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� و درخشان.۱(  . است  گرد�دە   خداوند بر تو طالع  وجالل شو ز�را نور تو آمدە   برخ��

  را خواهـد پوشـان�د اّمـا خداونـد بـر تـو طلـ�ع  طوا�ـف  غلـ�ظ  را و ظلمت  جهان  تار��  ز�را اینك.۲

 .بر تو ظاهر خواهد شد  وی  خواهد نمود و جالل

   �سوی  نور تو و �ادشاهان  ها �سوی و اّمت  .۳
�

 .تو خواهند آمد  طل�ع  درخشند�

�   خـ��ش  اطـراف  خـود را �ـه  چشـمان. ۴ . آینـد ، نـزد تـو � شـدە  آنهـا جمـع  جمیـع  كـه   برافـراز و ببـ��

انت  ��انت  .خواهند آورد  را در آغوش  از دور خواهند آمد و دخ��

  خواهدگرد�ـــد، ز�ـــرا كـــه  ، وســـیع شـــدە  تـــو لـــرزان  درخشـــ�د و دل  د�ـــد و خـــوا�  خـــوا�  آن�ـــاە .۵

 .ها نزد تو خواهد آمد اّمت  خواهد شد و دولت  تو گردان�دە  در�ا �سوی  توانگری

ت .۶ ان  كــ�� خواهنــد   شــبع  اهــل  جمیــع. تــو را خواهنــد پوشــان�د  و ع�فــه  مــد�ان  و جماز�ــان  شــ��

 .خواهند داد  خداوند �شارت  تسبیح  ، �ه  و �خور آوردەآمد و طال 

خواهنـــد   تـــو را خـــدمت  ن�ـــایوت  خواهنـــد شـــد و قوچهـــای  ق�ـــدار نـــزد تـــو جمـــع  های �لـــه   جمیـــع. ۷

 .داد  خواهم  خود را ز�نت  جالل  برخواهند آمد و خانه  �ا �ذیرا��   من  مذبح  �ه. نمود

 خود؟  بر وزنهای  كنند و مانند كبوتران � ابر پرواز   مثل  اینها ك�س�ند كه  .۸

تـو را از   انتظـار مـرا خواهنـد كشـ�د تـا ��ـان  اّول  ترشـ�ش  هـا و كشـ�یهای ج��رە  كـه   درسـ��   �ـه .۹

  جهــــت  تــــو و �ــــه  خــــدای  یهــــوە  اســــم  جهــــت  ب�اورنــــد، �ــــه  را �ــــا ا�شــــان  ا�شــــان  و طــــالی  دور و نقــــرە

وس
ّ

 . است  دادە  �نتتو را ز   ز�را كه  ا�ائ�ل  قد

خواهنـد كـرد   تـو را خـدمت  ا�شـان  تو را بنا خواهند نمود و �ادشـاهان  ، حصارهای و غ���ان .۱۰

 ).نمود  خواهم  تو را ترّحم  خ��ش  لطف  �ه  ل�كن  خود تو را زدم  در غضب  ز�را كه

 

  خواهران و برادران ع��ز،

� خط�ه ما � ن��سد ،) اشع�ا ن�� ( پ�ام��  � و تـار�� مـردم را فـرا گرفتـه اسـت در م�� . تار�� زم��

   :و � توان�د فکر کن�د که او زمان امروز ما را توص�ف � کند



قحــ� در �مــن ، فاجعــه آب و هــوا�� �ــا �ال�ــای طبــ�� فزاینــدە ماننــد طوفــان و ســونا� ، ســ�ل 

ش ب�ا�ــان هــا از  ســوی  از �ــک ســو ، خشکســا� شــد�د �ــه همــراە آ�ــش ســوزی جن�ــل هــا و گســ��

� �خش د�گر ، ب�ماری های همه گ�� که �ه صورت آ� دە در �ا� زم��  .� شوند�� گس��

 متفـاو�� را در ذهـن داشـت) اشـع�ا نـ�� (اما در آن زمان پ�ـام�� 
ً
جنـگ هـا�� کـه در : ابهامـات �ـام�

 � نها�ـــت منجـــر �ـــه فـــتح و نـــابودی اورشـــل�م ، ت�ع�ـــدها ، حـــ�� مع�ـــد ، نمـــاد حضـــور خـــدا در زمـــ��

  .پرا�ندە شدە است: خداقوم . شد

� �ـــامال درســـت اســـت کـــه  � اســـت ، �ـــا اینکـــه احســـاس مـــن نـــ�� مهـــم  -آ�ـــا �ـــه نظـــر مـــن فقـــط چنـــ��

ــی متوقــف � شــوم و خــود را غوطــه ور � کــنم  ایــن  -ن�ســت کــه در کــدام مرحلــه از تــار�ــــخ ���

�ــا وجــود طــاعون و جنگهــای صــلی�� در قــرون : جملــه پ�ــام�� هم�شــه در جــا�� مناســب اســت کــه

 ، فــتح و بهــرە بــرداری از مســتعمرات �ــه اصــطالح ارو�ای�ــان ، تجــارت بــردە ، نــابودی �ــل وســ�

تـار�� ...: مردم ، جنگ های جها�� قـرن گذشـته ، رژ�ـم �� عـدال�� ناسـیونال سوس�ال�سـت هـا 

� را و مردم را فرا گرفته است  !زم��

تمــام تــار�� و تــار�� کــه او در برابــر . امــا پ�ــام�� در ایــن جملــه متوقــف �شــدە و �ــا فشــاری نم�کنــد

� � کنـد د ، و : درک � کند ، اما او بـزرگ خـود را اینگونـه تعیـ�� � امـا خداونـد از � شـما بـر� خـ��

� . جـــالل او در �ــــاالی شــــما ظــــاهر � شـــود هن�ــــا� کــــه جــــالل خـــدا ظــــاهر    � شــــود ، هــــیچ چــــ��

 ن� مانـد
�

� کنـد ، سـ�س افـراد ناام�ـد  او ایـن تـار�� و تـار�� جهـان را روشـن: مانند گذشته �ا�

نــد و دروغ توســط نــور حق�قــت تاب�ــدە � شــود ســ�س تمــام مــردم ، ایــن . ام�ــد جد�ــد       � گ��

پ�شــگو�� پ�ــام�� اســت کــه حــ�� �ادشــاهان ، د�ــدن ایــن شــکوە و جــالل را �ــا چشــم خــود ب�ی�نــد، 

 بـــرای �ســـخ�� ، در صـــلح � آینـــد ، 
�

�ـــه جـــای اینکـــه آنهـــا �ـــه جـــای اســـتفادە از ســـالح هـــای جـــن�

نـــد ، �ــا هــدا�ا ان : غن�مــت هــای جنـــگ را �ــا خــود ب�� شـــ�� ، طــال و �خــور � آینـــد و �ــه جــای اســـ��

ان ا�ائ�� در حال �ازگشت هس�ند  ، ��ان و دخ��
�

 .جن�

 

�ـــه صــــهیون ، کـــوە مع�ــــد  مــــردم �ازگشـــتنقـــش اصـــ� �ازگشــــت زنـــدان�ان �ــــه اورشـــل�م در اینجــــا 

 .است

امــون تولــد ع��ــ را توصــ�ف � کنــد ،  شــ�ل عمــدە و اصــ� انج�ــل مــ�� ، هن�ــا� کــه وقــایع پ��

د   ۳: این مطلب را �ه دست � گ��
�
��ـار کـه حـ�� �عـدا مرد خردمنـد ، سـتارە شـناس ، زاهـد و پره��



� �ادشاە تازە متولـد یهود�ـان �ـه راە افتادنـد کـه آنهـا قرارگذاشـ�ند  . آنها را �ادشاە کرد ، برای �اف��

راە خود را �ا نور �ک ستارە پ�دا کننـد و در ابتـدا هـدا�ای خـود را کـه شـامل طـال و �خـور اسـت ، 

ند، �ا هم قرار م�کذارنـد تـوازن قـدرت را معکـوس کننـد ، و در مقا�ـل �ـک کـودک  �ه اورشل�م ب��

� ب�ـت لحـم زانـو بزننـد و شـکوە خداونـد را ، کـه �ـه عنـوان نمای نـدە تازە متولد شدە در شهر نـاچ��

� آوردە شــدە را و مشــخص کنــد ، کــه کــود� کوچــک در اینجــا �ــه دن�ــا آمــدە  � �ــای�� مــردم در زمــ��

  .است

� و س�ک �اش ، ز�را نور تو در راە است و جالل خداونـد بـر تـو طلـ�ع � کنـد در هـر حـال ! برخ��

� مـاجرای . پ�ام�� شـهر اورشـل�م را صـدا � زنـد ە مـرد خردمنـدی کـه �ـا نـور �ـک سـتار  ۳و در گفـ��

� آ�اە کردە و صدا � زند  :�ه جالل پرورد�ار هدا�ت شدند ، انج�ل م�� ، ما را ن��

� و س�ک �اش ، ز�را نور تو در راە است و جالل خداون ، نه اورشـل�م! د بر تو طل�ع � کندبرخ��

 �مـان�م
�

 ماننـد زنـدان�ان ا�ائ�ـل ، ماننـد مـرد� کـه. نه دن�ای ما و نه خود مـا ن�ا�ـد در تـار�� �ـا�

� � تـوان�م بـرای د�ـدار �ـا نـور خـدا  ق ، مـا نـ�� پ�ام�� از آنها صح�ت م�کند ، ماننـد خردمنـدان ��

 نــور �ــا حــروف کوچــک نوشــته م�شــود کــه در هــر . حرکــت کنــ�م و خودمــان ســ�ک�ار شــ��م
�
اتفاقــا

حـــال در اینجـــا �ـــه عنـــوان صـــفت اســـتفادە � شـــود و مـــن فکـــر � کـــنم ایـــن �ـــک هشـــدار جالـــب 

احد است ، او �اعث � شود که نور جالل خود در اورشل�م ، بر ایـن جهـان ، خدا نور و . است

� هسـ��م ، �ـس خـود مـا . بر ما برافراشته شـود و هن�ـا� کـه مـا ، ماننـد خردمنـدان آمـادە �ـذیرف��

 � افتد که هرچه تعـداد . س�ک � ش��م ، �ع�� از نور پر � ش��م
�

حال تصور کن�د چه اتفا�

ی از افراد در   !جالل و شکوە خداوند از نور خداوند پر شوندب�ش��

  اول از همــه ، آنهـــا محــ�ط اطـــراف خــود را روشـــن � كننـــد تــا افـــراد ناام�ــدی كـــه �ــا آنهـــا مالقـــات 

� كنند بتوانند دو�ارە ام�ـد خـود را �دسـت آورنـد ، آنهـا كـه ناراحـت هسـ�ند آرامـش � �ابنـد و 

بنــابراین تــار�� روشــن تــر و تــار�� هــای . ز�ابنــدآنهــا كــه � ترســند � تواننــد شــجاعت خــود را �ا

ی از مـــــردم جـــــالل خــــــدا را . تحـــــت الشـــــعاع آن �ــــــ� روشـــــن تـــــر � شــــــود و هرچـــــه تعـــــداد ب�شــــــ��

تـــــار�� هــــر چـــــه  -�ـــــا� اوقــــات بـــــرخالف عقــــل و خــــردورزی کـــــود� کوچــــک   -تشــــخ�ص دهنــــد 

قا�ل مهار این جهان جای خود را �ه نور خدا � دهد و تار�   .� روشن � شود��ع�� و غ��

� و ســــ�ک �ــــاش ز�ــــرا کــــه نــــور بــــر تــــو خواهــــد آمــــد و جــــالل خداونــــد بــــر تــــو طلــــ�ع : بنــــابراین         بــــرخ��

  !� کند



و رضــا�ت و صــلح خــدا ، کــه �ــاالتر از هــر دل�ــل اســت ، قلــب و ذهــن مــا را در ع��ــ مســیح نگــه 

 .� دارد

 �  آم��




