ﻗﺪوس ﻗﺪوس ﻗﺪوس ،ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت
ﺴﻦ ﺑﻪ دﯾﺪار دوﺳﺘﺶ ،ﺗﺎم ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ،رﻓﺖ و
اول
ژوﺋﻦ ﺳﺎل  ،۱۹۷۳در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ روﯾﺪادِ »واﺗﺮﮔِﯿﺖ« در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﭘﺨﺶ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭼﺎرﻟﺰ ﮐُﻠ ِ
ِ
از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮥ ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ اﯾﻤﺎن آورده ،ﯾِﮑﻪ ﺧﻮرد و ﺣﯿﺮان ﻣﺎﻧﺪ .او ﺗﺎم را در آراﻣﺶ ﻣﯽدﯾﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدش در آراﻣﺶ
ﺴﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻧﺒﻮد .وﻗﺘﯽ ﻣﻨﺰل دوﺳﺘﺶ را ﺗﺮک ﻧﻤﻮد ،از ﺷﺪت ﮔﺮﯾﻪ ﺣﺘﯽ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮد ﮐﻠﯿﺪ را ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﺪ و ﻣﺎﺷﯿﻦ را روﺷﻦ ﮐﻨﺪ .ﮐُﻠ ِ

آن ﺷﺐ ﺑﺎ ﮔﻨﺎﻫﻢ روﺑﻪرو ﮔﺸﺘﻢ ،ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﮐﻠﮏ و ﺣﻘﮥ زﺷﺖ واﺗﺮﮔِﯿﺖ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﮔﻨﺎه ﻋﻤﯿﻖ دروﻧﻢ روﺑﻪرو ﮔﺸﺘﻢ،
ﺑﺎ آن ﺷﺮارت و ﭘﻠﯿﺪی ِ ﻧﻬﺎن ﮐﻪ در دل ﻫﻤﮥ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ رو در رو ﺷﺪن دردﻧﺎک ﺑﻮد و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ از آن ﺑﮕﺮﯾﺰم .ﻧﺰد ﺧﺪا ﻓﺮﯾﺎد
ﺑﺮآوردم و درﯾﺎﻓﺘﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻏﻮش او ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎرم را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ﻣﺮا ﯾﺎرای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺒﻮد .آن ﺷﺐ زﻧﺪﮔﯽام را ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮدم و
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻈﯿﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮای زﻧﺪﮔﯽام آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ )ﺧﺪای ﭘﺮﻣﺤﺒﺖ ،ﺻﻔﺤﮥ .(۲۴۷

ﺴﻦ از ﺧﺪا
درک ﺗﺎزۀ ﭼﺎرﻟﺰ ﮐُﻠ ِ
در ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺻﺪﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ روﯾﺪاد اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪﻧﺶ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد و
ﺴﻦ ﻗﺎﻧﻊ ﻧﺒﻮد .اﯾﻦ ﻣﺰدور
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻮﺑﻪ و اﯾﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﻗﺎﻧﻊ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ ﭼﺎرﻟﺰ ﮐُﻠ ِ
ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ در ﺳﺎل  ۱۹۷۳ﮔﺮﯾﮥ ﺗﻮﺑﻪ ﺳﺮ دﻫﺪ ،ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﭘﺲ از آن دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ از اﯾﻨﮑﻪ دﯾﺪﮔﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﺧﺪا را
ﻧﺎﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽدﯾﺪ ﻏﺼﻪدار ﺑﻮد و دﻟﺶ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ از آن وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .او در ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ روﺣﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد )اﮔﺮ ﺷﻤﺎ
ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،دﻟﮕﺮم ﺷﻮﯾﺪ! ﺑﻪ ﺟﺰ ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺪﺳﺎن دﯾﮕﺮی ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ ً در وﺳﻂ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎ ﺧﺪا روﺑﻪرو ﺷﺪهاﻧﺪ و
ﺴﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﯿﻠﻤﻬﺎی ﺿﺒﻂﺷﺪۀ آر .ﺳﯽ .اِﺳﭙﺮول را ﮐﻪ
زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ( .در ﻫﻤﺎن دوران ،دوﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﮐُﻠ ِ
ﺴﻦ در ﮐﺘﺎب ﺗﺎزهاش ،ﺧﺪای ﭘﺮﻣﺤﺒﺖ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ )ﺻﻔﺤﺎت :(۱۵-۱۴
درﺑﺎرۀ ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﺧﺪا ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﺪ .ﮐُﻠ ِ
ﻫﻤﮥ آﻧﭽﻪ درﺑﺎرۀ اِﺳﭙﺮول ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ او ﯾﮏ اﻟﻬﯿﺪان اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﭼﻨﺪان ﺷﻮر و اﺷﺘﯿﺎﻗﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪادم ،ﭼﻮن
اﺳﺘﺪﻻﻟﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻟﻬﯿﺎت ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دارﻧﺪ و ﻏﺮق در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺑﻪ دور از رزﻣﮕﺎه ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﮔﻮﺷﮥ
ﻋﺰﻟﺖ ﻣﯽﮔﺰﯾﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ اﺻﺮار دوﺳﺘﻢ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ ﺑﻪ آن ﻣﻮﻋﻈﻪﻫﺎ ﮔﻮش دﻫﻢ.
در اﻧﺘﻬﺎی ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺗﺮس و اﺣﺘﺮام از ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﺧﺪا ﺑﻪ زاﻧﻮ درآﻣﺪم و ﻋﻤﯿﻘﺎ ً دﻋﺎ ﮐﺮدم .آن ﺗﺠﺮﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮا
ﺗﻐﯿﯿﺮ داد و ﮐﺎﻣﻼ ًﺑﻪ درک ﺗﺎزهای از ﺧﺪای ﻗﺪوﺳﯽ رﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻢ و او را ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﺪم.
ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ روﺣﺎﻧﯽام ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ ،اﻣﺎ ﭼﺸﯿﺪن ﺷﮑﻮه و اﺑﻬﺖ ﺧﺪا ﻣﺮا ﺗﺸﻨﻪﺗﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ درﺑﺎرۀ او ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻢ.

ﺴﻦ ﺗﺎ آن اﻧﺪازه ﺧﺪا را دﯾﺪه و ﺧﻮد را ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ درﯾﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺧﺪا ﺑﻮد و »ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﯾﺎرای ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﺳﺎل  ،۱۹۷۳ﮐُﻠ ِ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ« )ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﺧﻮدش( ﺑﻪ آﻏﻮش ﺧﺪا آﻣﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ ،ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،ﭼﯿﺰی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ روی داد .ﯾﮏ اﻟﻬﯿﺪان از ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﺧﺪا ﺳﺨﻦ
ﺴﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زاﻧﻮ درآﻣﺪ و »ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﻪ درک ﺗﺎزهای از ﺧﺪای ﻗﺪوس رﺳﯿﺪ «.از آن ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،از ﺣﺴﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ و ﭼﺎرﻟﺰ ﮐُﻠ ِ
آن را »ذاﺋﻘﻪ ﺑﺮای ﺷﮑﻮه و اﺑﻬﺖ ﺧﺪا« ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ .آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ آنﻗﺪر ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﺧﺪا را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدهاﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﮑﻮه و ﻋﻈﻤﺖ او ذاﺋﻘﻪای
ﺳﯿﺮیﻧﺎﭘﺬﯾﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ؟

۱

اﯾﻮب ﺧﺪا را از ﻧﻮ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ
»در زﻣﯿﻦ ﻋﻮص ،ﻣﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻮب ﻧﺎم داﺷﺖ و آن ﻣﺮد ﮐﺎﻣﻞ و راﺳﺖ و ﺧﺪاﺗﺮس ﺑﻮد و از ﺑﺪی اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽﻧﻤﻮد« )اﯾﻮب  .(۱:۱اﯾﻮب اﯾﻤﺎﻧﺪار
ﺑﻮد .او ﻣﺮد دﻋﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺧﻮد را وﻗﻒ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد و ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ آنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺪا را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ »ﺑﺮای ﺷﮑﻮه و اﺑﻬﺖ ﺧﺪا ذاﺋﻘﻪ
داﺷﺖ «.اﻣﺎ دﯾﺮی ﻧﭙﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ درد و رﻧﺞ و ﻣﺤﻨﺖ و ﺑﺮﻫﻮت روﺣﺎﻧﯽ و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ از راه رﺳﯿﺪﻧﺪ .در ﺑﺤﺒﻮﺣﮥ آن ﻇﻠﻤﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻮب را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد،
ﺧﺪا در ﻫﻤﮥ اﺑﻬﺖ و ﻋﻈﻤﺘﺶ ﺑﺎ او ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ:
آﯾﺎ داوری ﻣﺮا ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ؟ و ﻣﺮا ﻣﻠﺰم ﻣﯽﺳﺎزی ﺗﺎ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻋﺎدل ﺑﻨﻤﺎﯾﯽ؟ آﯾﺎ ﺗﻮ را ﻣﺜﻞ ﺧﺪا ﺑﺎزوﯾﯽ ﻫﺴﺖ؟ و ﺑﻪ آواز ﻣﺜﻞ او رﻋﺪ
ﺗﻮاﻧﯽ ﮐﺮد؟ اﻻن ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﺟﻼل و ﻋﻈﻤﺖ زﯾﻨﺖ ﺑﺪه و ﺑﻪ ﻋﺰت و ﺷﻮﮐﺖ ﻣﻠﺒّﺲ ﺳﺎز  . . .ﺑﺮ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﺘﮑﺒﺮ اﺳﺖ ﻧﻈﺮ ﮐﻦ و او را ذﻟﯿﻞ
ﺑﺴﺎز و ﺷﺮﯾﺮان را در ﺟﺎی اﯾﺸﺎن ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﻦ  . . .آنﮔﺎه ،ﻣﻦ ﻧﯿﺰ درﺑﺎرۀ ﺗﻮ اﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ دﺳﺖ راﺳﺘﺖ ﺗﻮ را ﻧﺠﺎت ﺗﻮاﻧﺪ داد  . . .ﭘﺲ
ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ؟ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﻘﺖ ﺟﺴﺘﻪ ،ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﻦ داده ﺗﺎ ﺑﻪ او رد ﻧﻤﺎﯾﻢ؟ ﻫﺮﭼﻪ زﯾﺮ آﺳﻤﺎن اﺳﺖ از آنِ ﻣﻦ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )۱۴-۸:۴۰؛ .(۱۱-۱۰:۴۱

ﺴﻦ ،ﮐﺎﻣﻼً ،ﺑﻪ درک ﺗﺎزهای از ﺧﺪای ﻗﺪوس رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
و اﯾﻮب ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐُﻠ ِ
ﺷﻨﯿﺪن ﮔﻮش درﺑﺎرۀ ﺗﻮ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم،
ﻟﮑﻦ ﻣﻦ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪم ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮدم .ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻮق از ﻋﻘﻞ ﻣﻦ ﺑﻮد و ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ  . . .از
ِ
ﻟﯿﮑﻦ اﻻن ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ،از ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﮐﺮاﻫﺖ دارم و در ﺧﺎک و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ).(۶-۳:۴۲

ﺑﺎ ﭘﺸﺘﮑﺎر و اﻣﯿﺪ ،در ﭘﯽ ﺧﺪای ﻗﺪوس
آﯾﺎ ﻣﯽﺷﻮد در ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی روی دﻫﺪ؟ ﺑﻠﻪ ،ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ اﻣﯿﺪ و ﭘﺸﺘﮑﺎر را ﻧﺪﯾﺪه
ت ﻗﺪم داﺷﺘﻦ ﮐﻠﯿﺪ ﺑﯿﺪاری روﺣﺎﻧﯽ اﺳﺖ .اِی .ﺟﯽ .ﮔُﺮدِن در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﺎ
ﺑﻮدمّ ،
ﻣﺼﺮاﻧﻪ ﺑﺮ آن ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯽﮐﺮدم ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻢ ﭘﺸﺘﮑﺎر و ﺛﺒﺎ ِ
ﻋﻨﻮان »روحاﻟﻘﺪس در ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺸﺎرﺗﯽ« ﺻﻔﺤﺎت  ۱۴۰ ،۱۳۹ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﮐِﺮی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺸﺎرت وی اﯾﻤﺎن آورده ﺑﻮد ﺗﻌﻤﯿﺪ دﻫﺪ .ﻫﻔﺖ ﺳﺎل
ﺴﻦ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل زﺣﻤﺖ و ﻣﺮاﻣﺖ ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻓﺮد ﭼﯿﻨﯽ
ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺛﻤﺮۀ ﺷﺎﮔﺮدﺳﺎزی ﺟﺎد ِﺳﻦ ،در ﺑﺮﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﺸﯿﻨﺪ .ﻣﻮرﯾ ِ
ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ اﯾﻤﺎن آورد .ﻣﻮﻓﺎت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رﮔﻪﻫﺎﯾﯽ از ﮐﺎر روحاﻟﻘﺪس را در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑِﺸﻮاﻧﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﻨﺮی رﯾﭽﺎردز ﻫﻔﺖ ﺳﺎل در ﮐﻨﮕﻮ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ اوﻟﯿﻦ ﻧﻮاﯾﻤﺎن را در ﺑﺎﻧﺰاﻣﺎﻧﺘﮑﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺒﯿﻨﺪ.

ﭘﺸﺘﮑﺎر داﺷﺘﻦ و ﺛﺎﺑﺖﻗﺪم ﺑﻮدن و دﻋﺎ ﮐﺮدن و زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪن ﮐﻠﯿﺪ ﺑﯿﺪاری اﺳﺖ و در ﮐﻨﺎرش ﭼﺸﻢاﻧﺘﻈﺎری و اﻣﯿﺪ ﻧﯿﺰ .ﺧﺪا ﺑﺮای ﻣﻦ ﻫﻢ
ﺴﻦ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﮑﺮار ﺷﻮد اﮔﺮ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ اﻣﯿﺪ را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻣﯿﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺠﺮﺑﮥ اﺷﻌﯿﺎ و اﯾﻮب و ﭼﺎرﻟﺰ ﮐُﻠ ِ
ﺟﺪﯾﺖ در ﭘﯽ ﺧﺪای ﻗﺪوس ﺑﺎﺷﯿﻢ و در اﯾﻦ ﭘﺸﺘﮑﺎر ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻫﻔﺘﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،از ﻃﺮف ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ
دﺳﺘﻢ رﺳﯿﺪ:
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم در ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻗﻠّﻪ رﺳﯿﺪهام ،اﻣﺎ ﺧﺪﻣﺖ اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﻗﻠّﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ
ﻣﺮا ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی رﻓﯿﻊﺗﺮ ،ﻋﻈﯿﻢﺗﺮ ،ﺑﺰرگﺗﺮ ،و ﭘﺮﺟﻼلﺗﺮ از ﺧﺪا رﺳﺎﻧﺪ ،ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺗﺼﻮرش را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ  . . .دﯾﺪﮔﺎﻫﻢ
ﺖ ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻘﺶ ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد ،ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻘﯽ ﮐﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا وﺳﯿﻊﺗﺮ و وﺳﯿﻊﺗﺮ ﮔﺸﺖ و درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ از ﺷﮑﻮه و اﺑﻬ ِ
ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را ﺑﺴﻨﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ده ﻣﺎه ﮐﻪ در ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺑﯿﺖﻟﺤﻢ ﺑﻮدهام ،ﺑﯿﺪاری ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی در دﻟﻢ روی داده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺷﻌﻠﻪ ﭼﻨﺎن
ﻓﺮوزانﺗﺮ و اﻓﺮوﺧﺘﻪﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.

۲

وﻗﺘﯽ ﺷﮑﻮه و اﺑﻬﺖ ﺧﺪا را در ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺧﻮد را ﭼﻮن ﮔﺮد و ﻏﺒﺎری ﻧﺎﻣﻄﯿﻊ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ،آن زﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺪاری روﺣﺎﻧﯽ
ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .آن زﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ،ﺗﻮﺑﻪ ،ﺷﺎدی وﺻﻒﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ِ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪن» ،ذاﺋﻘﻪ ﺑﺮای ﺷﮑﻮه و ﺟﻼل ﺧﺪا« ،ﺗﺸﻨﮥ ﻗﺪوﺳﯿﺘﺶ
ﺑﻮدن ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻦ ،و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪان ﻣﻌﯿﺎر زﯾﺴﺘﻦ ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﯿﺪاری روﺣﺎﻧﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﯿﺪاری از دﯾﺪن ﺧﺪا ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻫﻔﺖ ﮔﻮﺷﻪﭼﺸﻢ از ﺣﻀﻮر ﺧﺪا در روﯾﺎی اﺷﻌﯿﺎ
اﺷﻌﯿﺎ در ﻓﺼﻞ  ۴-۱:۶ﻣﺎ را ﺑﻪ روﯾﺎﯾﺶ درﺑﺎرۀ ﺧﺪا دﻋﻮت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ:
در ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋُﺰﯾﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ و ﻋﺎﻟﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﻫﯿﮑﻞ از داﻣﻨﻬﺎی وی ﭘﺮ ﺑﻮد و ﺳﺮاﻓﯿﻦ ﺑﺎﻻی آن
اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﺷﺶ ﺑﺎل داﺷﺖ و ﺑﺎ دو از آﻧﻬﺎ روی ﺧﻮد را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﺑﺎ دو ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﺑﺎ دو ﭘﺮواز
ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮی را ﺻﺪا زده ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻗﺪوس ﻗﺪوس ﻗﺪوس ،ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت؛ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ از ﺟﻼل او ﻣﻤﻠﻮ اﺳﺖ «.و اﺳﺎس آﺳﺘﺎﻧﻪ
از آواز او ﮐﻪ ﺻﺪا ﻣﯽزد ﻣﯽﻟﺮزﯾﺪ و ﺧﺎﻧﻪ از دود ﭘﺮ ﺷﺪ.

ﻣﻦ در اﯾﻦ ﭼﻬﺎر آﯾﻪ ﻫﻔﺖ ﮔﻮﺷﻪﭼﺸﻢ از ﺣﻀﻮر ﺧﺪا را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻢ )دﺳﺖﮐﻢ ،ﻫﻔﺖ ﻣﻮرد(.
 .۱ﺧﺪا زﻧﺪه اﺳﺖ
ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ ،ﺧﺪا زﻧﺪه اﺳﺖ .ﻋُﺰﯾﺎ ﻣﺮده اﻣﺎ ﺧﺪا ﻫﻤﭽﻨﺎن زﻧﺪه اﺳﺖ» .از ازل ،ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ،ﺗﻮ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯽ« )ﻣﺰﻣﻮر  .(۲:۹۰وﻗﺘﯽ ﺟﻬﺎن ﺧﻠﻖ
ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺧﺪا ﺧﺪای زﻧﺪه ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ ﺳﻘﺮاط ﺟﺎم زﻫﺮ را ﺳﺮ ﮐﺸﯿﺪ ،ﺧﺪا ﺧﺪای زﻧﺪه ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ وﯾﻠﯿﺎم ﺑﺮادﻓﻮرد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺷﻬﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮﻧﺸﯿﻦ
ﭘِﻠﯿﻤﻮت ﮔﺸﺖ ،ﺧﺪا ﺧﺪای زﻧﺪه ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ در ﺳﺎل  ۱۹۶۶ﺗﻮﻣﺎس آﻟﺘﺎﯾﺰر اﻋﻼن ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﺮده اﺳﺖ و ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺎﯾﻢ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را در ﺻﻔﺤﮥ

ﺖ وﺟﻮد ﺧﺪا ﻫﻤﭽﻮن
اوﻟﺶ ﭼﺎپ ﻧﻤﻮد ،ﺧﺪا ﺧﺪای زﻧﺪه ﺑﻮد و اﻻن ﺗﺎ ده ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن اﻋﺼﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﺧﺮدهﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻧﺎﭼﯿﺰ از واﻗﻌﯿ ِ
ﻧﺎوﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽِ ﻏﺮقﺷﺪه در ﮐﻒ اﻗﯿﺎﻧﻮس آرام ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺧﺪا ﺧﺪای زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد» .در ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋُﺰﯾﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺮد،

ﺧﺪاوﻧﺪ را دﯾﺪم «.ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ،در ﻫﯿﭻ ﮐﺠﺎی دﻧﯿﺎ ،رﻫﺒﺮاﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز زﻧﺪهاﻧﺪ دﯾﮕﺮ زﻧﺪه ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻫﺒﺮان دﻧﯿﺎ ﺻﺪ در ﺻﺪ
ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ،ده ﻣﯿﻠﯿﺎرد اﻧﺴﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﮐﻞ ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮی ﮐﻪ اﻣﺮوز زﻧﺪهاﻧﺪ،
اﺳﺖ .ﺗﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﺮ ﻫﻢ زﻧﯿﻢ ،در ﺻﺪ و ده
ِ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋُﺰﯾﺎ ،از ﻣﯿﺎن ﻣﯽروﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺪا ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .او ﻫﺮﮔﺰ آﻏﺎزی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و از اﯾﻦرو ﺑﺮای ﻫﺴﺘﯽاش ﺑﻪ ﭼﯿﺰی واﺑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﺪا

ﻫﻤﻮاره زﻧﺪه ﺑﻮده و ﻫﻤﻮاره ﻧﯿﺰ زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
 .۲ﺧﺪا ﻣﻘﺘﺪر اﺳﺖ
دوم اﯾﻨﮑﻪ ،ﺧﺪا ﻣﻘﺘﺪر اﺳﺖ» .ﺧﺪاوﻧﺪ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ و ﻋﺎﻟﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد «.در ﻫﯿﭻ روﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد آﺳﻤﺎن ﺑﻮده و
ﮔﻮﺷﻪﭼﺸﻤﯽ از وﺟﻮد ﺧﺪا را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻫﺮﮔﺰ دﯾﺪه ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﺧﺪا در ﺣﺎل ﺷﺨﻢ زدن زﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﭼﻤﻨﻬﺎ را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﻔﺶ ﺟﻼ
دﻫﺪ ﯾﺎ ﮔﺰارش ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﯽ را ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻨﯿﺎن آﺳﻤﺎن در ﺣﺎل ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﺪا ﻫﺮﮔﺰ در ﻗﻠﻤﺮوی آﺳﻤﺎﻧﯽاش ﺑﻪ ﺑﻦﺑﺴﺖ
ﻧﻤﯽرﺳﺪ و درﻣﺎﻧﺪه ﻧﻤﯽﮔﺮدد .او ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ در آﻧﺠﺎ آرام اﺳﺖ و او ﺑﺮ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﮐﻨﺘﺮل دارد.
ﮐﺮﺳﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﺑﺮ دﻧﯿﺎ ﺣﻖ ﺧﺪا اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﯽ ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ اﻗﺘﺪار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻪ
ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﭼﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ،او ﺻﺎﺣﺐاﺧﺘﯿﺎر اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﻣﺤﺾ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺣﻖ دارﯾﻢ ﺧﺪا را زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺒﺮﯾﻢ!
ﻫﻢ اﻣﺮوز و ﻫﻢ آﯾﻨﺪه ،ﻣﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر رک و ﺑﯽﭘﺮدهای ﭼﻮن ﺳﺨﻨﺎن وﯾﺮﺟﯿﻨﯿﺎ اِﺳﺘِﻢ اوﻧﺰ ﮐﻪ در ﻧﺸﺮﯾﮥ »اﺻﻼحﯾﺎﻓﺘﻪ« ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮔﻮش ﻓﺮا دﻫﯿﻢ:

۳

اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ :ﺧﺪا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮﭼﻪ دﻟﺶ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺴﯽ را ﻣﻠﻌﻮن ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ اﯾﻦ
ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺸﻨﻮدی و رﺿﺎﻣﻨﺪی او اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ را ﻣﻠﻌﻮن ﮐﻨﺪ ،ﺑﯽﭼﻮن و ﭼﺮا ،اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﺪا ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﺪا اﺳﺖ و
ﺑﺲ .ﺑﺪون ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﺪا ،ﻫﯿﭻﭼﯿﺰ ﻫﺴﺘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺧﺎﻟﻖ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻘﺘﺪر ﺑﻮدن ﺧﺪا ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺲ ﺷﮑﻮه و اﺑﻬﺘﯽ ﻧﻔﺲﮔﯿﺮ را ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد .ﺧﺪا ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﻨﺪ داوری اﺳﺖ،
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﺮی ﻗﺎﻧﻮن .ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺧﺪا ﮐﺴﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﻧﺰدش ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد.
 .۳ﺧﺪا ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ
ﺳﻮم اﯾﻨﮑﻪ ،ﺧﺪا ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ .ﺗﺨﺖ اﻗﺘﺪار او ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ و ﮐﺮﺳﯽ اﻗﺘﺪار دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮﺳﯽ اﻗﺘﺪار ﺧﺪا وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺗﺨﺖ
ﺳﻠﻄﻨﺖ او رﻓﯿﻊ و ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ» .ﺧﺪاوﻧﺪ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ و ﻋﺎﻟﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد «.ﮐﺮﺳﯽ ﺧﺪا ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ
و اﯾﻦ ﺧﻮد ْ ﻧﻤﻮدار ﻗﺪرت ﺑﺮﺗﺮ او اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺘﺪارش را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻫﯿﭻ اﻗﺘﺪاری ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ رو در روی ﺧﺪا ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و ﻣﺸﯿّﺖ او را ﺑﺎﻃﻞ
ﺳﺎزد .ﺧﺪا ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﻗﺼﺪ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ» .ارادۀ ﻣﻦ ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴ ّﺮت ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪﺟﺎ ﺧﻮاﻫﻢ آورد« )اﺷﻌﯿﺎ
» .(۱۰:۴۶ﺑﺎ ﺟﻨﻮد آﺳﻤﺎن و َﺳﮑﻨﮥ ﺟﻬﺎن ﺑﺮ وﻓﻖ ارادۀ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ او را ﺑﺎزدارد« )داﻧﯿﺎل  .(۳۵:۴ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻖ ﺧﺪا )ﯾﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﺪا( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﺎ ﻣﺎ را ﻣﺒﻬﻮت و ﺷﮕﻔﺖزده ﻣﯽﺳﺎزد ﯾﺎ ﺑﻪ وﺣﺸﺖ ﻣﯽاﻧﺪازد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﺪا ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺮ
ﻣﻄﻠﻖ اﯾﻦ ﺧﺪای
ﻣﻄﻠﻖ ﺧﺪا ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت او را آﻧﭽﻪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ً ﻫﺴﺖ ﻧﺪﯾﺪهاﯾﻢ .اﻗﺘﺪار
ﺿﺪ ﻣﺎ .ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻗﺪرت
ِ
ِ
زﻧﺪه ﺑﺮای آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻬﺪ او را ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارﻧﺪ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﯽ ﺳﺮﺷﺎر از ﺷﺎدی و ﻗﺪرت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 .۴ﺧﺪا ﭘﺮﺷﮑﻮه اﺳﺖ
ﭼﻬﺎرم اﯾﻨﮑﻪ ،ﺧﺪا ﭘﺮﺷﮑﻮه اﺳﺖ» .ﺧﺪاوﻧﺪ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ و ﻋﺎﻟﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﻫﯿﮑﻞ از داﻣﻨﻬﺎی وی ﭘﺮ ﺑﻮد «.ﺣﺘﻤﺎً ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل،
ﺗﺼﻮﯾﺮ ِ ﻋﺮوﺳﻬﺎﯾﯽ را دﯾﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ ﻟﺒﺎﺳﺸﺎن دورﺷﺎن رﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ و ﭘﻠﻪﻫﺎ و ﺟﺎﯾﯽ را ﮐﻪ اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎل ،ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻪ
ﻣﯽﺷﻮد اﮔﺮ اﯾﻦ دﻧﺒﺎﻟﮥ ﻟﺒﺎس ﻋﺮوﺳﯽ ﻫﻤﻪﺟﺎ را ﻓﺮا ﮔﯿﺮد و ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﺮوس ﻗﺪم ﻣﯽﮔﺬارد ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﻟﺒﺎس ﻋﺮوﺳﯽ ﮔﺮدد! اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎﻣﮥ ﺧﺪا
ﺳﺮاﺳﺮ ﻫﯿﮑﻞ آﺳﻤﺎﻧﯽ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺧﺪاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻼل و ﺷﮑﻮﻫﺶ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ و ﺑﯽﻫﻤﺘﺎ اﺳﺖ .ﭘ ُﺮی ِ ﺷﮑﻮه و ﺟﻼل ﺧﺪا
ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﻫﺰاران ﺷﮑﻞ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺳﺎزد.
ﻧﺠﺮ رﯾﮏ« در ﺷﻤﺎرۀ ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ درﺑﺎرۀ ﮔﻮﻧﻪای از ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﻤﻖ ﺗﺎرﯾﮏ درﯾﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﺧﻮد ﻧﻮر
ﻧﺸﺮﯾﮥ »ر ِ ِ
ﻣﯽﺗﺎﺑﺎﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﮐﻮﭼﮑﯽ از آن ﺷﻮﮐﺖ و ﺟﻼل اﺳﺖ :ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺎﻧﮥ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﭼﺮاﻏﯽ آوﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ
دﻣﺎﻏﻬﺎی ﺷﺐﺗﺎب دارﻧﺪ و زﯾﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮﺷﺎن ﻓﺎﻧﻮس درﯾﺎﯾﯽ روﺷﻦ اﺳﺖ .در ﻋﻤﻖ اﻗﯿﺎﻧﻮس ،ﻫﺰاران ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﺧﻮد ﻧﻮر ﻣﯽﺗﺎﺑﺎﻧﻨﺪ و ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﻣﺎ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ آﻧﻬﺎ را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ و از دﯾﺪﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﮕﻔﺘﯽ آﯾﯿﻢ .زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﺷﮕﺮﻓﯽ آﻧﻬﺎ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ
و ﺧﺎرقاﻟﻌﺎده اﺳﺖ .ﭼﺮا اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ؟ ﭼﺮا ﻓﻘﻂ ﻣﻌﺪودی از آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ ﯾﺎ ﺻﺮﻓﺎ ً ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺳﺎﺧﺘﺎری
ﺳﺎده داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ زﯾﺮا ﺧﺪا در ﺷﮑﻮه و ﻋﻈﻤﺘﺶ ﮔﺸﺎدهدﺳﺖ و ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ و ﻏﻨﺎی ﺧﻼﻗﯿﺘﺶ از زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﻔﺮط ﻟﺒﺮﯾﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ،
اﮔﺮ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺪﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻘﺪر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮد ِ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺷﮑﻮه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﻮه و ﺷﻮﮐﺘﺶ ﺟﻬﺎن را ﭼﻨﯿﻦ آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ.
 .۵ﺧﺪا ﺗﮑﺮﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد
ﭼﻬﺎرم اﯾﻨﮑﻪ ،ﺧﺪا ﺗﮑﺮﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد» .و ﺳﺮاﻓﯿﻦ ﺑﺎﻻی آن اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﺷﺶ ﺑﺎل داﺷﺖ و ﺑﺎ دو از آﻧﻬﺎ روی ﺧﻮد را
ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﺑﺎ دو ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﺑﺎ دو ﭘﺮواز ﻣﯽﻧﻤﻮد «.ﮐﺴﯽ از ﻣﺎﻫﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﺶ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﻟﺪار و ﻋﺠﯿﺐ ﮐﻪ دارای ﭘﺎ و ﭼﺸﻢ و
ﻫﻮش ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻧﯿﺴﺖ .در ﻫﯿﭻ آﯾﮥ دﯾﮕﺮی از ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ،آﻧﻬﺎ را دﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ دﺳﺖﮐﻢ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺳﺮاﻓﯿﻦ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺑﻬﺖ
اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ و ﻗﺪرت ﻟﺸﮑﺮ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺼﻮرﻣﺎن از آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﭼﺎق و ﺗﭙﻞ و ﺑﺎﻟﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺣﺎل
۴

ﭘﺮوازﻧﺪ .در آﯾﮥ  ،۴وﻗﺘﯽ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺑﻨﯿﺎن ﻫﯿﮑﻞ ﺑﻪ ﻟﺮزه درﻣﯽآﯾﺪ .ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آن ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ
دﺳﺘﮥ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺎ آراﯾﺸﯽ رزﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ رزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و دﯾﻮار ﺻﻮﺗﯽ را ﻣﯽﺷﮑﻨﻨﺪ.
ﻫﯿﭻ ﻣﺨﻠﻮق ﻓﺴﻘﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﻀﺤﮑﯽ در آﺳﻤﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻤﻠﮕﯽِ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت واﻻ و رﻓﯿﻌﻨﺪ.
و ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ :آن ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺧﻮد را ﻻﯾﻖ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮرش ﭘﺎ ﮔﺬارﻧﺪ .اﮔﺮﭼﻪ آﻧﻬﺎ
ﻋﻈﯿﻢ و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﺎﻟﻘﺸﺎن را ﺑﺎ ﻓﺮوﺗﻨﯽِ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﮑﺮﯾﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺣﺮﻣﺖ ﻣﯽﻧﻬﻨﺪ .درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ و

ﻗﺪرت ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻣﯽﺗﺮﺳﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ،در ﺗﺮس ﻗﺪوس و در ﺣﺮﻣﺖ و ﺗﮑﺮﯾﻢ ،ﺧﻮد را از ﺷﮑﻮه و ﺟﻼل ﺧﺪا ﭘﻨﻬﺎن

ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .ﺣﺎل ،ﻣﺎ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺷﮑﻮه ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﺶ را ﺗﺎب آورﯾﻢ ،ﭼﻘﺪر ﺑﯿﺸﺘﺮ ،در ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﺧﺪا ﺑﻪ رﻋﺸﻪ درآﻣﺪه و ﺑﺮ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﻟﺮزﯾﺪ!
 .۶ﺧﺪا ﻗﺪوس اﺳﺖ
ﺷﺸﻢ اﯾﻨﮑﻪ ،ﺧﺪا ﻗﺪوس اﺳﺖ» .ﻗﺪوس ﻗﺪوس ﻗﺪوس ،ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت!« ﯾﺎدﺗﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ رﯾﭙﯽﭼﯿﭗ ،آن ﻣﻮش دﻻور ،در ﭘﺎﯾﺎن ﯾﮑﯽ از
داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻧﺎرﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺳﻔﺮ ﮐﺸﺘﯽ ﺳﭙﯿﺪهﭘﯿﻤﺎ« ﺑﺎ ﻗﺎﯾﻖ ﭼﻮﺑﯽاش ﺑﻪ آﺧﺮ دﻧﯿﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﺮد؟ واژۀ »ﻗﺪوس« ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎن ﻗﺎﯾﻖ ﮐﻮﭼﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ
را در اﻗﯿﺎﻧﻮس زﺑﺎن ﺑﻪ آﺧﺮ دﻧﯿﺎ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .اﻣﮑﺎﻧﺎت زﺑﺎن ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺪا ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎ ﻣﯽرﺳﺪ و از ﻣﺮز دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺣﯿﻄﻪای
وﺳﯿﻊ و ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ وارد ﻣﯽﮔﺮدد» .ﻗﺪوﺳﯿﺖ« ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮز ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدن ﺧﺪا ﻣﺎورای ﮐﻼم و ﮔﻔﺘﺎر ﻣﯽﮔﺮدد.
دﻟﯿﻞ ﺣﺮﻓﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻘﺪر ﻫﻢ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﺧﺪا را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ »ﺧﺪا
ﻗﺪوس اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪا ﺧﺪا اﺳﺖ «.ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻢ .اﺣﺘﻤﺎﻻً ،رﯾﺸﮥ ﮐﻠﻤﮥ »ﻗﺪوس« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻗﻄﻊ ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺳﺖ.
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻘﺪس ﻣﯽﺷﻮد از ﮐﺎرﺑﺮد و اﺳﺘﻔﺎدۀ ﻋﻤﻮﻣﯽ )ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﻣﻮر دﻧﯿﻮی و ﻏﯿﺮ روﺣﺎﻧﯽ( ﻗﻄﻊ و ﺟﺪا ﻣﯽﮔﺮدد .اﻣﻮر زﻣﯿﻨﯽ و اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ از دﻧﯿﺎ
ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و وﻗﻒ ﺧﺪا ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺪوس ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس از زﻣﯿﻦ ﻣﻘﺪس )ﺧﺮوج  ،(۵:۳ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻘﺪس )ﺧﺮوج
 ،(۱۶:۱۲ﺳﺒّﺖ ﻣﻘﺪس )ﺧﺮوج  ،(۲۳:۱۶اﻣﺖ ﻣﻘﺪس )ﺧﺮوج  ،(۶:۱۹رﺧﺘﻬﺎی ﻣﻘﺪس )ﺧﺮوج  ،(۲:۲۸ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪس )ﻧﺤﻤﯿﺎ  ،(۱:۱۱وﻋﺪهﻫﺎی ﻣﻘﺪس
)ﻣﺰﻣﻮر  ،(۴۲:۱۰۵ﻣﺮدان )دوم ﭘﻄﺮس  (۲۱:۱و زﻧﺎن ﻣﻘﺪس )اول ﭘﻄﺮس  ،(۵:۳ﮐُﺘﺐ ﻣﻘﺪس )دوم ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس  ،(۱۵:۳دﺳﺘﻬﺎی ﻣﻘﺪس )اول
ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس  ،(۸:۲ﺑﻮﺳﮥ ﻣﻘﺪس )روﻣﯿﺎن  ،(۱۶:۱۶و اﯾﻤﺎن ﻣﻘﺪس )ﯾﻬﻮدا  (۲۰ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ،ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از اﺳﺘﻔﺎدۀ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺪا ﮔﺮدد و ﺑﻪ
ﺧﺪا اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺪس ﺷﻮد.
اﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ را در ﻣﻮرد ﺧﻮد ِ ﺧﺪا ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﺪا را از ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺟﺪا ﺳﺎزﯾﺪ ﺗﺎ
ﺖ ﺧﺎﻟﻖ و ﻣﺨﻠﻮق ،ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺑﺎ ﻫﻢ
ﻣﻘﺪس ﮔﺮدد؟ ﺧﺪا
ﺑﻮدن ﺧﺪا ﺧﻮد ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ او از ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺪا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﮐﯿﻔﯿ ِ
ِ
ﺗﻔﺎوت دارد .ﺧﺪا ﺑﯽﻫﻤﺘﺎ اﺳﺖ .او ﯾﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ .او ﺑﯽﺗﺎ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻗﺪوس ﻣﻄﻠﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت،
ﻫﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻗﺪوس اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪا ﺧﺪا اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ،اﮔﺮ ﻗﺪوﺳﯿﺖ اﻧﺴﺎن از اﯾﻦ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از دﻧﯿﺎ ﺟﺪا ﺷﻮد و وﻗﻒ ﺧﺪا ﮔﺮدد ،ﺧﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ وﻗﻒ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻗﺪوﺳﯿﺘﺶ از
آن ﻧﺎﺷﯽ ﺷﻮد؟ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺟﺰ ﺧﻮدش وﻗﻒ ﻧﻤﯽﮔﺮدد .اﯾﻦ ﮐﻔﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ واﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺧﺪا وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﻗﺪوس ﺑﻮدن ﻣﺎﻧﻨﺪ او ﮔﺮدد .وﻗﺘﯽ در ﮐﺘﺎب ﺧﺮوج  ۱۴:۳ﻧﺎم ﺧﺪا ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ ،ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد» :ﻫﺴﺘﻢ آن ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻢ «.ﻫﺴﺘﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﺪا را
ﻣﻄﻠﻘﺎ ً ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﭼﯿﺰی ﺧﺎرج از ﺧﻮدش ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد .ﺧﺪا ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻘﺪس ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﺪا
ﺧﻮدش ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﻧﻮﺷﺖ! او ﭼﻮن ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد ﻣﻘﺪس ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻘﺪس اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺧﺪا را ﻣﮑﺸﻮف ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺧﺪا
ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻤﮥ ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺘﻖﺷﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

۵

ﺖ ﺧﺪا ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺘﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اول ﺳﻤﻮﯾﯿﻞ » :۲:۲ﻣﺜﻞ ﯾﻬﻮه ﻗﺪوﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﻏﯿﺮ از ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ «.اﺷﻌﯿﺎ
ﭘﺲ ﻗﺪوﺳﯿ ِ
» :۲۵:۴۰ﭘﺲ ﻣﺮا ﺑﻪ ﮐﻪ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ وی ﻣﺴﺎوی ﺑﺎﺷﻢ؟ ﻗﺪوس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «.ﻫﻮﺷﻊ » :۹:۱۱ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻢ و اﻧﺴﺎن ﻧﯽ و در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ ﻗﺪوس
ﻫﺴﺘﻢ «.ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻨﮑﻪ ،ﺧﺪا ﻗﺪوس اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ او ﺧﺪا اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ )ﻻوﯾﺎن  ۲:۱۹و  ۷:۲۰را ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻫﺘﺶ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر
اﺷﻌﯿﺎ  ۱۶:۵ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ (.ﺧﺪا ﻗﯿﺎسﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺟﻮﻫﺮ اﻟﻬﯽِ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و ﻣﻄﻠﻖ ﺧﺪا ﻗﺪوﺳﯿﺖ اﺳﺖ .ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﺧﺪا ﻫﻮﯾﺖ و اﻋﻤﺎل او

را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺳﺎزد و ﻫﯿﭻﮐﺲ آن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﺧﺪا ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﺧﺪا ﻣﯽﺳﺎزد و ﮐﺴﯽ ﺟﺰ او ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ و
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﺧﺪا را اﺑﻬﺘﺶ ،اﻟﻮﻫﯿﺘﺶ ،و ﻋﻈﻤﺘﺶ ﺑﻨﺎﻣﯿﺪ .ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﺧﺪا ارزش ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺮوارﯾﺪی ﮐﻪ در ﺧﻮد ْ ارزﺷﻤﻨﺪ

ﻣﻄﻠﻖ ﺗﮑﺮﯾﻢ و ﺷﮕﻔﺘﯽ و ﺗﺮس آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ،ﺑﻪ
و ﮔﺮانﻗﺪر اﺳﺖ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،زﺑﺎن ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ .ﻣﺎ در واژۀ »ﻗﺪوس« در ﺳﮑﻮت
ِ

آﺧﺮ دﻧﯿﺎ ،ﺳﻔﺮ ﮐﺮدهاﯾﻢ .در ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺎورای ﮐﻼم ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ» .ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻫﯿﮑﻞ ﻗﺪس ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ .ﭘﺲ

ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وی ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﺪ« )ﺣﺒﻘﻮق .(۲۰:۲
 .۷ﺧﺪا ﭘﺮﺟﻼل اﺳﺖ
اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از ﺳﮑﻮت و ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﻪ ﻟﺮزه درآﯾﺪ و دود ﻫﻤﻪﺟﺎ را ﻓﺮا ﮔﯿﺮد ،ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ درس را درﺑﺎرۀ ﺧﺪا ﻓﺮا ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ .ﺧﺪا
ﭘﺮﺟﻼل اﺳﺖ» .ﻗﺪوس ﻗﺪوس ﻗﺪوس ،ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت؛ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ از ﺟﻼل او ﻣﻤﻠﻮ اﺳﺖ «.ﺟﻼل ﺧﺪا ﻧﻤﻮدار ﻗﺪوﺳﯿﺘﺶ اﺳﺖ .ﻗﺪوﺳﯿﺖ
ﺧﺪا ﮐﻤﺎل ﻗﯿﺎسﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ذات اﻟﻬﯽِ او اﺳﺖ .ﺟﻼل ﺧﺪا ﻗﺪوﺳﯿﺘﺶ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد .ﻋﺒﺎرت »ﺧﺪا ﭘﺮﺟﻼل اﺳﺖ« ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﺧﺪا ﻋﯿﺎن ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﺟﻼل ﺧﺪا ﻣﮑﺎﺷﻔﻪای آﺷﮑﺎر از راز ﻗﺪوﺳﯿﺘﺶ اﺳﺖ .ﺧﺪا در ﮐﺘﺎب ﻻوﯾﺎن  ۳:۱۰ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :از آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏ آﯾﻨﺪ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﺮده ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ و در ﻧﻈﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺟﻼل ﺧﻮاﻫﻢ ﯾﺎﻓﺖ «.وﻗﺘﯽ ﺧﺪا ﻗﺪوس ﺑﻮدﻧﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،آﻧﭽﻪ
ﺟﻼل ﻧﻬﺎن و ﭘﻮﺷﯿﺪۀ ﺧﺪا اﺳﺖ و ﺟﻼل او ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﻣﮑﺸﻮفﺷﺪهاش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺟﻼﻟﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﺧﺪا
ِ
وﻗﺘﯽ ﺳﺮاﻓﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ از ﺟﻼل او ﻣﻤﻠﻮ اﺳﺖ« ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﻋﺮش آﺳﻤﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آﺧﺮ دﻧﯿﺎ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .از اﯾﻦ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ِ ﺟﻼل ﺧﺪا ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ .وﻟﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدﻧﺶ ﻋﻤﺪﺗﺎ ً ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺟﺰﯾﯽ و ﭘﯿﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده اﻫﻤﯿﺖ
داده و آﻧﻬﺎ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﯿﻢ .ﻃﺒﻖ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺳﻮرن ﮐﯽﯾﺮﮐِﮕﺎرد ،ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺮدﻣﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻧﮕﻪ ﺳﻮار ﺑﺮ درﺷﮑﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ
ﻣﯽروﯾﻢ ﺗﺎ ﺟﻼل ﺧﺪا را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﻢ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﺳﺮﻣﺎن ،در ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ ِ ﺻﻨﺪﻟﯿﻬﺎی درﺷﮑﻪ ،ﻓﺎﻧﻮﺳﯽ روﺷﻦ اﺳﺖ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
آﺳﻤﺎن ﺑﺎﻻی ﺳﺮﻣﺎن ﺧﺎﻟﯽ از ﺟﻼل اﺳﺖ .وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﺎد ﭘﺮﻓﯿﺾ روحاﻟﻘﺪس ﭼﺮاغ زﻣﯿﻨﯽِ ﻣﺎ را ﺧﺎﻣﻮش
ﻧﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎﻻی ﺳﺮﻣﺎن ﻗﺮار دارد،
ِ
آﺳﻤﺎن ﺧﺪا ﻣﻤﻠﻮ از ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﮐﻨﺪ ،در آن ﺗﺎرﯾﮑﯽ،
ِ

ﺖ ﭘﺮاﺑﻬﺘﺶ ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﺧﻮد را
آن روز ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺪﻣﺪ و ﻫﺮ ﺟﻼﻟﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻼﻟﺶ در رﻗﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺷﮑﻮه و ﻋﻈﻤ ِ
ﺴﻦ ،و ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻤﺎ ﺧﻮد را ﻓﺮوﺗﻦ
ﺑﺮ ﻫﺮ ﻣﺨﻠﻮق ﻣﺘﻮاﺿﻊ و ﻓﺮوﺗﻦ آﺷﮑﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻣﺎ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻮب ،اﺷﻌﯿﺎ ،ﭼﺎرﻟﺰ ﮐُﻠ ِ
ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ در ﭘﯽ ﺧﺪای ﻗﺪوس ﺑﺮوﯾﺪ و ذاﺋﻘﮥ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻋﻈﻤﺘﺶ ﭘﺮوراﻧﺪهاﯾﺪ .ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﻫﻤﮥ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻃﻌﻢ اﯾﻦ
ﻋﻈﻤﺖ را ﭼﺸﯿﺪهاﯾﺪ ،از ﻃﺮف ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ اﺑﺪ زﻧﺪه ،ﻣﻘﺘﺪر ،ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﭘﺮﺷﮑﻮه ،ﺗﮑﺮﯾﻢﺷﺪه ،ﻗﺪوس ،و ﭘﺮﺟﻼل اﺳﺖ ،ﭼﻨﯿﻦ وﻋﺪه ﻣﯽدﻫﻢ:
دل ﺧﻮد
»ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮاﻧﺪ و آﻣﺪه ،ﻧﺰد ﻣﻦ ﺗﻀﺮّع ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد و ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را اﺟﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻃﻠﺒﯿﺪ و ﭼﻮن ﻣﺮا ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ِ
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ )ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ در ﭘﯽ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ( ،ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ« )ارﻣﯿﺎ .(۱۳-۱۲:۲۹
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