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 قدّوسیّت خدا 
 قدّوسیّت معناي    : 5درس  

 دکتر آر. سی. اسپرول 

چیزي که در    کنیم،  قدوسیت خدا را شروع می  يدرباره   مطالعاتمون با هم جلسه پنجم از سري  
مورد   متناقض این  شما  کمی  براي  شاید  حتی  و  باشه،  کننده  از  گیج  لحظه  این  تا  که  اینه    ،

رو تعریف نکردم. من تالش کردم تا با استفاده از این    "قدوس "ي  هنوز واژهمطاالعاتمون من  
تونه در گفتگوهاي ما تاثیر  واژه به اهمیت آن تاکید کنم؛ با هم نگاه کردیم که چقدر این کلمه می 

گذار باشه؛ همچنین با هم دیدیم که چطور این موضوع به عدالت مرتبطه و یا اینکه چطور میتونه  
  "قدوس "ي  مارتین لوتر را به جنون بکشونه، اما واقعا منظور  کتاب مقدس از واژهمردي مثل  
 چی هست؟

آن      "قدوس"ي  که واژه   هرسنظر میي لغاتمون، بهام که توي زبانمون و در دایره من متوجه شده 
اخالقی یا براي عدالت استفاده    پاکیبراي    یک هم معنیعنوان  طور خاص بین ما مسیحیان بهبههم  
تا معنی اولیه یا اصلی،    2مقدس   ، چون در کتاباما کامل نیستشه، البته اشتباه هم نیستش،  می 

وجود داره. واقعاً نباید بگم دو تا معناي اولیه، چون یکی اولیه هستش و    "قدوس"  يبراي واژه 
ي  وجود داره. معناي ثانویه   "قدوس"  يولی در کل دو تا معناي عمده براي واژه   –یکی هم ثانویه

  "قدوس"ي  ي واژه این واژه در کتاب مقدس اشاره به پاکی و عدالت شخصی داره، اما معناي اولیه
آن چه قدوس هست همونیه  الهیاتی.    جداسازيبه معناي جدا شده هستش و یا به عبارتی یک  

.  بنابراین وقتی  چیزهاي دیگهاز    ، تکه متفاوت هس  اون چه ، یعنی  که متفاوته (تـــ   فــا  وت)
به متعال  ي قدوسیت خدا صحبت می کتاب مقدس درباره  تاکید اصلی آن عبارات، اشاره  کنه، 
که  ست  ، و اینکه خدا باالتر و برتر از هرچیزی  شکوه و عظمت او بیان کردن  بودن خدا هستش،  

همونیه که گفتم، چیزي   تر بخواهم در موردش صحبت کنماگر ساده  .در این خلقت وجود داره 
 . هکه قدوس هستش، یعنی چیزي که متفاوت

عنوان صفت  به   "قدوس"  ياگر یک نگاه کلی به کتاب مقدس بندازین و ببینید که چطور واژه 
بینیم که  عنوان قدوس توصیف شده، بلکه میشید که نه تنها خدا به استفاده شده، متوجه می

ي زمین مقدس، ظروف  سرائیل هم صحبت شده. درباره القدس و همچنین قدوس اي روح درباره 
شناسان، مطالعاتی را  شناسان و جامعهمقدس، لحظات مقدس هم صحبت شده. در واقع، انسان 

بر روي تجربه انسانها انجام دادن و دیدن که تمام مردم، یک نوع حسی از زمان و مکان مقدس  
هایی  آن مکان خاصی فکر کنین که در زمان   تان فکر کنین، و بهرا تجربه کردن. به دوران بچگی 
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، یا شاید یک جاي دنج  شاید اتاق خوابتون بود.   برید که مشکل داشتید، دوست داشتید به اونجا  
مضطرب    و که افسرده  ی  . هر موقع هاروي سبزه   تان کوچک تو جنگل، یا زیر درخت مورد عالقه 

می می  داد  والدینتان سرتان  یا  گربهخمی و شما    زدن،  شدید  بچه  و    ون تواستید  کنید  بغل  را 
.  رفتید و آن مکان براتون اهمیت خاصی داشت بشینید گریه کنید، به یک مکان مشخصی می 

. اونجا  تولد شماست  اون خیلی پر اهمیت هستش.  تو زندگی شما  که  هرسال یک روز مهم داره  
روزهایی  . و در طول سال، ما  اهمیتهبراتون خیلی با  که    دیریگی زمان جشن م   ي را تو  ياکه لحظه 

به  که   (Holiday)   هالیديحاال     .(Holidays)   ؟ هالیدیزها چی میگناون به  گیریم، که  جشن می  را
روز براي    اون .  ه، روز خاصیهاست، روزي که با روزهاي معمولی  متفاوت  مقدس شدهمعناي روز  

اي مقدس، همه، بخشی از زندگی  مقدس، زمان مقدس، چیزه   مکان یک یادآوري خاص جدا شده.  
 .ما هستند

به عنوان یک  درس میدادم،  زمانی که مدرسه الهیات  تويیادم هست خیلی سال پیش داشتم 
استاد مدرسه الهیات یک گناه نابخشیدنی را مرتکب شدم. کنترل خودم را از دست دادم و از  

اینه  منظورم  شدم.  عصبانی  دانشجو  یک  با  که   دست  باشم.  من.....بذارید  راست  رو  هاتون 
گویم  و من می   "اي بپرسم.خوام سوال احمقانه نمی "گن:  دانید، بعضی وقتا دانشجوها  میان می می 

وقت از سوال پرسیدن از من خجالت نکش. تنها سوال احمقانه سوالی است که واقعاً  ببین، هیچ "
و واقعاً   "ي من هم مهمه.ترسی بپرسی. منظورم اینه که هر سوالی که داري و برات مهمه برامی 

را جدي بگیرم، اما خانمها و آقایان هر از     میپرسهکه باید هر سوالی را که دانشجویی    اینه  مباور
عنوان  ي من اینه که به شه. ولی وظیفه اي از شما پرسیده می بار، یه سوال احمقانه چند وقت یک 

 با احترام رفتار کنم.  هااستاد با دانشجو

ي  خب زمانی دانشجویی داشتم که باعث شد من کنترل خودم را از دست بدهم. داشتم درباره 
. اون دستش را  سوالش بیشتر ابراز یک سري شکها بود تا سوالدادم،  شام خداوند درس می 

؟    ه؟یسه چنان و شراب وا  این همه اهمیته   ". پرسید:  هبپرس  ش را باال برد و اجازه دادم سوال 
مربا، و کوکاکوال    باي بادام زمینی  ساندویچ کره به جاش  توانیم  چرا باید این کار را بکنیم؟ چرا نمی 

اینجا بود که کنترلم را از دست دادم.  احساس کردم این خشم از وجودم فوران    "داشته باشیم؟
مودبانه،   جوابیک    جاي اینکه  به     منو    منحساسیت    اون با حرفش دست گذاشت روي    کرد.  
ي بادام  خواي بدونی چرا در عشاي مقدس، ساندویچ کره می "گفتم:    بهش بدهم  و استادانه   آروم 

عیسی    بازمینی   نداریم؟ چون  کوکاکوال  و  کره   هیچوقتمربا  و  ساندویچ  مربا  و  زمینی  بادام  ي 
ي بی حرمتی  را؟ چون با سوالش به چیزــــچمیخواستم اونو بکشم.    "کوکاکوال را تقدیس نکرد.

 ي من گرانبها و مقدس بود.کرد که در تجربه
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اي  لحظههر    کنه؟ چه چیزي هستش که  اما چه چیزي هستش که نان و شراب را این قدر خاص می 
از زمین را به زمین    یکنه؟ چه چیزي هستش که یک قسمت را در تاریخ بسیار پر اهمیت  می 

گذاري  اش فرود آمد، با ساخت یک مذبح نشانه کنه؟ چرا نوح جایی را که کشتیمقدس تبدیل می 
شیم که چیزي معمولی  کرد؟ و ابراهیم یک مذبح براي خدا ساخت. چرا ما به این امر سوغ داده می 

خاطر ارزش ذاتی خود این  العاده کنیم؟ این موضوع به خاطر اهمیتش خارق را بگیریم و آن را به 
کنه، لمس خداست که  کنه و یا اونرو مقدس می ی چیزها نیستش، بلکه اونچه که چیزي را خاص م 

و  کنه،  اي رو لمس می . وقتی کسی که خودش متفاوت و جدا شده هستش، چیز معمولی اونهبر  
شید، می   غیر معمولالعاده. وقتی او شما را لمس میکنه،  شما  اون تبدیل میشه به یک چیز خارق 

هستش ، بین زمینی    غیر معمولو    تداول ممقدس و مقدس، تفاوت بین  نا  بنابراین تفاوت بین  
 و آسمانی. 

را    هاتا از رایج ترین ترس   10در آمریکا دیدم که    هراس  ي  اي را درباره چند وقت پیش  مطالعه
ترس  شما میدونید؛  لیست کرده بود. چیزهایی که مردم بیشترین وحشت را نسبت به آنها دارن.  

. ترس  ترسهاي دیگههاي بسته، ترس از جاهاي شلوغ، و  ترس از مکان شما میدونید؛  از گربه ،  
ها در  ها چه چیزي بودش؟ در صدر این ترس این ترس   اولین ترس در بیندونید  از مرگ. آیا می 

ن مردم آمریکا ترس از ایستادن مقابل یک گروه و صحبت کردن بود، مثل همین کاري که من  بی
هراسی. چند نفر از شما  دهم. وحشتناکه، اما ترسی وجود داره به نام بیگانه االن دارم انجام می 

بیگانه  کلمه  قبالً  نشنیدههرگز  را  زینوفوبیا  یا  باال هراسی  را  دستتان  که  شماهایی  خُب،    اید؟ 
را    خوام دعوتتون کنم و ازتون بخواهم که تعریفی از ... خُب، دستان خیلی بیشتري نبردین، می
که از  راغب هستیم  هاست. ما  هراسی، ترس از بیگانگان یا خارجی باال رفت! بیگانهمیبینم که  

یم  هراسی که دارافرادي که آداب و رسومشان با ما فرق داره، بترسیم، و باالترین شکل بیگانه
 .ه. او بلندمرتبه و متعال متفاوتهترسمان از خداي زنده است، چون او بسیار با ما  

توجه کنید،  با دقت بهش  کنم که  و به شما پیشنهاد می   داشتمیکی از جالبترین مطالعاتی که تا حاال  
شناس هم بوده، بیرون کتابی است که در اوایل قرن بیستم توسط یک الهیدان آلمانی که انسان 

د. نام این الهیدان، رودُلف اوتو بود، اون کتاب خیلی کوچکی نوشت، اما کتابی که بسیاري از  آم
با قطر کم   . یک کتاب خیلی کوچک میدوننالهیدانان آن را یکی از مهمترین کتابهاي قرن بیستم 

انگلیسی تحت عنوان    "Das Heilige"که عنوان اصلیش هست:   به  ترجمه    "تقدسمفهوم  "که 
سفر  اون رفت به  و جاهاي مختلف  ري که اوتو انجام داد و برام جالب بود، این بود که  شده. کا 

ها و اقوام مختلف بررسی کرد و سعی  ها، اروپاییهاي مختلف،  بومیکرد و مردمی را از فرهنگ
دونند. اونها را از لحاظ پدیدارشناسی  هاشون مقدس می کرد تا ببینه که چه چیزي را در فرهنگ
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ها نسبت به مقدس بودن چیه، بعد از انجام این  هاي معمولی انسان ه کرد تا ببینه واکنشمطالع 
رسید.    هم  ي آنها را از مقدس بودن پیدا کنه و به نتایجیي تجربه مطالعه، سعی کرد تا جوهره

اگر از رودلف    -و    هاو عادت داشت براي توصیف این چیزها عباراتی را خلق کن  - یکی از نتایج  
قدوس یعنی میستِریوم  "داد:  او این پاسخ را می   "دکتر اوتو مقدس یعنی چه؟"پرسیدي،  می   اوتو

دارم  "Mysterium Tremendumتِرِمندِم    چیز  همه  براي  التین  عبارت  یک  من   .-  Mysterium 

Tremendum . 

اي هستش  اي که از مفهوم قدوس داریم، تجربهبود؟ اون گفت، تجربه   یچ از این منظورش  حاال
اسرارآمیز، اما  ست از چیزي بسیار غریب و نمیشه به آن وارد شد و آن را کامالً درك کرد. چیزی

.  ایجاد میکنه و این قدرت اسرارآمیز و مهیب، حسی از ترس را در ما      قدرتمندل  در عین حا 
این احساس  "گه:  خونه. اون میو آن را سرّ ترسناك می   تو انجام میدهبه توصیفی که اوکنید    توجه
از عمیق   ههایی ممکنزمان  آرام  با حالتی  و  برگشت کنه،  و  آرام، رفت  و مد  هاي مثل یک جزر 

قبل،   مثلو    هبه وضعیت ثابت و ماندگارتري در روح  برس  ه؛ یا ممکنهپرستش به ذهن نفوذ کن
، و شخص، حالت غیرمقدس  هتا زمانی که سرانجام فروکش کن  ه لرزان و پرتپش ادامه داشته باش

 "و غیر مذهبی تجربیات روزانه را از سر بگیره.

حضور  را که آبستن  درك   یاین سالن، لحظات  ي افراد توي  همه آیا می تونید این را درك کنید؟ 
نیستند. معمول زندگی ما  که بخشی از تجربیات روزمره و  ، آیا نداشتید؟ لحظاتی  ندداشتبوده  خدا  

زندگیتجربیات   براي    عادي  افرادحتی  ترین  معمولی    سرسپرده  و  غیرمذهبی  اساساً  مسیحی، 
در شیم،  بودن در حضور خدا نمی   ، غرق در این حس عمیقِمون . ما در هر ثانیه از زندگی هستند

ارزش  هر مسیحی   عین حال  با  زمانی  میدونه  معناي داشتن  را  این    اما  ".  از درك حضور خدا 
افته و چیزي فوران  در اعماق وجود با شدت باال اتفاق می  انفجار  یک دفعه یکانگار  ه،  زودگذر

یک  خود بی خود میکنه و به    اونو از،  یا شخص را میبره به طرف هیجانات خیلی عجیب،  هکنمی 
مثل یک  تونه  ش را هم داره و می خودشیطانی  و    خارج از کنترل   شکلهاي .  سرخوشی میرسونه

،این  توضیح میده  حقایق را    ، اوتو  ".یا لرزیدن و چیزهاي دیگه خودش را نشون بدهوحشت مهیب  
با حرکات  ها مثل دراویش  بعضی"دهند  همه به یک شکل به این حضور مقدس پاسخ نمی   که

 میشوند.  افرادي هم وارد یک حالت سکوت و تعمق محض  چرخند، عجیب دور خودشون می 

این بررسی از مفهوم مقدس، کشف کرد این بود: در میان تمام مردم، و در    اتو در  چیزي کهاما  
  – مقدس بودن  -دونند   ها به آنچه که مقدس می هاي گوناگون، واکنش اولیه انسان تمام تمدن 

داریم.  ي تقدس  ی هست دوگانه. دوگانه به این معنا که ما احساسات متناقضی دربارهواکنش
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ي کنه، اما چیزي هم درباره ي قدوسیت خدا وجود داره که ما را جذب خودش می چیزي درباره 
ترسونه. از یک طرف ما رو شیداي خودش  زنه و میقدوسیت خدا وجود داره  که ما را پس می 

وقات  حال به این فکر کردید که گاهی اکنه، و از طرف دیگه ما را  به وحشت میندازه. آیا تا به می
بترسونیم؟   را  خودمان  خودمون،  داریم،  می هابچه   –دوست  جمع  هم  دور  کوچک  و  ي  شوند 

 کنند؟ تا حاال دیدید که این کار را بکنند؟ي ارواح تعریف می داستانهایی درباره 

خواست که در جنگل پشت ساختمان لیگونیِر بخوابه.  یادمه که وقتی پسرم کوچک بودش، می 
و راه افتادند برن   "برم.من تو را به اون جنگل می "کالج بهش گفت:  پس یکی از دانشجوهاي  

هاي شب بود که  نیمه  ،  را برداشتند  شون ي خوداونجا تا چادر بزنن. ساندویج و چراغ قوه و قمقه 
رسیدن.   باال  اون  که  به  موقع   بیرون  کیسههمون  را  خوابشون  آن  میآوردن هاي  به  پسرم   ،

پس جو شروع    "برام از داستان ارواح تعریف کن، ". گفت:  "بله"او گفت:    "جو"دانشجو گفت:  
رفت  کرد به تعریف داستان مردي که جگرش را گم کرده بود، و از این سمت به اون سمت می 

اند و پسرم هم گوش داد، و مجذوبش  و همه، این داستان ارواح را شنیده   "خوام.جگرم را می "
شاید فکر خوبی نباشه  "  "جو؟"م بهش نگاه کرد و گفت:  شد. و وقتی جو داستان را تمام کرد، پسر

بخوابیم. بیرون  امشب  گفت:    "که  بخواب"جو  بگیر  نباش،  دقیقه   بعد.  "نگران  ساکت    ايچند 
سر و صداهاي   داستان ارواح، و روي فرصت داشت که افکارش را  تو اون دقایق پسرم د، بودن 

قیقه بیشتر طول نکشید که اومدن پایین و  د  10    شب متمرکز کنه.    ی ناگهانیهجنگل، و صداهای 
 خواستند که بیان داخل.می زدند و در پشتی ما را می 

عجیب    این دن تا بترسن؟  رن و پول می در اورالندو می   Disney worldمردم به  که  دونید  می اینو  
داریم؟ دوست دارم آن برنامه  هم  نگرش دوگانه را نسبت به مفهوم تقدس    همین نیست که ما  

خاطر انگیز قدیم را به ها، آن روزهاي شگفتیاد بیارم. بعضی از شما قدیمییمی رادیویی را به قد
تاخت؛ یا بعد از ظهرها  سوار بر اسب در مسیر جاده می   Lone Rangerدارید. زمانی که لون رنجر  

دکتر   ؟یادتون هستها را  دادیم. آیا شما، خانمها این برنامههاي رادیویی گوش می به نمایش،  
ي  الر   – ي ارگیل و همسر پشت پرده  ي یکشنبه و برنامه   "هلن ترنت"و    "ما پرکینز"مالوِن جوان و  
دادیم. یادتون هست؟  . به این چیزها گوش می "الري"و ماري به الري گفت:    "ماري"به ماري گفت:  

 انگیز بودند. ؟ حیرت تون میادیادبه  شما  از  نفر چند –ي پپر یانگ  خانواده

داستان شب می ها  گوش  را  ماجراجویانه  و  هاي  سوپرمن  مثل  هفته،  بقیهدادید  طول  در  و   .
ردیابی گمشدگان را داشتیم، و یه  و    ، ماجراهاي گانگستري، آقاي کینگهاي دزد و پلیسداستان 

اما ترسناکترین برنامه در   "مردد."  نام  به  –ي ترسناك یا در واقع یه برنامه   – فیلم ترسناك بود 
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شد؛ این برنامه، با  ها پخش می ي چهل، یکشنبه شبهاي ترسناك رادیویی دهه تمام برنامه میان 
شد و قبل از شروع  شد، در باز می همراه اکو بود شروع میصداي غژغژ باز شدن دري چوبی که به 

تنت به  مو  می وبرنامه  شنیده  صداها  آن  همه  روي  مردي  صداي  و  بود.  شده  سیخ  که  ن  شد 
، چند نفر از شما آنرا یادتون هست؟ بسیار خوب؟ منظورم اینه که    "Inner Sanctum"گفت:می 

(اینر    Inner sanctumترسیده بودند.    قبل از اون  الزم نبود حتی داستان را شروع کنند، و همه  
 «درون مقدس.»  هشمی لغویش به چه معناست؟ معناي  سَنکتم)

نابغهمی  چطور  که  دنیايبینید  در  بازاریابی  کردهسرگرمی   هاي  کشف  نوعی  به  که  ها  اند 
اي  توانند براي مردم تولید کنند این است که آنها را در معرض برنامه وحشتناکترین چیزي که می 

ي خودمان را از خدا  که ما تمایل داریم که فاصله  هدهند. به همین خاطرب ي تقدس قرار  درباره 
از یک طرف مجذوبش بشیم، از طرف دیگه حتی اگر    چون اي امن ایجاد کنیم  حفظ کنیم و فاصله 

ي این موضوع صحبت کنم که چطور،  مون درباره گیریم. قصد دارم در جلسه بعدي از آن فاصله می 
طور خاص در زندگی عیسی آشکار کرد و مردم هم به سمت او  قدوسیت خودش را عیناً و به

ترسیم و که ما از آن می  هی، این چیزبا این وجودشدند و هم از او وحشت داشتند.  کشیده می 
در عین حال، در قلب شخصیت خداست و عزیزان درك این براي ما در عهد جدید در اولویت  

 یادگیري قرار گرفته است.

شما    يهمه "اي از کتاب مقدس پرسیدم. گفتم:  در مدرسه الهیات، سوال ساده   هاماز دانشجو
به سه قسمت تقسیم کرد: از لحاظ ادبی    میشهدعاي ربانی را این که    دونید و دعاي ربانی را می

اولین درخواست در  "م:  ید پرسهام  از دانشجو  ".خاتمه  بعدها و  درخواست  به   از خطاب رسمی
چیه؟ ربانی  ندید،  می   "دعاي  جواب  بلند  چیه؟  بدهیم  فقط دونید  جواب  خودمون  ذهن  .  توي 

شاهد  ،  مسیح  : شاگردان بیارید  یاد دونید اولین درخواست در دعاي ربانی چیه؟ صحنه را به  می 
بودند او  عیجب  مسیح،  قدرت  پیش  اومدند  متوجه   .اونها  که  حالی  و    يدر  قدرت  بین  ارتباط 

عیسی، دعا کردن را به ما  "و گفتند:  پیش مسیح اومدند سرسپردگی مسیح در دعا شده بودند؛
خواهم  کنید، میکه دعا می   وقتی .   یاد میدهمباشه، به شما طرز دعا کردن را  "او گفت:    "بیاموز.

باد."اش؟  ادامه   "که این طور دعا کنید: اي پدر ما که در آسمانی. خب سوال    "نام تو مقدس 
باد، "اینجاست که آیا   یا    "نام تو مقدس  باد، "بخشی از خطاب رسمی هستش،    "نام تو مقدس 

کنید، تی دعا می وق"گفت:  طور می ؟ اگر بخشی از خطاب رسمی بود، عیسی این هاولین درخواست
اما او اینطور نگفت. او گفت:    "این را بگویید: اي پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس است.

خواهم دعا کنید وقتی که  خواهم این را دعا کنید: اولین چیزي که می کنید، می وقتی که دعا می "
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ي  ب مقدس مکرراً درباره کتا   ".بشهعنوان نام مقدس برخورد  که با نام خدا به ه  زنید، اینزانو می 
 "نام او قدوس است."که  هگخدا می 

فرض کنید در این روز و دوران در ایاالت  "پرسیدم: گفتم:    هامیه سوال کوچک دیگه از دانشجو
تمام    نهکس نتوي امریکا چنان حجمی از وضع قوانین جدید در کشور داشته باشیم که هیچمتحده

شوند انجام بده. فرض کنید شخصی  هاي قانون اضافه می ابقوانین جدیدي را که هر ساله به کت 
خواهیم تمام  می  "کنیم.نو شروع    خواهیم همه چیز را دوباره از  ما می "گفت:  آمد و می جلو می 

ي دانان، تمام قوانین و حتی قانون اساسی را دور بیاندازیم و از نو شروع کنیم. اما وظیفه حقوق 
را    ي اي جدیدکه قانون ده مادهه  تان ایندي را بنویسید. وظیفه که قانون اساسی جدی  ه شما این

و   کهبنویسید  هست  طور  این  اساس  برنامه  بر  کشور  این  تاریخ  در  آینده  قوانین  تمام  که   :
کتابها    توي. پس فقط ده تا قانون دارید که  بشهکنید قضاوت  مطابقتشان با ده قانونی که وضع می 

  "طمع نداشتن "ند بود؟ چند تا از شما یکی از این ده تا را به  دهید. این ده تا چه خواهب قرار  
دید که فرزندان  اختصاص خواهید داد؟ چند نفر از شما در ده قانونتون، این قانون را قرار می 

احترام والدینشان  به  براي    بگذارند  باید  را  قانونی  احتماالً  شما  اکثر  کنند.  اطاعت  آنها  از  و 
و دزدي قرار   از شماممنوعیت قتل  آیا کسی  اما  داد،  ده    هاخواهید  از  این  قانون  یکی  به  را 

نداشته  س، هرگز و هرگز، حق  کهیچکشور  قانون مطلق در کل    به عنوان   اختصاص خواهید داد که 
؟ خانمها و آقایان، وقتی که خدا قانون اساسی را براي یک حکومت  هبرب تا نام خدا را به باطل    باشه

 انگیز نیست؟. آیا شگفت رتر را مقرر کرداون ده قانون ب ملی نوشت، 

حیرت  مطلب  پیش  سال  مجلهچند  در  دربارهانگیزي  خواندم  تایمز  حادثه ي  در  ي  که  اي 
Maryland(مریلند)   خاطر مستی و رفتار آشوبگرانه دستگیر شده ي کامیون بهرخ داد. یک راننده

بود. و وقتی افسرهاي پلیس آمدند تا دستگیرش کنند، راننده کامیون آنقدر بدزبان بود که  
می پلیس و  بودند  کالنتري خشمگین  به  او  بردن  به هنگام  تا می ها  او  خواستند  به جرم  تونند 

هایی که راننده کامیون  احترامی ي تمام بی بردند و درباره  قاضی را پیش    ن او  بعداضافه کنند.  
  حکمی   ، صحبت کردند. خب براي تخلف اخالل در نظم، شدیدترینه بوددر مسیر به پلیس کرد

خواست با  قاضی می بود، اما    زندان روز    30دالر جریمه و    100،  تونست براش ببره  قاضیکه  
که هرگز لغو   براي همین به یک قانون قدیمی رجوع کرد،  قوانین اون شخص را میخکوب کنه
  کفرگویی آشکار   ، قانون منع  وجود داشت     (مریلند)Marylandنشده بود و هنوز در کتابهاي قانون  

بود. پس قاضی براي راننده    دالر جریمه   100و   زندان روز   30مال عام  ، و مجازات کفرگویی در 
و    200کامیون،   جریمه  این شد سرمقاله رو  60دالر  و  برید،  تامیز  ي مجلهز حبس  که    چون ي 

بی  مجازات  روزگار کسی  و  این عصر  در  که  بود  عصبانی شده  تایمز سخت  و  ویراستار  رحمانه 
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خاطر کفرگویی به نام مقدس خدا  روز حبس را صرفاً به   30دالر جریمه و    100نامتعارف پرداخت  
 . هتحمل کن

 ممنوع بود، در تلویزیون    "باکره"ي  واژه   استفاده از  پیش  ال س  22.  کردیمما راه درازي را طی  
که به راحتی  . در زمان ما سانسور، آنقدر تغییر کرده  خیلی تحریک کننده و وسوسه آمیز بود  چون 

. اما همچنان  بدون هیچ اشکالی حرفهاي شهوانی ، بی ادبانه و کفر آمیز مورد استفاده قرار میگیره
گویی  که استفاده از زبان زشت جنسی و هرزه ه  خش تلویزیونی وجود دار قوانین و مقرراتی براي پ 

از اسم خدا به صورت متداول     منعی براي استفاده، اما با این حال در تلویزیون  هکنرا منع می 
 . براي لعنت کردن دیگران وجود نداره

اهم دعا کنید  خوخواهم براي چه موضوعی دعاکنید؟ از شما می دانید از شما می عیسی گفت: می 
ي  خواهم بگویید که پادشاهی تو بیاید؛ ارادهمی   بعد. ببینید،  بشهکه نام پدرم مقدس شمرده  
خواهم قومم  شود، بر زمین نیز به انجام رسد. پس چیزي را که می تو چنانکه در آسمان انجام می 

این کنند  جه  ه دعا  این  در  پادشاه  عنوان  به  اقتدارم  و  مطلق  حاکمیت  و  که سلطنت،  تکریم  ان 
نطور که فرشتگان در آسمان  وهم  بدهند این سیاره انجام  ن را در  ي مو مردم اراده  بشهشناخته  

رشد  مطمئن هستم که یک  من  ، اما  طور نمیگهخب، عیسی این  "ام هستند.مطیع اراده  همین االن 
ي خدا  کنم که پادشاهی خدا هرگز بر این زمین بیاید یا اراده در اینجا هست. فکر نمی   قابل فهم

  ه ممکن  چطور.  بشههرگز بر این زمین انجام شود مگر اینکه نام خدا توسط قومش محترم شمرده  
؟ خب، به پادشاهی احترام بگذارند که هم زمان اسم اون را دارند بی حرمت میکنندکه مردم،  
ي این موضوع نیست که یهودیان نامی را به شکل طلسم داشتند یا اینکه باور داشته  این درباره 

:  منظور خدا بود درك میکردنداین را همانطور که  آنها ، هباشند جادویی با تکرار یک کلمه همراه
و  دید ما به اسم خدا جدي نباشه  میتونه عمیق تر از هر چیزي در    ،  که اگر ما بی تفاوت باشیم

 ز نام خداوند و نگرش ما به اون دیده بشه.ابرا

به را  نام خدا  اگر  کنم:  عنوان  را  این  به شکل درستی  کلمه بگذارید  رایج  عنوان  لعنت یک  ي 
استفاده کنید، شما از ریشه یک کفرگو هستید. هیچ احترامی براي قدوسیت خدا قائل نیستید،  

،  بشه، بیهوده از دهانتان خارج  ین کلمه اه  دهید بار دیگب کنم پیش از آنکه اجازه  تشویقتان می 
حرمت شدن نامش را تحمل نخواهد کرد. او آن را در ده قانون برترش  خدا بی   چون اول فکر کنید  

متفاوت    نامیعنوان  گوید که دعا کنید که نام خدا مقدس باشد، یعنی بهقرار داد، پس عیسی می 
ایم که  ه و بلندمرتبه. وقتی ما خوانده شده العادعنوان نامی خاص، خارق ، بهبشهبا آن برخورد  

به طریقی    بدهیم  شهادتایم که  خوانده شده  ایم که متفاوت باشیم.مقدس باشیم، خوانده شده
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. وقتی  طریقی که ما را به سمت معناي دوم تقدس میبره یعنی عدالت،  که در خداوند یافت میشه
متفاوت از استانداردهاي    ":هگمی   ارهاو د  "مقدس باشید زیرا که من قدوسم، "گوید،  خدا می 

نشان آن را  ابراز کرده و    دنیامفهوم عدالت را در این  شما    خواهم  می من  معمول این دنیا باشید.  
وظیفه   "دهید.ب  مسیحیااین  و  نهي  داده  بازتاب  مرگ،  حال  در  دنیاي  به  را  که شخصیت خدا   :

 منعکس کنند. بیایید دعا کنیم.

دوباره از تو براي بی حرمت کردن نامت در حرفها و افکار و اعمالمون طالب بخشش  ،  ما  اي پدر
  در این دنیاتا    از تو میطلبیم تا به ما یک احترام مقدس نسبت به خودت عطا کنی ،   هستیم.  

اندازه و  حد  تا  پادشاهی بتوانیم  تجلی  اراده اي  تحقق  و  مسیح  ات  نام  در  زیرا  ببینیم.  را  ات 
 ین. طلبیم. آممی 
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