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روح القدس با  صمیمیت و ھمدلیو عشق بھ خدا و  حیمس یسیپروردگار ما ع و محبت لطف

  نیآم. ھمھ ما باشد

 !زیخواھران و برادران عز

  ١٠-٧ اتیآ ۵٢، فصل  ینب یایکتاب اشع مربوط بھ سسمیخطبھ مربوط بھ روز کر متن

   :میباشد

 یکند و بھ خیرات بشارت میرا ندا می پایھای مبشر کھ سالمتچھ زیبا است بر کوھھا  ٧

آواز دیده  ٨. نمایدیگوید کھ خدای تو سلطنت م میکند و بھ صھیون  میدھدو نجات را ندا 

کھ خداوند بھ صھیون تینمایند زیرا وق یبانان تواست کھ آواز خود را بلند کرده، با ھم ترنم م

ای خرابھ ھای اورشلیم بھ آواز بلند با ھم ترنم  ٩. دیدکند ایشان معاینھ خواھند  یرجعت م

وند ساعد خدا ١٠. داده، و اورشلیم را فدیھ نموده است ینمایید، زیرا خداوند قوم خود را تسل

امت ھا باال زده است وجمیع کرانھ ھای زمین نجات خدای ما می قدوس خود را در نظر تما

  .را دیده اند

لذت  نیا .ر و شادمانھناب ، پرشو یشاد: دیخدمت لذت ببر نیمن بھ شما قول دادم کھ از ا

بھ ھر  . کند یصحبت م در مورد آن مورد با شور فراوان نیدر ا ایکھ اشع ستین سمسیکر

درست مانند داستان  -حال  نیو با ا.  میھست یسیاز تولد ع شیپ قرن میاز ن شیحال ما ب

را  و رستگاری وجود دارد کھ صلح و نجات یآوران شاد امیاز پ ییھا صحبت -  سمسیکر

 میرسد بلکھ شھر اورشل ی، کھ بشارت بھ او م ستیچوپان ن یایاشع ھفقط ب . کنند یم ماعال

! گردد یمباز ونیاو دوباره بھ صھ! تو پادشاه است یخدا: نیز ھست ونیبا معبد کوه صھ

  !دیما را خواھند د ینجات خدا ایھمھ دن! داده است ھیو فد دهیبخش یخداوند مردم خود را تسل

سال  ۵٠٠فقط  -را جشن گرفتھ بود  سمسیدر آن زمان کر اشعیای نبیرسد  یبھ نظر م

   .شود یم یمتن ناش نیشوق و از ھر منفذ اشور ونشاط ، ! ترزود یلیخ

 نیا دنیامروز با شن ایما را آلوده کند ؟ آ یشاد نیا میدھ یاجازه م ایآ: است  نیاکنون سوال ا

 یصلح رو" دنیبا شن ایآ ؟ میھست زده جانیھنوز ھ دیآ یما م یبھ سو وندخدافرزند خبر کھ 

در متی از داستان تولد " خدا با ما"بودن ای م؟ییآ یلوقا بھ وجد م لیفرشتگان در انج" نیزم

  ؟آغازمیشود



 ایکھ اشع کند یرا احساس م یباورنکردن یشاد نیا یچھ کس:  قرار دارد قلب یدست رو  

  ؟است سمسیکر بھ خاطراین شادی ,  دیگو یدر مورد آن بھ ما م

،  نمیتوانم شما را بب یاگر نم ی، حت دیسیمن بنو یبرادر قسمت نظرات  کنم، یاگر اشتباه م

       ن م ؟آن چیست دیو حدس بزن. ھا بھ آنھا اشاره نکرده اند یلیکنم االن خ یاحساس م

 یصلح رو"  در مورد ھر سالھ چقدر: است کھ  نیتوانم شما را درک کنم منظورم ا یم

سال  ٢٠٠٠از  شیب یبرا:  دینگاه کن اصل کیبھ عنوان  تیاگر بھ بشر ؟ میشنو یم"  نیزم

 یکل زندگدر در واقع  سال بھ آن اضافھ کنم ٢۵٠٠از  شیب یو اگر من متن خطابھ را حت

نھ و صحبت در مورد  م؟یصلح دار نیزم یما رو ایاما آ .در مورد آن میشنویم نما

ً ی، دق ریدر سال ھمھ گ ژهیآمد ، بھ و ایبھ دن یسیکھ با ع یرستگار  یشاد. ستیآسان ن قا

نابود شده اند ،  ایشده  دیوجودھا تھد. اکثر مردم خاموش است یامسال احتماالً برا سمسیکر

ت را کھ دوس یکھ کس یھرکس یبحران وجود دارد و برا کیاز خانواده ھا  یاریدر بس

 .است یناراحت کننده ا سمسیاز دست داده باشد ، بھ ھر حال کر داشتھ است در سال گذشتھ

شوند ، تحمل آنھا معموالً در  یشکستھ م یزندگ یو برنامھ ھا دھای، ام اھایرو یوقت

ً یدق دیشا. بد است اریبس سمسیکر  یای، لذت و دن وآرامش کھ در مورد صلح لیدل نیبھ ا قا

   .صحبت شده است اریآل بس دهیا

ً یدق رایز منظور . کامالً محسوس است ستیجھان کامل ن ژهیمرحلھ است کھ بھ و نیدر ا قا

با ھم : است نیزبھ ھمین معنا یسیو ع ایاشع این درما ، بلکھ  برایامر نھ تنھا  نیمن از ا

، بلکھ  دیگو یدارند ، نم یخوب یکھ حال و ھوا یرا بھ افراد نیا ایاشع !دیخوش و شاد باش

 ۵٠ھا حدود  یبابل بیکھ از زمان تخر یبھ شھر نیبنابرا. دیگو یم میاورشل یھا رانھیبھ و

. کنند  یریشدند تا از شورش جلوگ دیطبقات باالتر بھ بابل تبع. میگذرد شده است رانیوسال 

شوند  کیتوانستند بھ او نزد یکھ مردمش م ییمعبد ، محل سکونت خدا ، جا: و از ھمھ بدتر

خدا رفتھ است ، ما را ترک : باشد زیچ کی یتواند بھ معنا یفقط م نیو ا. شد رانیو زی، ن

،  یدیناام یدھھ ھا نی، در ا یدیناام نیدر ا. دھد ینم تیبھ حال ما اھم گریکرده و د

کوروش بابل را فتح کرده  یرانیپادشاه ا :شود یظاھر م قدر اف دیاز ام یناگھان بارقھ ا

معبد فراھم  یبازساز یبرا یمھاجران اخراج شده بھ خانھ و حت یامکان را برا نیا. است

 ھیرا فد میو اورشل دیبخش یاو قوم خود را تسل !باز خواھد گشت ونیخداوند بھ صھ. کرد

بلکھ خدا است کھ در  ستیکوروش ناین شک ندارد کھ  ایو اشع! چشم ھمھ مردم شیپ! کرد

ً یدق نیا. است میامر سھ نیا اکنون  رایکند ، ز زیادرا  یتواند شاد یاست کھ م ویرانھ کی قا

آنچھ در : شوند یوارد م لیپتانس یآنھا از کسر .شود داریتواند از آن پد یم یدیجد زیچ



،  است رسد ، در نگاه دوم نقطھ شروع یفاجعھ بھ نظر م کیھنوز مانند  نیسطح زم

 یزندگویرانھ ھای کنم کھ  یو من فکر م. است رییتغ و دی، امکان اتفاق جدشکل Uچرخش 

   .توسعھ ھستند یبرارییتغ لیپتانس ھمھ آنھا شامل امکان: است نیھم زیما ن

کھ او  دھد یمرقس گزارش مبشارت دھنده  لیانج.است  امدهین ایبھ دن آل دهیا ییایدر دن عیسی

. بھ مصر فرار کنند  جھیدر نت دیاش با کودک مورد آزار قرار گرفتھ و خانواده کیبھ عنوان 

خود  است بھ نجات مندازینوزاد کوچک ن کیاما چگونھ . دھد یخداوند نجاتش م:  یعنی نیا

کھ ما ھنوز او را  تیواقع نیا! امکانپذیر نیست: است نیرا نجات دھد؟ پاسخ ا ایتواند دن یم

است کھ خداوند با آن  یمانند بذر نیا. است کھ بعداً انجام داد یاز کار یناش مینام یم یناج

 نیا یرا بر رو ودعشق و نجات خو آرامش و صلح یبازگشت پادشاھ رقابلیبھ طور غ

بلھ . ممکن است  یاز بھبود نانیاطم,  دیجد زیبھ چ دیام,  رییامکان تغ. کاشتھ است نیزم

و  کند ینم رییتغ زیچ چیو ھ میرو یکھ بھ عقب عقب م دیکن یاوقات احساس م یو گاھ دانم یم

سال بعد دوباره نابود  ۶٠٠ اما, شد  یمعبد بازساز:  میکن یحرکت م رهیما در دا نکھیا ای

وجود  ییما فازھا یکند و در زندگ یم رییزمان جنگ تغ دراوقات صلح بارھا و بارھا . شد

در اطراف ما در  زیھمھ چ میکن یکھ احساس م ییو فازھا میدارد کھ ما در آن خوب ھست

 نیو من معتقدم کرونا چن میکن یو رحمت م یاحساس ناتوان ما نیاست ، بنابرا یحال فروپاش

   .دھد یم ایاز مردم دن یاریبس بھرا  یاحساس

ما را  میدھ یاجازه م ایآ م؟یکن یاحساس فرار م نیما با ا ایآ: است نیا یاساسوال و اکنون س

بالقوه موجود قدرت کند کھ  قیما را تشو ایاشع میدھ یاجازه م ای؟ شویم یبکشد و قربان نییپا

در  ی کھکودک بارا  دیام روحانیون و مبشران میدھ یاجازه م ایآ م؟ینیھا را بب رانھیدر و

کھ خداوند ما را با  میاعتماد کن میتوان یصورت م نیدر ا رایآخور است ، نشان دھند؟ ز

او جھان را  .داد رییاز مردم را تغ یاریبس یزندگ یسیع. مزارع آوار تنھا نخواھد گذاشت

خدا  یبھ آنچھ در پادشاھ شتریو ب شتریب و ما –کند  یم رییداد و ھنوز ھم تغ رییتغ

   .میدواریام

از بلوغ و رشد وجود دارد  یزمان: افتد یھا اتفاق م در چرخھ نجایما در ا یبھ نظر من زندگ

 ، نینو یما بھ دنبال آغاز شتریب.  شود یدنبال م دیشروع جد کیکھ اغلب تا قبل از شروع 

قاعده ، ما  کیو بھ عنوان . ھستند یکھ در آن ذات میھست یدیامکانات جد،  دیجد یزندگ

از  میتوان یو م میاست خوشحال ھست دنیدر حال رس دیجد زیچ نیکھ ا یاز زمان نیھمچن

، بلکھ باعث ترس و نیست یشادکار سرشاراز خاتمھ در فقط . میھا با آرامش لذت ببر وهیم



تا امکان  میریبگ الھام سمسیو داستان کر ایاگر ما از اشع شود یاما چھ م .شود یم ینگران

  ؟ مینینجات جھان بب یرا برا ایشروع تازه و تازه متولد شدن دن

 قتیدر حق میچرخ یکھ در آن م یکھ محافل فرض میصورت کشف کن نیما در ا دیشا

 یانبوھ یکھ جلو یدفعھ بعد دیشا. کنند یخدا رشد م یھستند کھ بھ سمت پادشاھ یچیمارپ

قدرت را بھ ما  نیکھ خداوند ما را رھا کرده است ، اما ا می، تصور نکن میستیاز آوار با

، من قصد ندارم بھ شما دینگران نباش .میخلق کن یدیجد زیانبوه آوار چ نیخواھد داد کھ از ا

 یرا م ی، گرچھ من افراد دیخود خوشحال شو یزندگ یکنم کھ از پس مانده ھا ھیتوص

الزم است  یادیز نیساختن آوار تمر یکنم برا یاما فکر م. کنند یم یکار نیشناسم کھ چن

کھ  دیباش دواریکنم ام یدست ، آرزو م نیاز ا یلحظات یاما برا. احساس شود یزیچ نیتا چن

  ! "خوب خواھم شد گریاما من د. ستیحال حاضر حالم خوب ننھ ، در : "دیید بگویبتوان

  آمین

 حیمس یسیھا و اذھان ما را در ع باالتر است قلب یلیخدا کھ از ھر دل رضایت و آرامشو 

 .حفظ خواھد کرد 

  نیآم

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 




