
  

 

 ۱۸ـ۱۰ ،  ۱اشعیا  

گوید گوش بده و به تعالیم او  ای اورشلیم، مردم و حّکام تو مانند مردم و حّکام سدوم و غموره هستند. به آنچه خداوند می 

از گوسفندانی که به   های سوختنی شما هستم؟ نه، منکنید من مشتاق قربانیفرماید: »آیا فکر میمی خداوند 11 .توّجه کن

 .ای به خون گاو یا گوسفند و بُز شما ندارمشما بیزارم و عالقه گذرانید و از چربی پرواریهایعنوان قربانی سوختنی می

بیاورید؟ چه کسی از شما خواسته   چنین چیزهایی با خود آیید،کسی از شما خواسته است وقتی برای عبادت من می چه12

دیگر   .سوزانید، بیزارمفایده است. از بوی بُخورهایی که میهایی بیچنین قربانی اهدای13 خانٔه مرا چنین لگدمال کنید؟

و اعیاد دیگر شما  های ماه نو  از جشن14 .کنم ها تحّملهای ماه نو و سبت توانم اجتماع شریرانٔه شما را برای جشننمی

کنید، به شما نگاه نخواهم کرد. هرقدر دستهای خود را برای دعا بلند می وقتی»15 .اممتنفّرم و از تحّمل آنها خسته شده 

خود را بشویید و پاک شوید. از 16 .است کنید، به دعاهای شما توّجه نخواهم کرد، چون دستهای شما به خون آلوده  دعا 

نیکوکاری را بیاموزید و طالب اجرای عدالت 17 .آمیز دست برداریدری، از کارهای شرارتشرارت دست بردارید. آ

 «.زنان حمایت کنیدباشید. به ستمدیدگان کمک کنید، به داد یتیمان برسید و از بیوه

شویم و مثل برف  اّما من شما را می  های گناه، تمام وجودتان را قرمز ساخته،فرماید: »بیایید بحث کنیم: لکه می خداوند18

 .سرخ باشد، مانند پشم سفید خواهید شد  سفید خواهید شد، اگرچه گناهان شما بشدّت
 

 

 خداوند نزد ماست،  

 حمدش گوییم با هم 

   آییم در حضور قدوسش

 

هدف    نی. ام یتا خدا را دنبال کن م ی. ما امروز آمده انجاستیخدا ا  رایز  میهست نجای. ما امیهمان شعر است که ما اکنون خوانده ا نیا

 ؟درست.  می ده ی انجام م نجایاست که ما در ا یاز هر کار   یهدف کل ز ین نیمراسم عبادت ماست. ا ی اصول

، به هر    دیکن یبه گناه خود اعتراف م نجایدر ا کشنبهی. اگر هر دیستیشما به دنبال خدا ن ستیدرست ن نی. اندیگو یم ی، برخ نه

،   به چه گناه     میما  گناه خود را به خدا اعتراف کرد ی... وقت م یی.  صداقنه بگودیهمان گناهان را دوباره انجام ده دی خواه یحال م

  یم ینب یایهنگام اشع  نیدر ا  د؟یاور یب ادیبه  دیآن آمرزش خواسته ا  یرا که برا یگناه دیتوان یهنوز م ا یو آ د؟یرا فکر کرده 

 بزند.  ادیبلند فر  یخواهد با صدا

چه   دی من با یشما برا یانبوه دعاها  11! دیما را بشنو ی. شما مردم گومورا ، دستورات خدادیخداوند ، اربابان سدوم را بشنو کالم

 داشته باشد؟   یمعن

 

هم به ما مترح شود:  مراسم   ایدا در انجا نبوده است. سوال اشعخ رایاست. چرا؟ ز   یمعن یبه قوم خود گقت که مراسم تو  ب ایاشع 

  یکمتر به افراد یلحظه به خدا و حت چیحال ه نیو در ع میر یگ یجشن م نجایدر ا یگر یپس از د کشنبهیخود را  که  یسایکل

و از  چند جمله    ستدیبا نجایبتواند در ا یکس نکهیا یشود ، فقط برا یخارج م یسپس هر ساله مبالغ هنگفت ؟میکن یفکر نم گر ید

  یاتفاق  چیندارد. مطلقا ه یر یتاث ز ین نهایاز ا ک ی چی! هدیبشنو یعال یقیموس دی توان یم نیخداپسندانه خالص شود ... و شما همچن



امر حداقل   نیا رای، ز  د یکن عیتوز  سایخارج از درکل انینوایب  یکه غذا را برا کند یم هیبه ما توص    انی،  در پا ایافتد. "و اشع ینم

 خواهد داشت.  دیمف  کی

از  نها در اساس هم درست می باشند. آتناقض دارند. ولی هردو   و را می شنویم که از اساس باهم فرقها ی  امیپما در این جا دو 
  انیپارساانسان طرفی دیگر  فکر می کنند و به غذای روح کاری ندارند. و از  یدم هایی هستند که فقط به غذای جسمآیک طرف 

با سخنانش این را نشان می    . پیامبر امروز ندکاری ندار    گرفتاری انسانی   تمشکالو به  ندفقط به مراسم عبادت می پرداز که 
ضد مراسم عبادت نبود. ما باید این را ببینیم که در   اشعیاما مخالفتی داشته باشد. ولی این را باید بدانیم که  او با گروه دوم دهد که

برگزار می شد. در ان زمان بایستی قربانی ها به نزد علمای  یهودی   انی هودین زمان ها مراسم قربانی کردن حیوانات در بین آ
ها فقط  آنولی  د یا نه.  نمی باشدر حد قربانی کردن مقابل خدا  ها و انها بایستی تایید می کردند که ایا این قربانی نداورده می شد

نها می  آن افراد نمی کردند که چه چیزی در قلب آن باشند و هیچ توجهی به قلب  آیک نمایشی را اجرا می کردند تا دیگران شاهد  
پولدارهمیشه مورد قبول علما  افراد و قربانی های  توجهی نمی شد.  فقیرانمهم بودند و به برای آنها  توانگر  انسانهایگذرد. و فقط 

های دیگر بسیار بد رفتار می  ودند. پولدارها با انساننها همیشه مورد قبول خداوند نبآقرار می گرفت و تایید می شدند . ولی 
  قصد داشت با این خطبه خودش این رسوم را از بین ببرد. او با صدای اشعیانها را حتی به عنوان برده می فروختند.  آکردند و  

هیچ کدام صحیح نمی باشند و خدای حقیقی از این  این مراسم ها به همه فریاد می زند و با صدای خدایی خودش می گوید که :   بلند
مراسم ها متنفر می باشد و اینها هیچ وقت پایدار نمی مانند. این به این معنی نیست که خدا قصد داشته تا مراسم عبادت را کامال  

این را بیاموزیم که فقط کارهای خوب انجام باید بدهیم. و ما دیگر نیازی به مراسم    اشعیای توانیم امروز از از بین ببرد ما هم نم
مشکلی  . ندارد که ما از کلیسا خارج بشویم و فقط به مشکالت مردم بپردازیم میل اشعیایم.  و به کلیسا  ندار  قیو به موزی  عبادت

انها اصال راجعبه خدا و خواسته های او      رانده بودند.  رونیخود خدا را از معبد ب یالتعد یمردم با ب دشت این بود:     اشعیاکه 
نها اعمال گناهکاران را با جایگاه خداوند عوض کردند. و این موضوع کامال به ما بر می  آن ،  آسوالی نپرسیده اند. و به جای 

و ما در اینجا می توانیم همان     . .    انجام شود    گناهکار  مانع گردد. اگر مراسم عبادت ما این هدف را داشته باشد که فقط بدون 
د که کسی که غسل  سوال پولس را بزنیم که : مسیح کشته شد تا ما بتوانیم بیشتر گناه بکنیم؟ همچنین می توان این جواب را دا

این مهم است که با کلمه عدالت خداوند نمی شود بازی  ن. برای ما مسیحیاتعمید گرفته باشد حتما گناه با او در عیسی مرده است
کرد. ولی این را هم باید بدانیم که ما نباید این خطر را فراموش کنیم که کارهای ما نباید به دور از خواسته های خداوند باشد. و  

امروزه چه چیزی را به ما می گوید    اشعیابه ما این هشدار را بدهد.   اشعیان بی توجه نباشیم و همیشه باید شخصی مثل آد ما به بای
  هر یک و خدا را   خداوند بر گذار شود.   مراسم عبادت  خواهد دید که هر هفته  و او ما را چگونه می بیند؟ او حتما در این جا  

. شخصی مراسم عبادت را انجام می دهد و کسی دیگر کارهای خداپسندانه مردمی انجام می دهد. در  میشنبه ها عبادت می کن
و همچنین درباره کمک های مردمی هم می توانیم      لغو نکنیم.  باید با این چیزها خشنود باشد . ما هیچ مراسم عبادت  اشعیا واقعه

را می شنوم این را می فهمم که موضوع بر سر کمی بهتر دیده شدن       یااشعسخن های  برنامه های بروکه را نام ببریم. و اگر 
ن معبد قرار داشت و به قربانی آدر باالی    اشعیان زمانی که آنمی باشد بلکه موضوع بر سر یک راه کامال متفاوتی می باشد. 

ن عبادت  آن هم چیزی که همه به آکردن مردم می نگریست این را به همه اعالم داشت که در انجا یک چیز مهمی وجود ندارد و  
  ینیم. همه این اعمال هابب های کمک رسانی هم می توانیم  ما برنامه خداوند. از این رو در هر کلیسای های کنند. یعنی خود وجود

از طرف خداوند و برای او محسوب می شوند. ولی اگر در مراسمی همه چیز وجود داشته باشد   لی هر عما  . است  کارهای خدا
زیبا باز هم ولی این را نباید فراموش بکنیم که مهمترین چیز یعنی همان خدا نباید غائب باشد. عیسی در مراسم   قیمثل یک موزی

رح داد. او در باالترین نقطه این مراسم این را می گوید که کسی که به من ایمان داشته باشد از  کرگذاری این را کامال ششمعبد 
د بلکه  کنبهترین افراد را برای مراسم ها دعوت  تان زمان به همه جا پای نمی گذاشت آبدن او آب حیات عبور خواهد کرد. عیسی 

نها را ترد کرده بود. کالهبردارها،  آنها انقدر بدبخت بودند که اجتماع  آاو از میان مردم گناهکاران را انتخاب می کرد. برخی از 
همینطور که االن عیسی  .  بود یسین هم خود عآنها مهمترین چیز را داشتند و  آناپاک ها ، بی فرهنگ های اجتماعی و .... . ولی 

ه او را در مرکز جماعت خودمان  در نزد ما وجود دارد. و او یک خدای کامل و خود عیسی حقیقی هست و ما دوست داریم ک
واقعه است. پرستش منبع  کیفراتر از  یز یدر مرکز باشد ، پس مراسم عبادت چ یسیاگر ع قرار بدهیم و از او فقط بشنویم. 

. همانطور که خدا به ما غذا و  ابد ی یم انیو جر   ابدی یم انیدارد و جر  انیاز آن جر  یسیپروردگار ما ع یاست که زندگ یزندگ
.  میمنتقل کن گرانیرا به د یزندگ می و بتوان م یکن یزندگ میدهد تا بتوان  یجسم و روح م یبه ما غذا ز ین   یسیدهد ، ع یم یدنینوش
ما    تا   شود گناه مرا از من دور  دباشقرمز ما  گناهان حتی اگر باور چنان قدرتمند است که  نینامد. و ا ی را م مانیا  نیا ایاشع
خدایا،  دعا:     کیآور است و  یانتظار شاد  کی نی. استین یروز عزادار  کیجز  یز یچ دعاشود. روز توبه و  یم یبرف دیسف

شادی    .و روح پاکت را از من مگیر  مرا از حضور خود مران  .و باطنم را با روح راستی تازه گردان دل پاک در من بیافرین

 نجات را به من بازگردان 
         نیآم
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