنی ــرد. تجس ــت می ک ــرش اصاب ــت س پش
ــار لگــد زدن بــه میخ هــا، خشــمگین  کــودن باشــد اگــر پــس از یــک ب
شــده و بــاز هــم چنــد بــار دیگــر بــه میخ هــا لگــد بزنــد. هرچــه او بیشــتر 
بــه میخ هــا لگــد بزنــد، درد بیشــتری بــر خــود وارد خواهــد کــرد. ماننــد 
شــخصی اســت کــه ســر خــود را بــه دیــوار می کوبــد و تســلی او در ایــن 

اســت کــه در بیــن دو ضربــه، احســاس بهتــری دارد.
آن صــدا بــه شــائول می گفــت، »گاو کــودن! چقــدر احمقانــه اســت کــه 
بــه میخ هــا لگــد می زنــی. تــو پیــروز نخواهــی شــد. نبــرد تــو بی فایــده 
ــوالی  ــائول س ــخ ش ــوی.« پاس ــلیم ش ــه تس ــت ک ــت آن اس ــت. وق اس
ســاده ولــی در عیــن حــال ثقیــل بــود: »خداونــدا تــو کیســتی؟« شــائول 
نمی دانســت کــه چــه کســی او را شکســت داده اســت، امــا از یــک چیــز 

مطمئــن بــود - هــر کــه بــود، او خداونــد بــود. 
در ایــن تجربــه، شــائول بــه پولــس مبــدل شــد، هماننــد یعقــوب کــه بــه 
اســرائیل تغییــر یافــت. نبــرد پایــان یافتــه بــود. شــائول وارد مجادله شــده 
ــت  ــود. در اینجــا، همچــون اشــعیا، خواندگــی خــود را دریاف ــه ب و باخت
ــر  ــی او تغیی ــود. زندگ ــول ب ــام رس ــت در مق ــت او، خدم ــرد، مأموری ک
یافتــه بــود، و بــه همــراه آن، مســیر دنیــا عــوض شــد. در ایــن شکســت، 
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پولــس آرامشــش را یافتــه بــود.
بعــد از اینکــه بازگویــی آنچــه رخ داده بــود بــه پادشــاه اَغریپــاس تمــام 
شــد، پولــس ایــن جمــالت را افــزود: »آن وقــت ای اَغریپــاس پادشــاه، 
رویــای آســمانی را نافرمانــی نورزیــدم.« بــه همــان انــدازه کــه شــائول 
بــرای جنــگ علیــه مســیح غیــور بــود، حتــی بیشــتر، بــرای جنــگ در 
رکاب و خدمــت مســیح غیــور بــود. او رویایــی از قدوســیت خــدا دیــد 
کــه آنچنــان قــوی بــود کــه وی هرگــز قــادر بــه فراموشــی آن نبــود. او 
مــردی شــد کــه می دانســت معنــی آمرزیدگــی چیســت. بــرای او جنــگ 
مقــدس پایــان یافتــه بــود و وارد آرامشــی مقــدس شــده بــود. او رســولی 
شــد کــه نوشــتجاتش، لوتــر را در صومعــه بیــدار کــرد تــا دســتور العمل 
وارد شــدن بــه آرامشــی پایــا بــا خداونــد را بــه کلیســای مســیحی بیــان 

کنــد.
کشمکشــی کــه مــا بــا یــک خــدای قــدوس داریــم، ریشــه در تضــاد بین 
عدالــت خــدا و بی عدالتــی مــا دارد. او عــادل اســت، و مــا ناعــادل. ایــن 
ــه خــدا  تنــش باعــث ایجــاد تــرس، عــداوت، و خشــم در مــا نســبت ب
می شــود. شــخص گناهــکار تمایلــی بــه دوســتی بــا یــک قاضــی عــادل 
ــه  ــه از حضــور کســی ک ــی می شــویم ک ــه فراریان ــل ب ــا تبدی ــدارد. م ن
ــد و عدالتــش باعــث محکومیت مــان  ــد نابینای مــان کن جــالل او می توان

ــم. ــرار می کنی ــود، ف می ش
ــد.  ــان می کن ــی را بی ــوری آمرزیدگ ــرات ف ــا و ثم ــول مزای ــس رس پول
ــد و  ــان، آنچــه در آمرزیدگــی اتفــاق می افت ــه رومی او در رســالۀ خــود ب
زمانــی کــه از طریــق ایمــان، توســط عدالــت مســیح پوشــانده می شــویم 
ــدیم،  ــمرده ش ــادل ش ــان ع ــه ایم ــه ب ــس چونک ــد: »پ ــح می ده را توضی
نــزد خــدا ســالمتی داریــم بــه وســاطت خداونــد مــا عیســای مســیح، کــه 
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ــان در آن فیضــی  ــیلۀ ایم ــه وس ــم ب ــز یافته ای ــه وســاطت او دخــول نی ب
کــه در آن پایداریــم و بــه امیــد جــالل خــدا فخــر می نماییــم« )رومیــان 

.)2-1 :5
اولیــن ثمــرة آمرزیدگــی مــا، صلــح بــا خداســت. بــرای یهودیــان قدیــم، 
صلــح چیــزی گران بهــا ولــی َفــّرار بــود. پریشــانی های امــروزة خاورمیانه 
ماننــد بازپخشــی از تاریــخ باســتان اســت. از زمــان تصــرف کنعــان تــا 
دورة اِشــغال رومیــان در عهــد جدیــد، تنهــا چنــد ســال اســرائیل درگیــر 
جنــگ نبــوده اســت. موقعیــت ســرزمین فلســطین، و نقــش محــوری آن 
از لحــاظ پــل ارتباطــی آفریقــا و آســیا، آن را نــه تنهــا راهــروی تجــاری 
کــرده اســت، بلکــه بــه مســیری بــرای جنــگ نیــز مبــدل ســاخته اســت. 
ــزرگ  ــای ب ــت قدرت ه ــن رقاب ــب خــود را مابی اســرائیل کوچــک، اغل

یافتــه کــه از آن ماننــد تــوپ پینــگ پنــگ نظامــی اســتفاده کرده انــد.
ــواره  ــا هم ــته اند. آنه ــح داش ــش و صل ــه آرزوی آرام ــان همیش یهودی
اشــتیاق روزی را داشــته اند کــه شمشــیرها کوبیــده شــده و بــه گاوآهــن 
تبدیــل شــوند. همیشــه انتظــار روزی را کشــیده اند کــه شــاهزادة صلــح، 
آمــده و ایــن دشــمنی همیشــگی را پایــان دهــد. جســتجو در طلــب صلــح 
و ســالمتی یهودیــان بــه قــدری زیــاد بــوده کــه همــان کلمــۀ صلــح بــه 
لغتــی روزانــه بــرای تحیــت گفتــن آنهــا مبــدل شــده اســت. در حالــی که 
مــا ســالم می دهیــم، یهودیــان از لغــت شــالوم اســتفاده می کننــد. تــا بــه 
امــروز تحیــت شــالوم، بخــش جدایی ناپذیــری از واژگان یهودیــان باقــی 
مانــده اســت. اشــارة اصلــی واژة صلــح، بــه توقــف درگیری هــای نظامــی 
ــدت  ــه ش ــان ب ــم دارد. یهودی ــری ه ــای عمیق ت ــح، معن ــا صل ــود. ام ب
ــه معنــی توقــف  ــد. آرامــش یــک روح، ب ــی بودن نگــران آرامــش درون
آشــفتگی آن اســت. زمانــی کــه مــا در مــورد »آرامــش فکــری« صحبــت 
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ــانیم. ــابه را می رس ــی مش ــم، مفهوم می کنی
مــن روزی شــرجی از تابســتان 1945 را بــه خاطــر دارم کــه در کوچه های 
ــبال.  ــابه بیس ــازی مش ــک ب ــی )ی ــازی گوی زن ــغول ب ــیکاگو مش ش
ویراســتار( بــودم. در آن زمــان همــۀ دنیــای مــن َحــد فاصــل دو دریچــۀ 
فاضــالب بــود. تنهــا موضوعــی کــه برایــم اهمیــت داشــت، ایــن بــود که 
باالخــره، چــه زمانــی نوبــت ضربــه زدن مــن خواهــد رســید. زمانــی کــه 
اولیــن ضربــه ام بــا صــدای فریادهــا و ســردرگمی ایجــاد شــده در اطرافــم 
خــراب شــد، بســیار آزرده شــدم. مــردم از در آپارتمان هــا بیــرون ریختــه 
ــرای  ــد. ب ــا می کوبیدن ــه قابلمه ه ــی ب ــق های چوب ــا قاش ــان ب و فریادکن
لحظــه ای خیــال کــردم کــه ممکــن اســت پایــان دنیــا فــرا رســیده باشــد. 
ــن  ــردرگمی ای ــود. در س ــن ب ــی م ــازی گوی زن ــان ب ــن پای ــا ای مطمئن
ــدم کــه در حالیکــه اشــک از گونه هایــش جــاری  آشــوب، مــادرم را دی
بــود، بــه ســمت مــن می شــتابید. او مــرا در آغــوش گرفتــه و فشــار داد، 

و بــا گریــه مــدام می گفــت، »تمــام شــد، تمــام شــد، تمــام شــد!«
آن روز، روز پیــروزی بــر ژاپــن در ســال 1945بــود. مــن مطمئــن نبــودم 
کــه معنــی آن چیســت، ولــی یــک چیــز شــفاف بــود. ایــن بــدان معنــی 
بــود کــه جنــگ دوم جهانــی پایــان یافتــه و پــدرم بــه خانــه بــاز خواهــد 

. گشت
دیگــر نیــازی بــه ارســال نامــه بــه کشــورهای دور نبــود. دیگــر لزومــی 
نداشــت کــه اخبــار جنــگ و گــزارش تلفــات جنــگ را پیگیــری کنیــم. 
ــتاره ها  ــه س ــن ب ــمی مزی ــای ابریش ــن پارچه ه ــه آویخت ــازی ب ــر نی دیگ
از پنجــره نبــود. جنــگ خاتمــه یافتــه بــود، و نهایتــًا، صلــح بــر مــا بــاز 

گشــته بــود.
لحظــۀ جشــن و شــادی، تاثیــری مانــدگار بــر ذهــن کودکانــۀ مــن برجــا 
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گذاشــت. مــن یــاد گرفتــم کــه صلــح، چیــزی بســیار مهــم اســت. وقتــی 
صلــح برقــرار می شــود، دلیلــی اســت بــرای برپایــی جشــنی مهارنشــدنی 

و زمانــی کــه صلــح از بیــن مــی رود، دلیلــی اســت بــرای حزنــی تلــخ.
ــن  ــت داد، ای ــن دس ــه م ــیکاگو ب ــای ش ــه آن روز در خیابان ه ــی ک حس
ــه  ــتم ک ــن نمی دانس ــت. م ــده اس ــرار ش ــی برق ــی دائم ــه صلح ــود ک ب
ــی  ــس از مدت ــت. پ ــکننده اس ــت و ش ــدر سس ــده چق ــرار ش ــِح برق صل
ــی در  ــد ُیمن ــر، هشــدارهای ب ــل هیت ــد گابری ــاه، گزارشــگرانی مانن کوت
مــورد صف آرایــی ســربازان چینــی، تهدیــدات بمــب هســته ای روســیه، 
و محاصــرة برلیــن را آغــاز کردنــد. صلــح آمریــکا عمــری کوتــاه داشــت، 
و بــاری دیگــر در کشــور کــره و ســپس ویتنــام، جنــگ بــه بــار آمــد.

ــای  ــی صلح ه ــواص معمول ــا خ ــات. اینه ــدار، و بی ثب ــکننده، ناپای ش
ــا  ــر پ ــرای زی ــن، ب ــد قوانی ــح، همانن ــدات صل ــتند. معاه ــی هس زمین
ــل  ــر نِوی ــون نف ــک میلی ــر ی ــند. اگ ــر می رس ــه نظ ــدن ب ــته ش گذاش
َچمبرلیــن )سیاســتمدار انگلیســی کــه ســال های 1937-1940 در ســمت 
نخســت وزیر بریتانیــا بــود و در ســال 1938 توافق نامــۀ مونیــخ را امضــا 
کــرد. ولــی در ســال 1939 بریتانیــا بــر علیــه آلمــان اعــالم جنــگ کــرد. 
ــا در دورة  ــد، »م ــالم کنن ــن اع ــته از بالک ــتانی برافراش ــا دس ــم(، ب مترج
خــود بــه صلــح رســیده ایم« بــاز نمی تواننــد اطمینــان دهنــد کــه تاریــخ 

ــخ نباشــد. ــۀ مونی ــه جــز تکــرار واقع ــزی ب انســان ها چی
مــا خیلــی زود می آموزیــم کــه بــه صلــح، زیــاد اعتمــاد نکنیــم. جنــگ 
ــا آرزوی  ــی م ــد. ول ــرزده ُرخ می نمای ــادگی و س ــه س ــریع، ب ــی س خیل
صلحــی دائمــی را داریــم کــه بتوانیــم بــر آن اعتمــاد کنیــم. ایــن دقیقــا 
همــان نــوع صلحــی اســت کــه پولــس رســول در رســالۀ رومیــان از آن 

ــد. ــخن می گوی س
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ــه پایــان می رســد؛ وقتــی مــا، ماننــد لوتــر،  وقتــی جنــگ مقدس مــان ب
ــان  ــا از راه ایم ــی م ــم، وقت ــور می کنی ــت عب ــان از دروازة بهش قدم زن
بخشــیده می شــویم، جنــگ بــرای همیشــه خاتمــه می یابــد. مــا در نتیجــۀ 
آمرزیــده شــدن از جانــب خداونــد، وارد پیمــان صلحــی ابــدی بــا خداوند 
می شــویم. اولیــن ثمــرة آمرزیدگــی، صلــح بــا خداســت. ایــن آرامــش، 
ــی  ــح و آرامش ــص و واال. صل ــی بی نق ــت، آرامش ــدس اس ــی مق آرامش

ــود کــرد. ــوان آن را ناب اســت کــه نمی ت
وقتــی خداونــد پیمــان صلحــی را امضــا می کنــد، آن امضــا ابــدی اســت. 
جنــگ خاتمــه یافتــه اســت، بــرای همیشــه و همیشــه. البتــه کــه مــا بــاز 
ــاز اعمــال  ــا ب ــم؛ م ــان می ورزی ــاز عصی ــا ب ــاه می شــویم؛ م مرتکــب گن
خصمانــه ای نســبت بــه خــدا انجــام می دهیــم. ولــی خــدا بــا مــا دشــمنی 
نمی کنــد. او بــا مــا وارد جنــگ نمی شــود. مــا شــفیعی داریــم نــزد پــدر. 
میانجــی مــا، صلــح را حفــظ می کنــد. او بــر صلــح حاکــم اســت چــون 

او هــم ســرور ســالمتی اســت و هــم ســالمتی مــا.
ــه  ــا ب ــه در خوش ــی ک ــویم؛ لقب ــده می ش ــدا خوان ــدان خ ــا فرزن ــک م این
حال هــا، بــه آنانــی بخشــیده شــده کــه »صلح کننــدگان« هســتند. اینــک، 
پــدر بــه گناهــان مــا رســیدگی می کنــد، نــه یــک فرمانــدة نظامــی. مــا 
صلــح و آرامــش داریــم، و آن از آِن ماســت، ُمهــر شــده و بخشــیده شــده 

بــه مــا توســط مســیح.
ــا  ــی م ــت. وقت ــده اس ــه پاین ــت، بلک ــکننده نیس ــدا ش ــا خ ــا ب ــح م صل
ــالح و  ــرای اص ــد، و ب ــا می رنج ــد از م ــویم، خداون ــاه می ش ــب گن مرتک
ملــزم کــردن مــا عمــل خواهــد کــرد. امــا او بــا مــا وارد جنــگ نخواهــد 
شــد. کمــان او دیگــر آمــادة پرتــاب نیســت، و پیــکان خشــم او دیگــر بــه 
قلــب مــا نشــانه نرفتــه اســت. او دیگــر شمشــیرش را هــر مرتبــه کــه مــا 
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ــد. ــر نمی کش ــام ب ــم، از نی ــکنی می کنی پیمان ش
ــتیاق  ــن اش ــدارد. عمیق تری ــی ن ــۀ بیرون ــا جنب ــی، تنه ــش آمرزیدگ آرام
ــتین  ــود. آگوس ــیراب می ش ــز س ــش نی ــح و آرام ــرای صل ــا ب ــی م درون
ــرای  ــا را ب ــو م ــا کــرد، »ت ــه دع ــش اینگون ــس، در یکــی از دعاهای قدی
خــود آفریــده ای، و قلب هــای مــا بی قــرار هســتند، تــا زمانــی 
ــی  ــه معن ــم ک ــا می دانی ــۀ م ــد.« هم ــو بیابن ــان را در ت ــه آرامش ش ک
بی قــراری درونــی چیســت. مــا حــس زوال رفتگــی، پوچــی و احســاس 
گناهــی کــه از دوری خــدا پدیــد می آیــد را می دانیــم. زمانــی کــه صلــح 
ــن مــی رود و  ــا از بی ــرار می شــود، احســاس پوچــی م ــان برق و آرامش م

می شــود. آرام  قلب مــان 
عهــد جدیــد ایــن مصالحــه و آرامــش را، »ســالمتی کــه فــوق از تمامــی 
عقــل اســت« می خوانــد. آرامشــی مقــدس، آرامشــی کــه »متفــاوت« از 
آرامــش زمینــی اســت. آرامشی ســت کــه تنهــا مســیح قــادر بــه اعطــای 
آن اســت. آرامشــی اســت از نــوع آرامشــی کــه مســیح خــود از آن لبریــز 

. د بو
مــا از انجیــل متوجــه می شــویم کــه مســیح در ایــن جهــان، امــوال اندکی 
ــادن نداشــت.« او  ــرای ســر نه ــی ب ــه ای نداشــت: »و جای داشــت. او خان
ــش  ــی او، ردای ــا دارای ــود. تنه ــهام دار شــرکتی نب ــی نداشــت و س تجارت
ــدنش  ــوب ش ــرای مصل ــه ب ــرادی ک ــط اف ــا، توس ــود. آن ردای ُپربه ب
ــر  ــه او در فق ــه نظــر می رســد ک ــده شــد. ب ــد، دزدی گماشــته شــده بودن

ــرای وارثانــش. ــده ای ب ــه جــا مان مطلــق مــرد. بــدون هیــچ میــراث ب
مــا، وارث مســیح هســتیم. در نــگاه اول بــه نظــر می رســد کــه وارثانــی 
ــه  ــد ک ــه روشــنی می گوی ــدس ب ــا اینحــال کتاب مق ــی ارث هســتیم. ب ب
ــد محبوبــش  ــه فرزن ــر ایــن داشــت کــه ملکوتــش را ب ــد رضــا ب خداون
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ــه مــا  بدهــد. مســیح میراثــی از پــدرش دریافــت کــرد، و میراثــش را ب
ــخنان را  ــن س ــه روزی ای ــت ک ــده داده اس ــت. او وع ــرده اس ــل ک منتق
ــی را  ــن و ملکوت ــدر م ــگان از پ ــد ای برکت یافت ــنید، »بیایی ــم ش خواهی
کــه از ابتــدای عالــم بــرای شــما آمــاده شــده اســت، بــه میــراث گیریــد« 

ــی 25: 34(. )مت
ملکــوت خــدا تنهــا میــراث ما نیســت. عیســی چیــزی دیگــری هــم برای 
وارثــان خــود بــه جــا گذاشــته اســت، چیــزی بســیار گرانبهــا: »ســالمتی 
بــرای شــما می گــذارم، ســالمتی خــود را بــه شــما می دهــم. نــه چنانکــه 
ــه شــما می دهــم. دل شــما مضطــرب و هراســان  ــن ب ــان می دهــد، م جه

نباشــد« )یوحنــا 14: 27(.
ــه ای  ــه گون ــه را ب ــن هدی ــالمتی. او ای ــت: س ــیح اس ــراث مس ــن می ای
متفاوت تــر از شــیوة هدیــه دادِن دنیــا، اعطــا می کنــد. انگیزه هــای 
ــالمتی  ــت. او س ــه نیس ــت آن نهفت ــیطانی در پش ــته های ش ــر و رش دیگ
خــود را بــرای منفعــت خــودش بــه مــا نمی دهــد، بلکــه بــرای بهره منــد 

ــا. ســاختن م
آرامــش آنــی، تنهــا محصــول آمرزیدگی نیســت. مضــاف بر ایــن آرامش 
مقــدس، چیــز دیگــری هــم وجــود دارد: دسترســی. واژة دسترســی بــرای 
کســانی کــه بــا خــدا ُکشــتی گرفته انــد، جنبــۀ حیاتــی دارد. مــا اغلــب در 
اطــراف خــود تابلوهایــی را مشــاهده می کنیــم کــه در مــورد دسترســی بــه 
مــا اطالعاتــی می دهنــد. ممکــن اســت بــر روی یــک تابلــو، نوشــته ای بــا 
ایــن مضمــون ببینیــم کــه، »امــکان دسترســی وجــود نــدارد« یــا بــر روی 
ــم، »دسترســی محــدود«. در برهــه ای از زمــان در  تابلویــی دیگــر بخوانی
تاریــخ، تابلــوی »امــکان دسترســی وجود نــدارد« بــر روی دروازة بهشــت 
نصــب شــده بــود. حتــی، هیــکل در عهــد عتیــق اجــازة دسترســی افــراد 
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ــد نمــی داد. حتــی دسترســی کاهــن اعظــم  ــه تخــت خداون ــی را ب معمول
هــم بــه ســالی یــک مرتبــه و بــا شــرایطی فوق العــاده خــاص »محــدود« 
ــرده و  ــدا ک ــم ج ــداس را از ه ــدس و قدس االق ــم، ق ــرده ای ضخی ــود. پ ب
ــی اجــازة  ــداران معمول ــود. ایمان ــر مجــاز را تشــکیل داده ب محــدودة غی

ورود بــه آن مــکان را نداشــتند.
در لحظــه ای کــه مســیح کشــته شــد، درســت زمانــی کــه عــادل، جانــش 
را بــرای ناعــادالن داد، پــردة هیــکل پــاره، و حضــور خداونــد بــرای مــا 
قابــل دسترســی شــد. بــرای مســیحیان تابلــوی »امــکان دسترســی وجــود 
ــه  ــم آزادان ــا می توانی ــک م ــد. این ــته ش ــت برداش ــدارد« از دروازة بهش ن
بــه مــکان مقــدس وارد شــویم. مــا بــه فیــض او دسترســی داریــم، حتــی 
بیشــتر، مــا بــه خــود او دسترســی داریــم. افــراد بخشــوده شــده دیگــر الزم 
نیســت بــه قــدوس بگوینــد، »ای خداونــد از مــن دور شــو، زیــرا مــردی 
گناهــکارم.« مــا می توانیــم حــِس پذیرفتگــی در حضــور خــدای قــدوس 
را لمــس کنیــم. می توانیــم ســواالت مان را بــه حضــورش ببریــم. او از مــا 
دور نیســت کــه فریادمــان را نشــنود. مــا همچــون کســانی کــه بــا عدالت 
ــا  ــم: م ــرار می کن ــم. تک ــور او می آیی ــه حض ــده اند ب ــیده ش ــیح پوش مس
ــا  ــم. مطمئن ــس کنی ــدا را لم ــور خ ــی در حض ــس پذیرفتگ ــم ح می توانی
بایــد بــا احتــرام و تــرس نزدیــک شــویم، بــا روحــی مملــو از احتــرام و 
ســتایش، امــا خبــر عظیــم ایــن اســت کــه مــا قادریــم تــا بــه حضــورش 

: ییم بیا

ــم کــه از آســمان ها درگذشــته  ــۀ عظیمــی داری پــس چــون رئیــس کهن
اســت یعنــی عیســی، پســر خــدا، اعتــراف خــود را محکــم بداریــم. زیــرا 
رئیــس کهنــه ای نداریــم کــه نتوانــد همــدرد ضعف هــای مــا بشــود، بلکــه 
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آزمــوده شــده در هــر چیــز بــه مثــال مــا بــدون گنــاه. پــس بــا دلیــری 
نزدیــک بــه تخــت فیــض بیاییــم تــا رحمــت بیابیــم و فیضــی را حاصــل 
کنیــم کــه در وقــت ضــرورت )مــا را( اعانــت کنــد )عبرانیــان 4: 14-

.)16

ــت  ــه تخ ــان ب ــا اطمین ــه ب ــد ک ــوت می کن ــا را دع ــدس م کتاب مق
ــری« اســتفاده  ــای دیگــر از واژة »دلی ــک شــویم. ترجمه ه فیــض او نزدی
ــا دلیــری  می کننــد. در قالــب اشــخاص آمرزیــده شــده، مــا می توانیــم ب
ــتاخی و  ــا گس ــد ب ــان را نبای ــری و اطمین ــویم. دلی ــک ش ــدا نزدی ــه خ ب
َسرَســری و احساســی بــودن اشــتباه بگیریــم. رفتــار ُعــّزا فراتــر از دلیــری 
بــود؛ او گســتاخ بــود. نــاداب و ابیهــو، پــا فراتــر از اطمینــان گذاشــته و 
ــری  ــان و دلی ــا اطمین ــد ب ــا بای ــد. م ــت کردن ــد را بی حرم ــکوه خداون ش
بــه حضــورش حاضــر شــویم. دلیلــی بــرای کناره گیــری و تعلــل از بــه 
ــم،  ــورش می آیی ــه حض ــی ب ــی وقت ــدارد. ول ــود ن ــدن وج ــور او آم حض
نبایــد ایــن دو مطلــب را فرامــوش کنیــم: )1( او کیســت؛ و )2( مــا کــه 

هســتیم.
بــرای یــک مســیحی، جنــگ مقــدس پایــان یافتــه اســت؛ صلــح برقــرار 
ــد در  ــا بای ــوز م ــا هن ــدر از آِن ماســت. ام ــه پ شــده اســت. دسترســی ب
مقابلــش بلرزیــم. او هنــوز قــدوس اســت. لرزیــدن مــا لرزیــدن از هیبــت 
ــه لرزیــدن شــخص ترســان و بی خدایــی  ــا احتــرام اســت، ن و آمیختــه ب
کــه از ِخش ِخــش بــرگ درختــان مضطــرب اســت. لوتــر آن را اینگونــه 
ــانه  ــی چاپلوس ــا ترس ــه ب ــیم؛ ن ــدا بترس ــد از خ ــا بای ــد: »م ــرح می ده ش
ماننــد تــرس زندانــی در مقابــل شــکنجه گران، بلکــه ماننــد کودکــی کــه 
نمی خواهــد پــدر محبوبــش را برنجانــد. مــا بــا اطمینــان و بــا دلیــری بــه 
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ــم.« ــه او دسترســی، و آرامشــی مقــدس داری ــا ب ــم؛ م حضــورش می آیی

اجازه دهیم تا قدوسیت خدا،زندگی های مان را لمس کند.
در حالــی کــه بــه آنچــه دربــارة قدوســیت خــدا آموختیــد و دوباره کشــف 
ــه  ــد. از دفترچ ــخ دهی ــواالت پاس ــن س ــه ای ــد، ب ــر می کنی ــد فک کردی
ــا  ــا ب ــتن آنه ــان گذاش ــا در می ــخ های تان ی ــت پاس ــرای ثب ــتی ب یادداش

یــک دوســت اســتفاده کنیــد.

ــه، شــبیه  ــد شــما را وارد کشمکشــی صادقان ــه حــال خداون ــا ب ــا ت 1. آی
ــود؟ کشــمکش یعقــوب کــرده اســت؟ نتیجــۀ آن چــه ب

2. آیــا شــما تــا بــه حــال خداونــد را ماننــد ایــوب به چالــش کشــیده اید؟ 
پاســخ خداونــد چــه بود؟

کشــمکش حبقــوق بــا خداونــد بــا اظهــارات برجســتۀ ایمــان او خاتمــه 
یافــت: »حتــی اگــر ــــــــــــــــ، لیکــن مــن در خداونــد شــادمان 
خواهــم شــد«. »حتــی اگــر« هــای زندگــی شــما چــه هســتند؟ آیــا مایلید 

آنهــا را تســلیم خداونــد کنیــد؟
ــرگ  ــا م ــه ب ــدی ک ــح اب ــش و صل ــما، آرام ــخصی ش ــی ش 4. در زندگ

ــی دارد؟  ــه مفهوم ــد، چ ــما داده ش ــه ش ــیح ب مس
5. بــا در نظــر گرفتــن دسترســی بی نهایتــی کــه خــدا بــه شــما داده اســت، 

او را چگونــه خواهید پرســتید؟



8

مقدس باشید، زیرا 
من قدوس هستم

آپولیون، مراقب رفتارت باش؛
چون من در طریق پادشاه،
و مسیر قدوسیت، هستم؛

برای همین مراقب رفتارت باش.

جان بانیان
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مســیحیان در کلیســای اولیــه، مقدســین خوانــده می شــدند. از آن زمــان، 
ــا شــده اســت.  ــرات شــدیدی را در واژگان م ــس دچــار تغیی لغــت قدی
ــر شــخصی فوق العــاده عــادل و درســتکار  لغــت قدیــس، امــروزه تصوی
را در اذهــان مــا ایجــاد می کنــد، شــخصی فوق العــاده خداتــرس و 
دارای قــدرت روحانــی. کلیســای کاتولیــک روم، آن را بــه لقبــی بــرای 

قهرمانــان ایمــان مبــدل ســاخته اســت.
ــداران  ــرار دادن ایمان ــب ق ــرای مخاط ــس ب ــدس از واژة قدی کتاب مق
معمولــی اســتفاده کــرده اســت. در عهــد جدیــد، همــۀ مــردان خــدا از لقب 
ــدس«  ــن واژه، »شــخص مق ــای ســادة ای ــد. معن ــس برخــوردار بودن قدی
اســت. مقدســین عهــد جدیــد افــرادی مقــدس بودنــد. کمــی عجیــب بــه 
نظــر می آیــد کــه از ایــن واژه بــرای ایماندارانــی کــه بــا انــواع گناهــان 
دســت بــه گریبــان هســتند، اســتفاده شــده اســت. زمانــی کــه رســاله های 
پولــس رســول را می خوانیــم، او ابتــدا آنهــا را مقدســین خطــاب می کنــد 
ــرزنش  ــان س ــار گناه آلودش ــت و رفت ــرای حماق ــا را ب ــه آنه و در ادام

می کنــد.
ــه خاطــر پاکــی و بی عیــب  بودن شــان مقــدس  مقدســین کتاب مقــدس ب
خوانــده نمی شــدند، بلکــه چــون آنهــا اشــخاصی بودنــد کــه بــرای زندگی 
پــاک فراخوانــده شــده بودنــد. وقتــی کــه واژة مقدس به اشــخاص نســبت 
ــبت داده  ــدا نس ــه خ ــه ب ــاند ک ــی را می رس ــان دو معن ــود، هم داده می ش
می شــوند. بــه خاطــر داریــم کــه زمانــی کــه واژة مقــدس بــرای توصیــف 
خداونــد بــه کار مــی رود، نــه تنهــا معنــای متفــاوت، و جــدا را می دهــد، 
ــا خــدا  ــی م ــد. ول ــز اشــاره می کن ــِق او نی ــوم پاکــی مطل ــه مفه بلکــه ب
ــه  ــس چگون ــم نیســتیم. پ ــاک ه ــا پ ــال نیســتیم؛ و مطمئن نیســتیم؛ متع

ــد؟ ــدس« می خوان ــخاص مق ــا را »اش ــدس م کتاب مق
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بــرای پاســخ دادن بــه ایــن ســواالت، بایــد بــه عقب تــر و بــه عهــد عتیــق 
ــرون  ــد اســرائیل را از اســارت مصــر بی ــی کــه خداون ــم. زمان ــگاه کنی ن
ــا  ــا را جــدا کــرد. او آنه ــرار داد، او آنه ــا را قومــی خــاص ق آورده و آنه
ــود را  ــود، »خ ــی داد. او فرم ــا ماموریت ــه آنه ــد و ب ــدگان خوان را برگزی
تقدیــس نماییــد و مقــدس باشــید، زیــرا مــن قــدوس هســتم« )الویــان 

.)44 :11
ــاز آن از  ــود. آغ ــازه نب ــری ت ــرائیل ام ــرای اس ــاص، ب ــوت خ ــن دع ای
موســی و ابراهیــم نبــود. دعــوت بــه قدوســیت، در ابتــدا بــه آدم و حــوا 
ــدا  ــورت خ ــه ص ــا ب ــود. م ــل آدم ب ــی نس ــۀ اصل ــن وظیف ــد. ای داده ش
ــت  ــن معناس ــدن بدی ــده ش ــدا آفری ــورت خ ــه ص ــده ایم. ب ــده ش آفری
ــدة  ــا منعکس کنن ــده شــده ایم ت ــا آفری ــات، م ــان همــۀ مخلوق کــه در می
خصوصیــات خــدا باشــیم. مــا آفریــده شــده ایم تــا قدوســیت خــدا را بــه 
ــان، و  ــش انس ــدف از آفرین ــن ه ــن بزرگتری ــم. ای ــس کنی ــان منعک جه

ــان اســت. ــی وجودم ــل اصل دلی
ــش و  ــاب پرس ــتر و کت ــۀ وست مینس ــری از اعتقادنام ــای پرزبیت کلیس
پاســخ آن بــرای تعلیــم کــودکان اســتفاده می کنــد. اولیــن ســوال پرســش 
و پاســخ ایــن اســت: »هــدف اصلــی انســان چیســت؟« ایــن ســوال در 
مــورد وظیفــۀ اصلــی هــر انســان، ســوال می کنــد. و پاســخ ایــن ســوال 
اینگونــه نوشــته شــده اســت: » هــدف اصلــی انســان جــالل دادن خــدا و 

ــت.« ــدی از اوس ــدی اب بهره من
در زمــان کودکــی، مــن بــا ایــن ســوال مشــکل داشــتم. قــادر نبــودم کــه 
هــر دو بخــش پاســخ را بــا هــم درک کنــم. قــادر نبــودم کــه ارتبــاط بین 
لــذت بــردن و جــالل خــدا را ببینــم. متوجــه شــدم کــه التــزام جــالل دادن 
خــدا، اطاعــت از قوانیــن مقــدس خداونــد اســت. ایــن امــر زیــاد ُمَفــَرح 
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بــه نظــر نمی آمــد. ناســازگاری بیــن لــذات شــخصی و اطاعــت از قوانیــن 
ــا ایــن حــال بــا دشــواری، پاســخ های مربوطــه  خــدا را متوجــه بــودم. ب
ــح از  ــی صحی ــه درک ــدون اینک ــردم، ب ــو می ک ــد بازگ ــدای بلن ــا ص را ب
ــذات می دانســتم.  ــر ل ــد را ســدی در براب ــا داشــته باشــم. مــن خداون آنه
زندگــی بــرای جــالل او، در قالــب هــدف اصلــی زندگــی ام، آن چیــزی 
نبــود کــه در ذهــن داشــتم. بــه گمانــم آدم و حــوا هــم کمــی بــا ایــن امــر 

مشــکل داشــتند.
مشــکل بزرگــی کــه در زمــان جوانــی داشــتم ایــن بــود کــه فــرق بیــن 
ــه شــما بگویــم کــه از  شــادی و لــذت را نمی دانســتم. دوســت داشــتم ب
زمانــی کــه مرد شــده ام، همــۀ خصوصیــات بچگانــه ام را کنــار گذاشــته ام. 
ــه در  ــای بچگان ــوز چیزه ــدارد. هن ــت ن ــر صح ــن ام ــفانه، ای ــی متاس ول
ــادی و  ــن ش ــاوت بی ــا تف ــوز ب ــن هن ــوند. م ــر می ش ــن ظاه ــی م زندگ
لــذت در کشــمکش هســتم. فــرق آنهــا را در ذهنــم می دانــم، ولــی ایــن 

شــناخت هنــوز وارد جریــان خونــم نشــده اســت.
ــی از آن  ــی یک ــده ام. حت ــادی ش ــان زی ــب گناه ــم، مرتک ــن در زندگی م
ــان  ــک از آن گناه ــچ ی ــت. هی ــرده اس ــحال نک ــرا خوش ــان، م گناه
ــس.  ــت برعک ــد. درس ــن نیافزوده ان ــی م ــه زندگ ــحالی، ب ذره ای خوش
ــدن  ــل کــرده اســت. از دی ــم تحمی ــر زندگی ــادی را ب ــاه، غم هــای زی گن
ــا  ــا در مجله ه ــی و ی ــای تلویزیون ــه در مصاحبه ه ــهوری ک اشــخاص مش
ــه  ــه گذشــته را داشــتند، ب اعــالم می کننــد کــه اگــر شــانس برگشــت ب
ــد، تعجــب  ــد و چیــزی را تغییــر نمی دادن همــان شــیوه زندگــی می کردن
ــای  ــد. چیزه ــردرگم می کن ــرا س ــن م ــی، ذه ــی اینچنین ــم. حماقت می کن
زیــادی وجــود دارنــد کــه دوســت داشــتم آنهــا را دوبــاره انجــام دهــم. 
احتمــال آن بســیار اســت کــه مــن در فرصــت دوبــاره ای کــه دارم، بــاز 
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ــه از  ــت دارم ک ــی دوس ــم، ول ــرار کن ــه ام را تک ــتباهات احمقان ــم اش ه
ــم. ــا اســتفاده کن ــرای اصــالح آنه ــاره ام ب شــانس دوب

گناهانــم، برایــم شــادی آور نبوده انــد، ولــی لــذت آور بوده انــد. مــن لــذت 
ــد  ــذت می توان ــوم. ل ــذت می ش ــذوب ل ــوز مج ــن هن ــت دارم. م را دوس
بســیار فرح بخــش باشــد و همــۀ لــذات گنــاه نیســتند. لــذات زیــادی در 
زندگــی پــاک وجــود دارد. ولــی تفــاوت هنــوز باقیســت. گنــاه می توانــد 

لذت بخــش باشــد، ولــی هرگــز شــادی آور نیســت.
حــال، اگــر مــن همــه چیــز را متوجــه باشــم، چــرا بایــد حتــی وسوســه 
شــوم کــه گنــاه کنــم؟ احمقانــه بــه نظــر می رســد کــه شــخصی تفــاوت 
بیــن شــادی و لــذت را بدانــد و بــه تعویــض شــادی بــا لــذت ادامــه دهد. 
ــه بــه نظــر می رســد کــه شــخصی کاری انجــام دهــد کــه  کامــال احمقان
ــن کار را  ــا ای ــا اینحــال م ــرد. ب ــد ب ــن خواه ــادی او را از بی ــد ش می دان
ــودن  ــا در شــریرانه و مخــرب ب ــاه تنه ــم. اســرارآمیزِی گن انجــام می دهی

آن نیســت بلکــه در ِصــرِف احمقانــه بــودن آن نیــز هســت.
مــن ســال ها ســیگار کشــیدم. تعداشــان را نمی شــمردم، ولــی بــه گمانــم 
در طــول آن ســال ها صدهــا نفــر بــه مــن یــادآوری کردنــد کــه ســیگار 
کشــیدن برایــم خــوب نیســت. آنهــا فقــط مــواردی واضــح را بــه مــن 
ــیگاری در  ــرد س ــر ف ــه ه ــد ک ــزی را می گفتن ــد و چی ــان می دادن نش
آمریــکا می دانــد. مــن خیلــی پیش تــر از ایمانــم بــه مســیح، بــه خوبــی 
می دانســتم کــه ســیگار چیــز زیــان آوری اســت. قبــل از اینکــه مقامــات 
بهداشــتی برچســب هشــدار را بــر پاکــت ســیگار نصــب کننــد، مــن بــر 

آن واقــف بــودم.
از زمانــی کــه اولیــن ســیگار را کشــیدم می دانســتم. بــا ایــن حــال بــه آن 

ادامــه دادم. گنــاه، دیوانگــی مطلق اســت.
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ــه  ــا اینکــه عقــل شــما، ب ــد کــه ب ــه حــال کاری انجــام داده ای ــا ب ــا ت آی
اشــتباه بــودن آن کار هشــدار داده اســت، امــا صرفــا دوســت داشــتید کــه 
آن کار را انجــام دهیــد؟ اگــر پاســخ شــما بــه ایــن ســوال منفــی اســت، 
ــا خــود را فریــب می دهیــد. همــۀ مــا  ــه خــود دروغ می گوییــد و ی ــا ب ی
ــت  ــه دوس ــم ک ــام می دهی ــا کاری را انج ــا غالب ــم. م ــن دام میفتی در ای
ــد انجــام داده شــود.  ــه کاری را کــه می دانیــم بای ــم انجــام دهیــم، ن داری
جــای تعجــب نــدارد کــه مــا هــم ماننــد پولــس فریــاد می زنیــم، »وای 
بــر مــن کــه مــرد شــقی ای هســتم! کیســت کــه مــرا از جســم ایــن مــوت 

ــان 7: 24(. رهایــی بخشــد؟« )رومی
مشــکل مــا ایــن اســت کــه بــرای مقــدس بــودن خوانــده شــده ایم، امــا 
مقــدس نیســتیم. بــاز هــم ایــن ســوال در ذهن مــان ایجــاد می شــود کــه 
اگــر مــا مقــدس نیســتیم، چــرا کتاب مقــدس مــا را مقدســین می خوانــد؟
ــد  ــرای خداون ــا ب ــون م ــد چ ــین« می خوان ــا را »مقدس ــدس م کتاب مق
تخصیــص شــده ایم. مــا جــدا شــده ایم و بــرای زندگــی متفاوتــی 
ــده شــده ایم. زندگــی مســیحی، زندگــی ای اســت کــه همشــکل  فراخوان
جهــان نیســت. موضــوع همشــکل جهــان نشــدن در رســالۀ رومیان شــرح 

داده شــده اســت:

ــه  ــم ک ــتدعا می کن ــای خــدا اس ــه رحمت ه ــما را ب ــرادران، ش ــذا ای ب له
ــد کــه  ــدة مقــدس پســندیدة خــدا بگذرانی ــی زن بدن هــای خــود را قربان
عبــادت معقــول شــما اســت. و همشــکل ایــن جهــان مشــوید بلکــه بــه 
ــا شــما دریافــت  ــد ت تازگــی ذهــن خــود صــورت خــود را تبدیــل دهی
ــان 12:  ــت )رومی ــدا چیس ــل خ ــندیدة کام ــوی پس ــه ارادة نیک ــد ک کنی

.)2-1
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در عهــد عتیــق، پرســتش بــر مذبــح و گذرانــدن قربانــی به خــدا مرکزیت 
داشــت. بخــش عمــدة ایــن قربانــی حیوانــی و غــالت، بــرای قربانــی گناه 
ــدرت  ــود ق ــودی خ ــه خ ــی، ب ــای حیوان ــدند. قربانی ه ــده می ش گذران
کفــارة گنــاه را نداشــتند. آنهــا ســایه ای بودنــد از کفــارة اعظــم کــه بــر 
ــل  ــب و کام ــرة بی عی ــه ب ــس از اینک ــد. پ ــد ش ــی خواه ــب قربان صلی
کشــته شــد، قربانــی بــر مذبــح متوقــف شــد. کلیســای مســیحی دیگــر 
اجــازة قربانــی حیوانــات را نــدارد چــون دیگــر دلیلــی بــرای گذرانــدن 
ــه  ــی، ب ــن قربانی های ــدن چنی ــدارد. گذران ــود ن ــی وج ــن قربانی های چنی

منزلــۀ توهیــن بــه قربانــی کامــل مســیح اســت.
ــیاری از  ــت، بس ــده اس ــام ش ــات تم ــی حیوان ــای قربان ــون روزه چ
ــد  ــرای خداون ــا ب ــا و قربانی ه ــۀ هدای ــه هم ــد ک ــان می کنن ــردم گم م
ــس  ــا پول ــت. در اینج ــح نیس ــر صحی ــن ام ــتند؛ ای ــده هس منزجرکنن
ــدی را  ــای جدی ــه قربانی ه ــد ک ــوت می کن ــداران دع ــول از ایمان رس
ــد غــالت و  ــا نبای ــدة بدن هــای خــود.« م ــد، »قربانی هــای زن وقــف کنن
حیوانــات خــود را وقــف کنیــم، بلکــه خودمــان را. ایــن قربانــی جدیــد 
ــان،  ــی بدن های م ــت. قربان ــاه نیس ــی گن ــت، و قربان ــاره نیس ــرای کف ب
قربانــی شــکرگزاری اســت. ایــن درخواســت پولــس، بعــد از واژة »لهــذا« 

صــادر می شــود.
وقتــی واژة »لهــذا« را در کتاب مقــدس می بینیــم، فــورا متوجــه می شــویم 
ــه  ــن آنچ ــت بی ــی اس ــذا« پل ــۀ »له ــت. کلم ــری در راه اس ــه نتیجه گی ک
ــل  ــت. در فص ــری اس ــُرف نتیجه گی ــه در ُش ــده و آنچ ــه ش ــر گفت پیش ت
ــات و  ــل نج ــته و عم ــای گذش ــه فصل ه ــذا« ب ــان، »له ــم رومی دوازده
آمــرزش مســیح بــه جــای مــا، بــر می گــردد. ایــن واژه مــا را بــه ســمت 
ــیح  ــم از کار مس ــه می توانی ــی ک ــری صحیح ــا نتیجه گی ــه تنه ــو و ب جل
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بگیریــم ســوق می دهــد. در قبــال آمــرزش ُپرفیضــی کــه مســیح بــه مــا 
ــه دســت آوریــم ایــن اســت  داد، تنهــا نتیجــۀ معقولــی کــه می توانیــم ب
ــده ای  ــد قربانی هــای زن ــم. مانن ــه خــدا وقــف کنی کــه خــود را کامــال ب

ــد. ــس می کنن ــد و تنف ــه راه می رون ک
قربانی هــای زنــده شــبیه چــه هســتند؟ پولــس آن را در ابتــدا بــه معنــی 
ــان  ــن جه ــکل ای ــد. »همش ــریح می کن ــدن تش ــان نش ــکل جه همش
مشــوید.« ایــن نقطــه ای اســت کــه بســیاری از مســیحیان در آن منحــرف 
شــده اند. روشــن اســت کــه مــا نبایــد همشــکل جهــان شــویم. ولــی آنچه 
ــوع همشــکلی مــد  دشــوار اســت، ایــن اســت کــه بدانیــم دقیقــا چــه ن
نظــر دعــوت ایــن فراخــوان اســت. عــدم همشــکلی می توانــد موضوعــی 

ــه امــری ســطحی شــود. ــه آســانی تبدیــل ب ــوده و ب گمراه کننــده ب
ــا مســئلۀ همشــکل جهــان نبــودن امــری  برخــورد ســطحی مســیحیان ب
ــت  ــن اس ــان ای ــا جه ــکلی ب ــدم همش ــادة ع ــت. روش س ــف آور اس تاس
کــه بــه فرهنــگ جهــان نــگاه کنیــم و بــر خــالف آن رفتــار کنیــم. اگــر 
مــوی کوتــاه متــداول اســت، شــخصی کــه همشــکل جهــان نیســت، موی 
خــود را بلنــد نگــه مــی دارد. اگــر رفتــن بــه ســینما رســم اســت، پــس 
مســیحیان بــه ســینما نمی رونــد چــون امــری »دنیــوی« اســت. نمونــه ای 
از ایــن موضــوع را می تــوان در گروهــی از مســیحیان افراطــی دیــد کــه 
لبــاس دکمــه دار نمی پوشــند و از الکتریســیته اســتفاده نمی کننــد، چــون 

بــر ایــن باورنــد کــه اینهــا ابــزاری دنیــوی هســتند.
ــه فریســیان  ــی اســت ک ــان، دام ــا جه ــدم همشــکلی ب ــوِع ســطحی ع ن
قدیــم در آن گرفتــار بودنــد. ملکــوت خداونــد در مــورد دکمه هــا، فیلــم، 
و یــا رقــص نیســت. نگرانــی خــدا از آنچــه مــا می خوریــم و می آشــامیم 
نیســت. دعــوت بــه عــدم همشــکلی بــا جهــان، دعوتــی عمیق تــر بــرای 
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عدالــت و پرهیــزکاری اســت کــه فراتــر از امــور ظاهــری مــی رود؛ اگــر 
ــوالن  ــم رس ــی تعالی ــود، تمام ــدود ش ــری مح ــور ظاه ــه ام ــی ب خداترس
ــه  ــی را متوج ــور عیس ــی منظ ــه نوع ــورت، ب ــوند. در آن ص ــم می ش گ
نشــده ایم کــه می گویــد آنچــه وارد دهــان شــخص می شــود او را نجــس 
نمی کنــد، بلکــه آنچــه از دهــان شــخص خــارج می شــود اســت کــه او را 
نجــس می کنــد. ولــی مــا هنــوز مایلیــم کــه ملکــوت خــدا را بــه خــوردن 

و آشــامیدن محــدود کنیــم.
ــه کج فهمی هــا در بیــن مســیحیان چیســت؟ تنهــا پاســخی  دلیــل اینگون
ــه ایــن ســوال بدهــم، گنــاه اســت. در واقــع نشــانه های  ــم ب کــه می توان
ــی  ــند. وقت ــان باش ــرس نبودن م ــل خدات ــد دلی ــا می توانن ــی م خداترس
ــم ارزش  ــات ک ــم و موضوع ــد می کنی ــر رش ــات کوچک ت در موضوع
ــا،  ــی م ــم. وقت ــروی می کنی ــیان را پی ــیوة فریس ــم، ش ــزرگ می کنی را ب
ــات  ــم، اخالقی ــرار می دهی ــی ق ــار روحان ــم را معی رقــص و تماشــای فیل
پــوچ را جایگزیــن اخالقیــات صحیــح می کنیــم. مــا ایــن کار را 
ــر  ــم. ه ــان کنی ــود را پنه ــت خ ــوکاری و عدال ــدم نیک ــا ع ــم ت می کنی
ــن  ــرای ای ــد. ب ــز کن ــم پرهی ــای فیل ــص و تماش ــد از رق ــردی می توان ف
کار، تــالش و دلیــری زیــادی الزم نیســت. آنچــه دشــوار اســت، کنتــرل 

ــت. ــر روح اس ــان دادن ثم ــداری، و نش ــتی و امانت ــان، راس زب
ــوض  ــنیده ام. در ع ــع کاری نش ــورد طم ــه ای در م ــز موعظ ــن هرگ م
ــب  ــنیده ام. عجی ــکی ش ــرارت ویس ــورد ش ــیاری در م ــای بس موعظه ه
ــه  ــد ک ــالم می کن ــدس اع ــان، کتاب مق ــان خاطرت ــرای اطمین ــت. ب اس
مســتی گنــاه اســت، ولــی مســتی هرگــز در فهرســت ده گنــاه برتــر نبــوده 
ــکاری  ــد، از طمع ــان نباش ــکل جه ــد همش ــه می خواه ــردی ک ــت. ف اس
اجتنــاب می کنــد؛ غیبــت و ســخن چینی نمی کنــد؛ افتــرا نمی زنــد؛ 
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تلخــی و نفــرت را از خــود دور می کنــد؛ اینگونــه اشــخاص، در ثمــرات 
ــا هســتند. روح کوش

ــه امــور ظاهــری  ــه خاطــر اهمیــت زیــادی کــه ب عیســی فریســیان را ب
ــرد: ــرزنش ک ــد، س می دادن

وای بــر شــما ای کاتبــان و فریســیان ریــاکار کــه نعنــاع و شــبت و زیــره 
ــت و رحمــت  ــی عدال ــد و اعظــم احــکام شــریعت، یعن را عشــر می دهی
ــا  ــا آورده، اینه ــه ج ــا را ب ــت آنه ــد! می بایس ــرک کرده ای ــان را ت و ایم
ــی  ــه را صاف ــه پش ــور ک ــان ک ــید. ای رهنمای ــرده باش ــرک نک ــز ت را نی

ــی 23: 24-23(. ــد! )مت ــرو می بری ــتر را ف ــد و ش می کنی

ــم  ــائل مه ــری مس ــر نادیده گی ــه خاط ــیان را ب ــان و فریس ــی کاتب عیس
ــه مســائل جزئــی ســرزنش کــرد.  و ســنگین، و اهمیــت بیــش از حــد ب
ــی را  ــد یک ــه بای ــرد ک ــگاه نمی ک ــد ن ــن دی ــا ای ــوع ب ــن موض ــه ای او ب
ــد.  ــام می دادن ــر دو را انج ــد ه ــا بای ــد. آنه ــام دهن ــرده و انج ــاب ک انتخ
ــا  ــی آنه ــۀ جایگزین ــه منزل ــه ب ــی ن ــد پرداخــت می شــد. ول ده یک هــا بای
بــرای موضــوع آمرزیدگــی، فیــض، و صداقــت. فریســیان امــور ظاهــری 
و اعمــال قابــل رویــت خداترســی را انجــام می دادنــد ولــی موضوعــات 

ــد. ــده می گرفتن ــر را نادی ــی مهم ت روحان
هــر شــخصی می توانــد صرفــا جهــت همشــکل جهــان نبــودن، همشــکل 
ــی،  ــوع خداترس ــن ن ــه ای ــم ک ــد می کن ــم تاکی ــاز ه ــود. ب ــان نش جه
خداترســی پــوچ اســت. آنچــه دعــوت نهایــی ماســت فراتــر از همشــکل 
جهــان نشــدن اســت؛ مــا دعــوت شــده ایم کــه صــورت خــود را تبدیــل 
دهیــم. متوجــه هســتیم کــه واژه هــای »همشــکل« )conform( و »تغییــر 
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 )form( »ــکل ــترک در »ش ــۀ مش ــر دو ریش ــکل« )transform( ه ش
دارنــد. تنهــا تفــاوت ایــن دو واژه در پیشــوند آنهاســت. پیشــوند Con در 
واژة Conform بــه معنــی »بــا، و همــراه« اســت. پس معنــی »در قالب و 
همشــکلی« می دهــد. در فرهنــگ مــا همشکل شــونده، کســی اســت کــه 
ــه  »موافــق و همــراه« چیــزی باشــد. شــخصی کــه همشــکل نمی شــود ب

شــخصی گفتــه می شــود کــه »موافــق و همــراه« چیــزی نیســت.
ــی  ــت. وقت ــر« اس ــا »فرات ــان« ی ــی »در می ــه معن ــوند Trans ب پیش
ــن  ــده ایم، بدی ــوت ش ــکل دع ــر ش ــل و تغیی ــرای تبدی ــا ب ــم م می گویی
ــار  ــان رفت ــن جه ــبک ای ــیوه و س ــر از ش ــد فرات ــه بای ــت ک ــی اس معن
کنیــم. زندگــی مــا نبایــد در مســیری کــه جهــان مــا را بــه آن هدایــت 
می کنــد جریــان یابــد، بلکــه بایــد ایــن مســیر را شــکافته و از میــان آن 
بــرای طــرز زندگــی و دعوتــی رفیع تــر اوج گیریــم. ایــن فراخواندگــی، 
دعوتــی اســت بــرای نیکویــِی افضــل، نــه بــرای »خــود را جــدا دانســتن« 
کورکورانــه. مســیحیانی کــه خــود را همچــون قربانی هــای زنــده وقــف 
ــد را از ایــن طریــق می پرســتند، کســانی هســتند کــه  ــد و خداون کرده ان
ســطح معیــار و نظــم آنهــا باالســت. آنهــا بــا نیکویــی و عدالــت ســطحی 
ــدا  ــوت خ ــو از ملک ــروی نیک ــرای پی ــین« ب ــوند. »مقدس ــی نمی ش راض
ــود را  ــی خ ــم روحان ــه فه ــده اند ک ــوت ش ــا دع ــده اند. آنه ــده ش فراخوان

ــد. ــر کنن عمیق ت
ــیله ای  ــد و آن را وس ــد می کن ــر آن تاکی ــس ب ــه پول ــدی ای ک روش کلی
بــرای تبدیــل صــورت می دانــد، »تازگــی ذهــن خــود« اســت. مفهــوم آن 
چیــزی جــز یادگیــری نیســت. یادگیریــی عمیــق. یادگیــری منظــم تعالیم 
خداونــد. ایــن امــر مســتلزم تســلط یافتــن بــر کالم خداســت. مــا بایــد 
افــرادی باشــیم کــه زندگــی آنهــا تغییــر یافتــه، چــون ذهــن آنهــا تغییــر 
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یافتــه و تــازه شــده اســت. 
ــان،  ــد، از خودم ــازه از خداون ــق درکــی ت ــر شــکل حقیقــی، از طری تغیی
ــیح  ــباهت مس ــه ش ــا ب ــی م ــدف نهای ــود. ه ــل می ش ــان حاص و از جه
درآمــدن اســت. مــا بایــد ماننــد مســیح باشــیم، نــه بــه ایــن معنــی کــه 
ــه الوهیــت او برســیم. مــا خدایــان انســان نما نیســتیم. بلکــه انســانیت  ب
ــی  ــاب انســانیت کامــل مســیح باشــد. ایــن حکــم، فرمان ــد بازت ــا بای م

ــزرگ اســت! ب
ــر  ــد او فک ــد مانن ــدا بای ــم، ابت ــی درآیی ــباهت عیس ــه ش ــه ب ــرای اینک ب
کنیــم. مــا بــه »ذهــن مســیح« نیــاز داریــم. مــا بایــد بــه چیزهایــی کــه او 
ــر  ــه او حقی ــی را ک ــم و چیزهای ــود، ارزش دهی ــل ب برای شــان ارزش قائ
می شــمرد، حقیــر بشــماریم. بایــد همــان اولویت هایــی را کــه او داشــت، 

داشــته باشــیم و چیزهایــی را کــه او مهــم می دانســت، مهــم بدانیــم.
ــد تســلط  ــه کالم خداون ــا ب ــد داد مگــر اینکــه م ــاق ُرخ نخواه ــن اتف ای
داشــته باشــیم. کلیــد رشــد مســیحی در یادگیــری تعالیــم مســیحی اســت 

کــه ایــن امــر مســتلزم تالشــی جــدی اســت.
ــد  ــا نبای ــم. م ــرای کاملیــت دریافــت کرده ای ــی اســت کــه ب ــن دعوت ای
ماننــد ایــن جهــان، بــا درکــی ســطحی از خــدا راضــی باشــیم. مــا بایــد 
ــت  ــال گوش ــه دنب ــم و ب ــی بدانی ــی را ناکاف ــیر روحان ــرده و ش ــد ک رش

ــالش باشــیم. ــی در ت روحان
مقــدس بــودن یعنــی جــدا بــودن. امــا معنــی فراتــری هــم دارد. شــخص 
ــد همــه  ــا بای ــِی تقدیــس کوشــا باشــد. م ــد حیات ــد در فراین مقــدس بای
ــده  ــر آمرزی ــویم. اگ ــر ش ــان خالص ت ــد روحانی م ــیر رش روزه در مس

ــویم. ــم بش ــس ه ــد تقدی ــده ایم، بای ش
ــده  ــخص آمرزی ــت ش ــریح موقعی ــرای تش ــری ب ــۀ بی نظی ــر از جمل لوت
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 Simul Justus( »شــده اســتفاده کــرد. »ســیمول یوســتوس اِت پِکاتــور
et pecator(. بیاییــد بــا بررســی کلمــه بــه کلمــۀ ایــن عبــارت، مفهــوم 
آن را درک کنیــم. Simul لغتــی التیــن اســت کــه مــا در زبان انگلیســی 
لغــت Simultaneous را از آن گرفته ایــم؛ معنــی آن »هم زمــان، 
ــا از آن  ــه م ــن اســت ک ــی التی ــال« اســت. Justus لغت ــن ح ــا در عی ی
در زبــان انگلیســی واژة Just، )بــه معنــای عــادل( را گرفته ایــم. 
 Pecator لغــت  می باشــد،  )َو(   And بــرای  التیــن  معــادل   ،et و 
ــان  ــا در زب ــد. م ــارت باش ــن عب ــۀ ای ــناترین کلم ــان ناآش ــاید برای م ش
 Peccadillo یعنــی بی عیــب( و( Impeccable انگلیســی لغــات
ــرای  ــم. Peccator معــادل التیــن ب )یعنــی لغــزش و خطــا( را گرفته ای
ــم،  ــرار می دهی ــم ق ــار ه ــا را کن ــن واژه ه ــی ای ــت. وقت ــکار« اس »گناه
جملــۀ Simul Justus et peccator یعنــی »آمرزیــده شــده و در عیــن 
حــال گناهــکار« را خواهیــم داشــت. ایــن دقیقــا آن چیــزی اســت کــه 
گناهــکاران هســتند، یعنــی اشــخاصی کــه بخشــوده شــده اند، و در عیــن 

حــال گناهکارنــد.
اینکــه مقدســین، گناهــکار هســتند، امــری بدیهــی اســت. پــس چگونــه 
ــده  ــون آمرزی ــتند چ ــادل هس ــین ع ــند؟ مقدس ــین باش ــد مقدس می توانن
شــده اند. بــه خــودی خــود، آنهــا عــادل نیســتند. آنهــا بــه خاطــر نیکویــی 
ــن  ــوند. ای ــادل شــمرده می ش ــد ع ــدگان خداون ــت مســیح، در دی و عدال
ــم.  ــان می خوانی ــض ایم ــمردگی مح ــا عادل ش ــه م ــت ک ــزی اس آن چی
وقتــی ایمــان و اعتمــاد شــخصی خــود را بــرای رســتگاری، بــر نیکویــی 
مســیح، و تنهــا در مســیح قــرار می دهیــم، آنــگاه خداونــد همــۀ نیکویــی 
و عدالــت مســیح را بــه حســاب مــا می گــذارد. وقتــی بــه مســیح ایمــان 
ــۀ قانونــی  می آوریــم، عدالــت او، عدالــت مــا می شــود. ایــن یــک مبادل
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اســت. انتقــال عدالــت و نیکویــی ماننــد مبادلــه ای در حســابداری اســت 
ــه  ــی ک ــد در حال ــود. خداون ــدل نمی ش ــی رد و ب ــه اموال ــه هیچ گون ک
مــن هنــوز گناهــکار هســتم، عدالــت مســیح را بــه حســاب مــن واریــز 

می کنــد.
ــه  ــگار ک ــد، ان ــر می آی ــه نظ ــرداری ب ــبیه کالهب ــزی ش ــا، چی ــۀ اینه هم
ــادل  ــا را ع ــد م ــی شــده اســت. خداون ــازی قانون ــد وارد نوعــی ب خداون
ــی کــه مــا، خــود، عــادل نیســتیم. امــا ایــن،  محســوب می کنــد در حال
ــابی  ــم حس ــه می توانی ــت ک ــوش اس ــر خ ــک خب ــن ی ــت! ای ــل اس انجی
ــل تخــت داوری خــدای عــادل و قــدوس  کامــال عــادل و نیکــو در مقاب
داشــته باشــیم. ایــن عدالــت مســیح اســت کــه بــا ایمــان، بــه مــا تعلــق 
می یابــد. ایــن کالهبــرداری و یــا یــک بــازی نیســت. ایــن یــک تبــادل 
ــا از  ــد جــدی اســت. عدالــت مســیح حقیقت واقعــی اســت. حکــم خداون
ــا  ــون م ــد، چ ــادل می بین ــا را ع ــد م ــود. خداون ــوب می ش ــا محس آن م
بــا عدالــت مســیح احاطــه و پوشــانده شــده ایم. مســیح بــا مــرگ خــود 
نــه تنهــا جریمــۀ گنــاه مــا را پرداخــت، بلکــه زندگــی او نیــز بــرای مــا 
بــه انــدازة مرگــش اهمیــت دارد. نــه تنهــا مســیح گناهــان، قرض هــا، و 
ــی،  ــه او اطاعــت، دارای ــرد، بلک ــر خــود می گی ــا را ب ناشایســتگی های م
و شایســتگی خــود را هــم بــه مــا می دهــد. ایــن تنهــا راهــی اســت کــه 
یــک گناهــکار، می توانــد در حضــور خدایــی عــادل و قــدوس بایســتد.
ــه  ــوع ب ــن موض ــت. ای ــاک اس ــیار خطرن ــت بس ــۀ عدال ــوع مبادل موض
ســادگی اشــتباه گرفتــه می شــود و بــه شــدت مــورد سوء اســتفاده 
ــیح  ــه مس ــا ب ــر م ــه اگ ــد ک ــان می کنن ــا گم ــرد. بعضی ه ــرار می گی ق
ــیم.  ــان باش ــر زندگی م ــران تغیی ــت نگ ــیم، الزم نیس ــته باش ــان داش ایم
ــرای  ــوزی ب ــۀ مج ــه منزل ــا ب ــرای بعضی ه ــت ب ــن اس ــی، ممک آمرزیدگ
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گنــاه باشــد. اگــر عدالــت مســیح از آِن ماســت، پــس چــرا نگــران تغییــر 
ــادر  مســیر گناه آلودمــان باشــیم؟ از آنجایــی کــه کارهــای خوب مــان ق
نیســتند مــا را بــه بهشــت ببرنــد، چــرا مــا حتــی آنهــا را بــه فکــر خــود 
ــگان  ــان آمرزش  یافت ــز از ده ــد هرگ ــواالت نبای ــه س ــم؟ اینگون راه دهی

حقیقــی صــادر شــوند.
ــم  ــق ایمــان را تعلی ــوزة آمرزیدگــی از طری ــد، آم ــه تاکی ــر ب ــی لوت وقت
مــی داد، او گفــت، »آمرزیدگــی تنهــا از طریــق ایمــان حاصــل می شــود، 
ولــی نــه ایمانــی کــه تنهاســت.« یعقــوب هــم ایــن مطلــب را بــه نوعــی 
دیگــر بیــان کــرده بــود: »ایمــان بــدون عمــل، ُمــرده اســت« )یعقــوب 2: 
26(. ایمــان حقیقــی، یــا ایمــان نجاتبخــش، ایمانــی اســت که لوتــر آن را 
»ایمــان زنــده« می خوانــد. آن ایمانــی اســت کــه بالفاصلــه ثمــرات توبــه 
و نیکــوکاری را بــه بــار مــی آورد. اگــر مــا بگوییــم کــه ایمــان داریــم، 
امــا مطابــق ایمان مــان رفتــار نکنیــم، روشــن و ُمبرهــن اســت کــه ایمــان 
مــا، ایمانــی واقعــی نیســت. ایمــان حقیقــی همیشــه شــباهت حقیقــی بــه 
مســیح را حاصــل می کنــد. اگــر آمرزیــده شــده باشــیم، مطمئنــا  تقــدس 
در پــی آن خواهــد آمــد. اگــر تقدســی وجــود نــدارد، بــدان معناســت کــه 

آمرزشــی در کار نبــوده اســت.
در لحظــه ای کــه مــا ایمــان می آوریــم، گناهــان مــا بالفاصلــه آمرزیــده 
ــا را  ــا م ــد ت ــا نمی مان ــوی م ــای نیک ــر کاره ــد منتظ ــوند. خداون می ش
ــا  ــود، م ــادر می ش ــا ص ــرزش م ــم آم ــی حک ــد. وقت ــاب کن ــادل حس ع

ــم. ــوز گناهکاری هن
چــه مدتــی طــول می کشــد تــا یــک گناهــکار پــاک و خالــص شــود؟ 
پاســخ: بالفاصلــه. فاصلــه ای بیــن آمرزیدگــی و آغــاز تقدس مــان وجــود 
ــادی  ــا بیــن آمرزیدگــی و کامــل شــدن تقدس مــان زمــان زی ــدارد. ام ن
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ــود. ــپری می ش س
لوتــر، بــرای توضیــح ایــن امــر از مثالــی ســاده اســتفاده کــرد. او شــخصی 
را مثــال زد کــه دچــار بیمــاری کشــنده ای شــده اســت. پزشــک اعــالم 
کــرده داروی مناســبی در اختیــار دارد کــه او را بی شــک شــفا خواهــد داد. 
ــر شــرایط بیمــار  ــدن بیمــار می شــود، دکت در لحظــه ای کــه دارو وارد ب
ــوز بســتری  ــار هن ــد. در آن لحظــه، بیم ــالم می کن ــودی اع ــه بهب را رو ب
اســت امــا بــه محــض اینکــه دارو از دهــان بیمــار پاییــن رفــت، بیمــار 
ــت. در  ــن اس ــم همچنی ــا ه ــی م ــت. آمرزیدگ ــدن اس ــر ش ــال بهت در ح
لحظــه ای کــه حقیقتــا ایمــان می آوریــم، در همــان لحظــه مســیر بهبــودی 
را آغــاز کرده ایــم؛ فراینــد پــاک و مقــدس شــدن در راه اســت، و تکامــل 

آن در آینــده حتمــی خواهــد بــود.
هــدف رشــد مســیحی ایــن اســت کــه بــه پرهیــزکاری برســیم. در دنیــای 
مســیحیان امــروزه، اظهــارات اینچنینــی، ممکــن اســت کمــی تند بــه نظر 
برســند. شــاید بــه ایــن دلیــل اســت کــه مــا می دانیــم خــود نیک پنــداری 
گنــاه اســت. واژة عــادل، اندکــی فریســی گونه اســت. صحبــت در مــورد 
ــورد شــخصی عــادل  ــودن، بیشــتر از صحبــت در م ــی ب شــخصی روحان

ــه نظــر می آیــد. ــی ب ــودن، روحان ب
تنهــا یــک هــدف بــرای روحانــی بــودن وجــود دارد. روحانــی بــودن یک 
ــد  ــی بای ــای روحان ــدف فعالیت ه ــدف. ه ــود ه ــه خ ــت و ن ــیله اس وس
ــده  ــا را فراخوان ــد م ــاند. خداون ــت برس ــه عدال ــا را ب ــه م ــد ک ــن باش ای
کــه مقــدس باشــیم. مســیح اولویــت زندگــی مســیحیان را تعییــن کــرده 
اســت: »لیکــن اول ملکــوت خــدا و عدالــت او را بطلبیــد کــه ایــن همــه 
بــرای شــما مزیــد خواهــد شــد« )متــی6: 33(. پــس هــدف عــادل شــدن 

اســت.
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ــی در  ــت و نیکوی ــیر عدال ــه در مس ــم ک ــم بدانی ــه می توانی ــا چگون م
ــرای  ــان ب ــه در دعوت م ــم ک ــم بدانی ــه می توانی ــتیم؟ چگون ــت هس حرک
ــن موضــوع را  قدوســیت، در حــال پیشــرفت هســتیم؟ کتاب مقــدس ای
ــوند.  ــخص می ش ــان مش ــادل، از ثمرات ش ــخاص ع ــد. اش ــن می کن روش
ــر  ــا و ب ــدس، در آنه ــدة روح الق ــدرت تقدیس کنن ــط کار و ق ــا توس آنه
ــد.  ــیت را می دان ــی قدوس ــدس معن ــوند. روح الق ــدس می ش ــا، مق آنه
ــده می شــود چــون مقــدس اســت،  ــه فقــط قــدوس خوان روح القــدس، ن

ــود. ــیت می ش ــه قدوس ــر ب ــز منج ــا نی ــه کار او در م بلک
ــت  ــده از فعالی ــل ش ــرات حاص ــا، ثم ــی در م ــت و نیکوی ــرات عدال ثم
ــم مقــدس باشــیم، اگــر گرســنۀ  روح القــدس در ماســت. اگــر می خواهی
ــدس  ــرات روح الق ــه ثم ــان را ب ــد ذهن م ــس بای ــتیم، پ ــت هس عدال

ــم. ــوف کنی معط
ثمــرات روح القــدس بــرای مــا، دقیقــا در مقابــل ثمــرات ذات گناه آلــود 

ــده اند: ــان ش ــا بی م

اعمــال جســم آشــکار اســت، یعنــی زنــا و فســق و ناپاکــی و فجــور، و 
ــه و خشــم و تعصــب  ــزاع و کین بت پرســتی و جادوگــری و دشــمنی و ن
و شــقاق و بدعت هــا، و حســد و قتــل و مســتی و لهــو و لعــب و امثــال 
اینهــا کــه شــما را خبــر می دهــم چنانکــه قبــل از ایــن دادم، کــه کنندگان 

ــان 5: 21-19(. چنیــن کارهــا وارث ملکــوت خــدا نمی شــوند )غالطی

ــدن  ــروم ش ــورد مح ــیح در م ــدارهای مس ــس هش ــمت پول ــن قس در ای
ــخصه های  ــه مش ــانی ک ــد. کس ــی کن ــس م ــدا را منعک ــوت خ از ملک
زندگی شــان بــر پایــۀ شــیوة زندگــی فــوق باشــد، وارث ملکــوت خداونــد 
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نخواهنــد شــد. ایــن بــدان معنــا نیســت کــه بــا هــر بــار گنــاه ورزیــدن، 
ــی  ــیوة زندگ ــورد ش ــس در م ــم. پول ــت می دهی ــدا را از دس ــوت خ ملک
ــد،  ــده باش ــف ش ــوق تعری ــخصه های ف ــا مش ــه ب ــی ک ــادی و دائم ع
ــی  ــی و بیرون ــان درون ــامل گناه ــت، ش ــن فهرس ــد. ای ــت می کن صحب

می شــود، گناهــان جســم مان و گناهــان قلبی مــان.
شــاید بتــوان فهرســت گناهــان ذکــر شــده را فهرســت گناهــان بــزرگ 
ــی  ــد. بعض ــدی می کن ــان را درجه بن ــد گناه ــد جدی ــد. عه ــح خوان و قبی
گناهــان بدتــر از گناهــان دیگــر هســتند. ایــن نکتــۀ مهــم، گاهــی توســط 
مســیحیان نادیــده گرفتــه می شــود. مخصوصــا پروتســتان ها بــا موضــوع 
ــش  ــه واکن ــوع، ب ــن موض ــی از ای ــد. بخش ــکل دارن ــاه مش ــات گن درج
آنهــا نســبت بــه بــاور کلیســای کاتولیــک ُرم، در خصــوص تقســیم بندی 
گنــاه بــه دو گــروه ُکشــنده و قابــل بخشــش مرتبــط اســت. رم بعضــی 
ــدی  ــم و ج ــیار مه ــا بس ــون آنه ــد چ ــنده« می خوان ــان را »ُکش گناه
هســتند کــه فیــض را در روح مــا می ُکشــند. گناهــان کوچکتــر، »قابــل 
بخشــش« خوانــده می شــوند؛ چــون آنهــا قــادر بــه نابــود کــردن فیــض 

ــتند. ــش، نیس نجات بخ
مــا گمــان می کنیــم کــه گنــاه، گنــاه اســت و هیــچ گناهــی بزرگتــر از 
گنــاه دیگــر نیســت. موعظــۀ َســر کــوه مســیح، یــادآوری می کنــد کــه 
ــده ایم.  ــاه ش ــب گن ــم، مرتک ــگاه کنی ــی ن ــه زن ــهوت ب ــر ش ــا نظ ــر ب اگ
ــا  ــر م ــه اگ ــد ک ــم می ده ــدس تعلی ــه کتاب مق ــتیم ک ــه هس ــا متوج م
ــریعت را  ــن ش ــۀ قوانی ــکنیم، هم ــریعت را بش ــن ش ــی از قوانی ــا یک تنه
ــا را  ــد م ــه آســانی می توانن ــدس، ب ــم کتاب مق ــن دو تعلی شکســته ایم. ای

نســبت بــه درجــات گنــاه ســردرگم کننــد.
وقتــی عیســی فرمــود کــه نــگاه گناه آلــود، شکســتن قانــون زنــا اســت، او 
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نگفــت کــه نــگاه شــهوت آمیز بــه همــان انــدازة زنــا بــد اســت. نکتــه ای 
ــزی  ــل شــریعت، چی ــاس کام ــود کــه مقی ــن ب ــی داد ای ــم م کــه او تعلی
فراتــر از عمــل فیزیکــی زنــا را منــع می کنــد. عرصــۀ کاربــرد شــریعت 
ــز  ــا هرگ ــون آنه ــه چ ــد ک ــان می کردن ــیان گم ــت. فریس ــیع تر اس وس
ــاه هســتند.  ــریعت بی گن ــه ش ــدند، نســبت ب ــا نمی ش ــل زن مرتکــب عم
گمــان می کردنــد کــه بــا خــودداری از کشــتن افــراد، آنهــا قانــون قتــل 
مکــن را نــگاه داشــته اند. آنهــا قــادر بــه دیــدن ایــن حقیقــت نبودنــد کــه 
خشــم و نفــرت بی دلیــل هــم شــامل معنــی وســیع قانــون »قتــل مکــن« 

می شــود.
عیســی تعلیــم داد کــه نفــرت گناهــی اســت بــر علیــه زندگــِی شــخصی 
ــه  ــدت  آن ب ــت. ش ــخاص اس ــه اش ــبت ب ــی نس ــرت، تخط ــر. نف دیگ
انــدازة عمــل قتــل نیســت، امــا بــا ایــن حــال گنــاه اســت. کوچکتریــن 
گنــاه، مصــداق گنــاه ورزیــدن نســبت بــه تمام شــریعت اســت. شــریعت 
خداونــد، معیــار قدوســیت ماســت. بــا کوچکتریــن تخطــی، ما نســبت به 
ایــن معیــار مرتکــب گنــاه می شــویم؛ و نســبت بــه فراخواندگــی بــرای 
ــا  ــدان معن ــن ب ــم، ای ــرار می کن ــم تک ــاز ه ــم. ب ــا می کنی قدوســیت خط
نیســت کــه هــر گناهــی بــه انــدازة گنــاه دیگــر شــریرانه اســت. مســیح 
بــه دفعــات در مــورد درجــات مجــازات جهنــم ســخن گفــت و بــه همــان 
ــد  ــاه دیگــران دارن ــر از گن ــرادی کــه گناهــی بزرگت ــدازه در مــورد اف ان

اشــاره کــرد.
موضــوع درجــات گنــاه، موضوعــی مهم اســت تــا ما تفــاوت بیــن »گناه« 
و »گناهــان قبیــح« را بدانیــم. بــاز تکــرار می کنــم کــه همــۀ گناهــان مــا 
ــه  ــد هســتند. ب ــه خداون ــان علی ــد بخشــش هســتند. همگــی طغی نیازمن
ــاز  ــده نی ــه نجات دهن ــح« ب ــان »قبی ــرای گناه ــا ب ــه م ــدازه ک ــان ان هم
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ــتیم.  ــده هس ــاج نجات دهن ــز محت ــک« نی ــان »کوچ ــرای گناه ــم، ب داری
ــد آنهــا  ــا بای ــد، و م ــر از گناهــان دیگرن ــا بعضــی از گناهــان، جدی ت ام
را بشناســیم تــا مبــادا ماننــد فریســیان، تنهــا در مســائل ُجزئــی تخصــص 

پیــدا کنیــم.
بــه میــزان اهمیتــی کــه در جوامــع امــروزی بــرای مشــکل اضافــه وزن 
قائــل هســتند بیاندیشــید. در آمریــکا، همــه ســاله میلیاردهــا دالر صــرف 
ــا وزن  ــه م ــرای اینک ــی ب ــیار خوب ــل بس ــود. دالی ــی می ش ــم غذای رژی
ــم  ــود دارد. می دانی ــیم وج ــته باش ــرل داش ــت کنت ــان را تح ــدن خودم ب
کــه چاقــی بیمــاری بزرگــی اســت. همچنیــن می دانیــم کــه شکم پرســتی 
گنــاه اســت. مــا مســتعدیم کــه هیــکل روح القــدس را پــر کنیــم و آن را 
بســط دهیــم. امــا تاکیــد نگرانــی عمومــی مــا بــرای الغــری، چنــدان بــر 
ســالمتی و شکم پرســتی متمرکــز نیســت، بلکــه بــرای آرایــش و زیبایــی 
اســت. مــا دوســت داریــم الغــر باشــیم تــا زیبــا دیــده شــویم. هیــچ چیــز 
اشــتباهی در ایــن امــر وجــود نــدارد. امــا الغــری، مقیــاس نهایــی بــرای 
ســنجش قدوســیت نیســت. هیچکــس صرفــا بــه دلیــل اضافــه وزن مــرا 
ــد.  ــرا می رنجان ــه م ــت ک ــت زدن انسان هاس ــن تهم ــت. ای ــده اس نرنجان
مــا بــرای کنتــرل مشــکل تهمــت، پــول کمــی صــرف می کنیــم. شــاید 
بــه ایــن دلیــل باشــد کــه کنتــرل بعضــی از مســائل، دشــوارتر از کنتــرل 
وزن مــان اســت. افــرادی هســتند کــه در کنتــرل اشــتهای خــود، اســتاد 

هســتند. ولــی کســی نیســت کــه در کنتــرل زبــان خــود اســتاد باشــد.
ــا  ــا آنه ــود ب ــی خ ــه در زندگ ــخاصی ک ــن اش ــه خداترس تری ــه ای ب لحظ
ــرو شــده اید بیاندیشــید. چقــدر وزن آنهــا در تحســین شــما نســبت  روب
بــه خداتــرس بودن شــان نقــش داشــته اســت؟ چنــد نفــر از ایــن مــردان 
خداتــرس، زبانــی ناپــاک داشــتند؟ ایــن ســوال، تناقــض در لفــظ اســت، 
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ــان  کنترل نشــده، همســاز نیســتند. اینطــور نیســت؟ خداترســی و زب
ثمــرات روح القــدس بــه شــکلی واضــح در نقطــۀ مقابــل ثمــرات جســم 
ــد: »لیکــن  ــد را مالحظــه کنی ــس ذکــر می کن ــی کــه پول هســتند. ثمرات
ثمــرة روح، محبــت و خوشــی و ســالمتی و حلــم و مهربانــی و نیکویــی و 

ایمــان و تواضــع و پرهیــزکاری اســت« )غالطیــان 5: 23-22(.
ــد.  ــد می کن ــیت رش ــه در قدوس ــتند ک ــخصی هس ــخصات ش ــا مش اینه
خصوصیاتــی هســتند کــه مــا بــرای ترویــج آنهــا در رفتارمــان خوانــده 
شــده ایم. بــرای اینکــه ثمــر روح را بــه بــار آوریــم، بایــد در آن بکوشــیم. 
روح القــدس در مــا کار می کنــد تــا مــا را در تــالش بــرای ثمــرات روح 
ــرای  ــا تمــام ســعی خــود ب ــا ب ــده شــده ایم ت ــا خوان ــا م ــاری دهــد. ام ی

حصــول ثمــرات روح ســعی و تــالش کنیــم.
در ایــن فهرســت، پولــس رســول دســتور کاری را بــرای تقدس مــان ارائــه 
ــز را در ده درس آســان  ــم کــه همــه چی ــا دوســت داری می دهــد. همــۀ م
فــرا بگیریــم. مقــدس شــدن آســان نیســت. بــا ایــن حــال، کتاب مقــدس 
ــودن یعنــی  ــد مقــدس ب ــا بدانی ــد ت ماهیــت قدوســیت را آســان می نمای
چــه. ثمــر روح القــدس - بایــد همــۀ تمرکزمــان را بــه آن معطــوف کنیــم. 
پولــس کار را بــرای مــا آســان می کنــد. او جمــالت زیــر را بــر فهرســت 
ــا  ــن کاره ــع چنی ــریعت مان ــچ ش ــد: »هی ــدس می افزای ــرات روح الق ثم
ــا  ــا هوس ه ــم را ب ــند، جس ــیح می باش ــه از آن مس ــی ک ــت. و آنان نیس
و شــهواتش مصلــوب ســاخته اند. اگــر بــه روح زیســت کنیــم، بــه روح 
هــم رفتــار بکنیــم. الف زن مشــویم تــا یکدیگــر را بــه خشــم آوریــم و بــر 

یکدیگــر حســد بریــم )غالطیــان 5: 26-23(.
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اجازه دهیم تا قدوسیت خدا،زندگیهای مان را لمس کند.
در حالــی کــه بــه آنچــه دربــارة قدوســیت خــدا آموختیــد و دوباره کشــف 
ــه  ــد. از دفترچ ــخ دهی ــواالت پاس ــن س ــه ای ــد، ب ــر می کنی ــد فک کردی
ــا  ــا ب ــتن آنه ــان گذاش ــا در می ــخ های تان ی ــت پاس ــرای ثب ــتی ب یادداش

یــک دوســت اســتفاده کنیــد.
1. تقدس و زندگی مقدس، برای شما چه مفهومی دارد؟

2. از چه طریقی ذهن خود را تازه می کنید؟
3. واکنــش شــما در مقابــل بخشــش خداونــد و نیکویــی و عدالت مســیح 

کــه به شــما عطــا شــده، چیســت؟
4. روح القدس در زندگی شما چه ثمراتی را به بار آورده است؟

5. از چه جوانبی می خواهید در مسیر قدوسیت رشد کنید؟
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خداوند در دستان 
انسان خشمگین

تقریبا هر انسان طبیعی که در مورد جهنم
شنیده است، خود را فریب می دهد که از آن 

خواهد گریخت

جاناتان ادواردز
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ــده  ــه ش ــکا موعظ ــون در آمری ــه تاکن ــی ک ــن وعظ ــاید معروف تری ش
اســت، موعظــۀ جاناتــان ادواردز، بــه نــام »گناهــکاران در دســتان خــدای 
ــه تنهــا از ایــن موعظــه در موعظه هــای بی شــماری  خشــمگین« باشــد. ن
ــکا  ــۀ آمری ــات اولی ــن ادبی ــول شــده، بلکــه در بســیاری از بهتری نقــل ق
ــج  ــت بغرن ــر وضعی ــه، تصوی ــن موعظ ــت. در ای ــه اس ــای گرفت ــز ج نی
ــدری واضــح اســت، کــه بعضــی از  ــه ق ــم ب ــه در جهن ــردم تبدیل نیافت م

ــد. ــتی می نامن ــران آن را سادیس تحلیلگ
ــرس  ــد و ت ــم خداون ــب و خش ــر غض ــو از تصاوی ــۀ ادواردز ممل موعظ
بی وقفــه، در نتیجــۀ مجــازات شــریر در جهنــم اســت. چنیــن موعظه هایــی 
ــر  ــه در نظ ــلیقه و کوته فکران ــوال بی س ــد و معم ــا رواج ندارن ــر م در عص
گرفتــه می شــوند. موعظه هــای شــدید دربــارة خشــم خــدای قــدوس کــه 
دل هــای توبــه نکــرده را مــورد هــدف قــرار می دهنــد، جایــی در فضــای 
ــای  ــد. دورة قوس ه ــی ندارن ــاهای محل ــِد کلیس ــالن  اجتماعات مانن س
ســبک گوتیــک گذشــته اســت؛ زمــان شیشــه های رنگــی منقضــی شــده 
ــد.  ــد، رفته ان ــزون می کردن ــان را مح ــه روح انس ــی ک ــت؛ موعظه های اس
زمــان مــا، زمــان نســلی خوش بیــن اســت کــه بــر بهبــود بخشــیدن خــود 

و برخــورداری از دیــدی فــراخ نســبت بــه گنــاه تاکیــد می کنــد. 
فکــر مــا اینگونــه اســت: اگــر حتــی خدایــی وجــود داشــته باشــد، مطمئنا 
مقــدس نیســت. اگــر حتــی بــر حســب اتفــاق مقــدس باشــد، او عــادل 
نیســت. حتــی اگــر او هــم مقــدس باشــد و هــم عــادل، الزم نیســت کــه 
بترســیم، چــون محبــت و فیــض او عدالــت مقدســش را باطــل می کنــد. 
اگــر هــم مشــخصه های قدوســیت و عدالــت او را بپذیریــم، از یــک چیــز 

مطمئــن هســتیم: او نمی توانــد خشــمگین باشــد.
اگــر بــرای پنــج ثانیــه، عاقالنــه فکــر کنیــم، بایــد خطــای خــود را ببینیم. 
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ــات  ــت در خصوصی ــد باشــد، اگــر ذره ای عدال اگــر قدوســیتی در خداون
ــه  ــود دارد، چگون ــدا وج ــا خ ــر واقع ــد، اگ ــته باش ــود داش ــد وج خداون
می توانــد چیــزی دیگــر جــز خدایــی خشــمگین نســبت بــه مــا باشــد؟ ما 
قدوســیتش را نقــض می کنیــم؛ بــه عدالــت او توهیــن می کنیــم؛ فیــض او 
ــد. ــز او را خشــنود نمی کنن ــا هرگ ــن رفتاره ــماریم. ای را کوچــک می ش

ــه  ــود ک ــه ب ــود. او متوج ــرده ب ــد را درک ک ــدوس خداون ادواردز ذات ق
ــی  ــند. ادواردز احتیاج ــی بترس ــن خدای ــد از چنی ــدس بای ــخاص نامق اش
نداشــت کــه االهیــات خوف برانگیــزش را توجیــه کنــد. نیــاز حیاتــی او، 
ــه تاکیــد، قانع کننــده،  موعظــۀ قدوســیت خــدا بــود؛ کــه بــه وضــوح، ب
و بــا قــدرت موعظــه کنــد. او ایــن کار را نــه بــه خاطــر مــردم آزاری و 
ــردن از وحشــت مــردم، بلکــه از روی دلســوزی انجــام مــی داد.  ــذت ب ل
ــا  ــه آنه ــت ک ــت داش ــی دوس ــدازة کاف ــه ان ــایش را ب ــای کلیس او اعض
ــا خشــم خــدا هشــدار دهــد. او  ــی ب را در خصــوص پیامدهــای رویاروی
قصــد نداشــت کــه بــار عــذاب وجــدان را بــه مــردم منتقــل ســازد بلکــه 
ــا  ــا آنه ــه ب ــدم توب ــورت ع ــه در ص ــی ک ــا را از خطرات ــت آنه می خواس

مواجــه خواهنــد شــد، آگاه ســازد.
بیاییــد قســمتی از ایــن موعظــه را بررســی کنیــم و طعــم آن را متوجــه 

شــویم:

ــه  ــخصی ک ــل ش ــته، مث ــگاه داش ــم ن ــاالی دِر جهن ــما را در ب ــد ش خداون
عنکبــوت یــا حشــره ای ناچیــز را در بــاالی آتــش گرفتــه باشــد. خشــم او 
نســبت بــه شــما بــر افروختــه می شــود و در نظــر او چیــزی خواهیــد بــود 
ــر  ــمان او پاک ت ــدن را دارد. چش ــه ش ــش انداخت ــا ارزش در آت ــه تنه ک
ــه  ــون شــما ده هــزار مرتب ــد. اکن ــرة شــما را ببینن از آن هســتند کــه چه
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در نظــر او زشــت تر از شــیطانی هســتید کــه در وجودتــان ســاکن اســت. 
شــما بیشــتر از آن یاغــی کــه نســبت بــه پادشــاهش شــورش کــرده بــود، 
ــد  ــه می توان ــت ک ــد اس ــت خداون ــا دس ــد و تنه ــا کرده ای ــه پ ــوب ب آش
ــود  ــی وج ــچ دلیل ــد. هی ــات ده ــم نج ــش جهن ــادن در آت ــما را از افت ش
نــدارد کــه چــرا شــما شــب قبــل کــه چشــمان خــود را بســتید بــه جهنــم 
فرســتاده نشــده اید جــز اینکــه دســتان خداونــد بــر شــما قــرار دارنــد و در 
ــد روزی  ــد کــه بای ــد،  در می یابی ــاز می کنی حالیکــه چشــمان خــود را ب
ــراز  ــرای اب ــی ب ــچ دلیل ــد. هی ــا تحمــل کنی دیگــر را در ســختی های دنی
وجــود نــدارد کــه چــرا کســانی کــه امــروز در خانــۀ خداونــد نشســته اند 
ــود  ــریفاتی خ ــتش های تش ــود و پرس ــای گناه آل ــا رفتاره ــد را ب و خداون
ــی،  ــده اند. بل ــتاده نش ــم فرس ــه جهن ــوز ب ــازند، هن ــمگین تر می س خش
هیــچ دلیلــی وجــود نــدارد کــه چــرا ایــن افــراد هنــوز بــه جهنــم انداختــه 

نشــده اند.
وای بــر تــو ای گناهــکار! بــه خطــر هولناکــی کــه در آن هســتی توجــه 
کــن: ایــن خشــم عظیــم خداونــد اســت؛ چاهــی اســت کــه دهــان خــود 
ــتان  ــو، در دس ــت و ت ــته اس ــو گش ــد ممل ــم خداون ــوده و از خش را گش
خداونــد خشــمگینی قــرار داری کــه هــر لحظــه خشــمش نســبت بــه تــو 
افروخته تــر می شــود؛ همانگونــه کــه نســبت بــه کســانی کــه اکنــون در 
جهنــم، ملعــون خداونــد گشــته اند، افروختــه شــده بــود. تــو بــا ریســمان 
ــارة آن هشــدار  ــد درب سســتی آویــزان شــده ای کــه آتــش خشــم خداون
می دهــد و هــر لحظــه ممکــن اســت آن را بــه آتــش کشــیده و پــاره کنــد 
و هنــوز هــم تــو عالقــه ای بــه میانجــی نــداری کــه تــو را حفــظ کنــد و 
آتــش خشــم خداونــد را فــرو نشــاند. تمــام چیزهایــی کــه بــه تــو تعلــق 
ــد  ــه انجام شــان هســتی، نمی توانن ــادر ب ــه ق ــی ک ــام کارهای ــد و تم دارن
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خداونــد را مجبــور ســازند تــا لحظــه ای تــو را نجــات دهــد.

رونــد موعظــه بی رحمانــه اســت. ضربه هــای ادواردز، بــه قلــب و 
وجــدان اعضایــش یکــی پــس از دیگــری اســت. او مناظــر مجســمی را از 
ــرای هشــدار گناهــکاران،  کتاب مقــدس ایجــاد می کنــد، و همــۀ اینهــا ب
از خطراتــی هســتند کــه آنهــا را تهدیــد می کننــد. او خاطرنشــان می کنــد 
کــه آنهــا بــر ســطحی لغزنــده ایســتاده اند و خطــر ســقوط بــر اثــر وزن 
خودشــان آنهــا را تهدیــد می کنــد. او می گویــد کــه آنهــا در حــال قــدم 
ــای آن پوســیده اســت و  ــی هســتند کــه تخته ه ــی چوب ــر روی ُپل زدن ب
ــم  ــاه جهن ــا در چ ــته و آنه ــل شکس ــن ُپ ــه ای ــکان دارد ک ــه ام ــر لحظ ه
ســقوط کننــد. او از تیــری نامرئــی ســخن می گویــد کــه هماننــد طاعــون، 
ــد  ــدار می ده ــت. او هش ــترانده اس ــش را گس ــر، بال های ــت ظه در وق
ــه اســت. او، خشــم  ــا نشــانه رفت ــه قلب هــای آنه ــد ب کــه کمــان خداون
ــۀ ســد  ــد را همچــون ســیالبی در حــال گــذر از دریچه هــای تخلی خداون
آب توصیــف کــرد. اگــر ایــن ســد بشــکند، گناهــکاران زیــر ایــن ســیل 
ــه شــنوندگانش خاطرنشــان کــرد کــه بیــن آنهــا و  خواهنــد رفــت. او ب

جهنــم، چیــزی جــز هــوا وجــود نــدارد.

ــد  ــد و خداون ــر بیفتی ــه اگ ــد ک ــنگین می کن ــان س ــما را چن ــرارت ش ش
ــد  ــقوط خواهی ــم س ــاق جهن ــه اعم ــه ب ــد، بالفاصل ــا کن ــما را ره ــز ش نی
کــرد و تمــام نقشــه ها، برنامه هــا و کارهایــی کــه از روی عدالــت خــود 
انجــام داده ایــد قــادر بــه نگهــداری شــما نخواهــد بــود؛ همانطــور کــه تار 

عنکبــوت قــادر نیســت کــه ســنگ غلطیــده را نــگاه دارد.
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ــت  ــر ماهی ــادی ب ــد زی ــن موعظــه، ادواردز، تاکی ــرد ای در قســمت کارب
ــود  ــن ب ــر ای ــکار او ب ــت اف ــد. مرکزی ــد می کن ــم خداون ــدت خش و ش
کــه خــدای قــدوس، بایــد خدایــی خشــمگین نیــز باشــد. او فهرســتی از 
ــا  ــم از آنه ــه نمی توانی ــد ک ــه می ده ــدا ارائ ــورد خ ــدی در م ــکات کلی ن

ــم. ــی کنی چشم پوش

1. خشــم خداونــد، خشــمی االهــی اســت. خشــمی کــه ادواردز در 
مــوردش موعظــه کــرد، خشــم خــدای نامحــدود بــود. او خشــم خــدا را بــا 
خشــِم انســانِی یــک پادشــاه مقایســه می کنــد. خشــم انســان تمام شــدنی 
اســت. نقطــۀ پایــان داشــته و محــدود اســت. خشــم خداونــد ابدی اســت.

ــم  ــات خش ــه دفع ــدس، ب ــت. کتاب مق ــدید اس ــد ش ــم خداون 2. خش
ــم،  ــد. در جهن ــبیه می کن ــت تش ــار چرخش ــدت فش ــه ش ــد را ب خداون
میانــه روی و بخشــش فیــض وجــود نــدارد. خشــم خداونــد تنهــا 
آزاردهنــده و ســلب کنندة آســایش نیســت، بلکــه خشــم فروبرنــده علیــه 

ــت. ــم هس ــرده ه ــراد توبه نک اف
ــه  ــد علی ــم خداون ــرای خش ــی ب ــت. پایان ــدی اس ــد اب ــم خداون 3. خش
ــران  ــه دیگ ــبت ب ــی نس ــاس ترحم ــر احس ــدارد. اگ ــود ن ــان وج جهنمی
ــد،  ــم روانن ــه ســمت چــاه جهن ــا کــه ب ــک از آنه ــر ی ــرای ه داشــتیم، ب
ماتــم می گرفتیــم. مــا حتــی تحمــل شــنیدن نالــۀ ملعونــان را بــرای پنــج 
ثانیــه نخواهیــم داشــت. دیــدن غضــب خداونــد بــرای لحظــه ای، فراتــر 
از تحمــل مــا خواهــد بــود. اندیشــیدن بــه آن تــا بــه ابــد، وحشــتناک تر 
ــه  ــم ک ــت نداری ــا دوس ــم. م ــر کنی ــه آن فک ــی ب ــه حت ــت ک از آن اس
ــرت  ــه در ُچ ــم ک ــا مایلی ــد. م ــدار کنن ــا را بی ــی م ــای اینچنین موعظه ه

ــم. ــده و آرام بخوابی ــیرین، آرمی ش
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ــدارهای  ــود هش ــا وج ــه ب ــت ک ــن اس ــا ای ــرای م ــز ب ــۀ غم انگی فاجع
روشــن کتاب مقــدس و تعالیــم هشــیاری بخش عیســی، هنــوز مجــازات 
آینــدة شــریران را جــدی نمی گیریــم. اگــر قــرار باشــد بــه وجــود خــدا 
ایمــان داشــته باشــیم، بایــد بــا ایــن واقعیــت کــه روزی خشــم و غضــب 

او جــاری خواهــد شــد، روبــرو شــویم.
ادواردز متوجه این امر بود:

تقریبــا هــر انســان طبیعــی کــه در مــورد جهنــم شــنیده اســت، خــود را 
فریــب می دهــد کــه از آن خواهــد گریخــت؛ امنیــت او بســته بــه خــود 
ــه در  ــه آنچ ــت، ب ــام داده اس ــه انج ــی ک ــا کارهای ــود را ب ــت؛ او خ اوس
ــد،  ــام ده ــت انج ــل اس ــه مای ــا آنچ ــد، و ی ــام می ده ــر انج ــال حاض ح
ــد کــه  می فریبــد. هــر شــخصی موضوعاتــی را در ذهــن خــود می پروران
چگونــه او، لعنــت را دور خواهــد کــرد و خــود را بــا تدابیــر خــوش منظــر 

ــورد. ــد خ ــت نخواه ــای او شکس ــه برنامه ریزی ه ــد ک ــب می ده فری

واکنــش مــا نســبت بــه موعظــۀ ادواردز چیســت؟ آیا ترســی در مــا ایجاد 
می کنــد؟ آیــا مــا را عصبانــی می کنــد؟ آیــا ماننــد اکثــر مــردم هســتیم 
کــه کاری جــز ناچیــز شــمردن جهنــم و مجــازات ابــدی انجــام نمی دهند؟ 
آیــا خشــم خداونــد را مهم تریــن موضــوع می دانیــم یــا چیــزی زشــت و 
ــد؟ اگــر  ــر می کن ــا را تحقی ــم، م ــا تصــور در مــورد جهن بی اهمیــت؟ آی
چنیــن اســت، مشــخص اســت کــه خدایــی کــه مــا می پرســتیم، خدایــی 
ــت خــدا را  ــع او اصــال خــدا نیســت. اگــر عدال ــدس نیســت: در واق مق
ــا درســت  ــا مســیحی نیســتیم. شــرایط م کوچــک می شــماریم، پــس م
ماننــد آنچــه اســت کــه ادواردز بــه صــورت مجســم تشــریح کــرد. اگــر 
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مــا از خشــم خداونــد نفــرت داریــم، بــه ایــن دلیــل اســت کــه از خــود 
خداونــد نفــرت داریــم. ممکــن اســت در مقابــل ایــن اتهامــات شــدیدا تن 
بــه مخالفــت دهیــم، ولــی خشــم مــا فقــط دشــمنی مان بــا خــدا را تاییــد 
می کنــد. ممکــن اســت مــا بــه تاکیــد بگوییــم، »نــه مــن از خــدا متنفــر 
نیســتم؛ از ادواردز متنفــرم. خداونــد بــه طــور کامــل برایم شــیرین اســت. 
ــی کــه عــاری  ــی خــدای مهربان خــدای مــن خــدای محبــت اســت.« ول
از هــر خشــم باشــد، خــدا نیســت. او بُتــی اســت ســاختۀ تخیــالت مــا، 

ــی کــه از ســنگ ســاخته می شــوند. ــد بُت های درســت مانن
جاناتــان ادوارد موعظــۀ معــروف دیگــری را هــم در ادامــۀ »گناهــکاران 
در دســتان خــدای خشــمگین« دارد کــه آن را »انســان طبیعــی، دشــمن 
خــدا« نامیــد. اگــر قــرار بــود کــه مــن، نــام ایــن موعظــه را اصــالح کنم، 

پیشــنهاد مــن، »خداونــد در دســتان انســان خشــمگین« می بــود.
ــا از  ــز حتمــی اســت: م ــم، یــک چی ــازه نیافته ای ــد ت ــوز تول ــا هن اگــر م
خداونــد نفــرت داریــم. کتاب مقــدس در ایــن مــورد صریــح اســت. مــا 
ــه  ــتیم ک ــم خوردگانی هس ــان، قس ــتیم. در باطن م ــد هس ــمنان خداون دش
بــرای از بیــن بــردن او پیمــان بســته ایم. نفــرت مــا نســبت بــه خــدا بــه 
انــدازة خیــس شــدن زمیــن در هنــگام بارندگــی، طبیعــی اســت. حــال، 
دلخــوری مــا ممکــن اســت بــه خشــم تبدیــل شــده باشــد. شــاید مــا از ته 
ــه گناهــکار بودن مــان  دل، آنچــه کــه نوشــتم را رد کنیــم. در اعتــراف ب
ــد را آنچنــان کــه  تاخیــری نمی کنیــم. مــا اعتــراف می کنیــم کــه خداون
ــش از  ــر بودن ــا، متنف ــک از م ــی کدام ی ــم. ول ــرام نمی کنی ــد، احت بای

ــرد؟ ــد را می پذی خداون
ــه دشــمن  ــی ک ــد: »در حالت ــم می ده ــان تعلی ــالۀ رومی فصــل پنجــم رس
بودیــم، بــه وســاطت مــرگ پســرش بــا خــدا صلــح داده شــدیم« )رومیان 
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5: 10(. هــدف اصلــی عهــد جدیــد، موضــوع مصالحــه اســت. مصالحــه، 
ــد الزم نیســت. در محبــت  ــرای کســانی کــه یکدیگــر را دوســت دارن ب
خداونــد بــه مــا شــکی نیســت. ســایۀ تردیــد، بــر محبــت ماســت. محبــت 
ــی را تشــکیل می دهــد. ذهــن طبیعــی  ــه خــدا ســوال اصل ــا نســبت ب م
ــمن  ــد، دش ــم« می خوان ــر جس ــدس آن را »تفک ــه کتاب مق ــان، ک انس
خداســت. مــا دشــمنی خــود را بــا کم احترامــی کــردن خــود بــه او نشــان 
می دهیــم. مــا او را بــرای تخصیــص همــۀ پرســتش مان، ناالیــق می دانیــم. 
در تفکرهــا و تعمق های مــان نســبت بــه او لــذت نمی بریــم. حتــی بــرای 
مســیحیان، پرســتش معمــوال دشــوار، و دعــا وظیفــه ای ســنگین اســت. تا 
جایــی کــه ممکــن اســت، طبیعــت مــا میــل بــه دوری جســتن از حضــور 
ــۀ  ــه تخت ــه ب ــکتبالی ک ــوپ بس ــد ت ــان مانن او را دارد. کالم او از ذهن م

پشــت حلقــه اثابــت کــرده باشــد، دور رانــده می شــود.
ــی  ــا بی تفاوت ــد، صرف ــه خداون ــبت ب ــا نس ــار م ــی، رفت ــور طبیع ــه ط ب
نیســت. حالــت آن، بدخواهوانــه اســت. نســبت بــه حاکمیــت او مخالفــت 
ــی  ــای طبیع ــم. قلب ه ــان را رد می کنی ــر خودم ــش ب ــرده و حکومت ک
ــه  ــا نســبت ب ــه او هســتند: آنه ــه مِهــری نســبت ب ــا، عــاری از هرگون م
ــه  ــق ب ــی، عش ــور طبیع ــه ط ــتند. ب ــد هس ــرد و منجم ــیت او س قدوس

ــدارد. ــود ن ــا وج ــای م ــد در دل ه خداون
ــه کــه ادواردز عنــوان کــرد، کافــی نیســت کــه بگوییــم ذهــن  همانگون
ــد  ــا بای ــد. م ــود می بین ــمن خ ــون دش ــدا را همچ ــان، خ ــی انس طبیع
دقیق تــر باشــیم. خداونــد دشــمن اخالقــی ماســت. او بزرگتریــن تهدیــد 
بــرای امیــال گناه آلــود ماســت. تفــاوت او نســبت بــه مــا، مطلــق اســت، 
و نــه کمتــر. کمّیــِت ترغیب هــای فالســفه و االهیدانــان نمی تواننــد مــا را 
بــه دوســت داشــتن او وادارنــد. مــا وجــود خداونــد را حقیــر می شــماریم 
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و حاضریــم همــه کاری انجــام دهیــم تــا جهانــی خالــی از حضــور مقــدس 
او داشــته باشــیم. 

ــرای  ــی ب ــپرد، حت ــا می س ــت م ــه دس ــود را ب ــات خ ــد حی ــر خداون اگ
ــی  ــه او چشم پوش ــبت ب ــه ای نس ــود. لحظ ــان نمی ب ــم در ام ــه ای ه لحظ
ــات  ــن اتهام ــت ای ــن اس ــم. ممک ــن می بردی ــا او را از بی ــم. م نمی کردی
کمــی افراطــی و نا مربــوط بــه نظــر بیاینــد، تــا اینکــه یــک بــار دیگــر 
آنچــه بــا ظهــور خداونــد در جســم مســیح رخ داد را بررســی کنیم. مســیح 
صرفــا بــه قتــل نرســید. او توســط افــراد شــرور بــه قتــل رســید. جمعیــت 
فریادکنــان خواهــان خــون او بودنــد. خالصــی از دســت او کافــی نبــود، 
بلکــه ایــن کار بایــد بــا تحقیــر و تمســخر همــراه می بــود. مــا می دانیــم 
ــود  ــن جســم او ب ــب هــالک نشــد. ای ــر روی صلی ــی او ب ــه ذات االه ک
کــه جــان داد. اگــر خداونــد ماهیــت االهــی خــود را در معــرض مصلــوب 
ــای  ــل میخ ه ــود را در مقاب ــی خ ــر او ذات االه ــی داد، اگ ــرار م ــدن ق ش
مصلوب کنندگانــش و در معــرض آســیب قــرار مــی داد، در آن صــورت 
ــر  ــود. اگ ــب می ب ــمان غای ــد از آس ــود و خداون ــرده ب ــوز م ــیح هن مس
ــان نهایــی موفقیت آمیــز  ــگاه طغی ــد را می شــکافت، آن نیــزه، روح خداون

ــیدند. ــاهی می رس ــه پادش ــان ها ب ــود و انس می ب
ــت داران  ــا دوس ــتیم. م ــیحی هس ــا مس ــم، م ــراض می کنی ــا اعت ــا م ام
ــد  ــد متول ــا از روح خداون ــتیم. م ــگان هس ــا مصالحه یافت ــم. م خداوندی
ــا  ــت. م ــده اس ــه ش ــا ریخت ــای م ــد در قلب ه ــت خداون ــده ایم و محب ش
ــورد  ــب در م ــن مطال دیگــر دشــمنان نیســتیم بلکــه دوســتانیم. همــۀ ای
مســیحیان صــدق می کنــد. امــا بایــد مراقــب باشــیم، و بــه خاطــر داشــته 
باشــیم کــه بــا تولــد تــازه، ذات طبیعــی و انســانی مــا از بین نرفته اســت. 
هنــوز آثــاری از طبیعــت ســقوط کرده مان باقــی مانــده اســت کــه بایــد 



هــر روزه بــا آن در کشــمکش باشــیم. هنــوز گوشــه هایی از روح مــا باقــی 
مانــده اســت کــه از خداونــد لــذت نمی بــرد. مــا گوشــه هایی از آن را در 
ــان  ــم، آن را در پرســتش بی رنگ م ــدة خــود می بینی ــه جــا مان گناهــان ب
ــان هــم خــود را  ــی در االهیات م ــن مســئله حت ــم. ای ــم بیابی هــم می توانی

ــد. ــان می ده نش
ــات  ــوع االهی ــه ن ــا س ــی عموم ــور تاریخ ــه ط ــه ب ــود ک ــه می ش گفت
ــم  ــتند: پلِیجنیس ــت داش ــیحیان رقاب ــای مس ــرش در کلیس ــرای پذی ب
و   ،)Semi-Pelagianism( پلِیجنیســم  نیمــه   ،)Pelagianism(

.)Augustinianism( آگوستینیســم 
پلِیجنیســم االهیاتــی مســیحی نیســت، و شــاخه ای از مســیحیت محســوب 
ــاِت  ــا، االهی ــت. اساس ــیحیت اس ــد مس ــدت ض ــه ش ــه ب ــود. بلک نمی ش
بی ایمانــی اســت، کــه بســیاری از کلیســاها را خفــه کــرده و گواهــی بــر 
قــدرت دشــمنی انســان نســبت بــه خداســت. بــرای شــخص پلِیجنیســت 
و یــا لیبــرال، ماوراء الطبیعــه ای وجــود نــدارد. آنهــا بــه معجــزه، الوهیــت 
ــمان، و  ــه آس ــود او ب ــردگان، صع ــیح از م ــت مس ــاره، قیام ــیح، کف مس
ــد. در یــک کالم، مســیحیتی  ــا بازگشــت ثانویــۀ مســیح، ایمــان ندارن ی
ــه  ــت ک ــض اس ــتی مح ــود. بت پرس ــت نمی ش ــی در آن یاف کتاب مقدس

ــانده اند. ــه آن پوش ــوا ب ــاس تق لب
نیمــه پلِیجنیســم چطــور؟ واضحــا آنهــا مســیحی هســتند؛ بــا اعترافــات 
ُپرحرارتــی نســبت بــه الوهیــت مســیح و اعتمادشــان بــه کفــاره، قیامــت 
مســیح از مــردگان، و غیــره. نیمــه پلِیجنیســم، االهیــات اکثــر خواننــدگان 
ایــن کتــاب را شــامل می شــود. امــا مــن بــر ایــن بــاور هســتم کــه نیمــه 
ــا تمایالت مــان  ــا تمــام خصوصیاتــش، االهیاتــی مخلــوط ب پلِیجنیســم ب
ارائــه می دهــد و تشعشــعاتی از تمایالتــش را بــر درک خــود از خداونــد 
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ــا  ــد و ب ــرم می دان ــدا را محت ــیت خ ــه قدوس ــا اینک ــد. ب ــس می کن منعک
ــن  ــوز ای ــد، هن ــالم می کن ــدا را اع ــق خ ــت مطل ــد، حاکمی ــدای بلن ص
گمــان نادرســت را پــرورش می دهــد کــه مــا قادریــم خــود را بــه ســمت 
خــدا متمایــل بســازیم؛ کــه »تصمیــم بگیریــم تــا تولــد تــازه پیــدا کنیم.« 
ایــن بــاور اعــالم می کنــد کــه انســان های ســقوط کرده کــه بــا خداونــد 
دشــمن هســتند را حتــی قبــل از اینکــه قلــب گناه آلودشــان تغییــر یافتــه 
ــن  ــد. ای ــه کنن ــد مصالح ــا خداون ــه ب ــرد ک ــد ک ــوان متقاع ــد می ت باش
افــراد ادعــا می کننــد افــرادی کــه تولــد تــازه ندارنــد پادشــاهی مســیح 
ــادر  ــی ق ــرد کس ــالم ک ــود اع ــیح خ ــه مس ــاهی ای ک ــد؛ پادش را می بینن
بــه دیــدن یــا وارد شــدن بــه آن نیســت مگــر اینکــه از ســر نــو مولــود 
ــه در  ــد ک ــی می کنن ــی را معرف ــروزی، روش ــای ام ــود. اوانجلیکال ه ش
ــط  ــود را توس ــد خ ــان مرده ان ــا و گناه ــه در خطای ــی ک آن، گناهکاران
ــده می کننــد«. مســیح ایــن موضــوع  ــازه زن ــد ت ــرای تول »تصمیم شــان ب
ــزی نیســتند، کــه  ــه انتخــاب چی ــادر ب ــردگان ق را روشــن کــرد کــه م
ــی  ــل از اینکــه حت ــا قب ــچ محســوب می شــوند، کــه م ــال جســم هی امی
ــه  ــد شــویم، چــه برســد ب ــد را ببینیــم بایــد از روح متول ملکــوت خداون
اینکــه وارد ملکــوت شــویم. ناتوانــی اوانجلیکال هــای امــروزی، ناتوانــی 
در درک قدوســیت خداونــد اســت. اگــر ایــن موضــوع درک شــود، دیگر 
در مــورد دشــمنان مســیح کــه بــا قــدرت خــود بــه ســمت او آمــده و بــه 

ــد شــد. ــده نخواه ــد، ســخنی ران او ایمــان می آورن
فقــط آگوستینیســم اســت کــه فیــض را در مرکــز االهیــات خــود می بیند. 
ــیت  ــزی از قدوس ــی چی ــم، وقت ــدا را درک کنی ــخصیت خ ــا ش ــی م وقت
ــم ســیرت ریشــه ای  ــه فه ــگاه اســت کــه شــروع ب ــم، آن او را درک کنی
ــا فیــض  ــاه و بیچارگــی خــود می کنیــم. گناهــکاران بیچــاره فقــط ب گن
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ــا از  ــا در خــود باطــل اســت؛ م ــد. قــوت م ــدا کنن ــد نجــات پی می توانن
لحــاظ روحانــی، بــدون مســاعدت خــدای رحیــم، ناتــوان هســتیم. شــاید 
مــا دوســت نداشــته باشــیم کــه توجه مــان را معطــوف خشــم و عدالــت 
خــدا کنیــم، امــا تــا زمانــی کــه خودمــان را بــه ایــن جوانــب ذات خــدا 
ــاخته  ــان س ــض برای م ــط فی ــه توس ــدردان آنچ ــز ق ــم، هرگ ــل نکنی مای
شــده اســت نخواهیــم بــود. حتــی موعظــۀ ادواردز دربــارة گناهــکاران در 
دســتان خــدا، بــرای تاکیــد بــر شــعله های جهنــم طرح ریــزی نشــده بــود. 
طنیــن لحــن او دربــارة گــودال آتــش جهنــم نبــود، بلکــه دربــارة دســتان 
ــد.  ــات می ده ــودال نج ــی دارد و از آن گ ــه م ــا را نگ ــه م ــود ک ــدا ب خ
دســتان خــدا، دســتان رحیمــی هســتند. فقــط آنهــا هســتند کــه قــدرت 

نجــات مــا از نابــودی حتمــی را دارنــد. 
ــاده ترین  ــم؟ س ــت کنی ــدس را محب ــدای مق ــک خ ــم ی ــور می توانی چط
پاســخی کــه می توانــم بــه ایــن پرســش حیاتــی بدهــم ایــن اســت کــه، 
مــا نمی توانیــم. محبــت بــه یــک خــدای مقــدس، فراتــر از قــدرت اخالقی 
ماســت. تنهــا خدایــی کــه مــا می توانیــم بــا ماهیــت گناه آلودمــان دوســت 
داشــته باشــیم، یــک خــدای نامقــدس اســت، یــک بــت کــه بــا دســتان 
خــود مــا ســاخته شــده باشــد. مادامــی کــه از روح خــدا متولــد نشــویم، 
مادامــی کــه خــدا نــور محبــت مقــدس خــود را بــه قلب هــای مــا نتابانــد، 
مادامــی کــه او در فیــض خــود خــم نشــود تــا قلب هــای را عــوض کنــد، 
مــا او را محبــت نخواهیــم کــرد. او کســی اســت کــه پیش قــدم می شــود 
ــم  ــچ کار درســتی نمی توانی ــا هی ــدون او م ــد. ب ــا کن ــا را احی ــا روح م ت
انجــام بدهیــم. بــدون او، مــا محکــوم بــه یک بیــزاری ابــدی از قدوســیت 
او خواهیــم بــود. مــا فقــط بــه ایــن دلیــل می توانیــم او را محبــت کنیــم 
کــه نخســت، او مــا را محبــت کــرد. محبــت بــه یــک خــدای قــدوس، 



قدوسیت خدا / 238

مســتلزم فیــض اســت؛ فیضــی آنچنــان قــوی کــه دل هــای ســخت مــا را 
بشــکافد و روح رو بــه مــرگ مــا را بیــدار کنــد. 

اگــر مــا در مســیح هســتیم، پــس بیــدار شــده ایم. مــا از مــرگ روحانــی 
در حیــات روحانــی برخیزانیــده شــده ایم. امــا هنــوز چشــمان مان 
ــوز  ــم. هن ــل می کنی ــا عم ــد زامبی ه ــی مانن ــت و گاه ــود« اس »خواب آل
تــرس خاصــی از نزدیکــی بــه خــدا در مــا وجــود دارد. مــا هنــوز در پــای 

ــم.  ــدس او می لرزی ــوه مق ک
بــا اینحــال، وقتــی در آگاهی مــان از او رشــد می کنیــم، محبتــی عمیق تــر 
ــض او  ــه فی ــری ب ــتگی عمیق ت ــم و وابس ــی او می یابی ــه پاک ــبت ب نس
احســاس می کنیــم. می آموزیــم کــه او کامــال شایســتۀ ســتایش ماســت. 
میــوة محبــت رو بــه رشــد مــا بــرای او، افزایــش احترام مــان بــرای نــام 
اوســت. مــا اکنــون بــه او محبــت داریــم، چــون جذابیــت او را می بینیــم. 
ــا  ــم. م ــکوه او را می بینی ــون ش ــم، چ ــتایش می کنی ــون او را س ــا اکن م

اکنــون مطیــع او هســتیم، چــون روح القــدس او در مــا ســاکن اســت. 

اجازه دهیم تا قدوسیت خدا،زندگی های مان را لمس کند.
در حالــی کــه بــه آنچــه دربــارة قدوســیت خــدا آموختیــد و دوباره کشــف 
ــه  ــد. از دفترچ ــخ دهی ــواالت پاس ــن س ــه ای ــد، ب ــر می کنی ــد فک کردی
ــا  ــا ب ــتن آنه ــان گذاش ــا در می ــخ های تان ی ــت پاس ــرای ثب ــتی ب یادداش

یــک دوســت اســتفاده کنیــد.
ــا  ــان ادواردز واکنــش نشــان می دهیــد؟ آی ــه موعظــۀ جانات 1. چطــور ب

دلســوزانه اســت؟
ــه  ــه او ب ــتن ب ــرام  گذاش ــما در احت ــه ش ــور ب ــدا چط ــم خ 2. درک خش

ــد؟ ــک می کن ــدوس، کم ــی ق ــوان خدای عن
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ــاز  ــه او نی ــردن ب ــت ک ــرای محب ــه کمــک خــدا ب ــی ب ــه راه های 3. در چ
ــد؟ داری





10

نگاه به فرای سایه ها
حقیقت همیشه در مورد چیزی است،

اما واقعیت چیزی است که در آن حقیقت وجود دارد.

سی. اس. لوییس
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ــی  ــه در آن زندگ ــید ک ــی می اندیش ــارة عالم ــس درب ــی مزمورنوی وقت
ــود  ــمان خ ــی او چش ــد. وقت ــرام می ش ــرس و احت ــو از ت ــرد، ممل می ک
ــا  ــد ت ــه ش ــمان ها، برانگیخت ــرو آس ــر قلم ــت، ب ــمان دوخ ــه آس را ب
ــگاه  ــو ن ــمان ت ــه آس ــون ب ــد: »چ ــان کن ــود را بی ــکار خ ــن اف عمیق تری
کنــم کــه صنعــت انگشــت های توســت، و بــه مــاه و ســتارگانی کــه تــو 
آفریــده ای، پــس انســان چیســت کــه او را بــه یــاد آوری، و بنــی آدم کــه 
از او تفقــد نمایــی؟ او را از فرشــتگان اندکــی کمتــر ســاختی و تــاج جالل 

ــذاردی.« ــر او گ ــر س ــرام را ب و اک
ایــن احساســات یــک ستاره شــناس حرفــه ای یــا یــک منجــم دوران اولیــه 
ــک  ــگاه کوچ ــه جای ــه ب ــود ک ــی ب ــخص معمول ــک ش ــالت ی ــود. تام نب
خــود در یــک جهــان گســترده می اندیشــید. مزمورنویــس هیــچ تصــوری 
از جهــان گســترده نداشــت کــه شــامل میلیاردهــا ســتاره و کهکشــان های 
غیــر قابــل شــمارش اســت. او هیــچ فکــری دربــارة انفجــارات کهکشــانی 
و یــا مارپیــچ راه شــیری نداشــت. هرگــز دربــارة فرضیــۀ بیگ بنــگ چیزی 
ــید  ــر می رس ــه نظ ــان، ب ــا و زم ــر او در فض ــود. از نقطه نظ ــنیده ب نش
آســمان تنهــا یــک ســایبان گنبــدی اســت کــه اجســام نورانــی اش شــاید 

فقــط چنــد کیلومتــر در آســمان ارتفــاع داشــتند. 
ــور  ــیدن ن ــه رس ــت ک ــه داوود می گف ــی ب ــر کس ــم اگ ــکاوم بدان کنج
ــا  ــر از خورشــید خودمــان(  در حالیکــه ب ــه مــا )غی نزدیک تریــن ســتاره ب
ــد،  ــت می کن ــاعت حرک ــر در س ــیصدهزار کیلومت ــدود س ــرعتی در ح س
ــم طــول می کشــد، چــه فکــر می کــرد؟ اگرچــه مــا در  چهــار ســال و نی
ــا برای مــان  ــم، امــا تقریب ــک زندگــی می کنی ایــن ســوی انقــالب کوپرنی
غیرممکــن اســت کــه چنیــن مســافت ها و عظمتــی را در نظــر بگیریــم. 
ــزی اندکــی  ــم کــه پیرامــون ســیارة مــا چی ــه ایــن فکــر می کنی ــی ب وقت
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ــه،  ــور می توانــد در یــک ثانی ــر اســت و ن بیشــتر از چهــل هــزار کیلومت
ــم.  ــض می افتی ــرت مح ــد، در حی ــه دور آن بچرخ ــار ب ــم ب ــت و نی هف
ــداد  ــم - از تع ــر می کنی ــک روز فک ــای ی ــداد ثانیه ه ــه تع ــی ب وقت
ــا  ــرت تقریب ــن حی ــم! - ای ــه بگذری ــم ک ــال و نی ــار س ــای چه ثانیه ه
ــوط  ــط مرب ــری، فق ــن اندازه گی ــا ای ــود. ام ــده می ش ــت پیچی بی نهای
ــم کــه  ــچ تشــبیه معنــاداری نداری ــا هی ــه نزدیک تریــن ســتاره اســت. م ب
بتوانیــم دربــارة فاصلــه از دورتریــن ســتاره بیندیشــیم. در واقــع مــا حتــی 
ــوز کشــف  ــا هن ــم چــه ســتاره ای دورتریــن اســت، چــون مطمئن نمی دانی

نشــده اســت. 
ــمان  ــه آس ــدن ب ــان خیره ش ــس در زم ــه مزمورنوی ــزی ک ــع ناچی ــا مناب ب
ــن شــکوه  ــاس تضــاد ســنگین بی ــار داشــت، در احس ــطین در اختی فلس
ــرق شــده  ــودش غ ــی خ ــبی زندگ ــی نس ــی و بی اهمیت آســمان ها و تاریک
بــود. بــا نــگاه بــه ســتارگان، او مجبــور بــود پرســش غایــی دربــارة وجــود 
خــودش را بپرســد: »انســان چیســت کــه او را بــه یــاد آوری؟« )مزمــور 8: 

 .)4
شــاید انتظــار داشــته باشــیم کــه نتیجه گیــری او ایــن بــوده باشــد کــه در 
واقــع هیــچ چیــز نیســت؛ یــک صــدای ناچیــز بــر صفحــۀ رادار تاریــخ یا 
ذره ای بی معنــی در فضــای الیتناهــی کیهــان. امــا نتیجه گیــری او، چنیــن 
ــود. او دربــارة اهمیــت زندگــی در ایــن کــرة خاکــی و ارزش و کرامــت  نب
ــی  ــالل و احترام ــاج ج ــارة ت ــرد. او درب ــراز ک ــی اب ــدگاه واالی ــانی، دی انس
صحبــت کــرد کــه خالــق بــرای ایــن بخــش کوچــک از آفرینــش داشــت. 
چگونــه مزمورنویــس توانســته اســت بــه اوج چنیــن خوش بینی ای برســد؟ 
آیــا ایــن فقــط یــک مــورد بــزرگ از خیــال و هذیــان بــود؟ آیا او دانشــی 
داشــت کــه می توانســت پلــی بیــن شــکاف عظیــم بیــن آســمان و زمین 
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برقــرار کنــد؟ احتمــاال بــه ایــن دلیــل بــود کــه مزمورنویــس می توانســت 
ــور  ــارة آن ک ــل درب ــور کام ــه ط ــا ب ــا تقریب ــه م ــد ک ــزی را درک کن چی
هســتیم. احتمــاال بــه ایــن دلیــل بــود کــه مزمورنویــس می توانســت بــه 
فــرای مــاه و ســتارگان، بــه آن کســی کــه در وهلــۀ اول آنهــا را در آســمان 

قــرار داده بــود نــگاه کنــد. 
ــارة مکاشــفه ای نوشــت کــه  ــان درب ــه رومی ــس رســول در رســاله اش ب پول
خــدا از خــودش و از طریــق طبیعــت ارائــه می دهــد. او می گویــد، 
»چیزهــای نادیــدة او یعنــی قــوت ســرمدی و الوهیتــش از حیــن آفرینــش 
ــان را  ــا ایش ــود ت ــده می ش ــده و دی ــای او فهمی ــیلۀ کاره ــه وس ــم ب عال

ــان 1: 20(. ــد« )رومی ــذری نباش ع
ــودن  ــی ب ــت. او نامرئ ــرت آور اس ــد، حی ــا می گوی ــس در اینج ــه پول آنچ
ــی  ــای نامرئ ــورد چیزه ــال، او در م ــا اینح ــد. ب ــق می کن ــدا را تصدی خ
ــول  ــس رس ــرا پول ــس چ ــد. پ ــت می کن ــده اند صحب ــده ش ــه دی ــدا ک خ
ــی  ــخنان بی معن ــس س ــد؟ پول ــت می کن ــی صحب ــور نامرئ ــدن ام از دی
ــور او  ــع منظ ــرد. در واق ــرح نمی ک ــا مط ــا معم ــی آورد و ی ــان نم ــه زب ب
ــوان  ــود را می ت ــده ش ــد دی ــتقیما نمی توان ــه مس ــه ک ــه: آنچ ــود ک ــن ب ای
بــه صــورت غیــر مســتقیم دیــد. در حــوزة االهیــات، آنچــه پولــس بیــان 

ــد. ــتقیم می خوانن ــر مس ــفۀ غی ــد را مکاش می کن
ــاط و یــا روشــن ســاختن مطلــب  ــراری ارتب ــر مســتقیم، برق مکاشــفۀ غی
ــه  ــرای اشــاره ب ــا از واژة واســطه، ب ــر اســت. م ــه واســطۀ چیزهــای دیگ ب
ــم.  ــتفاده می کنی ــون اس ــو، و تلویزی ــه، رادی ــون روزنام ــی چ ــع ارتباط مناب
ــی  ــه صــورت شــاهدان عین ــه ب ــم، ن ــار می نامی ــی را کــه اخب ــا اطالعات م
آن رخــداد، بلکــه توســط خوانــدن نوشــتجات چاپ شــده، گــوش دادن بــه 
ــم. تلویزیــون رســانه ای  ــون، دریافــت می کنی ــو، و یــا تماشــای تلویزی رادی
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بســیار قدرتمنــد اســت کــه بــا تماشــای آن ممکــن اســت تصــور کنیــم 
ــدة  ــش زن ــه پخ ــی ک ــتیم. زمان ــداد هس ــی آن رخ ــاهدان عین ــا ش ــه م ک
فوتبــال تماشــا می کنیــم، ممکــن اســت کــه خــود را در صحنــه احســاس 
کنیــم. امــا، البتــه کــه مــا آنجــا نیســتیم. مــا تصاویــر ارســال شــده یــا 
مناظــری از آن رخــداد را تماشــا می کنیــم. بــازی، بــه واســطۀ »تلویزیــون« 

ــود. ــت« می ش ــل »روی ــاط اســت قاب ــرای ارتب ــیله ای ب کــه وس
ــغول  ــم، مش ــوف می کنی ــتارگان معط ــه س ــود را ب ــه خ ــه توج ــی ک زمان
ــی  ــه معن ــاه و ســتارگان ب ــه م ــگاه ب ــتیم. ن ــری هس تماشــای رســانۀ دیگ
نــگاه بــه صــورت خداونــد نیســت. بلکــه بــه معنــای تماشــای هنر دســت 
 The Night( »ــبانه ــوی »گشــت ش ــه تابل ــی کــه ب ــد اســت. وقت خداون
ــه  ــره می شــویم، ب ــی هلنــد در آمســتردام خی Watch( در مــوزة مــوزة مل
رامبرانــد نــگاه نمی کنیــم. مــا بــه تابلویــی کــه بــه دســت او خلــق شــده، 
ــی  ــورد شــخصی کــه آن را نقاش ــی را در م ــو مطالب ــن تابل ــم. ای می نگری
ــه  ــه او را ب ــوط ب ــه مــا می گویــد، امــا مطمئنــا همــۀ حقایــق مرب کــرده ب

ــد. ــا نمی گوی م
بی شــک، طبیعــت در کاملیــت خــود، شــاهکاری بســیار عظیم تــر از آن 
چیــزی اســت کــه رامبرانــد خلق کــرده اســت. طبیعــت، منظره ای بســیار 
ــه مــا ارائــه می دهــد و مطالــب بیشــتری از  ــر از »گشــت شــبانه« ب بزرگت
آنچــه تابلــو قــادر اســت در مــورد هنرمنــد نقاشــش بگویــد در مــورد خالق 
ــد کــه طبیعــت واســطه ای  ــس اعــالم می کن ــد. پول ــود آشــکار می کن خ
اســت کــه چیزهــای نامرئــی را قابــل رویــت می کنــد و الوهیــت خداونــد 

ــد. ــان می ده را نش
پولــس روشــن می کنــد کــه همــه ایــن جلــوة شــکوه خداونــد را می بیننــد. 
ایــن مکاشــفه، بــه همــۀ مــردم منتقــل می شــود تــا همــه آن را بــه وضــوح 
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مشــاهده کننــد. نیــروی ادعــای پولــس در ایــن اســت کــه همۀ اشــخاصی 
ــود دارد و  ــی وج ــه خدای ــد ک ــد می دانن ــی کرده ان ــال زندگ ــه ح ــا ب ــه ت ک
ــرای  متوجــه عظمــت و قدوســیت او را بوده انــد. واســطه ای کــه خداونــد ب
آشــکار نمــودن عمومــی خــود برگزیــده، بــه قــدری قــوی اســت کــه عذری 
بــرای کســی باقــی نمی گــذارد. ایــن واســطه بــه خاطر وظیفــه ای کــه دارد، 
ــی اســت. مصاحبــۀ باربــارا والتــرز  ــر از برنامه هــای تلویزیون بســیار قوی ت
)خبرنــگار و مجــری تلویزیونــی درآمریــکا. مترجــم( بــا خــدا نمی توانــد بــه 

انــدازة طبیعــت در مــورد خداونــد، حقایــق را آشــکار کند. 
بــا اینکــه همــه ایــن شــناخت از خداونــد را دریافــت می کننــد، امــا همــه 
ــس رســول عــذر همــۀ  ــی کــه پول ــراف آن نیســتند. زمان ــه اعت حاضــر ب

ــد: ــالم می کن ــمارد، اع ــه می ش ــر موج ــردم را غی م

زیــرا هــر چنــد خــدا را شــناختند، ولــی او را چــون خــدا تمجیــد و شــکر 
ــان  ــم ایش ــده، دل بی فه ــل گردی ــود باط ــاالت خ ــه در خی ــد بلک نکردن
تاریــک گشــت. ادعــای حکمــت می کردنــد و احمــق گردیدنــد. و جــالل 
خــدای غیــر فانــی را بــه شــبیه صــورت انســان فانــی و طیــور و بهایــم و 

ــان 1: 23-21(. حشــرات تبدیــل نمودنــد )رومی

ــوال از  ــن س ــر ای ــد؟ اگ ــات کرده ای ــردن را مالق ــکل ج ــز مای ــا هرگ آی
ــه  ــتم ب ــی دادم؟ می توانس ــخ م ــه آن را پاس ــد، چگون ــیده می ش ــن پرس م
ــن  ــه، م ــم، »بل ــتم بگوی ــم. می توانس ــوال را پاســخ ده ــن س ــق ای دو طری
مایــکل را دیــده ام. او را دیــده ام و بــا او صحبــت کــرده ام.« یــا می توانســتم 
بگویــم، »نــه، مــن هرگــز او را مالقــات نکــرده ام.« هــر دوی ایــن پاســخ ها 
ــده ام. او را در  ــردن را دی ــکل ج ــن مای ــد. م ــح باش ــت صحی می توانس



قدوسیت خدا / 247

تلویزیــون دیــده ام. بــا او حــرف زده ام. زمانــی کــه در شــیکاگو بولــز بــازی 
ــا اینحــال، ایــن  ــاد کشــیده ام. ب ــون فری ــر او در تلویزی ــر س ــرد، ب ــی ک م
ــوال  ــرده ام. معم ــات نک ــز او را مالق ــن هرگ ــه م ــت دارد ک ــوع صح موض
ــِی »رو در رو«  ــم، واژة توصیف ــخن می گویی ــو س ــن نح ــه ای ــه ب ــی ک زمان
ــخص را  ــر آن ش ــی و تصوی ــخص واقع ــرق ش ــا ف ــم. م ــه می کنی را اضاف

می دانیــم.
ــفۀ  ــد در مکاش ــی خداون ــخصیت واقع ــه ش ــد ک ــار می کن ــس اظه پول
ــناخته  ــرد، ش ــورت می گی ــت ص ــی طبیع ــوزة واقع ــه در ح ــی ک واقع
ــناخت  ــا، ش ــه م ــت ک ــکل اینجاس ــد، مش ــورد خداون ــا در م ــود. ام می ش
ــرده و  ــرف ک ــم منح ــق می کنی ــود خل ــه خ ــری ک ــا تصوی ــود از او را ب خ
ــی  ــت: جایگزین ــتی اس ــر بت پرس ــن، جوه ــم. ای ــن می کنی آن را جایگزی
واقعیــت بــا موضوعــی ســاختگی. مــا حقایــق خداونــد را منحرف کــرده و 
ــر  ــم، کــه ایــن ام ــر می دهی ــق ســلیقه مان تغیی درک خودمــان از او را طب
ــه  ــت ب ــزی اس ــر چی ــبیه ه ــه ش ــد ک ــق می کن ــی را خل ــا خدای ــرای م ب

ــدوس. ــر از خــدای ق غی
ــی  ــس اتهام ــه پول ــم ک ــه کنی ــه توج ــت ک ــم اس ــم، مه ــرار می کن تک
ــد وارد  ــان از درک خداون ــر کوتاهی ش ــه خاط ــریت ب ــر بش ــی ب عموم
ــا  ــا ایــن نیســت کــه م ــا ایــن نیســت. مشــکل م نمی کنــد. مشــکل م
تــوان درک ایــن واقعیــت کــه خدایــی هســت و یــا ایــن خداوند کیســت 

ــم. را نداری
ــم  ــه می دانی ــه ک ــه آنچ ــم ب ــا نمی خواهی ــه م ــت ک ــکل اینجاس مش
ــویم  ــرو می ش ــکلی روب ــا مش ــا، ب ــم. در اینج ــان بیاوری ــت دارد ایم واقعی
ــی اســت. مشــکل،  ــی نیســت. بلکــه مشــکلی اخالق کــه مشــکل عقالن

ــت.  ــت اس ــدم صداق ع
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ــس  ــد. پول ــه دارن ــت ریش ــدم صداق ــن ع ــتی ها در همی ــۀ بت پرس هم
ــرای توضیــح ایــن موضــوع از اصطــالح معاوضــه اســتفاده می کنــد کــه  ب
ــه دروغ  ــدا را ب ــق خ ــت: »ایشــان ح ــه اس ــت و متقلبان معاوضــه ای نادرس
مبــدل کردنــد و عبــادت و خدمــت نمودنــد مخلــوق را بــه عــوض خالقــی 

ــان 1: 25(. ــن« )رومی ــارک اســت. آمی ــاد متب کــه تــا ابداآلب
ــۀ  ــود، معاوض ــوردش بحــث می ش ــا در م ــه اینج ــه ای ک ــۀ متقلبان معاوض
ــا  ــد م ــا می کن ــه ای کــه ادع ــوق اســت، معاوضــۀ متقلبان ــا مخل ــق ب خال
ــی(، در  ــناس آمریکای ــم و کیهان ش ــیگان )منج ــم. کارل ِس ــر می دانی بهت
ــی اش  ــات کیهان ــا مطالع ــه ب ــت ک ــخن گف ــی س ــت و حرمت ــورد هیب م
متوجــه شــد، امــا ِســیگان ایــن موضــوع را روشــن کــرد کــه ایــن حرمــت 
بــه خاطــر علــت و بانــِی جهــان نیســت. بلکــه بــرای خــود جهــان اســت. 
ــندة  ــف پاســخ نویس ــتارگان، نقطــۀ مخال ــه س ــبت ب ــیگان نس پاســخ ِس
مزامیــر بــود. نویســندة مزامیــر بــه پرســتش خدایــی کــه طبیعــت را خلق 
کــرده و خــود را در طبیعــت آشــکار کــرده هدایــت شــد، نــه بــه پرســتش 
خــود طبیعــت. ایــن امــر تفــاوت حیاتی بیــن خداشناســی و خدانشناســی 
ــا خالــق اشــتباه می گیرنــد.  را نشــان می دهــد. خدانشناســان مخلــوق را ب
آنهــا جاللــی کــه بــه صراحــت از آِن خداونــد اســت را بــه مخلوق نســبت 

می دهنــد.
ــا از  ــرپیچی آنه ــان ها را در س ــاه انس ــس، گن ــه پول ــم ک ــر داری ــه خاط ب
احتــرام خــدا در مقــام خداونــدی او می بینــد. ایــن ســرپیچی در حالــی رخ 
ــه  ــد. ب ــق را می دانن ــت خال ــدی و الوهی ــدرت اب ــردم، ق ــه م ــد ک می ده
اعتقــاد مــن، ایــن ســرپیچی از احتــرام بــه خــدا چــون خــدا، همــان چیــزی 
ــه  ــد ک ــد می کن ــی تاکی ــت، وقت ــود داش ــن خ ــس در ذه ــه پول ــت ک اس
مــردم از ایمــان آوردن بــه آنچــه از صحــت آن در مــورد خداونــد اطمینــان 
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داشــتند، ســر بــاز زدنــد.
ــن  ــم ای ــول می گیری ــس رس ــم پول ــه از تعالی ــی ک ــل توجه ــۀ قاب نتیج
ــت  ــه ای نیس ــان و محرمان ــوع پنه ــد موض ــیت خداون ــه قدوس ــت ک اس
کــه بایــد توســط افــراد روحانــی و نخبــه کشــف شــود. بلکــه قدوســیت 
ــرار داده شــده  ــد ق ــرای مشــاهدة عمــوم در معــرض دی ــر روزه ب خداونــد ه
ــی  ــم کــه قدوســیت خداونــد تنهــا در دســترس آنان اســت. تکــرار می کن
ــور  ــتند. بلکــه منظ ــتجوی آن هس ــور جــدی در جس ــه ط ــه ب ــت ک نیس
پولــس ایــن اســت کــه قدوســیت خداونــد قابــل مشــاهده و بــه صورتــی 

ــل رویــت اســت. واضــح قاب
ــد کــه شــناخت خــدا کــه توســط  ــر می کن ــر ذک ــی دیگ ــس در جای پول
ــی  ــه گرم ــا از آن ب ــه م ــت ک ــناختی نیس ــت، ش ــه شــده اس ــت ارائ خلق
ــی از  ــور طبیع ــه ط ــا ب ــه ذات م ــم. بلک ــرده و آن را بپذیری ــتقبال ک اس
شــناخت خــدای قــدوس وحشــت دارد. ایــن خصیصــۀ اذهــان فاســد اســت 
ــح  ــا ترجی ــد. م ــای دهن ــود ج ــر خ ــد را در فک ــد خداون ــه نمی خواهن ک
می دهیــم کــه قــدوس را بــه چیــزی نامقــدس تبدیــل کنیــم. عــدم پذیرش 
عظمــت خداســت کــه مــا را در تاریکــی ذهن مــان وا می گــذارد. و نتیجــۀ 
ــان  ــی را در زندگی های م ــب فجیع ــه عواق ــت ک ــزرگ اس ــی ب آن حماقت
ــگاه خــدا  ــه خــدا در جای ــرام ب ــا از احت ــی کــه م ــه جــا می گــذارد. زمان ب
ســرپیچی می کنیــم، همــۀ دیدمــان نســبت بــه زندگــی و جهــان منحــرف 

می شــود.
بیاییــد بــه مزمــور 8 برگردیــم. قبــل از اینکــه نویســندة مزمــور در رابطــه 
بــا تفکراتــش در مــورد مــاه و ســتارگان ســخن بگویــد، ســتایش ُپررنــگ 
ــد اســت  ــی آورد: »ای یهــوه خداونــد مــا، چــه مجی ــان م ــر زب خویــش را ب
نــام تــو در تمامــی زمیــن، کــه جــالل خــود را فــوق آســمان ها گــذارده ای« 
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)مزمــور 8: 1(.
ــی کــه توســط مزمورنویــس اظهــار می شــود ایــن اســت کــه  نکتــۀ حیات
ــالل  ــۀ ج ــوق هم ــد ماف ــالل خداون ــت. ج ــوق آسمان هاس ــدا ف ــالل خ ج
ــود  ــت می ش ــان یاف ــن جه ــه در ای ــی ک ــع جالل ــت. در واق ــش اس آفرین
نشــئت گرفتــه و اقتبــاس یافتــه از دســتان خالــق اســت. نویســندة مزمور 
ــد را  ــحالی خداون ــا خوش ــود. او ب ــازه ب ــد ت ــخصی دارای تول ــلما ش مس
ــرد و حقیقــت مکاشــفۀ او در خلقــت را اعــالم  ــم می ک ــون خــدا تکری چ
می داشــت. او چشــمانش را فراتــر از جــالل و شــکوه آســمان افراشــته و در 

ــرد. ــادی می ک ــد ش ــوف می ش ــا مکش ــط آنه ــه توس ــی ک جالل
ــی اســتفاده می کنــد  ــوری«، از مثال ــام »جمه ــه ن ــر خــود ب افالطــون، در اث
کــه بســیار مشــهور شــده اســت. آن مثــال، در مــورد انســان هایی ســخن 
ــی  ــا از آتش ــر شــده اند. آنه ــد کــه در داخــل غــاری تاریــک زنجی می گوی
ــایه های  ــدن س ــه دی ــادر ب ــا ق ــد. تنه ــور می گیرن ــا و ن ــک گرم کوچ
ــترة  ــۀ گس ــوند. هم ــش ایجــاد می ش ــط آت ــه توس ــتند ک ــوار هس روی دی
ــن  ــد، همی ــه می دانن ــی ک ــۀ واقعیت های ــت. هم ــن اس ــان همی دیدش
ــی کــه آنهــا از ســردرگمِی تاریکــی آزاد نشــده  ســایه ها هســتند. تــا زمان
ــود.  ــات نخواهنــد ب ــه دیــدن واقعی ــرون نیاینــد، قــادر ب ــور روز بی ــه ن و ب
ــتباه  ــا اش ــا واقعیت ه ــوار را ب ــایه های روی دی ــا س ــال آنه ــن ح در عی

گرفته انــد.
ــن شــناخت و  ــرای مشــخص کــردن تفــاوت بی افالطــون ایــن مثــال را ب
ــه  ــر گرفت ــی ب ــر پیش فرض های ــی ب ــه، متک ــرد. نظری ــرح ک ــه مط نظری
ــر روی  ــا ب ــه تنه ــناختی ک ــون ش ــاد افالط ــه اعتق ــت. ب ــایه ها اس از س
مشــاهده های دنیــای مــادی و ظاهــری اســت، شــناخت حقیقــت نیســتند، 
ــت،  ــه حقیق ــیدن ب ــرای رس ــتند. ب ــت هس ــایه ای از حقیق ــا س ــه تنه بلک
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ــت  ــوزة حقیق ــه ح ــس اِدراک و ب ــاری از ح ــۀ ع ــه ناحی ــد ب ــخص بای ش
ــت و  ــه حقیق ــا ب ــر از پدیده ه ــا فرات ــرد ت ــالش ک ــد. او ت ــی برس نهای

ــد.  ــی برس ــت نهای واقعی
ــت،  ــده اس ــگارش در آم ــه ن ــش ب ــا پی ــون قرن ه ــال افالط ــه مث ــا اینک ب
ــار  ــه انفج ــا ب ــد. م ــم باش ــا ه ــان م ــای زم ــیر روح ه ــد تفس می توان
ــم.  ــار می کنی ــود افتخ ــرفتۀ خ ــوم پیش ــادی و عل ــای م ــات دنی اطالع
ــه  ــی اســت ک ــر از محدودیت های ــیار فرات ــا بس ــش م ــۀ دان ــترة دامن گس
توســط قــدرت عریــان ادراک مــا اِعمــال شــده اســت. حــوزة ذرات ریــز را 
بــا میکروســکوپ و محیــط نقــاط دوردســت را بــا تلســکوپ می کاویــم. 

ــت.  ــته اس ــافات گذش ــترده تر از اکتش ــک گس ــا از دور و نزدی ــد م دی
ــا  ــه گوی ــه اســت ک ــا یافت ــیار ارتق ــان بس ــراف و مافوق م ــا از اط ــد م دی
ــی  ــل توجه ــرده اســت و جــالل قاب ــاب ک ــری باشــکوه پرت ــه تئات ــا را ب م
ــا از  ــد م ــاید دی ــود ش ــن وج ــا ای ــذارد. ب ــش می گ ــه نمای ــه روزه ب را هم
جهــان، زمینی تــر و کوته بینانه تــر از همیشــه اســت. دورة مــا، دورة 
ــه  ــت ب ــۀ حقیق ــم هم ــا می کنی ــه ادع ــت؛ دوره ای ک ــی اس نزدیک بین
زمــان حــال و بــه همیــن جــا خالصــه می شــود. ایــن نوعــی مادی گرایــی 
ــی  ــائل روحان ــی از مس ــرای رهای ــود ب ــای خ ــت. در تالش ه ــابقه اس بی س
ــود  ــا خ ــتقل، تنه ــی مس ــه موجودات ــل ب ــرای تبدی ــده ایم و ب ــق ش موف
ــه  ــری از آنچ ــای کوچکت ــا در غاره ــم. م ــروم کرده ای ــت مح را از روحانی
ــم، و ســایه هایی کــه مشــاهده  ــی می کنی افالطــون در ذهــن داشــت زندگ
می کنیــم توســط آتشــی افروختــه ایجــاد نشــده اند، بلکــه بــا خاکســتری 

ــردی اســت. ــه س ــدام رو ب ــر دود، و م پ
ــان  ــول ایم ــاب »اص ــانزدهم، در کت ــرن ش ــدان ق ــون، االهی ــان کال ج
ــی در مــورد چشــم بند.  ــان می کنــد، مثال مســیحیت« مثــال دیگــری را بی
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ــت،  ــم اس ــری عظی ــت تئات ــه طبیع ــد ک ــان می کن ــود بی او در بحــث خ
ــر  ــن تئات ــان ای ــا از می ــا م ــی. ام ــفۀ االه ــالل مکاش ــر ُپرج ــع تئات در واق
ــمان مان  ــر چش ــم بندی ب ــا چش ــه گوی ــم ک ــور می کنی ــوی عب ــه نح ب
ــفۀ  ــش از مکاش ــت دان ــه دریاف ــود ک ــن نب ــون ای ــور کال ــته ایم. منظ بس
ــی ســخن می گویــد کــه  ــورد مردم ــی کنــد. بلکــه او در م طبیعــت را نه
بــه اختیــار خــود، از نــگاه بــه آنچــه مســلم اســت، ســر بــاز می زننــد. مــا 
ــی را  ــزد، و تاریک ــان می لغ ــیر راه پای م ــم، و در مس ــم بند را می بندی چش
ــان ها  ــردی انس ــردن نابخ ــرای روشــن ک ــال ب ــن مث ــم. ای دشــنام می گویی
ــق  ــر خال ــور و مخلوقــات را ب ــر ن ــی را ب ــرح شــده اســت، کــه تاریک مط

ــد. ــح می دهن ترجی
کالوین توضیح می دهد:

ــر  ــن تئات ــتند؛ در ای ــا هس ــیر خطای ــان ها، اس ــم انس ــش اعظ ــا بخ ام
ــل  ــه تام ــد ک ــا اعــالم می کنن ــد، آنه ــی رون ــته راه م ــم بس ُپرجــالل، چش
ــرد اســت کــه  ــه ف ــر ب ــادر و منحص ــی ن ــد حکمت ــارة کارهــای خداون درب
ــدن  ــند، از دی ــر می رس ــه نظ ــن ب ــر تیزبی ــور دیگ ــه در ام ــیاری ک بس
کارهــای خداونــد بهــره ای نمی یابنــد. در واقــع روشــن ترین جــالل 
نمایــش داده شــدة االهــی، در میــان یکصــد نفــر، یــک تماشــاگر خالــص 
هــم بــرای خــود نمی یابــد. بــا ایــن حــال، نــه قــدرت، و نــه حکمتــش در 

ــده اند. ــون نش ــی مدف تاریک

ــور  ــر ن ــر زندگــی در زی ــی هســتیم کــه زندگــی در غــار را ب مــا مخلوقات
ــادر  ــا ق ــت. م ــرد ماس ــالل گرداگ ــم. ج ــح می دهی ــید ترجی ــان خورش تاب
ــتادن و  ــا از ایس ــه تنه ــال، ن ــن ح ــا ای ــتیم. ب ــش نیس ــده  گرفتن ــه نادی ب
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ــق  ــالل خال ــه ج ــه ب ــه از توج ــم، بلک ــز می کنی ــا پرهی ــمام گل ه استش
ــم. ــاع می ورزی ــز امتن ــا نی گل ه

در واقــع نمایــش برجســتۀ تئاتــر بــا شــکوه االهــی کــه روزانــه در آن قــدم 
ــمان و  ــه آس ــد ک ــالم می کن ــس اع ــت. مزمورنوی ــالل خداس ــم، ج می  زنی

همــۀ طبیعــت، ســرود جــالل و عظمــت خداونــد را می ســراید.
ــم.  ــیت خــدا و جاللــش را مشــاهده می کنی ــا رابطــۀ جدا نشــدنی قدوس م
ــش  ــنگینی و ثقل ــت. س ــل اوس ــود کام ــرِی وج ــش ظاه ــالل او، نمای ج
ــات در  ــه دفع ــدا، ب ــود. کالم خ ــته می ش ــش گذاش ــه نمای ــه ب ــت ک اس
ــه  ــی مواقــع ب ــت می کنــد کــه در بعض ــد صحب ــر جــالل خداون ــورد اب م
 )shekinah( ــکاینا ــن ِش ــود. ای ــاهده می ش ــل مش ــری قاب ــورت ظاه ص
اســت. ابــر جــالل او شــاگردان را بــر فــراز کــوهِ تبدیــل هیئــت پوشــانید. 
ــر عیســی را هنــگام صعــودش بــه آســمان همراهــی کــرد و نیــز  ایــن اب
در هنــگام بازگشــت مســیح، او را حمــل خواهــد کــرد. ایــن ابــر جــالل به 
ــره  ــه آن خی ــی کــه ب ــرای آنان ــد ب ــده اســت کــه می توان ــدری خیره کنن ق
ــور  ــت همانط ــود؛ درس ــان ش ــت دادن بینایی ش ــث از دس ــوند باع می ش

ــس رســول در راه دمشــق رُخ داد. ــرای پول کــه ب
در زمــان کتاب مقــدس، وقتــی جــالل خداونــد در ُپــری آن ظاهــر 
ــت و  ــد، وحش ــاهد آن بودن ــه ش ــانی ک ــرای کس ــل آن ب ــد، حاص می ش
تــرس بــود. ولــی ایــن ابــر جــالل، در کتاب مقــدس، تنهــا شــیوة نمایــش 
ــۀ ســوزان، ســتون  ــد بوت ــر مانن ــرق دیگ ــه ط ــود. او ب ــد نب حضــور خداون
ــتند،  ــدار گش ــت پدی ــه در روز پنتیکاس ــش ک ــای آت ــش، و زبانه ه آت
ــه  ــاس کوچــک، جــالل او در هم ــه مقی ــرده اســت. ب ــی ک ــود را متجل خ
ــاند،  ــوان آن را پوش ــت. نمی ت ــده اس ــش داده ش ــان نمای ــر زم ــا و در ه ج
ــت  ــن اس ــانیم. ممک ــم بپوش ــید را نمی توانی ــور خورش ــه ن ــور ک همانط
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ــی بــه دفعــات،  ــر پوشــانده شــود و یــا حت خورشــید توســط الیــه ای از اب
ــور  ــال ن ــی کام ــن پدیده های ــا چنی ــد، ام ــاق افت ــیدگرفتگی اتف خورش

خورشــید را نمی پوشــانند.
ــف درک جــالل خــدا  ــرای توصی ــک« ب ــا »عین ــز« ی ــال »لن ــون از مث کال
اســتفاده کــرد. او در مــورد عینــک ایمــان صحبــت کــرد کــه ایمانــداران 
ــن  ــه جش ــود را ب ــمان خ ــته و چش ــر را نگریس ــر از ظاه ــط آن فرات توس

ــد. ــوف می کنن ــت معط ــح اس ــا واض ــه در آنج ــدا ک ــالل خ ج
ــد  ــم دارن ــه چش ــد ک ــت می کن ــانی صحب ــورد کس ــدس در م کتاب مق
ــه حــس  ــا بشــنوند. ایــن جمــالت راجــع ب ــد ت ــا ببیننــد و گــوش دارن ت
ــت و  ــذر از ظلم ــوان گ ــورد ت ــه در م ــتند بلک ــی نیس ــنوایی معمول ش
صداهــای ناهنجــار گنــاه و دیــدن و شــنیدن حقیقــت هســتند. بــا تولــد 
ــم  ــه راســتی، آنچــه کــه می بینی ــا ب ــاز می شــوند ت ــا ب ــازه، چشــمان م ت
ــم  ــنویم را درک کنی ــه می ش ــه ک ــتی، آنچ ــه راس ــم و ب ــاهده کنی را مش

ــود. ــر می ش ــا بزرگت ــد م ــا رش ــت، ب ــن ظرفی ــس 4: 12(. ای )مرق
ــرای ســرگرمی، در کالس هــای طراحــی و نقاشــی بــا  چنــد ســال پیــش ب

رنــگ روغــن شــرکت کــردم.
کار آماتــور مــن، زینت بخــش دیــوار هیــچ نمایشــگاه هنــری نخواهــد بود. 
ــش  ــزان پی ــون و خطــا در ایــن ســرگرمی، افتــان و خی ــا روش آزم مــن ب
ــه  ــود کــه ب ــه مــن گفتــه شــده ب ــری، ب ــۀ یادگی ــم. در مراحــل اولی می رفت
دنیــای اطرافــم بــه شــکلی متفــاوت نــگاه کنــم. مــن یــاد گرفتــم کــه بــه 
ــل  ــم. قب ــم تــا رنگ هــا و بافــت اشــیا را ببین تفــاوت ســایه ها دقــت کن
ــان می گذشــتم،  ــراف خیاب ــان اط ــار درخت ــی از کن از ایــن تمرین هــا، وقت
ــگاه  ــان ن ــه درخت ــی ب ــک، وقت ــا این ــدم. ام ــا را می دی ــط درخت ه فق
ــده در  ــاد ش ــای ایج ــه و رنگ ه ــب تن ــت عجی ــه باف ــم، متوج می کن
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ــا مــن  ــد. ام ــتم. ایــن تفاوت هــا همیشــه آنجــا بودن برگ هــای آنهــا هس
هرگــز متوجــه آنهــا نبــودم. هــر یــک از ایــن ســایه ها، روش خــاص خــود 

ــراز جــالل خداونــد دارد. ــرای اب را ب
ــال  ــه دنب ــم، ب ــا می زنی ــایر هنره ــی و س ــه نقاش ــت ب ــا دس ــی م وقت
ــق  ــیار عمی ــی بس ــی، موضوع ــوِد زیبای ــف خ ــتیم. تعری ــا هس زیبایی ه
ــق اســت. انتظــام فلســفه، شــامل  ــز و دقی ــی بحث برانگی اســت. موضوع
ــن  ــال تعیی ــه دنب ــه ب ــت ک ــود اس ــِی خ ــای زیبا شناس زیرمجموعه ه
ــی  ــب زیباشناس ــی، مکات ــر تاریخ ــت. از نظ ــرای زیبایی س ــی ب معیارهای
ــیده اند  ــه ایــن نتیجــه رس ــیاری ب ــد. بس ــت بوده ان ــم در رقاب ــا ه ــادی ب زی
کــه قوانینــی بــرای زیبایــی وجــود ندارنــد، و صرفــا بســته بــه طــرز تفکر 
ــش  ــی پی ــا حت ــه قدمــت ارســطو، و ی ــی دیگــر ب اشــخاص اســت. بعض
ــانی کــه  ــد. کس ــی بودن ــی زیبای ــوای خارج ــود محت ــه وج ــد ب از او، معتق
زیبایــی را امــری ذهنــی می پندارنــد، بــه شــعار »زیبایــی در چشــم بیننــدة 
ــح  ــا ترجی ــه ذوق و ی ــی را ب ــر، زیبای ــن ام ــد. ای ــاه می برن ــت« پن آن اس
ــن  ــتنی. بدی ــف بس ــای مختل ــد طعم ه ــد، مانن ــل می ده ــخص تقلی ش
ــرای  ــه نظــر می رســد، می توانــد ب ــا ب ــرای شــخصی زیب ــب، آنچــه ب ترتی

ــری زشــت باشــد. دیگ
از طرفــی دیگــر، بعضــی مکاتــب فکــری، ســعی کرده انــد تــا معیارهایــی 
ــی  ــال، متفکرین ــرای مث ــد. ب ــی بیابن ــنجش زیبای ــرای س ــت ب ــل روی قاب
ماننــد ارســطو، آکوینــاس، و ادواردز زیبایــی را بــر اســاس تناســب، تقــارن، 
ــد. پیچیدگــی  ــوارد مشــابه آن مشــاهده کرده ان ــی، و م پیچیدگــی، هارمون
ــه  ــا اینک ــد. ب ــاره می کن ــش اش ــی اجزای ــه زیبای ــای آن، ب ــارن بخش ه تق
ســادگی هــم می توانــد بــه عنــوان زیبایــی پذیرفتــه شــود، اغلــب هارمونِی 
ــاوت  ــا تف ــد. م ــاره می کن ــی اش ــه زیبای ــه ب ــت ک ــِی بخش هاس پیچیدگ
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بیــن آدمک هــای چوبــی و اجــزای بــدن انســان را کــه در کارهــای میــکل 
ــاوت  ــن، تف ــم. همچنی ــت، می دانی ــده اس ــیده ش ــر کش ــه تصوی ــژ ب آن
ــو  ــا یــک انگشــت خــود، »ســتارة کوچول ــن نوازندگــی کودکــی کــه ب بی
ــرتی،  ــه در کنس ــو ک ــدة پیان ــک نوازن ــوازد و ی ــزن« را می ن ــمک ب چش

ــم. ــوازد را می دانی ــوون می ن ــمارة 4 بته ــمفونی ش س
ــود،  ــدار می ش ــزرگ پدی ــیقی های ب ــزرگ و موس ــای ب ــه در هنره آنچ
ــی نمی شــود.  ــه ایــن آســانی کهنــه و قدیم عمــق ابعــاد آن اســت کــه ب
بــرای مثــال، بــه تفــاوت بیــن »عیســی، شــادی اشــتیاق انســان« ســاختۀ 
سباســتین بــاخ، و یکــی از آهنگ هــای معــروف دورة معاصــر بیاندیشــید. 
بعضــی از موســیقی ها چندیــن ســال دوام می آورنــد، ولــی اغلــب 
ــرای مثــال، شــما شــش ســاعت مــدام  آنهــا عمــری کوتــاه دارنــد. اگــر، ب
پــای آهنگــی نشســته و بــه آن گــوش دهیــد، بــه احتمــال زیــاد خســته 
ــا  ــر ب ــه اگ ــی ک ــت. در صورت ــد رف ــر خواه ــان س ــوید و حوصله ت می ش
ــۀ او  ــد، قطع ــوش دهی ــاخ گ ــاهکار ب ــه ش ــداوم ب ــورت م ــه ص ــت و ب دق
ــی آن  ــت و پیچیدگ ــه ظراف ــتر متوج ــود، بیش ــنیده ش ــتر ش ــه بیش هرچ

می شــود.  شــگفت انگیزتر  و  می شــوید 
ــم،  ــت می کن ــی صحب ــال آمریکای ــی فوتب ــورد زیبای ــه در م ــی ک گاه
ــوان  ــه می ت ــتم. چگون ــب هس ــب و غری ــد کــه عجی ــر می کنن ــردم فک م
ادعــا کــرد کــه در چیــزی خشــن و بــدوی، زیبایــی نهفتــه باشــد؟ مــن از 
تماشــای ورزشــکاران ورزیــده ای کــه در اوج رشــتۀ ورزشی شــان هســتند و 
بــا هــم همــکاری می کننــد تــا حرکتــی را اجــرا کننــد صحبــت می کنــم. 
یــازده بازیکــن در یــک طــرف تــوپ، هــر یکــی وظیفــۀ مشــخصی را بــر 
دوش دارنــد تــا حرکتــی را کــه در ذهــن دارنــد اجــرا کــرده و تــوپ را چنــد 
متــر جلــو ببرنــد. در حالــی کــه یــازده بازیکــن دیگــر در جهــت مخالــف 
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ــم  ــروی تی ــع پیش ــا مان ــتند ت ــالش هس ــد در ت ــورت متح ــه ص ــوپ، ب ت
ــبیه  ــی ش ــه طریق ــی ب ــال آمریکای ــرکات فوتب ــرای ح ــوند. اج ــف ش حری
ــگ.  ــرکات ناهماهن ــه ح ــت و ن ــم اس ــد نظ ــه نیازمن ــت ک ــتر اس ارکس
ــه هــم می خــورد، تــوپ خــراب می شــود و یــا  ــازی ب ــی کــه نظــم ب زمان

ــود. ــی می ش ــالح خنث ــه اصط ب
در همــۀ اینهــا، هنــر و یــا ورزش، زیبایــی وجــود دارد کــه اشــاره ای عمیــق 
ــی قدوســیت خــدا اشــاره  ــه زیبای ــق بارهــا ب ــات دارد. عهــد عتی ــه االهی ب
ــر  ــرد، ب ــی ک ــارون طراح ــرای ه ــد ب ــه خداون ــی ک ــی لباس ــد. حت می کن
ــه جهــت عــزت و زینــت« )خــروج 28: 2(.  ــر داللــت می کنــد. »ب ایــن ام
ایــن اشــارات بیانگــر ایــن موضــوع هســتند کــه رابطــۀ مشــخصی بیــن 
ــوع کــه  ــن موض ــه ای ــود ب ــر خ ــا در فک ــود دارد. م ــی وج ــدوس و زیبای ق
ــود دارد،  ــه ای وج ــیت رابط ــتی و قدوس ــی، راس ــیت و نیکوی ــن قدوس بی
ــۀ ایــن  ــه از ســه پای ــی تنهــا دو پای ــا راســتی و نیکوی ــم. ام خــو گرفته ای

ــی اســت.  ــی هســتند. پایــۀ ســوم آن زیبای صندل
ــۀ  ــود دارد و هم ــومی وج ــت س ــدس، فضیل ــته بندی های کتاب مق در دس
ــد.  ــیت خــدا اشــاره می کنن ــه قدوس ــود و ب ــر از خ ــه فرات ــل ب ــن فضائ ای
ایــن مثلــث متشــکل از نیکویــی، راســتی، و زیبایــی اســت. بیاییــد هــر 

ــم. یــک را بررســی کنی
ــد  ــزی بودن فالســفۀ باســتان ماننــد افالطــون و ارســطو در جســتجوی چی
ــر  ــی دیگ ــه عبارت ــا ب ــوم« )Summum bonum( ی ــامِم بون ــه »س ک
ــه  ــا را ب ــه آنه ــود ک ــتجو ب ــن جس ــد. همی ــی« می خواندن ــن زیبای »برتری
ســمت پذیــرش خــدا هدایــت کــرد. بــه روش خودشــان، آنهــا بــر الفبــای 
ــوِد  ــی در خ ــن نیکوی ــد کــه برتری ــی شــهادت می دادن ــان کتاب مقدس ایم
ــرای او  ــاری ب ــت، و معی ــوی معیارهاس ــود. او الگ ــت می ش ــد یاف خداون
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وجــود نــدارد. ریشــۀ هــر چیــز نیکویــی در او و در خصوصیــات او یافــت 
ــه  ــت، ب ــه نیکوس ــت، و هرچ ــۀ نیکویی هاس ــمۀ هم ــود. او سرچش می ش
ــکار  ــد از اف ــه خداون ــی ک ــا، زمان ــد. تنه ــه او اشــاره می کن ــود، ب ــۀ خ نوب
ــه و  ــبت گرایی پذیرفت ــار نس ــه رفت ــت ک ــود اس ــو می ش ــان ها مح انس
ــار،  ــتر از رفت ــبت گرایی بیش ــی نس ــرد. ول ــرار می گی ــتقبال ق ــورد اس م
ــکی  ــزی می کنــد. داستایوفس ــی را پایه ری ــار اســت کــه بی خدای ضــد رفت
بــود کــه اعــالم کــرد »اگــر خدایــی وجــود نــدارد، پــس همــه چیــز مجــاز 
ــی ای  ــچ نیکوی ــی، هی ــی غای ــدون نیکوی ــه ب ــود ک ــه ب ــت.« او متوج اس
ــی  ــار نیکوی ــه معی وجــود نخواهــد داشــت. همــۀ »نیکویی هــا« نســبت ب

ــوند. ــنجیده می ش ــدا س ــی خ غای
ــوم  ــدا مفه ــی خ ــب نیکوی ــا در قال ــۀ نیکویی ه ــه هم ــوری ک همانط
ــتی خــدا قضــاوت  ــار راس ــه معی ــبت ب ــم نس ــتی ه ــۀ راس ــد، هم می یاب
ــا هرآنچــه کــه راســتی  ــه تنه ــف واالی راســتی اســت. ن ــود. او مؤل می ش
ــز  ــخصیت او نی ــدة ش ــه منعکس کنن ــود، بلک ــاری می ش ــت از او ج اس
هســت. االهیدانــان پیشــین متوجــه بودنــد کــه همــۀ راســتی ها، راســتی 
ــه  ــمه یافت ــاال سرچش ــت، »از ب ــتی هس ــه راس ــتند و هرچ ــد هس خداون
ــد  ــتقل از خداون ــتی مس ــچ راس ــه هی ــت ک ــدان معناس ــن ب ــت.« ای اس
ــض  ــت را نق ــده اس ــتی نامی ــد راس ــه خداون ــه ک ــد آنچ ــوده و نمی توان نب
ــد.  ــه داده ان ــتی ارائ ــورد راس ــی در م ــای مختلف ــفه، نظریه ه ــد. فالس کن
ماندگارتریــن آنهــا، نظریــۀ وابســتگِی راســتی اســت کــه موضــوع راســتی 
ــا ایــن تعریــف  ــی می کنــد. مشــکلی کــه ب ــه حقیقــت معن را وابســته ب
وجــود دارد ایــن اســت کــه مــردم تعاریــف متفاوتــی از راســتی دارنــد. ایــن 
ــرای  ــی؟« ب ــد چــه کس ــه می پرســد: »راســتی از دریچــۀ دی بحــث در ادام
ــۀ بحــث،  ــوم اولی ــه مفه ــد ب ــم، بای ــرف کنی ــکل را برط ــن مش ــه ای اینک
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جملــۀ »از دیــد خداونــد« را اضافــه کنیــم. بــا ایــن تفاســیر، جملــۀ مــا بــه 
»راســتی آن چیــزی اســت کــه از دیــد خداونــد بــا حقیقــت مرتبط اســت« 
تبدیــل می شــود. دیــد خداونــد از راســتی کامــل اســت. او همــه چیــز را 
ــد،  ــا را می دان ــۀ حقیقت ه ــاختار هم ــد. س ــت می بین ــر ابدی از نقطه نظ
ــوف  ــدس مکش ــه او در کتاب مق ــرد را. آنچ ــت و ُخ ــای درش حقیقت ه
می کنــد، موافــق و همســو بــا آن چیــزی اســت کــه در طبیعت مکشــوف 
ــا  ــد ب ــم بای ــرا می گیری ــت ف ــۀ طبیع ــا از مطالع ــه م ــت. آنچ ــرده اس ک
ــن  ــردوی ای ــد. ه ــت کن ــم مطابق ــض می آموزی ــۀ فی ــه از مطالع آنچ
حوزه هــا بــه خداونــد تعلــق دارنــد. خداونــد خالــق ســردرگمی نیســت. او 
نمی توانــد دروغ و یــا ســخنان ضــد و نقیــض بگویــد. ایــن معنــای همــان 
ایــده ای اســت کــه تمــام حقیقــت در راس آن قــرار دارد. ایــن بــدان معنــی 
ــض،  ــح باشــد و تناق ــا تناقــض در صل ــد ب ــد می توان ــت کــه خداون نیس
راســتی او را آلــوده نکنــد. راســتی خداونــد، راســتی مقــدس اســت. راســتی 
ــمۀ  ــه او سرچش ــی ک ــد. از آنجای ــس می کن ــخصیت او را منعک او،  ش
ــی  ــد. از آنجای ــه او اشــاره می کنن ــۀ راســتی ها ب ــۀ راستی هاســت، هم هم
ــدس  ــتی ها مق ــۀ راس ــد، هم ــاره می کنن ــه او اش ــتی ها ب ــۀ راس ــه هم ک
ــزی اســت کــه باعــث می شــود دروغ  هســتند. قدوســیت، راســتی آن چی
و ناراســتی شــیطانی شــود، چــون دیــد صحیــح مــا از شــخصیت خــدا را 

ــد. ــدوش می کن مخ
ــی ریشــه در شــخصیت خداونــد  درســت همانگونــه کــه راســتی و نیکوی
ــود  ــه دارد. خ ــخصیت او ریش ــز در ش ــی نی ــه زیبای ــه همانگون ــد، ب دارن
خداونــد بســتر تمــام اتحادهــا و تنوع هــا، ســادگی و پیچیدگی هــا 
ــی،  ــه َکج ــت. در او ن ــب اس ــم و متناس ــتوار، منظ ــتی او اس ــت. هس اس
ــدای  ــچ ص ــدای او هی ــود. ص ــت نمی ش ــتی یاف ــه زش ــی، و ن ــه بی نظم ن
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ناهماهنــگ و ناهنجــاری را تاییــد نمی کنــد. عمــل او نظــم و هماهنگــی 
ــانی  ــی و پریش ــردرگمی، بی نظم ــارز س ــخصۀ ب ــردرگمی. مش ــه س دارد ن
اســت و غیــر عقالنــی ظهــور می کنــد. زیبایــی خداونــد معقــول و زیبایِی 
خردمنــد اســت کــه در وجــودش ِخــرَد کامــل و نظــم مطلــق هســت. بــه 
ــان  ــه هم ــد، ب ــهادت می ده ــات ش ــن کیفی ــر ای ــی ب ــه زیبای ــدازه ای ک ان
ــو )شــاعر(، متوجــه  ــن پ ــز شــهادت می دهــد. اِدگار آل ــر خــدا نی ــدازه ب ان
بــود کــه زیبایــی بُعــدی واال دارد کــه بُعــدی غیــر عقالنــی نیســت بلکــه 
فراتــر از عقــل اســت. بدیــن معنــی کــه زیبایی، بــا اینکــه عقل را بــه کار 
ــی  ــدا می کنــد. زمان ــر از محــدودة ادراک گســترش پی ــه فرات ــرد، ب می گی
ــا  ــن م ــم، روح و ذه ــرار می گیری ــری ق ــر« کاری هن ــا »تحــت تاثی ــه م ک
توســط حســی نیرومنــد، تحــت تاثیــر قــرار می گیــرد. بــرای قدردانــی از 

ــیم. ــا باش ــۀ زیبایی ه ــاِر واالی هم ــدردان معم ــد ق ــی بای زیبای
 ens( االهیدانــان قــرون وســطا از واژة التیــن اِنــس پِرفِکتیســموس
ــد.  ــرار دادن خــدا اســتفاده می کردن ــرای خطــاب ق perfectissimus( ب
ــا،  ــرد. در اینج ــه ک ــود« ترجم ــن وج ــوان »کامل تری ــه را می ت ــن جمل ای
االهیدانــان از واژه ای اســتفاده کرده انــد کــه می توانــد اندکــی منحرف کننــده 
ــت،  ــود اس ــن وج ــی کامل تری ــا کس ــزی ی ــم چی ــه بگویی ــد. اینک باش
مشــمول یــک افزونگــی اســت. کاملیــت واقعــی پیــرو درجــات نیســت. 
چیــزی کــه حقیقتــا از همــۀ جوانــب کامــل اســت نمی توانــد بــه ســمت 
کامل تــر و یــا کامل تریــن شــدن ارتقــا پیــدا کنــد. مــا اینطــور صحبــت 
ــادت  ــل ع ــای ناکام ــا چیزه ــتن ب ــر و کار داش ــه س ــون ب ــم، چ می کنی
ــی چیزهــای  کرده ایــم. چیزهــای ناکامــل می تواننــد ارتقــا پیــدا کننــد، ول
کامــل نمی تواننــد. گفتــن اینکــه خــدا کامــل اســت باید بــرای ما بســنده 
ــرای بیــان کاملیــت  باشــد. پــس چــرا االهیدانــان از صفــت عالی تریــن ب
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ــا در  ــل آنه ــد در تمای ــوال بای ــن س ــد؟ پاســخ ای ــد اســتفاده کرده ان خداون
تاکیــد بــر کاملیــت خــدا بــه صــورت شــفاف کــه هرگونــه امــکان بــرای 
ادعــای نقصــان در کاملیــت شــخصیت خداونــد را از بیــن ببرنــد، بیابیــم.

ــرد. قــدرت او کامــل  ــر می گی ــت خداونــد همــۀ صفــات او را در ب کاملی
ــچ ضعــف و امــکان ضعــف در او یافــت نمی شــود. دانــش و  اســت، هی
ــی مطلــق اســت، بلکــه دانــای مطلــق و کامــل  ــی او نــه تنهــا دانای دانای
ــه  ــال اینک ــا احتم ــد و ی ــد ندان ــه خداون ــدارد ک ــود ن ــزی وج ــت. چی اس
ــروزی،  ــان ام ــی از االهیدان ــدارد. بعض ــود ن ــرد وج ــاد بگی ــزی را ی او چی
ــی کننــد.  ــودن خداونــد را محــدود معرف کوشــیده اند کــه دانــای مطلــق ب
آنهــا ادعــا می کننــد کــه خداونــد هرآنچــه کــه ممکــن اســت را می دانــد، 
ولــی تــوان دانســتن بعضــی از چیزهــا را نــدارد، بــه خصــوص تصمیمــات 
ــدود،  ــق مح ــای مطل ــی، دان ــتند را. ول ــه دارای ارادة آزاد هس ــی ک عوامل
ــم نیســت. ایــن دیــدگاه دانــای مطلــق  دانــای مطلــق نیســت. کامــل ه
محــدود، دانایــِی مطلــِق مقــدِس خداونــد را از او ســلب می کنــد. محبــت 
ــض او - هرآنچــه کــه او هســت - کامــل اســت.  ــد، خشــم او، فی خداون
او نــه تنهــا کامــل اســت، بلکــه ابــدی و تغییرناپذیــر هــم هســت. هیــچ 
بُرهــه ای از زمــان وجــود نــدارد کــه او کامــل نبــوده باشــد، و امــکان نــدارد 
کــه خداونــد در آینــده بــه ســمت نوعــی َعــدم کاملیــت بلغــزد. آنچــه بــا 
خداونــد بــوده اســت، تــا ابــد بــه همــان شــکل خواهــد بــود. کاملیــت او 

ــد. ــدا کن ــر پی ــد تغیی ــر اســت و نمی توان تغییرناپذی
ــرزة آتــش،  ــا ل ــد و ب ــا لرزانن ــتند. آنه ــر هس ــایه های داخــل غــار متغی س
روشنایی شــان تغییــر می کنــد. بــرای تعمــق در قدوســیت و گام 
برداشــتن در جهــت کســب معرفتــی فراتــر از تمرکــز بــر مخلوقــات، الزم 
ــی کــه ســاخته ایم خــارج شــویم و در روشــنایی ُپرجــالل  اســت از غارهای
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ــم. ــد راه روی ــیت خداون قدوس

اجازه دهیم تا قدوسیت خدا،زندگی های مان را لمس کند.
در حالــی کــه بــه آنچــه دربــارة قدوســیت خــدا آموختیــد و دوبــاره کشــف 
ــه  ــد. از دفترچ ــخ دهی ــواالت پاس ــن س ــه ای ــد، ب ــر می کنی ــد فک کردی
ــا  ــا ب ــتن آنه ــان گذاش ــا در می ــخ های تان ی ــت پاس ــرای ثب ــتی ب یادداش

ــد. یــک دوســت اســتفاده کنی
ــر  ــق طبیعــت ب ــود را از طری ــد خ ــری کــه خداون ــوارد اخی ــی از م 1. یک

ــد. ــرح دهی ــرده اســت را ش شــما مکشــوف ک
2. در چه حاالتی ما طبیعت را به جای خداوند می پرستیم؟

3. چگونــه چیزهــای نیکــو، راســتین، و زیبــا، قدوســیت خــدا را منعکــس 
می کننــد؟

4. چگونه خداوند را در قدوسیت او خواهیم پرستید؟
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مكان و زمان مقدس
کجا، به جز زمان حال

می شود »ابدی« را مالقات کرد؟

سی. اس. لوییس
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ــوف   ــر فیلس ــهور، اث ــنامۀ مش ــن نمایش ــدارد. ای ــود ن ــی وج راه خروج
ــم  ــه جهن ــبت ب ــدگاه او نس ــارتر، دی ــل س ــوی، ژان ُپ ــتی گرای فرانس هس
ــی کــه راه  ــتند، جهان ــران هس ــم دیگ ــید؛ کــه جهن ــر می کش ــه تصوی را ب
ــف  ــرای توصی ــت ب ــن اس ــوان ممک ــن عن ــت. همی ــی از آن نیس خروج
دیــدگاه فرهنــگ معاصــر مــا در مــورد جهــان اســتفاده شــود. مــا نســلی 
ــاس  ــم. احس ــه دام افتاده ای ــر، ب ــان حاض ــا و در زم ــه در اینج ــتیم ک هس
مــا ایــن اســت کــه بــه آســمان و عالــم بــاال دسترســی نداریــم. بــه نظــر 
ــرده  ــا را از عرصــۀ مقــدس جــدا ک ــر، م می رســد کــه شــکافی عبورناپذی
ــی  ــه بی خدای ــان ب ــی زندگی م ــا هســتیم؛ گوی ــه فن ــا محکــوم ب اســت. م

ــر شــده اســت. زنجی
ــفر  ــال س ــی در ح ــم، فضاپیمای ــالت را می نویس ــن جم ــه ای ــی ک در حال
ــر و  ــرای تعمی ــا، ب ــن فضاپیم ــل ای ــوردان داخ ــت. فضان ــا اس ــه فض ب
ــان ها  ــری را از کهکش ــر بی نظی ــه تصاوی ــل، ک ــکوپ هاب ــای تلس ارتق
ــه،  ــد. در نتیج ــفر می کنن ــا س ــه فض ــد، ب ــال می کن ــن ارس ــه زمی ب
ستاره شناســان بــرای اصالحــات جدیــد در الگوهــای کیهان شناســی 
ــود را  ــور خ ــد حض ــای جدی ــی از داده ه ــد. انبوه ــالش می کنن ــود ت خ
ــوز  ــند. هن ــاد می کش ــح فری ــرای توضی ــد و ب ــل می کنن ــا تحمی ــر م ب
ــه جهــان پایــدار را حفــظ  تعــداد کمــی از دانشــمندان نگاهــی قدیمــی ب
ــا،  ــان م ــترش جه ــر گس ــی ب ــا شــواهدی مبن ــه ای کــه ب ــد؛ نظری می کنن

ــود. ــته می ش ــار گذاش کن
ــاوری  ــم دادارب ــه اس ــد ب ــی جدی ــور مذهب ــاهد ظه ــم، ش ــرن هجده ق
)Deism( بــود کــه نمایانگــر ســازش بین خداباوری کالســیک مســیحی 
و طبیعت گرایــی الحــادی بــود. توضیــح مــورد عالقــۀ داداربــاوران، داســتان 
ــه می دانســتند کــه  ــود. آنهــا خــدا را علــت اولی اســتعاره ای ساعت ســاز ب
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ــد.  ــازد، آفری ــاعت را می س ــه س ــازی ک ــد ساعت س ــت مانن ــان را درس جه
ــا  ــاز فنره ــه ساعت س ــه ک ــه همانگون ــت ک ــن اس ــاوران ای ــم داداب تجس
ــاخت  ــت س ــد و در نهای ــرار می ده ــود ق ــای خ ــا را در ج و چرخ دنده ه
ســاعتی را بــه اتمــام می  رســاند کــه قــادر اســت بــا نیــروی نهفتــه در خود 
عمــل کنــد، خــدا نیــز، بزرگتریــن طــراح و ســازندة جهــان، جهــان را آفرید 
ــی  ــن مکانیک ــا قوانی ــان ب ــا جه ــب برداشــت ت ــه عق ــی ب ــپس قدم و س
خــودش بــه چرخــۀ خــود ادامــه دهــد. آنهــا معتقــد بودنــد کــه خــدا جهــان 
را بــه شــکل سیســتمی بســته آفریــده و خــود او تــا ابــد از چرخــۀ آن دور 
باقــی خواهــد مانــد. داداربــاوران نــه بــه مشــیت االهــی معتقدنــد، نــه بــه 

تعالیــم مقــدس از بــاال، و نــه بــه احتمــال رابطــۀ معنــی دار از پاییــن.
ــرای  داداربــاوری بــه عنــوان مذهبــی مانــدگار، دوام چندانــی نداشــت. نــه ب
ــان  ــرای طبیعت گرای ــه ب ــود و ن ــش ب ــیک رضایت بخ ــتان کالس خداپرس
ــت  ــا اهمی ــد. ام ــو ش ــه مح ــرعت از عرص ــه س ــن ب ــخت. بنابرای سرس
ــورد  ــرد. م ــق مشــاهده ک ــوان آن را از دو طری ــدگاری داشــت کــه می ت مان
ــر  ــی ب ــر کوچک ــاوری ماننــد تصوی ــا وجــود اینکــه دادارب اول ایــن کــه، ب
رادار تاریــخ بــود، امــا ایــن تصویــر دقیقــا زمانــی ظاهــر شــد کــه ایــاالت 
ــاوری در زمــان اعــالم  ــود. دادارب متحــدة آمریــکا در مراحــل شــکل گیری ب
ــی تــا حــدودی  ــود، و حت ــون اساســی رایــج ب اســتقالل و شــکل گیری قان
ــم  ــاوران را ه ــی دادارب ــن طبیع ــان، قوانی ــنتی در آن زم ــیحیت س مس

ــود. پذیرفتــه ب
دومیــن تاثیــری کــه داداربــاوری بــه جــا گذاشــت ایــن بــود کــه اعتقــاد به 
جهانــی مکانیکــی و بســته کــه جایــی بــرای تعالیــم االهــی نمی گذاشــت 
را تعلیــم داد. بــا اینکــه مــدت زیــادی از زمــان از بیــن رفتــن داداربــاوری 
ســپری شــده اســت، دیــدگاه آن دربــارة جهــان هنــوز در بیــن مــردم وجــود 
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ــن  ــا قوانی ــی ب ــه جهان ــا، ب ــان م ــردم در فرهنــگ و زم دارد. بســیاری از م
ــۀ  ــد. هم ــاد دارن ــد، اعتق ــاعت کار می کن ــابه س ــه مش ــی ک ــت طبیع ثاب
رخدادهــا ســخت در طبیعــت ریشــه دارنــد، و خداونــد دخالتــی نــدارد مگر 
اینکــه دور ایســتاده و تنهــا تماشــاگر رخدادهــای انســانی باشــد. در جامعۀ 
مــا، مذهــب بــه نوعــی شــیوة درمانــی بــرای افــرادی کــه بــا رویارویــی بــا 
مســائل دشــوار زندگــی مشــکل دارنــد، محــدود شــده اســت. حالت مــان 
تنهــا، وجــودی کفرآمیــز اســت، بــدون هیــچ مفهومــی از حضــور قــدوس.

ــوق  ــوی ماف ــه س ــا دری ب ــه و ی ــتجوی دریچ ــه در جس ــردم همیش ــا م ام
ــی  ــرز بی خدای ــال آســتانه ای هســتیم کــه مــا را از م ــه دنب بوده انــد. مــا ب
ــی کــه  ــرای عرصــه و مکان بــه ســمت قــدوس هدایــت کنــد. جســتجو ب

مقــدس باشــد. 
ــرن  ــی ق ــن مذهب ــی از مورخی ــاد )Mircea eliade(، یک ی ــیا اِل مرس
ــورد ایــن جســتجو، در کتــاب خــود »مقــدس و نامقــدس«  بیســتم، در م
)The sacred and the profane( نوشــته اســت. اِلیــاد تاکیــد 
ــاد  ــدس ایج ــال نامق ــودی کام ــته ایم وج ــز نتوانس ــا هرگ ــه م ــد ک می کن
ــانی  ــد، »انس ــم. او می گوی ــر ببری ــه س ــق ب ــی مطل ــم و در بی خدای کنی
کــه زندگــی بی خدایــی را برگزیــده اســت، بــه هــر درجــه ای کــه جهــان را 
نامقــدس کــرده باشــد، هرگــز موفــق نمی شــود رفتارهــای مذهبــی را کامال 
ــری  ــه طــور عالج ناپذی ــی رســد کــه انســان ب ــه نظــر م ــرد.« ب ــن بب از بی
ــی  ــال مکان ــه دنب ــته، ب ــی بس ــی در محــدودة جهان ــی« اســت. حت »مذهب
ــا درد یــک خــالء را  ــه متعــال باشــد. م ــی او ب اســت کــه محــل دسترس
ــاد  ــدوس فری ــا ق ــدن ب ــر ش ــرای ُپ ــه ب ــم ک ــاس می کنی ــود احس در خ

ــتیم. ــدس هس ــکان مق ــتیاق م ــا در اش ــد. م می کش
در برخــورد موســی بــا خــدا در بیابــان، او آســتانۀ ورود بــه فضــای مقــدس 
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را تجربــه کــرد:

ــرد؛  ــبانی می ک ــان را ش ــرون، کاهــن مدی ــود، یت ــدر زن خ ــۀ پ ــی گل موس
ــل اهلل باشــد  ــه جب ــب ک ــه حوری ــد و ب ــرا ران ــرف صح ــدان ط ــه را ب و گل
ــر وی ظاهــر  ــان بوتــه ای ب آمــد. و فرشــتۀ خداونــد در شــعلۀ آتــش از می
شــد. و چــون او نگریســت، اینــک آن بوتــه بــه آتــش مشــتعل اســت امــا 
ســوخته نمی شــود.  و موســی گفــت: ”اکنــون بــدان طــرف شــوم، و ایــن 

ــرا ســوخته نمی شــود.“  ــه چ ــم، کــه بوت ــر غریــب را ببین ام
ــرای دیــدن مایــل بــدان ســو می شــود، خــدا از  چــون خداونــد دیــد کــه ب

میــان بوتــه بــه وی نــدا درداد و گفــت: ”ای موســی! ای موســی!“ 
گفت: ”لبیک.“ 

ــرون  ــت بی ــود را از پای های ــن خ ــا، نعلی ــک می ــا نزدی ــن ج ــت: ”بدی گف
کــن، زیــرا مکانــی کــه در آن ایســتاده ای زمیــن مقــدس اســت.“ و گفــت: 
”مــن هســتم خــدای پــدرت، خــدای ابراهیــم، و خــدای اســحاق، و خــدای 
یعقــوب.“ آنــگاه موســی روی خــود را پوشــانید، زیــرا ترســید کــه بــه خــدا 

بنگــرد )خــروج 3: 6-1(

ــۀ  ــه فاصل ــد ک ــر می کن ــی ام ــه موس ــدا، او ب ــی خ ــۀ تجل ــن تجرب در ای
خــود را از نزدیکــی زیــاد بــه حضــورش حفــظ کنــد. موســی اجازه نداشــت 
ــر کــرد کــه کفش هایــش را در  ــاد نزدیــک شــود. ســپس خــدا ام کــه زی
ــم کــه رابطــه ای  ــی دیدی ــای اشــعیای نب ــورد روی ــان در م آورد. در بحث م
بیــن پوشــاندن پــای ســرافین و در آوردن کفش هــای موســی از پاهایــش 
وجــود دارد. در هــر دو مــورد، پاهــا، نشــانگر مخلــوق بــودن هســتند. بــه 
ــش را درآورد  ــه کفش های ــود ک ــده ب ــه ش ــی گفت ــه موس ــورت، ب ــر ص ه
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ــود.  ــود. موســی وارد مــکان مقــدس شــده ب ــی مقــدس ب چــون او در مکان
ــدس  ــرز نامق ــوزان، او از م ــۀ س ــمت بوت ــه س ــیرش ب ــه ای از مس در نقط
بــه ســمت مقــدس عبــور کــرده بــود. در قالــب مخلوقــی ســقوط کــرده، 
موســی خــود، نامقــدس بــود. بــا ایــن حــال او بــر روی مکانــی کــه حــال، 

مقــدس شــده بــود قــدم گذاشــته بــود.
ــور  ــل حض ــه دلی ــود، ب ــتاده ب ــر آن ایس ــی ب ــه موس ــی ک ــکان مقدس م
ــی  ــچ تفاوت ــن در آن نقطــه هی ــود. ســاختار زمی ــد، مقــدس شــده ب خداون
ــی  ــه ذات ــن نقط ــدس ای ــات مق ــت. خصوصی ــرا نداش ــی صح ــا مابق ب
ــوری  ــط حض ــدان معناســت کــه توس ــن ب ــود. ای ــی ب ــود، بلکــه خارج نب
ــه  ــا رخ داد، برگرفت ــه در آنج ــدادی ک ــود. روی ــده ب ــدس ش ــاده مق فوق الع
از بُعــدی غیرطبیعــی و اِعمــال شــده بــر طبیعــت بــود. تجلــی خداونــد، 

ــر داد. ــول تغیی ــر معم ــی غی ــه مکان ــی را ب ــی معمول مکان
ــود  ــی خداونــد نب ــه کــرد، تنهــا تجل آنچــه موســی در بوتــۀ ســوزان تجرب
بلکــه تجلــی خداونــد در مــکان بــود. همانگونــه کــه واژة تجلــی خداونــد، 
ــز  ــی در مــکان نی ــد دارد، واژة تجل ــده شــدن خداون ــت دی ــه قابلی اشــاره ب
ــر  ــد، »ه ــاد می نویس ی ــد. اِل ــاره می کن ــی، اش ــدوس در مکان ــور ق ــه ظه ب
ــور  ــکان دارد، حض ــد در آن م ــی خداون ــر تجل ــت ب ــی دالل ــکان مقدس م
قــدوس، کــه باعــث می شــود محــدودة آن مــکان از محیطــش جــدا شــده 

ــری داشــته باشــد.« و از لحــاظ کیفیــت برت
ــری در  ــال دیگ ــاهد مث ــا ش ــل، م ــوب در بیت ئی ــای یعق ــرای روی در ماج
ــد  ــورد عه ــرش در م ــار نظ ــورخ، در اظه ــاد م ی ــتیم. اِل ــدس هس کتاب مق

ــد: ــق، می نویس عتی

ــه آســمان  ــد کــه ب ــی را دی ــرّان، نردبان ــوب در رویایــش در ح ــی یعق وقت
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می رســد، کــه فرشــتگان بــر روی آن بــاال و پاییــن می رونــد، و خداونــد را 
شــنید کــه از بــاال می گفــت: »مــن هســتم یهــوه، خــدای پــدرت ابراهیم.« 
او بیــدار شــده و ترســان بــود و فریــاد بــرآورد: »ایــن چــه مــکان ترســناکی 
ــن اســت دروازة آســمان.« و او  ــۀ خــدا و ای ــت جــز خان ــن نیس اســت! ای
ــا  ــود را برداشــته و چــون ســتونی برپ ــر ســرش نهــاده ب ســنگی را کــه زی
ــاد،  ــام نه ــل ن ــکان را بیت ئی ــر رویــش روغــن ریخــت. او آن م ــرده و ب ک
ــه در »دروازة  ــاد نهفت ــش 28: 12-19(. نم ــدا )پیدای ــۀ خ ــی خان ــه یعن ک
ــی  ــی کــه تجلــی خداونــد در مکان آســمان« غنــی و پیچیــده اســت؛ زمان
ــاط  ــد؛ ارتب ــر از آنچــه کــه هســت می نمای رخ می دهــد، آن مــکان را باالت
بــا آســمان، نقطــۀ عبــور از یــک حالــت وجــود بــه حالتــی دیگــر از بودن 

اســت.

چندیــن تصویــر مهــم در هــر دو جنبــۀ ایــن رخــداد وجــود دارد. نخســت، 
ــم  ــاز ه ــت. ب ــر آن اس ــتگان ب ــزول فرش ــود و ن ــان و صع ــر نردب تصوی
ــن را  ــن آســمان و زمی ــاط بی ــان نقــش ارتب ــم کــه نردب مشــاهده می کنی
ــانگر راه  ــان نش ــدس را. نردب ــدس و نامق ــن مق ــاط بی ــد، ارتب ــا می کن ایف
خروجــی از جهــان بــه ظاهــر بســته اســت. دوم اینکــه، ایــن مــکان مقدس، 
ــۀ  ــون »خان ــا چ ــه تنه ــل؛ ن ــرد، بیت ئی ــود می گی ــه خ ــد ب ــی جدی نام
ــر اینکــه  ــه خاط ــاید ب ــر از آن، ش ــود، بلکــه، مهم ت ــته می ش خــدا« پنداش
دروازه ای مجــازی بــود. ایــن خانــه، تنهــا دارای دِر ورودی نبــود، بلکــه خــود 

ــود. ــمان ب آن دِر ورودی آس
ــل توجــه را از  ــن تصویرســازی، )واژة قاب ــل توجــه در ای ــد قاب ســومین بُع
ــانه«(،  ــی »دارای نش ــه یعن ــم ک ــتفاده می کن ــوی آن اس ــی لغ ــر معن نظ
تصویــر ســنگ اســت. اصــوال در ایــام قدیــم، از پــاره ســنگ بــرای هدفــی 
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ــی اســتفاده می شــد، مثــال اینکــه در زمــان خــواب شــبانۀ یعقــوب  معمول
ــکان، آن  ــد در آن م ــی خداون ــد از تجل ــرد. بع ــا می ک ــش را ایف نقــش بال
ــر عهــده می گیــرد. نقــش معمــول آن پــاره  پــاره ســنگ نقــش دیگــری ب
ــر یافــت. آن پــاره ســنگ توســط  ــر معمــول تغیی ســنگ بــه نقشــی غی
مراســم تقدیــس، بــا روغــن مســح شــد تــا بــرای مکانــی مقدس، نشــانی 
ــن آســمان و  ــر بی ــرا معب ــاد، آن ی ــود کــه اِل مقــدس باشــد. آن، نشــانی ب

ــد. ــن می خوان زمی
ــوان گــذرگاه  ــه عن مکان هــای مقــدس در روزگار کتاب مقــدس معمــوال، ب
مشــخص شــده اند. ایــن موضــوع را در ماجــرای نــوح و خانــواده اش پــس از 

ــم: نجــات یافتــن از طوفــان مشــاهده می کنی

در روز بیست و هفتم از ماه دوم، زمین خشک شد. 
آنــگاه خــدا نــوح را مخاطــب ســاخته، گفــت: »از کشــتی بیــرون شــو، تــو 
و زوجــه ات و پســرانت و ازواج پســرانت بــا تــو. و همــۀ حیواناتــی را کــه 
ــم و کل حشــرات  ــر ذی جســدی را از پرنــدگان و بهای ــزد خــود داری، ه ن
ــن منتشــر شــده، در  ــر زمی ــرون آور، تــا ب ــا خــود بی ــن، ب ــر زمی خزنــدة ب

جهــان بــارور و کثیــر شــوند.« 
پــس نــوح و پســران او و زنــش و زنــان پســرانش، بــا وی بیــرون آمدنــد. 
و همــۀ حیوانــات و همــۀ حشــرات و همــۀ پرنــدگان، و هرچــه بــر زمیــن 

ــه در شــدند.  ــه اجنــاس آنهــا، از کشــتی ب حرکــت می کنــد، ب
و نــوح مذبحــی بــرای خداونــد بنــا کــرد، و از هــر بهیمــۀ پــاک و از هــر 
پرنــدة پــاک گرفتــه، قربانی هــای ســوختنی بــر مذبــح گذرانیــد )پیدایــش 

 .)20-14 :8
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ــرک  ــتی را ت ــوح کش ــوادة ن ــرد، خان ــش ک ــه آب فروک ــض اینک ــه مح ب
کردنــد و مذبحــی ســاختند. مقصــود اصلــی از ســاخت مذبــح، ایــن بــود 
ــح  ــرد آن مذب ــا عملک ــن، تنه ــی ای ــد. ول ــی کنن ــد قربان ــرای خداون کــه ب
ــی کــه در آن شــروع  ــرای نشــانه گذاری مکان ــود ب ــی ب نبــود. مذبــح عالمت
تــازه ای داشــتند، تــا گــذرگاه خــود از تباهــی و فنــا بــه رســتگاری و نجات 

ــد. ــذاری کنن را عالمت گ
اتفاقات مشابهی را در سرتاسر عهد عتیق مشاهده می کنیم:

ــن را  ــن زمی ــو ای ــت ت ــه ذری ــت: »ب ــده، گف ــر ش ــرام ظاه ــر اَب ــد ب خداون
ــر شــد،  ــر وی ظاه ــرای خداونــد کــه ب می بخشــم.« و در آنجــا مذبحــی ب
ــل اســت،  ــه شــرقی بیت ئی ــی کــه ب ــه کوه ــس، از آنجــا ب بنــا نمــود. پ
ــی و  کــوچ کــرده، خیمــۀ خــود را برپــا نمــود. و بیت ئیــل بــه طــرف غرب
ــرای خداونــد بنــا  ــود. و در آنجــا مذبحــی ب ــه طــرف شــرقی آن ب عــای ب

ــد )پیدایــش 12: 8-7(. ــوه را خوان ــام یه ــود و ن نم

پــس از آنجــا بــه بِئرَشــَبع آمــد. در همــان شــب، خداونــد بــر وی ظاهــر 
شــده، گفــت: »مــن خــدای پــدرت ابراهیــم، هســتم. ترســان مبــاش زیــرا 
ــه  ــو را ب ــت ت ــم، و ذری ــو را برکــت می ده ــتم، و ت ــو هس ــا ت ــن ب کــه م
خاطــر بنــدة خــود ابراهیــم، فــراوان خواهــم ســاخت.« و مذبحــی در آنجــا 
ــا نمــود و نوکــران  ــد، و خیمــۀ خــود را برپ ــوه را خوان ــام یه بنــا نهــاد و ن

ــی در آنجــا کندنــد )پیدایــش 26: 25-23(. اســحاق چاه

ــه  ــکام را ب ــن اح ــۀ ای ــد و هم ــخنان خداون ــۀ س ــده، هم ــی آم ــس موس پ
قــوم بــاز گفــت و تمامــی قــوم بــه یــک زبــان در جــواب گفتنــد: »همــۀ 
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ــی  ــم آورد.« و موس ــا خواهی ــه ج ــت، ب ــه اس ــد گفت ــه خداون ــخنانی ک س
تمامــی ســخنان خداونــد را نوشــت و بامــدادان برخاســته، مذبحــی در پــای 
کــوه و دوازده ســتون، موافــق دوازده ســبط اســرائیل بنــا نهــاد )خــروج 24: 

.)4-3

ــح  ــه مذب ــد چگون ــان می دهن ــه نش ــتند ک ــی هس ــوق، مثال های ــون ف مت
ــن  ــک از ای ــر ی ــت. ه ــی اس ــری حیات ــدس، و معب ــی مق ــانگر مکان نش
معابــر، ُپــل بیــن ناپــاک و قــدوس هســتند کــه از طریــق ظهــور خداونــد 
بــر اشــخاص و یــا بــه خاطــر تصمیــم مهمــی کــه اشــخاص را جــدا کــرده 

ــده اند. ــاد ش ــد، ایج ــس می کن و تقدی
ارتبــاط مــا بــا قــدوس تنهــا رویارویی مــان بــا بُعــد متفاوتــی از حقیقــت 
ــیحیت،  ــت. مس ــق اس ــت مطل ــا حقیق ــا ب ــی م ــه رویاروی ــت؛ بلک نیس
ــی شــدن نیســت، بلکــه مالقــات  ــِر مســائل مذهب ــه کــردن و درگی تجرب
ــی  ــت. زندگ ــان اس ــود انس ــتۀ وج ــز و هس ــه مرک ــت ک ــدوس اس ــا ق ب
مســیحی، خدامحــور اســت. خــدا در حاشــیۀ زندگــی مســیحی نیســت، 
ــا  ــان، ب ــی و جهان بینی م ــۀ زندگ ــت و هم ــط آن اس ــا در وس ــه دقیق بلک
خداونــد مفهــوم پیــدا می کنــد. مــا در تجربیــات خــود از زمــان معاصــر، 
مــکان مقــدس را در صحــن کلیســا تجربــه می کنیــم. واژة کتاب مقدســی 
ــا  ــا. ب ــاختمان کلیس ــه س ــه ب ــد، ن ــاره می کن ــخاص اش ــه اش ــا، ب کلیس
ــی  ــرد هــم می آینــد بــه مکان ــرای پرســتش ِگ ایــن حــال، کســانی کــه ب
فیزیکــی نیــاز دارنــد. از آنجــا کــه ســاختمان کلیســا مکانــی اســت کــه 
بــرای پرســتش طراحــی شــده، مــا کلمــۀ ســاختمان کلیســا را بــه کلیســا 
ــی مقــدس،  ــم. بــا ایــن تفاســیر، کلیســاها همچــون مکان خالصــه کرده ای

ــا شــده اند. ــی و بن ــدوس، طراح ــا ق ــات ب ــرای مالق ب
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ــی  ــا، نوع ــاختمان کلیس ــر س ــد. ه ــی دارن ــای متنوع ــاها طراحی ه کلیس
پیــام صامــت را بیــان می کنــد. در گذشــته، کلیســاهای ســبک گوتیــک 
ــتفاده از  ــدند. اس ــی می ش ــد طراح ــی خداون ــه تعال ــه ب ــب توج ــرای جل ب
ــی از  ــه حاک ــا، هم ــا، مناره ه ــاق دار، برج ه ــای ط ــد، فضاه ــقف های بلن س
ــا قــدوس مالقــات می کننــد.  ــردم ب ــر بودنــد کــه در ایــن بنــا، م ایــن ام
ــان  ــوز در ساختمان ش ــر هن ــاهای معاص ــی از کلیس ــه بعض ــی ک در حال
ــیت  ــه قدوس ــاره ب ــا اش ــد ت ــتفاده می کنن ــد اس ــقف بلن ــاره و س از من
ــاهای  ــاختمان های کلیس ــی از س ــند، بعض ــته باش ــدا داش ــت آور خ هیب
ــن  ــوند. ای ــی می ش ــارکت طراح ــرای مش ــاختمانی ب ــکل س ــه ش ــر ب دیگ
کلیســاها بیشــتر بــه ســالن اجتماعــات شــهر و یــا ســالن تئاتــر شــبیه 
هســتند. در بعضــی از کلیســاها، محــراب ســاختمان بــه صحنــۀ ِســن و 
حضــار کلیســا بــه تماشــاگران مبــدل شــده اند. ممکــن اســت ایــن رونــد 
ــن  ــرای از بی ــه فضــای مقــدس ب ــی ب ــه معنــای بی حرمت ممکــن اســت ب
ــا  ــت خــدای مقــدس م ــی از حضــور و هیب ــی ناش ــه ناراحت ــردن هرگون ب
ــه یکدیگــر حــس  ــردم کامــال نســبت ب ــا ایــن زمینــه، م ــی شــود. ب تلق

ــد. ــذت می برن ــم ل ــارکت ه ــته و از مش ــی داش راحت
ــس  ــود، ح ــم می ش ــده گ ــاد ش ــار ی ــا رفت ــاها ب ــب در کلیس ــه اغل آنچ
ژرف قرارگیــری در مقابــل آســتانه و ســرحد اســت. آســتانه، محــل تحــول 
و نشــانگر تغییــر محیطــی بــه محیــط دیگــر اســت. یکــی از دوســتانم 
اخیــرا تجربــۀ خــود و خانــواده اش از آســتانه را برایــم تعریف کــرد. در حین 
دیــدار بــا یکــی از خویشــاوندان در ســنت لوییــس، دوســتم بــا همســر و 
دو فرزنــدش از کلیســای جامــع ســنت لوییــس دیــدن کــرد. در حالــی که 
ــال  ــد، در ح ــدم می زدن ــا ق ــمت کلیس ــه س ــگ ب ــواده از پارکین ــن خان ای
شــوخی، صحبــت در مــورد هــوای گــرم، ُگل هــای اللــه و مســائل دیگــر 
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ــه داخــل کلیســا قــدم نهادنــد،  ــور آفتــاب ب ــر ن ــی کــه از زی بودنــد. وقت
ــروی  ــی کاری های راه ــا از کاش ــد. آنه ــف ش ــا متوق ــا موقت ــت آنه صحب
ــور خــاص،  ــه ط ــد. دوســتم ب ــده بودن ــوش مان ــا شــگفت زده و خام کلیس
ــا  ــش از آن وارد کلیس ــود کــه هرگــز پی ــرش شــده ب ــار دخت ــیفتۀ رفت ش
ــدم می گذاشــت،  ــراف ق ــه اط ــن ب ــش، پاورچی ــر نوجوان ــود. دخت نشــده ب
ــر  ــه گونــه ای کــه گویــا صــدای گام هایــش، و یــا لمــس کفشــهایش ب ب
ــی  ــرد. در حال ــی ایجــاد خواهــد ک ــی مزاحمت ــرای کس ــا، ب ــن کلیس زمی
کــه مــادر و دختــر وارد محــراب شــدند، جایــی کــه چهــل و ســه میلیــون 
موزاییــک در بیــش از هشــت هــزار رنــگ، داســتان های کتاب مقــدس و 
ــگفت زدگی  ــیدند، آوای ش ــر می کش ــه تصوی ــس را ب ــنت لویی ــی س زندگ
ــقف  ــاال و س ــمت ب ــه س ــه ب ــدت ده دقیق ــه م ــد و ب ــع نمی ش ــر قط دخت
قوســی شــکل، خیــره شــده بودنــد. او ســپس بــر روی یکــی از نیمکت هــا 
نشســته و بــه آرامــی ســرش را بــرای دیــدن دیوارهــا می چرخانــد. در همــۀ 
ــزی نگفــت. او مغلــوب  ــر حــرف چی ــر نوجــوان ُپ ایــن مــدت، ایــن دخت
ــود. او می خواســت اتاق هــای  ــی، ســکوت، و مــکان مقــدس شــده ب زیبای
ــرک  ــد. دخت ــتند را کشــف کن ــرار داش ــا ق ــرف کلیس ــه در دو ط ــا ک دع
ــد  ــی بع ــد. ول ــک ببین ــراف را از نزدی ــا اط ــرد ت ــرک ک ــا را ت نیمکت ه
ــد،  ــادرش بپرس ــا از م ــت ت ــا برگش ــمت نیمکت ه ــه س ــدم، ب ــد ق از چن
ــح داد  ــه او توضی ــادرش ب ــروم؟« م ــه آنجــا ب ــدارد کــه مــن ب »مشــکلی ن
ــه. ــمت ها ن ــدام قس ــه ک ــرود و ب ــد ب ــمت ها می توان ــدام قس ــه ک ــه ب ک
ــار  ــرد کــه گوشــه و کن ــرش را تماشــا می ک ــی کــه دوســتم، دخت در حال
ــرش  ــه دخت کلیســا را کشــف می کنــد، متوجــه شــد کــه بــدون اینکــه ب
ــت. او  ــدس اس ــی مق ــه در مکان ــد ک ــوان می دان ــن نوج ــد، ای ــه باش گفت
ــه  ــن ک ــدون ای ــوان ب ــن نوج ــن، ای ــود. همچنی ــرده ب ــور ک ــتانه عب از آس
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ــان، او  ــب انس ــه در قال ــود ک ــه ب ــد، متوج ــان آورده باش ــر زب ــه ای ب جمل
نامقــدس اســت. آوای صدایــش، صــدای گام هایــش، لمــس کفش هایــش 
بــر زمیــن در ایــن مــکان، گویــا اهانت آمیــز بودنــد. او در مکانــی مقــدس 

ــود. ب
می تــوان ادعــا کــرد کــه چنیــن تفکــری حقیقــت کتاب مقــدس را پنهــان 
می کنــد کــه خداونــد در همــه جــا حضــور دارد و همــۀ آفرینش بــه عنوان 
ــی نظــر کتاب مقــدس در  محــل نمایــش عمــل خــدا، مقــدس اســت. ول
مــورد مــکان مقــدس بســیار مثبــت اســت. تخصیــص و تقدیــس مــکان 
مقــدس، بــه عهــد عتیــق خالصــه نمی شــود. ایــن امــر در خــود آفرینــش 
ریشــه دارد. زمانــی کــه ایــن امــر نادیــده گرفتــه می شــود، چیــزی بســیار 

ــود. ــم می ش ــان گ ارزشــمند در روح انس
ــان  ــه در خاطرم ــود دارد ک ــدس وج ــای مق ــا مکان ه ــۀ م ــی هم در زندگ
آنهــا را گرامــی می داریــم. مــن احتــرام غیــر معمولــی نســبت بــه اتاقــی 
ــه در  ــم ک ــال می دان ــردم، دارم. کام ــر ک ــه و تغیی ــات یافت ــه در آن نج ک
خــود اتــاق قــدرت خاصــی وجــود نــدارد و ایــن اتــاق نبــود کــه مــرا مبدل 
کــرد. بــا ایــن حــال، ایــن مکانــی بــود کــه مــن بــرای بــار اول با مســیح 
ــی  ــوان مکان ــه عن ــرای همیشــه ب ــکان مقــدس ب ــن م ــردم. ای ــات ک مالق

ــی خواهــد مانــد. خــاص در زندگــی مــن باق
در ســال 1996، یــک تــور گردشــگری را بــه اماکــن مهــم زندگــی مارتیــن 
ــر  ــه لوت ــی ک ــرگ، جای ــای ویتنب ــن از کلیس ــردم. م ــری ک ــر رهب لوت
ــد، دیــدن کــردم.  ــر در آن کوبی ــود و پنــج مــاده ای اش را ب اعتراض نامــۀ ن
ــوده ام و  ــه مقــام کشیشــی منصــوب شــد، ب ــی کــه او ب ــورت، جای در اِرف
ــه  ــز ب ــرد نی ــه ک ــی کــه کتاب مقــدس را ترجم ــورگ، جای ــۀ وارتب در قلع
همیــن صــورت. تاریــخ مســیحیت در ایــن اماکــن نقــش گرفتــه اســت. 
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ــتند.  ــوردار هس ــن برخ ــرای م ــی ب ــت خاص ــن اماکــن مقــدس از اهمی ای
ــس در  ــای ناک ــو و کلیس ــون در ژن ــای کال ــن از کلیس ــه م ــی ک زمان
ــا وجــود ایــن،  ــم احســاس مشــابهی داشــتم. ب اســکاتلند دیــدن کــردم ه
ــگ  ــدس، رن ــرزمین مق ــا س ــه ب ــن، در مقایس ــن اماک ــت ای ــۀ اهمی هم
ــب  ــا راه صلی ــون ی ــوه زیت ــر روی ک ــه ب ــی ک ــا زمان ــد. در آنج می بازن
ــی از ســکنه اســت.  ــا خال ایســتادم، احســاس کــردم کــه آن مــکان تقریب
زائریــن از سرتاســر جهــان، بــا ورودشــان بــه ســرزمینی کــه توســط خــدای 
ــن  ــد. ای ــادة مشــابهی دارن ــس فوق الع ــت، ح ــده اس ــات ش ــم، مالق مجس

ــده اند. ــس ش ــور او لم ــا حض ــون ب ــتند چ ــدس هس ــا، مق مکان ه
ــه تنهــا اماکــن را لمــس می کنــد، بلکــه زمان هــا را  ــد ن قدوســیت خداون
نیــز. زبــان یونانــی عهــد جدیــد، دو واژة مجــزا دارد کــه می تواننــد »زمــان« 
ــه  ــوال ب ــه معم ــت ک ــوس« )Chronos( اس ــی »کرون ــوند. اول ــه ش ترجم
ــی  ــای انگلیس ــد. واژه ه ــاره می کن ــان اش ــۀ زم ــه لحظ ــه ب ــذر لحظ گ
ماننــد کرانیــکل )chronicle( بــه معنــای تاریخچــه، کرانالِجــی 
 )chronometer( ــر ــماری، کرانومت ــای گاه ش ــه معن )chronology( ب
ــتند.  ــی هس ــن واژة یونان ــه از ای ــه برگرفت ــنج، هم ــای زمان س ــه معن ب
ــروس  ــت، کای ــروس« )kairos( اس ــان »کای ــرای زم ــی دوم ب واژة یونان
ــان  ــد. در زب ــاره می کن ــد اش ــی دارن ــت خاص ــه اهمی ــی ک ــه زمان های ب
انگلیســی، واژة معادلــی وجــود نــدارد. نزدیک تریــن مفهومــی کــه 
ــم کــه همــۀ  ــم واژة تاریخــی )historic( اســت. می دانی ــم بیابی می توانی
ــر آنچــه در تاریــخ رخ  وقایــع تاریخــی بخشــی از تاریــخ هســتند، امــا ه
ــا واژة  ــن حــال م ــا ای ــوب نمی شــود. ب ــی محس ــۀ تاریخ داده اســت، واقع
تاریخــی را بــرای رخدادهایــی بــا اهمیــت خــاص، محفــوظ نگــه می داریم. 
وقایــع تاریخــی لحظــات محــوری در تاریــخ هســتند کــه شــکل تاریــخ را 
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ــد. ــر داده ان ــد تغیی ــه بع از آن لحظــه ب
ــان  ــن زم ــی )kairos( در مت ــع تاریخ ــی، وقای ــخ کتاب مقدس در تاری
ــا  ــه تنه ــت ک ــی نیس ــیحیت مذهب ــد. مس ــای گرفته ان )Chronos( ج
ــذاری  ــد، پایه گ ــه دور بوده ان ــخ ب ــگ تاری ــه از چن ــودی ک ــع عم ــر وقای ب
شــده باشــد. ایمــان کتاب مقدســی ریشــه در تاریــخ واقعــی دارد. بــا اینکــه 
ــن آن را  ــه محققی ــد ک ــکار می کن ــخ مشــخصی را آش ــدس تاری کتاب مق
ــی بــا ایــن حــال، رســتگاری آشــکار شــده،  تاریــخ نجــات می خواننــد، ول

در »تاریــخ« رســتگاری آشــکار شــده اســت.
اتفاقــات کایروتیــک، شــامل لحظــات حساســی چــون آفرینــش، ســقوط، 
ــود، و  ــام، صع ــب، قی ــیح، صلی ــیدن مس ــم پوش ــد، جس ــروج، تبعی خ
پنتیکاســت اســت. ایــن رویدادهــا نقــاط عطفــی از کار خداونــد در تاریــخ 

ــد. ــت خاصــی دارن هســتند. آنهــا در عمــل رســتگاری اهمی
ــر  ــا عنص ــب ب ــدس، اغل ــک در کتاب مق ــای کایروتی ــه رخداده اینگون
ــات  ــر لحظ ــا نمایانگ ــن زمان ه ــوند. ای ــان می ش ــدس نمای ــان مق زم
ــگ  ــتند. در فرهن ــا هس ــدوس در دنی ــت ق ــوذ و دخال ــول نف ــر معم غی
مــا، تعییــن روزهــای خاصــی بــه عنــوان تعطیلــی و روز مقــدس مرســوم 
اســت. چنانکــه از ایــن واژه پیداســت، معنــی آن »روز مقــدس« اســت. ولی 
همــۀ روزهــای تعطیــل در کشــور مــا، مفهــوم مذهبــی ندارنــد. اغلــب این 
ــن  ــا ای ــد. ب ــد دارن ــیت خداون ــه قدوس ــی ب ــل، اشــارة اندک روزهــای تعطی
ــتند، از  ــخ هس ــاص در تاری ــی خ ــادآور اتفاق ــا ی ــن روزه ــون ای ــال، چ ح

ــده اند. ــدا ش ــم ج ــی در تقوی ــای معمول روزه
ــی  ــور شــخص از مراحل ــی کــه مشــخصۀ عب ــن گــذر« )آیین ــا »آیی ــا ب م
ــره اســت. مترجــم( در فرهنگ مــان  ــوغ، ازدواج و غی ــد، بل ــم ماننــد تول مه
کــه نمایانگــر لحظــۀ عبورمــان از مراحــل زندگــی هســتند، آشــناییم. این 
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مراســم، همیشــه بــه آییــن مذهبــی مرتبــط نیســتند. در واقــع، بعضــی از 
ــی ایــن  ــاط داشــته باشــند. ول ــا افســانه ها ارتب ایــن مراســم، می تواننــد ب
مراســم مهــم هســتند چــون مشــخصۀ آســتانه و گــذر شــخص از مرحله ای 
ــۀ باشــکوه شــب  ــی، تجرب ــه مرحلــۀ دیگــر زندگی انــد. روز فارغ التحصیل ب
ــه  ــوارد مشــابه اینهــا »لحظــات ب ــال، و م ــم فوتب ــی تی ــو، قهرمان ســال ن
ــی،  ــن، مهمان ــا جش ــذر را ب ــای گ ــن زمان ه ــا ای ــتند. م ــی« هس یادماندن

ــم. ــی می داری ــر گرام ــی دیگ ــمبل های فرهنگ ــک، و س کارت تبری
ایمــان مســیحی، شــامل بُعــد خاصــی از زمــان مقــدس اســت. امــا، زمــان 
ــۀ  ــن نمون ــانه ها. اولی ــه در افس ــه دارد ن ــی ریش ــخ حقیق ــدس، در تاری مق
زمــان مقــدس توســط خــود خداونــد، در کار آفرینــش صــورت گرفــت: »و 
آســمان ها و زمیــن و همــۀ لشــکر آنهــا تمــام شــد. و در روز هفتــم، خــدا 
از همــۀ کار خــود کــه ســاخته بــود، آرامــی گرفــت. پــس خــدا روز هفتــم 
را مبــارک خوانــد و آن را تقدیــس نمــود، زیــرا کــه در آن آرامــی گرفــت، 

از همــۀ کار خــود، کــه خــدا آفریــد و ســاخت« )پیدایــش 2: 3-1(.
خداونــد روز هفتــم را جــدا و آن را زمــان مقــدس اعــالم کــرد. وقتــی کــه 
خداونــد ده فرمــان را در کــوه ســینا ارائــه داد، باز هــم روز هفتم، روز ســبت 
را روز مقــدس و زمانــی مقــدس اعــالم کــرد کــه نبایــد از زندگــی و ایمــان 
اســرائیلیان جــدا شــود. در تاریــخ مســیحیت، زمــان مقــدس ســبت، دارای 
ســه جنبــۀ متمایــز اســت. نخســت، یــادآور کار آفرینــش خدا اســت. دوم، 
بزرگداشــت کار نجــات خداونــد اســت. و در نهایــت بزرگداشــت تکمیــل 
ــمان  ــبت در آس ــش س ــا وارد آرام ــه م ــت ک ــده اس ــات در آین ــدة نج وع
خواهیــم شــد. بــه اینصــورت، همــۀ گســترة تاریــخ رســتگاری و نجــات، از 

آغــاز تــا پایــان، توســط حفــظ روز ســبت تقدیــس شــده اســت.
ــم یکنواخــت زمــان  ــردم نامقــدس هــم ســعی می کننــد کــه ریت ــی م حت
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ــتگی کار  ــتراحت از خس ــال اس ــه دنب ــا ب ــد. آنه ــم بزنن ــی بره را در زندگ
ــروز  ــی بگوینــد، »خــدا را شــکر کــه ام هســتند. آنهــا ممکــن اســت حت
جمعــه اســت« )در کشــور آمریــکا، جمعــه، آخریــن روز کاری اغلــب مردم 
ــد:  ــرده و می گوین ــحالی ک ــراز خوش ــه اب ــیدن جمع ــا از رس ــت و آنه اس
ــرای  ــه ب ــر هفت ــم(. آخ ــید.“ مترج ــرا رس ــه ف ــه جمع ــکر ک ــدا را ش ”خ
ــال  ــه دنب ــردم ب ــت. م ــده اس ــه ش ــر گرفت ــم کاری در نظ ــتن ریت شکس
ــد  ــم مانن ــای مه ــا روزه ــتند. آنه ــش هس ــاعات لذت بخ ــا و س مهمانی ه
ــال  ــه دنب ــا ب ــد. آنه ــن می گیرن ــان را جش ــالگرد ازدواج ش ــد و س روز تول
ــی ایــن جشــن هــا و گرامی داشــت ها  فراغــت از زمــان حــال هســتند. ول
کامــال بــا زمان هــای مقدســی کــه مســیحیان گرامــی می دارنــد متفــاوت 

ــد: ــل می نویس ــه تفصی ــوع ب ــن موض ــورد ای ــاد در م ی ــتند. اِل هس

بــرای شــخص مذهبــی، بالعکــس، زمــان نامقــدس می توانــد بــرای مدتــی 
متوقــف شــود؛ زیــرا برخــی از آیین هــا قــدرت تقطیــع آن را در دوره هایــی 
ــه مفهــوم اینکــه  از یــک زمــان مقــدس دارنــد کــه غیرتاریخــی اســت )ب
متعلــق بــه تاریــخ زمــان حــال حاضــر نیســت.( همانگونــه کــه کلیســا 
ــل آن در  ــن داخ ــد، آیی ــاد می کن ــل ایج ــهر خل ــدس ش ــای نامق در فض
ــق  ــان متعل ــر زم ــد. داخــل آن، دیگ ــل ایجــاد می کن ــدس خل ــان نامق زم
بــه امــروز نیســت - بلکــه متعلــق بــه زمانــی از تاریــخ اســت که مســیح 
ظاهــر شــد، زمانــی کــه بــا موعظه هایــش، بــا رنــج، مــرگ، و بــا قیامــش 

تقدیــس شــده بــود.

در روز ســبت، ایمانــداران، زمــان مقدســی را در پرستش شــان می گذراننــد. 
ــاد  ــیحیان ایج ــرای مس ــدس را ب ــان مق ــبت، زم ــتن روز س ــدس داش مق
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ــادت اســت.  ــان مخصــوص عب ــی مشــخصۀ زم ــۀ پرستش ــد. جلس می کن
ــرای مســیحیان  بــه خاطــر ظهــور مســیح در جســم، خــود تاریــخ نیــز ب
ــالد مســیح  ــل و بعــد از می ــا زمــان قب ــم را ب ــا تقوی مقــدس می شــود. م
مشــخص می کنیــم. مــا متوجــه هســتیم کــه تاریــخ، هدفــی مقــدس دارد 

و آن رســتگاری و نجــات اســت.
ــوم  ــود خــروج ق ــق، بزرگتریــن لحظــۀ زمــان مقــدس در یادب در عهــد عتی
اســرائیل از اســارت مصــر و عیــد فصــح دیــده می شــد. خداونــد جشــنی 

ــد. ــی بدارن ــل نجات بخــش را گرام ــن عم ــا ای ــرد ت ــذاری ک پایه گ

ــرای  ــدی ب ــود، و در آن، عی ــد ب ــادگاری خواه ــرای ی ــما را ب و آن روز، ش
ــد  ــل عی ــال بعــد نس ــدی، نس ــون اب ــه قان ــد، و آن را ب ــگاه داری ــد ن خداون
ــه را از  ــد، در روز اول خمیرمای ــر خوری ــان فطی ــت روز ن ــد. هف ــگاه داری ن
ــا روز  ــتین ت ــه از روز نخس ــر ک ــرا ه ــد، زی ــرون کنی ــود بی ــای خ خانه ه
ــع  ــرائیل منقط ــخص از اس ــورد، آن ش ــده بخ ــر ش ــزی خمی ــن چی هفتمی
گــردد. و در روز اول، محفــل مقــدس، و در روز هفتــم، محفــل مقــدس برای 
شــما خواهــد بــود. در آنهــا هیــچ کار کــرده نشــود جــز آنچــه هــر کــس 
ــر را  ــد فطی ــان شــما کــرده شــود. پــس عی بایــد بخــورد؛ آن فقــط در می
ــن مصــر  ــرا کــه در همــان روز لشــکرهای شــما را از زمی نــگاه داریــد، زی
ــرون آوردم. بنابرایــن، ایــن روز را در نســل های خــود بــه فریضــۀ ابــدی  بی

ــروج 12: 17-14(. ــد )خ ــگاه داری ن

ــا  ــح ب ــد فص ــی عی ــاهد جایگزین ــد ش ــد جدی ــوال، عه ــن من ــه همی ب
ــار توســط  ــن ب نــگاه داری شــام خداونــد اســت. آییــن شــام خداونــد، اولی
مســیح در خــالل جشــن عیــد فصــح پایه گــذاری شــد. در حیــن صــرف 
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شــام، عیســی مفهــوم ایــن آییــن را عوض کــرده و آن را بخشــی از اســاس 
عهــد جدیــد قــرار داد، بــه نحــوی کــه عناصــری کــه قبــال بــرای یــادآوری 
خــروج قــوم از اســارت اســتفاده می شــدند، اینــک، بــرای انعــکاس خــروج 
ــد،  ــل ش ــب تکمی ــر روی صلی ــرگ او ب ــط م ــه توس ــل ک ــی و افض نهای

اســتفاده شــدند:

ــت داد و  ــه، برک ــان را گرفت ــی ن ــد، عیس ــذا می خوردن ــان غ ــون ایش و چ
ــد، ایــن اســت  ــد و بخوری ــه شــاگردان داد و گفــت: »بگیری پــاره کــرده، ب
بــدن مــن.« و پیالــه را گرفتــه، شــکر نمــود و بدیشــان داده، گفــت: »همــۀ 
ــرا کــه ایــن اســت خــون مــن در عهــد جدیــد  شــما از ایــن بنوشــید، زی
کــه در راه بســیاری بــه جهــت آمــرزش گناهــان ریختــه می شــود. امــا بــه 
شــما می گویــم کــه بعــد از ایــن از میــوة مــْو دیگــر نخواهــم نوشــید تــا 
روزی کــه آن را بــا شــما در ملکــوت پــدر خــود، تــازه آشــامم« )متــی 26: 

.)29-26

ــه  شــام خداونــد، از ســه طریــق شــامل زمــان مقــدس اســت. نخســت، ب
عقــب نــگاه می کنــد، بــه ایمانــداران می آمــوزد کــه بــا نــگاه داشــتن ایــن 
ــر زمــان  آییــن، مــرگ مســیح را بــه خاطــر داشــته و اعــالم کننــد. دوم، ب
ــا  ــیح ب ــه مس ــت، ک ــز اس ــن متمرک ــن آیی ــزاری ای ــان برگ ــر و زم حاض
فرزندانــش مالقــات کــرده آنهــا را در مســیر تقدس شــان تغذیــه و تقویــت 
ــرای  ــا ب ــلم آنه ــد مس ــر امی ــد، ب ــگاه می کن ــده ن ــه آین ــد. ســوم، ب می کن
ــی کــه آنهــا در مراســم جــش عروســی  مالقــات مســیح در آســمان، جای

ــره و عروســش شــرکت خواهنــد کــرد. ب
در مــکان مقــدس و زمــان مقــدس، مســیحیان حضــور قــدوس را تجربــه 
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می کننــد. موانعــی کــه می خواســتند حضــور متعالی خــدا را بپوشــانند، از 
لیــن رفته انــد و زمــان حاضــر بــا نفــوذ قــدوس معنــی میابــد. زمانــی کــه 
مــا ایــن موانــع را بــر می افرازیــم و مانــع جــاری شــدن آنهــا بــر روح مــان 
ــم  ــم؛ ه ــوض می کنی ــت ع ــدس اس ــه نامق ــا آنچ ــدوس را ب ــویم، ق می ش
ــم و هــم خــود را از فیــض او محــروم  ــه یغمــا می بری جــالل خداونــد را ب

می کنیــم.
جالل فقط از آِن خداست.

اجازه دهیم تا قدوسیت خدا،زندگی های مان را لمس کند.
در حالــی کــه بــه آنچــه دربــارة قدوســیت خــدا آموختیــد و دوبــاره کشــف 
ــه  ــد. از دفترچ ــخ دهی ــواالت پاس ــن س ــه ای ــد، ب ــر می کنی ــد فک کردی
ــا  ــا ب ــتن آنه ــان گذاش ــا در می ــخ های تان ی ــت پاس ــرای ثب ــتی ب یادداش

ــد. یــک دوســت اســتفاده کنی
1. شما آستانۀ مکان مقدس را در کجا تجربه کرده اید؟

2. از چــه طرقــی بــه دنبــال دری بــه ســمت مــکان مقــدس گشــته اید؟ آیا 
ــای تان،  ــان، در کلیس ــا در منزل ت ــد - آی ــخص می روی ــی مش ــه مکان ب

ــد؟ ــر احســاس می کنی ــد نزدیک ت ــه خداون ــا در طبیعــت خــود را ب و ی
3. چه زمان مقدسی را در زندگی خود می توانید نام ببرید؟

4. چگونه می توانید حس حضور خدا در زندگی تان را بسط دهید؟
 



خدمات لیگونیر، یک سازمان شاگردسازی مسیحی بین المللی است که توّسط دکتر 
از  دفاع  و  تعلیم  اعالن،  برای  شد  نهاده  بنیان   ۱۹۷۱ سال  در  اسپرول  سی.  آر. 
قّدوسّیت خدا در کاملّیت آن به تعداد هرچه بیش تری از انسان ها تا جایی که امکان 
دارد.  نشان کتابخانه لیگونیر، به عالمتی قابل اعتماد در سراسر جهان و بسیاری از 

زبان ها تبدیل شده است.

در  و  جهان  سراسر  در  را  شاگردسازی    منابع  لیگونیر  بزرگ،  ماموریت  انگیزه  با 
مجموعه   و  مقاله ها  کتاب ها،  می گذارد.  اشتراک  به  دیجیتالی  و  چاپی  قالب های 
ویدیو های تعلیمی معتبر به بیش از چهل زبان ترجمه یا دوبله می شوند. آرزوی ما 
این است که کلیسای عیسی مسیح را به واسطه   کمک به مسیحیان حمایت کنیم، 
تا بدانند به چه ایمان دارند، چرا ایمان دارند، چگونه آن را زندگی کنند و چگونه 

آن را به اشتراک گذارند.

وب سایت خدمات لیگونیر:
https://fa.ligonier.org

ما از شما دعوت می کنیم که در رسانه های اجتماعی زیر به ما 
بپیوندید:

facebook.com/LigonierFA
twitter.com/LigonierFA
t.me/Ligonier_Farsi
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