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 قدّوسیّت خدا 
 مسیح   ت یّ قدّوس   : 6درس  

 دکتر آر. سی. اسپرول 

می  صحبت  آقایی  با  داشتم  روز  بین  یک  در  و  بود  کرده  سخنرانی  دانشکده  توي  که  کردم 
ي مسیح حرف  صحبتهاش بعضی دانشجوها از روي خصومت اونو دست مینداختن. اون درباره 

در ادامه برایم توضیح    "ده؟کی اهمیت می "زده بود که:  هاش یک نفر داده  زد، وسط صحبت می 
رسه شمار افرادي  نظر می به   "عجیب بود! اون گفت اون شخص پر از ضدیت بود."داد و گفت که  

که در کشورمان نسبت به ایمان مسیحی ضدیت و خصومت دارند داره بیشتر و بیشتر میشه و  
ستیزه مسیححس  ضد  و  مسیحیت  طرفداران  بین  زمان  جویی  در  افزایشه.  به  رو  هم  یان 

این  کنم که بی ها، فکر می زدیم، گاهی وقت باره حرف می استراحت داشتیم در این تو  ایمانان 
ستیزه مسیحیان  از  عمیقی  ترس  می کشور  سعی  اونها  که  این  دارند  چهارچوبهاي  جو  که  کنند 

ترس اونها از این قضیه قابل    ایمانان تحمیل کنند، مذهبی را از طریق قانون و ابزار دیگه بر بی 
ي قانون اساسی آمریکا  توجیهه. میخواهم به برادران و خواهرانم یادآوري کنم که اولین اصالحیه 

از مسیحیان حمایت می همان  از غیر مسیحیان هم حمایت می قدر که  باید  کند،  کامال  ما  و  کنه، 
این  فشارها و خصومت  گاها،  اما  باشیم.  این موضوع  علیه خادمین،  همتوجه  ا علیه مسیحیان، 

نادر  جور افراد وجود داره. اما بین  همه الهیدانان، مبشرین و این ي اینها، چیزي را که بسیار 
 .یافتم، اینه که کسی آشکارا درستی و کاملیت عیسی را زیر سوال ببره

یسی را نقد  کنم زمانی که داشت عشاو داد فکر می -مثالً راجع به نظري که زمانی جرج برنارد 
هایی بوده که  زمان "طور گفت:  کرد. شاو مسیحی نبود و وقتی از رفتار عیسی انتقاد کرد این می 

ینکه وقتی  ا  – اي در این حرف بود  کنم که کنایه من فکر می   "عیسی مثل یک مسیحی رفتار نکرد.
شاو خواست عیسی را نقد کنه، نتوانست معیار اخالقی باالتري از معیار خود مسیح  -جرج برنارد

طور که گفتم، یک خصومت واقعی  بر ضد من، بر ضد تصور کنه تا اون عیسی را نقد کنه. و همان 
احتیاط وجود  کلیسا، بر ضد تاریخ نفوذ مسیحیت در جریانه ،اما با این حال، نسبت به عیسی نوعی  

اند، شک دارم از این که اگر هرگز شخصی  داره. از میان تمام انسانهایی که تاکنون زندگی کرده
خاطر درستی و کمالش در تمام جهان احترامی بیشتر از عیساي ناصري کسب  وجود داشته که به 

قی مانده این  کند که سوالی که براي من باقدر تعریف میکرده باشه. درواقع، جهان، از عیسی آن 
است که اگر اون چنین شخصی عالی، پرمحبت، مهربان و دلسوزي بود که و به همه نوع افراد  

تنها  کرد و به نوعی، مادر ترزاي زمان خودش بود... چرا کشته شد؟ نهمریض و مطرود کمک می 
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توده بلکه  می اعدام شد،  فریاد  مردم  عیي  درباره  چیزي  بشه. چه  ریخته  که خونش  سی  زدند 
 کرد؟ور می ناصري بود که احساسات شدید مردم را براي او یا علیه او شعله 

شه. فصل چهارم انجیل  خواهم قسمتی از انجیل مرقس را بخوانم که به این سوال مربوط می می 
رسید، عیسی به شاگردان خود گفت:  آن روز چون غروب فرا "خوانیم که:  می   35مرقس، از آیه  

یم. آنها جمعیت را ترك گفتند و عیسى را در همان قایقی که بود، با خود  به آن سوي دریا برو
کرد. ناگاه تندبادي شدید برخاست. امواج چنان به  بردند. چند قایق دیگر نیز او را همراهی می 

خورد که نزدیک بود از آب پر شود. اما عیسی در عقب قایق، سر بر بالشی نهاده و  قایق برمی 
  ".خفته بود

اي  ا تصور کنید. این اتفاق که در دریاي جلیل در حال وقوع بود؛ از لحاظ طبیعی، پدیده صحنه ر
به بود،  فلسطین  در  عادي  غیر  دریاي نستباً  و  اردن  شرق  در  بیابان  بین  که  بادي  تونل  خاطر 

مدیترانه وجود داشت. پس اتفاقی که در این موقعیت جغرافیایی افتاد، نوعی تونل باد بود که  
افتاد، توفانهاي شدیدي که به طور یکدفعه میتونست شروع به وزیدن  اي جلیل اتفاق می توي دری

با کشتی تفریحی گشتی در دریاي جلیل زدم، و   کنه. در واقع، من دو سال پیش آنجا بودم و 
گفتند که هنوز هم در ترسی کُشنده از  ترین تجهیزات دریایی و ملوانان امروزي به ما میمدرن 

کنند. خب، شاگردان، ماهیگیران ماهري  دري که حتی امروزه هم هست، زندگی می توفانهاي نا
بار در این دریاچه بوده ناگهان  اند، و یکی از این تندبادهاي شدید، در نیمه بودند. هزار  شب 

کشید، و قایق، هر لحظه در خطر  شروع شد و امواج بسیار سهمگینی ایجاد کردند. باد، زوزه می 
 .ماهیگیران بود. و در تمام این مدت، عیسی توي قایق، خواب بود واژگونی و کشتن 

دیده هواپیما  توي  را  آدمها  این  امثال  دارم.  نفرت  آدمهایی  چنین  از  هواپیماهایی  من  در  ام. 
کشیدند، و هواپیما در تالطم شدید، یک ضرب،  ي هواپیما از وحشت جیغ می ام که خدمه بوده

رد کناري من خوابیده بود. و خواستم اونو را تکان بدهم و  کرد و مداشت هزار فوت سقوط می 
تو چی هستی؟ کالوینیست هستی؟ چت شده؟ حواست نیست که هر لحظه ممکنه سقوط  "بگویم،  

  .خوابنداي دارند، در هر شرایطی می طور روح آرام و آسودهاین افرادي که این  "کنیم؟

در خو ابه. کتاب مقدس چیز عجیبی اینجا میگه.  خب، این عیسی است که در عقب قایق کامالً 
بودند. خب چیز جالبی در این می  نداره ولی می گه که شاگردان ترسیده  براي  باره وجود  خوام 

کردم، ي الهیات فیالدلفیا تدریس می موضوعی به کارش ببرم. وقتی سالها قبل داشتم در مدرسه 
با دانشجوها  و  اکادمیک  خداناباوري  مورد  در  دادم  نوشته درسی  و  اصلی  منابع  هاي  ید 

آتئیست برجسته مخالفت ترین  که  کردم  موکلف  را  دانشجوها  بخوانند.  را  غرب  تاریخ  هاي  هاي 
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را بخوانند. از آنها خواستم که آثار نیچه و   (John Stuart Mill) دیوید هیوم، و جان استوارت میل
حی را بخوانند، و نقدهاي کافمن  الدویگ فیِرباخ را بخوانند. نقدهاي مارکس علیه خداباوري مسی

خصوص  ها به و این مطالعات را انجام دادیم و دریافتیم که آتئیست  --سارتر و کامو  --و دیگران 
اونها میگفتند  20و    19در قرنهاي   به این سوال پاسخ بدهند.  دانیم که... می "سعی داشتند 

رغم این واقعیت که مطمئن  علی   خدایی نیست، اما مشکلی که هنوز ما را به ستوه میاره اینه که
ناپذیري مذهبی است یعنی چرا  طرز عالج رسه بشریت بهنظر میایم خدایی نیست، چرا بهشده

  "کنند؟رویم، مردمی را میبینیم که خود را وقف پیروي از مذهب می هر جایی که می 

دنبال خرافات هستند    خاطر که انبوه مردمبه این "مادلین موري به این سوال پاسخ داد. او گفت،  
اما    "و تفکري انتقادي به این امور ندارند. و ما فقط نیاز داریم مردم را بیشتر آموزش بدهیم.

خواستند براي همین یک راي  افرادي چون فروید و مارکس و فیرباخ و نیچه توضیح محکمتري می 
خاطر ضعف بشر. ه، بهخاطر نیازهاي روانی مردم پدیدار شد شدند که مذهب از لحاظ تاریخی، به

اي که فروید اظهار کرد و مارکس از آن  ي ما یکسان هست مردنه، و عقیده یک چیز که براي همه 
پشتیبانی کرد، این بود که هر انسان داراي ترسی ذاتی از نیروهاي طبیعی است که حیاتمان را  

وع به ابداع مذاهب کردند  کنند و آنچه از لحاظ تاریخی اتفاق افتاد این بود که مردم شرتهدید می 
و اولین گام در این فرآیند تکاملی این بود که باور به یک روحِ زنده را در این نیروها وارد کنند.  

طوریکه خدایی در توفان وجود داشت، خدایی در زلزله، خدایی در طاعون بود. فروید گفت که به
 مند کردن طبیعت بود. چرا؟اولین گام، شخصیت 

  ها خانم– ینه که: همه نوع چیزي در دنیا وجود دارد که  ا–ي بسیار بسیار جالب  یک نظریه و ایده 
عنوان  اما من به  --سرطان، آتش، سیل، جنگ، مردم دیگه  --کند  یان وجود من را تهدید می آقا  و

.  ام که چطور حداقل تا این لحظه از خصومت دیگران جان سالم بدر ببرمیک انسان یاد گرفته 
سمت  سایید و خشمگین هستید، یا دستتان را به آیید، و دندانهایتان را می وقتی پیش من می 

ین باشید،  خشمگ  من  از   اگر  –ام که چطور در این شرایط برخورد کنم  برید، یادگرفتهاسلحه می 
یک  نمی خواي به من شل"توانم از شما تعریف کنم و بگویم،  توانم التماس کنم رحم کنید؛ یا می می 

و اینجور چیزها.    "کنی. من مدیر باشگاه هوادارانت هستم. منظورم اینه که، آهاي! دوستت دارم، 
ام  ام بگذاري، نصف قلمرو پادشاهی ببین، اگه زنده "تونم بگم:  تونم بهت رشوه بدم. می یا می 

شه  می   اي را که به ما ایم که چطور حمالت شخصی ما این ترفندهاي کوچک را یاد گرفته   "مال تو.
  .خنثی کنیم

https://fa.ligonier.org/


https://fa.ligonier.org   

4 

توانی  کنه؟ نمی پرسید این بود: شخص با تندباد یا سیل چگونه مذاکره می اما سوالی که فروید می 
توانی براي سرطان چاپلوسی کنی  لرزه رشوه بدي. نمی توانی به زمین از توفان خواهش کنی. نمی 
ند که ما را تهدید به  ها نیروهایی غیر شخصی و فاقد شخصیت هستکه کاري نداشته باشد. این 

کنیم این است که خصوصیات شخصیتی به طبیعت  کاري که می "کنند، و فروید گفت:  نابودي می 
ي همیه که  برا   –کنیم  دهیم تا بتوانیم با توفان حرف بزنیم و خیلی زود طبیعت را مقدس می می 

اش، ي ساده شده خه کنیم که در این نیروها هستند، یا حتی فراتر نسحاال صحبت از خدایانی می 
پس اگر خدا    "ي تمام این مشکالت حرف بزنید.یکتاپرستی است که فقط باید با یک خدا درباره

یک بدهی و چک خود را بفرستی، آنوقت خدا که کامالً بر توفان  را اکرام و پرستش کنی و ده 
  .اقتدار داره، از تو در برابر تمام این مشکالت محافظت خواهد کرد

هایی که بر کامیابی و سالمتی حاال و اینجا و اینطور چیزها  هاي تلوزیونی دیدید، گروه برنامهدر   
اعالمش  <شنویم که  ي خداست، و این طرز فکر را می کنند. این چیزها همیشه اراده تاکید می 

را  ي این چیزها  یعنی تمام کاري که باید بکنی تا کامیابی و شفا و همه   -  >اش کنکن و مطالبه 
تجربه کنی، این است که نامش ببري و بهش اعتماد کنی و به آن ایمان داشته باشی و خدا این  

 .چیزها را خواهد داد

کردم. اون روز براش روز خوبی  آخرین باري که در تگزاس بودم داشتم با یه نفر گلف بازي می 
رسیدیم، و او روي همه  زد. به جایگاه دهم  سوراخ اول، توپ را به جاهاي دیگه    9نبود. در هر  

خوام گلف بازي رو شروع کنم. دیگه  خوب، از االن شروع کنیم، اآلن می"چیز خط کشید و گفت،  
باال رفت و چوب آهنی  از نقطه  "باشه."گفتم:    "زنم.بد ضربه نمی ي شروع به توپ ضربه زد. 

د ولی باز به  را برداشت و توپ را به سمت صخره فرستاد. شش بار دیگر هم ضربه ز  5شماره  
  " .اش کناعالمش کن و مطالبه   "چمن نرسید، برگشت به من و گفت: این هم از 

بر  را  آرزوهایمان  و  تمایالت  اشاره کرد،  را داریم که همانطور که فروید  توانایی  این  اما قطعاً 
او گفت:   ابداع  پس مذهب همینه: به"طبیعت، تصویر کنیم،  را  از طبیعت، خدا  خاطر ترسمان 

شه به عصاي زیر بغل یا به قول مارکس، افیونی  همین سادگی. پس خدا تبدیل می کنیم. بهمی 
 .توانند تاب بیاورند که در جهانی پر از دشمنی یا پوچ زندگی کنندشه که نمی براي انسانهایی می 

" 

قدر حائز اهمیته  این قسمت در کتاب مقدس این   -خانمها و آقایان    -خب، دلیل اینکه   
خاطر مواجهه با نیروهاي مخرب طبیعت وحشت کردند.  بینیم که بهکه: شاگردان عیسی را می اینه  

گوید که آنها  خاطر تندبادي که در دریا بلند شده بود، در خطر بود، و کتاب مقدس می جانشان به
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رهبرشان   پیش  فوراً  میکنند؟  چیکار  بحران  وسط  در  ترسیدند  که  کسانی  و  شدند.  ترسان 
استاد، کاري بکن وگرنه  "آنها به عقب قایق رفتند و عیسی را بیدار کردند و گفتند:  روند، و  می 

 "!شویمهالك می 

عیسی چیکار کرد؟ به اطراف نگاه کرد و موقعیت را ارزیابی کرد، و بعد خداوند، خداي مجسم،  
صیت  خالق آسمان و زمین، فرمانی کالمی صادر کرد، نه به انسانها، بلکه به نیروهاي فاقد شخ

  "ساکن شو و خاموش باش!"طبیعت. دریا و باد را مخاطب قرار داد و با صداي بلند فرمان داد:  
و فوراً عالم هستی در اطاعت پاسخ داد و دریا همچون شیشه شفاف شد و باد آنقدر آرام شد  

  .که حتی نسیمی هم در هوا نبود

یه. ، وقتی که عیسی تهدید آشکار  کند، خط بعداما چیزي که توجه من را در این داستان جلب می 
طبیعت را که در جریان بود خنثی کرد، واکنش شاگردان چه بود ؟ آیا میگه  که آنها کالهشان را  

گویه  ؟ نه، متن به ما می "کنیمی دانستیم این کار را می "کنان گفتند:  به هوا پرت کردند و شادي 
جاي اینکه ترسشان بریزه و تسکین پیدا  یعنی به   –نهایت ترسان شدند  که در آن لحظه آنها بی 

این است که چیزي    -خانمها و آقایان    -کنن، ترسشان شدیدتر شد. چیزي که فروید درك نکرد  
نیروي فاقد شخصیت طبیعت می  از هر  از اون بیشتر  ترسیم و آن  درون قلب آدم هست که 

م و  لرزان هستند  حاال شاگردان  و  که قدوسه.  و حضور شخصی است  این    "پرسند:  ی قدرت 
  "کنند؟کیست که حتی باد و دریا هم از او اطاعت می 

ي جدا بودن خدا، و متفاوت  هراسی صحبت کردم، دربارهي بیگانهیادتون هست که قبالً درباره 
لحظه صبر کن. ما االن "گین:  ترسانه؟ شاگردان می کند و میبودن خدا که ما را تهدید می  یه 

هر بار که شخص جدیدي را    "ایم که اصال با اون آشنا نیستیم.یت بودهاي از انسان شاهد جلوه 
شه. اگر آن شخص لبخند بزنه،  ها می بینید، مغزتان وارد یک فهرست کامپیوتري از واکنش می 

گه و اگر افراد  گوید. اگر آن شخص اخم کنه، به شما چیز دیگري را می به شما یک چیز را می 
کنیم، و از ها را داریم که ازشون استفاده می ها و فهرستین دسته ا  تمام ما  خالصه –قدبلند... 

یاد می  از طریق تجربیات  به عنوان یک انسان. و  گیریم که چطور در کنار دیگران  تجربیاتمون 
 .باشیم

بایست به نوعی  چند سال پیش جنبشی در این کشور براي درمان شکل گرفت که هر کس می 
ترین اسرار دلش را فاش کنه. و  الً واقعی و آزاد و رها باشه و عمیق لباسهایش را در بیاره، کام

بی جایزه  و  آزاد  براي  می اي  همه  و  هست؟  یادتان  بود،  شده  گذاشته  بودن  می  "گفتند:  پرده 
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اي  رحمانه طرز بی و این جنبش عمرش خیلی کوتاه بود چون مردم به   "پذیر باشی.خواهم آسیب 
  .را بیش از حد باز کردندآسیب دیدند، وقتی که خودشان 

می  خادمی  داستان سه  یاد  به  منو  به این  و  رفتند  رختکن  به  گلف  بازي  از  بعد  که  طور  اندازه 
دونید، وجدانم واقعاً  می "خودجوش گناهانشان را به هم اعتراف کردند و یکی از خادمین گفت:  

ف رو دارم و تمام عمرم  خواهم یه شبان باشم و عادل باشم، اما این ضع کنه. می منو اذیت می 
ام  خورم و نتواسته کنم و ضعفم، مشروبات الکلیه. من در خفا مشروب می دارم باهاش مبارزه می 

خب،  "و دومی گفت:    "پسر، حتماً برات دعا میکنیم."و دو نفر دیگر گفتند:    "بر آن پیروز شوم.
شهومی  با  همیشه  من  دارم.  مشکل  یه  منم  که  کنم  اعتراف  باید  می دونید،  وسوسه  شم، ت، 

دونم که چطور بر این وضعیت  تونستم رفتارم را کنترل کنم، اما افکارم همیشه پاك نبوده و نمی 
و سومی چیزي نگفت، و دو نفر دیگر   "بله."آنها گفتند:    "شه شما برام دعا کنید؟پیروز بشوم. می 

وسوسه"گفتند:   تو  نداري؟خب،  چیه؟"گفتند:    "دارم"گفت:    "اي  نمیتونم ":  گفت  "خب  من 
پذیر  این همه براي آسیب   "خبرچینی را در خودم کنترل کنم االن میخواهم زودتر از اینجا برم!

 !بودن 

قدر بسته و تودار هستیم و خیلی مواظبیم که همه چیزمان را  که این منظورم اینه که دلیل این
بهش خیانت شده؛  به هر کس نگییم اینه که هر کس در این جا رازي داشته که فاش کرده و  

یعنی قلب و وجودتان را جلوي کسی باز کردید و آنها وجودتان را لگدمال کردند. این اتفاق، دو  
خواهیم  گیریم که زره بپوشیم، اینطور نیست؟ و نمی افته، و یاد می سه بار براي هر انسانی می 

بندي هر  براي طبقه   ي کامیپوترپذیر باشیم، براي همین بسیار با دقت از شیوه که باز و آسیب 
 "آیا اون شخص امنه؟ اون شخص امن نیست؟"کنیم. انسان استفاده می 

و   را دیدند  گفتند:  کامپ  –خب، شاگردان، عیسی  و  کرد  ما  "یوترشان هنگ  کن.  لحظه صبر  یه 
این طبقه که  با کسی  هرگز  ما  نداریم.  مرد  این  براي  نکردهاي  برخورد  باشه  متفاوت  ایم، قدر 

قدر جدا و متمایز از بشر عادي، که تونست به دریا فرمان بده و دریا اطاعت  اوت، این قدر متف این 
شاگردان را به وحشت انداخت، این بود که   که  آنچه  –خانمها و آقایان    -به عبارت دیگر    "کرد.

  .ناگهان پی بردند که در حضور قدوس هستند، و ترسشان زیاد شد

اتفاق  این  از  نیست که  باري  تنها  باز همین  ها در عهد جدید می این  افته. در موقعیتی دیگه، 
گردند برمی  خوانیم که شاگردان تمام شب را ماهیگیري کرده بودند، وافراد، و همین دریا، می 

گه  ی م  پطرس  به  و  –دانید  شه. داستان را می و تورهایشان خالیه. و عیسی به آنها نزدیک می 
عیسی گفت:    "شب خیلی بدي بود. هیچی ماهی نگرفتیم."پطرس گفت:    "طور پیش رفت؟چه "
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برنمی " را  تور  پطرس، چرا  نمی خب،  قایق  این طرف  به  و  که    "اندازي؟داري  باشه  یادتون  حاال 
توانید تصور کنید که وقتی عیسی  پروایی بود. می ویژگی شخصیتی پطرس در کتاب مقدس بی 

توانم حدس بزنم. کرد؟ می به پطرس گفت تور را به آن طرف قایق بیانداز، پطرس چه فکري می 
آهاي، عیسی. تو یه الهیدان عالی هست، یه معلم مذهبی،  "گفت که  حداقل در فکرش داشت می 

اي هستم. تور را تمام شب به هر  ا بهم حق بده اعتراض کنم. من یه ماهیگیر حرفه و بهترینی، ام
ام.حاال داري به من میگی که چطور ماهیگیري کنم؟ اما تو استادي و من شاگرد.  طرف قایق انداخته 
می  خوش  را  بچهدلش  بندازیم.کنیم  طرف  آن  به  را  تور  بیایید  تمام  می   "ها؛  شد.  چه  دانید 

قدر زیاد شد که مجبور شدند قایقی دیگه بیارند  یاي جلیل داخل تور پریدند، اون هاي در ماهی 
  کنه؟کار می کنارشون و نزدیک بود غرق شوند، چون پر از ماهی شد. حاال پطرس چه 

کنه. براي کسب درآمد  یاد داشته باشید که پطرس، یهودیه و بازاریه. و تفریحی ماهیگیري نمی به
می  اگماهیگیري  می کند.  بودم  پطرس  جاي  می ر  قرارداد  یک  میکردم.  چیکار  و  دانم  نوشتم 

خوام که  از سود براي تو. فقط می   %50باشه، عیسی. معامله کنیم: مشارکت کامل!  "گفتم:  می 
پنج دقیقه در ماه با من باشی. فقط یک روز شنبه در ماه بیا اینجا و به من بگو که تور را کجا  

تو.از سو  % 50بیاندازم. همین.   براي  را می   "د  اینکار  نکرد.  من  کار را  این  اما پطرس  کردم. 
گفت  می  را  این  و  کرد  نگاه  عیسی  به  پطرس  گفت؟  چه  عیسی  به  پطرس  کنید  باور    – توانید 

عیسی لطفاً از اینجا  "پطرس گفت،    "از من دور شو، زیرا مردي گناهکارم."آوره. او گفت:  یرت ح
افته وقتی کسی که قدوسه در میاد در میان  ید چه اتفاقی می بینمی   "توانم تحمل کنم.برو. نمی 

خواهیم آن شخص  شویم و می شدت از نامقدس بودنمان آگاه می شویم. ما بهما؟ فوراً نا آرام می 
  .تا آنجا که ممکنه از ما دور بشه

انی  چند سال پیش، مسابقات قهرمانی گلف در کارولیناي شمالی برگزار شد، و مدافع عنوان قهرم 
باز سال شده بود، و چون در آنجا  ي جایزه بهترین گلف این تور گلف آمریکا سال گذشته برنده 

  - بود، قرار بود که این جایزه را در مسابقات قهرمانی امسال در کارولیناي شمالی دریافت کنه  
ش را  ی از قدردانی این بود که: دور اول تمرینبخش  – و او همچنین مدافع عنوان قهرمانی بود  

باز سال  کرد. گلفجمهور ایاالت متحده، و با جک نیکوالس بازي می باید با بیلی گراهام، با رئیس
ي سنگینی است. حضور داشت، و نیکوالس، بیلی گراهام، و رئیس جمهور آمریکا. بازي چهار نفره 

انم آنجا  وارد زمین شدند و این دور تمرینی را بازي کردند و وقتی وارد شدند، یکی از دوست
گلف این  سمت  دوستم  گفت:  بود،  و  رفت  و  "باز  جک  و  گراهام  بیلی  با  کردن  بازي  آهاي، 

ازش  "باز عصبانی بود و و با خشم پاسخ داد و گفت:  گلف   "جمهور آمریکا چه حسی داشت؟رئیس 
  "متنفر بودم! نیازي ندارم که بیلی گراهام براي هجده تا سوراخ گلف، مذهب را به خوردم بده.
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ي شروع تمرین رفت. چوب شماره یکش را برداشت و توپها  سمت نقطه با تلخی و عصبانیت به   و
پشت سر هم با عصبانیت زد و تمام خشمش را خالی کرد. دوستم به آن سمت رفت و آرام یه  

بیلی واقعاً  "ها تمام شد، بعد جلو آمد و گفت:  جا نشست و تماشاش کرد تا زمانی که سبد توپ 
نه، نه بیلی اصالً یک کلمه هم راجع به مذهب حرف نزد.  "باز گفت:  و گلف  "داد، نه؟خیلی گیر می 

  ".من فقط روز بدي داشتم 

اي نیست. لوتر گفت که  کنندهگریزند، حتی آنگاه که تعقیب گوید که شریران می کتاب مقدس می 
بود که با بیلی    لرزند. اینجا مرديخش یک برگ می ي بی ایمانهاست که از صداي خش این تجربه

توانستی ببینی، بیلی  ترین انسانهایی که می گراهام، این وقت رو گذراند، یعنی با یکی از مهربان 
گراهام مجبور نبود حرفی راجع به مسیحیت بزنه،   این شخص احساس نا آرامی داشت. متوجه  

وا هر کاري که از  کنم، و به یک گروه نا آشنا برمی خورم با تمام قشدم که وقتی گلف بازي می 
کارت  "شه اینه:  ناپذیري که مطرح می دانم که سوال اجتناب دهم، میآید انجام می دستم بر می

من  "ي افراد در زمین گلف را نابود کنم، کافی است به آنها بگویم،  و براي اینکه لذت همه   "چیه؟
هستم. کشیش  می   "یک  طفره  می پس  ام."گویم:  روم.  نویسنده  د"  "من  چی  خب،  رباره 

خاطر اینکه  نه به  --یا هر چیز دیگه    "در کسب و کار بیمه هستم"یا    "خیلی چیزها"  "نویسی؟می 
محض اینکه بگویم  خواهم روزشان را خراب کنم چون بهاز اون چه هستم عار دارم، نه  نمی 

  .کنندشان از من عذرخواهی می خاطر بدزبانی شوند و به کشیش هستم، از من دور می 

تصور کنید یه نفر در مقابل من راحت نیست. مضحکه، اما مردم در    -- م راحت نیستند  مرد
ي آن کسی هستیم که  خاطر اینکه ما قدوس هستیم، بلکه نمایندهحضور ما راحت نیستند نه به

زندگی  در  عیسی  که  تندترین دشمنانی  که  جالبه  برایم  این  و  فریسیان  قدوسه؛  داشت،  اش 
شون را وقف عدالت کرده بودند. آنها کسانی بودند که خودشون را عادل  بودند، کسانی که خود

بودند   مطرود  گناهکاران  بودند،  راحت  عیسی  با  همه  از  بیشتر  که  مردمی  و    -- میدونستند، 
بینید، چون آنها هیچ توهمی نسبت به عدالت خودشون نداشتند. اما کسانیکه به پاکی اخالقی  می 

که عیسی آمد، شخصیت نامقدسشان را افشا کرد. زیرا وقتی نور  خودشون  فخر میکردند، وقتی  
  .تونه در حضورش بایسته میاد، تاریکی نمی 

عیسی نرفت؛ و شادي ابدي پطرس این    "لطفاً برو، "دانید وقتی پطرس به عیسی گفت:  خب می 
ا.  پطرس، بیا اینجا. تو نزد من بی"بود که عیسی درخواستش را نپذیرفت. بلکه در عوض گفت:  

خسته  می تو  هستی.  گرانبار  تو  هستی،  بدهم.خاطر  آرامش  تو  به  و  می   "خواهم  خانمها  بینید، 
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ینه که  ا  –که حسابی مخفی مانده اما خیلی بده که مخفی مانده    -آقایان، بدترین راز در کل دنیا
  .ما دعوت شدیم تا به حضور خداي قدوس بیاییم

تمایل داشت انجام بده این بود که تسلیم نگاه    هاش گفت که آخرین کاري کهسارتر در نوشته 
حال داوود بعد از اینکه در معرض تفتیش خدا قرار گرفت، به  امان خداي قدوس بشه، با این بی

گفت:   بشناس. "خدا  و  کن  تفتیش  مرا  خدا،  می   "اي  حمل  خود  با  مسیحیان  که  را  کنند، رازي 
توانیم  که می پذیر باشیم، تنها جایی نیم آسیبتوا که  واقعاً می شناخت این موضوعه که تنها جایی 

توانیم بدون ترس عریان باشیم، در حضور مسیحه. باید به این  راحت باشیم، تنها جایی که می 
درك برسیم که با اینکه این ترس و مخالفت یا ناسازگاري درونی را نسبت به آن قدوس داریم، 

اما خانمها و آقایان، در مسیح پذیرفته شده  بریم که نامقدس هستیم،  و با وجود اینکه پی می 
اولین ثمرات عادل  ما می هستیم.  به  این رسول  و  شمردگی که  با خدا  این دو چیزه: صلح  گه، 

 .دسترسی به حضور او 

این  در  االن  همین  افرادي  هستم  به مطمئن  را  سخنرانی  این  که  کسانی  و  هستند  صورت  جا 
گویند:  که هنوز مثل پطرس می ی با خدا ندارند، کسانی که هیچ صلح   -ویدویی تماشا خواهند کرد  

می " ناراحت  منو  برو.  لطفا  می   "کنی، عیسی،  شما  به  می و  التماستون  و  این  گم  به  اگر  که  کنم 
اید، به دو چیز توجه کنید. یکی اینکه هیچ امکانی  ي شخصیت خدا گوش داده مجموعه درباره 

اهید بود که یا االن یا بعد با آن روبرو بشید. پس  براي فرار از قدوسیت خدا نیست. مجبور خو
کنم که همین االن این را حلش کنید، این را درك کنید که عدالتی وجود  از شما درخواست می 

غریب.   است  عدالتی  نیست.  خودتون  عدالت  که  کرده  فراهم  مسیح  در  براتون  خدا  که  داره 
ایگان به شما پیشکش شده، اگر تسلیم  رعدالتی است خارج از شما. این عدالتِ مسیحه که به

می  آن شما  از  کرده،  که  آنچه  هر  و  داره،  که  آنچه  هر  بشید.  مسیح  بدترین  خداوندي  و  شه، 
شوند، و خدا صلح را  طوفانهاي غضب الهی که بتوانید تصورش را بکنید، براي همیشه ساکت می 

را  اي را خواهید داشت که اشعیا  کنه. و شما همان تجربهاعالم می  داشت وقتی که کالم خدا 
مسیحی شدن یعنی آمرزیده شدن.    "اینک، تقصیرت برداشته شده است."دونست که گفت:  

ایمان مسیحی، فیضه. جوهره جوهره را  ي  ما  بلکه قدردانیه،  نیست،  تکبر  اخالقیات مسیحی  ي 
بی  اگر  به ببخشید  شما  به  را  خودمان  ما  و  هستید  راایمان  خودشون  که  کسانی  عادل    عنوان 

اي در اینجا نیست که در خود و از  کنم که هیچ مسیحی میدونن نشان دادیم؛ به شما تضمین می 
  .خود، عدالتی داشته باشد. اما این را االن و براي همیشه حل کنید. بیایید دعا کنیم

https://fa.ligonier.org/
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کنیم. پدر ما را ببخش که با تو سر خصومت  پدر، ما را ببخش که از حضور تو با وحشت فرار می 
مان، بتوانیم در حضورت  اریم.  پدر، ما را با عدالت مسیح بپوشون تا براي اولین بار در زندگی د

 .طلبیم. آمینراحت باشیم. چون در نام عیسی این را می 

https://fa.ligonier.org/

