
 

 ۹ـ  ۶،  ۲۵اشعیا 

صهیون کوه اورشلیم بر در  قادر متعال خداوند 

بر پا خواهد  ومهای جهان برای تمام ق ضیافتی

  با انواع غذاهای و سفرهای رنگین    کرد،

  اند. رتگشگوازا خواهد  کهنه هایشراب و لذیذ 

او پوششی را که بر تمام ملتها افکنده شده 7

قومها گسترده و ِستری را که بر جمیع  است،

او مرگ 8 .خواهد بلعید در این کوه فرو است،

خداوندگاْر یهوه  خواهد بلعید؛ را تا به ابد فرو

و  ،کردخواهد پاک  اشکها را از هر چهره 

ننگ قوم خویش را از تمامی زمین بر خواهد 

که منتظر  هان این خدای ما است» :در آن روز خواهند گفت9 .زیرا که خداوند سخن گفته است گرفت،

 «.پس در نجات او وجد و شادی کنیم این خداوند است که منتظر او بودیم، .او بودیم تا نجاتمان بخشد

 

. آماده ستادیا اطراف تابوت  در تنگ رهیدا عنوانبه  آفریقا جنوبدر  کوچک تجامعیک  

بدن فاسد پخش شد، به  یداشت. و بو ییقایآفر  بر آفتاب گرم را اثر  یکم  بدن، یساز

اتفاق افتاد. دختر  یباورنکردن یزی. چبود یجمع آور زین  رمه مگس  کیکه  یطور

 شیکرده بود. فقط چند روز پ تفو یحادثه رانندگ کیمان در  سایعضو کل کینوزده ساله 

 دیجد یشروع  کردن   زندگ ی. او پر از   اعتماد به نفس برابوداو به دانشگاه سفر کرده 

 یا ندهیموفق شده بود، آ رستانیکه او در دب ییبود. از آنجا شخانواده دیبود.     او تنها ام

و  اهای. تمام رومیبود ستادهیو اکنون همه ما با خانواده در اطراف تابوت ا.  درخشان داشت

فاسد که   یماند و بو یباق یتابوت چوب کیزن جوان، تنها  نی. از ابودبرنامه ها خراب شد 

 هیتوانم عل ی. چه ماحساس کردم را یناراحت یلی.. من خ میفراموش بکن میتوان یما  نم

 د؟یمرگ بگو هیعل یزیچ واندت یم یمرگ انجام دهم؟ چه کس

 

در    یمیقد اریروش بس کی. دارندمقابله   غم و اندوه مرگ   یادیز یانسان ها راه ها  

با توجه به   از موارد محبوب است.  یاریشود و هنوز هم در بس یم افتی  یها یونانی نیب

 یم یمرگ باق دادیدر  رو یحت این روح. هست  یروح نامرئ دارای انسان  ه،ینظر نیا

 نیدطبق مثال، در  یخواهد شد. برا دیلغز  سمانپس از  مرگ، روح به آ ،چونماند. 

، ستا آلود  نیگل  لوتوس در زم یها شهی. ره استشد سهیهندو، روح با گل لوتوس مقا

آب شناور . با توجه به  یبر رو چون گل نخورد  فیبه خاک کث  دیکه گل سف یدر حال

 شهیمانند ر نیزمدر بشر  یگل لوتوس است. و زندگ نیهندو، روح انسان مانند ا مانیا

توانند  یهندو  م نیمردم  د ه،ینظر نیبا ا کند. یزندگ فیگل است که درون خاک کث   یها

! ستیاست که انسان گل لتوس ن نیوجود دارد ... و ا یمشکل کیخود را راحت کنند. فقط 

 هینظر نیدر ا زین یگرید یماند. مشکل یجهان  م نیا  بیآس ریتحت تاث زیروح انسان  ن

ده گرفت.   به یبه طور کامل از خدا ند هیآن نظر در طبقاست که  نیا یوجود دارد: مشکل

 نیهستند. با توجه به ا شانبه روح خود دیمردم ها به دنبال آرامش و ام ر،گیعبارت د

 نیا ا ب ... نجات ندارد.به  احتیاجروح  رایز ابد،یاز جانب خدا نجات  دیانسان نبا ه،ینظر



ند بدون ناوت یمآنها  که خیال کنند انسان   چون. بماندانسان   وخدا بین ،  جداسازیظریه ن

باور  نیا قایهستند که دق یشمار یب ی.  در نسخه مدرن، افرادبکنند دایپ یابد یخدا زندگ

که مردم، راه   د،ینیا ببر   یآموزش یدوره ها دیتوان یکنند. در آلمان   شما م یدنبال م را

گذرانند  دهید. آنها خدا را نادنکن یم یاشتباه بزرگ اما آنهادهد.  یم اننش یرا به روح درون

 دیصحبت کنند. ما با   یابد یزندگ یگذرانند، حق ندارند برا یم دهیآنها خدا را ناد و چون

که مرگ  میریگ یم ادیما  مقدس بدر کتا.  میداه حیمرگ را به صورت متفاوت توص

و ما انسانها  اتفاق افتاد. بر  خدا نیاست که  ب یزیخدا و انسان است. مرگ چ نیمشکل ب

خون من هنوز  نکهیا اینزند   قلبم هنوز  یطبق کتاب مقدس، من فوت کرده نشدم  زمان

کتاب به با توجه  ..استو خدا   ما انسان  نیب مشکل از دلیل  چرخش ندارد,  اما مرگ

 ایاست که آ نیا یبزرگتر است.    سوال اصل یاز مشکل جسمانیمقدس مرگ فقط ظاهر 

 افتمیسرنوشتم    را در خدا  ایاست که آ نیا  نیشوم ... سوال بزرگتر ینابود م ایمن زنده 

داند  ینوشت. او هنوز نم حیمس یسیع امیرا  دوران ها  قبل از ق متن امبریپ اینه. اشع ای

دانش از  ق،یدر سراسر عهد عت قتیحق یخواهد  برد. برا نیخدا مرگ را از ب ونهچگ

 دیاست که خود خدا با نیفهمد ا یم امبریپ ایاما آنچه اشع  بود.   کم یلیخ یابد یزندگ

 ینم یابد یدانست که زندگ یخوب م اریدهد. او بسبانجام  یابد یزندگ جادیا یبرا یکار

 ایاشع بهبازگردانده شود. و خداوند  یانسان اطیاحت ای یانسان یهاتالش  قیتواند از طر

آنجا  را از دنیای و  نجایا یایدن نیپتو بخدا خواهد آمد که    یکه روز دیگو یم   امبریپ

  .دید میرا به وضوح خواه زیهمه چ نیو بنابرا بردخواهد  نیب

 

 یجنوب یقایشرق و غرب آلمان افتاد، من در آفر نیب واریکه د ی، زمان1989در سال 

را  نیبرل واریکه مردم   قطعات از د دمید ونیتلوز ی... در آن زمان بر رو کردمیم یزندگ

منتظر  کار خوب از آن یکار چیکردند  و   برداشتند   ... "در آن زمان من ه رانیو

دانستم  یآنچه که من نمخشونت دولت مداخله خواهد کرد.  ،زود ای رینکردم". فکر کردم د

  یاسیاز نظر س گرید یوارهایبود که د نیدانستند ا یو آنچه که اکثر مردم احتماال نم

شرق و غرب المان سقوط  نیب واریکه  کل د دیزمان رس  رید ایسقوط  شده بود ... زود 

. او دیرا از دور د دیجد یو زندگ امتیق امبر،یپ ایبود. اشع نطوریهم  ایاشع  دهیکرد. د

خوب متوجه شده است و  یلیخ زیچ کیدانست.   اما او  ینم یسیع امیهنوز در مورد ق

 نیو به هم .ردیگ یتواند توسط خود خداوند   قرار م یاست که قدرت  مرگ  م نی: ادید

اگر قدرت مرگ هنوز  یحت  دیرا  شکست د یمرگ و زندگ نیب واریاست که او د لیدل

کرده اند. با  افتیمقدس را در دیاز برادران و خواهرمان  تعم یامروز برخ دردناک بود. 

.  حاال به بعد شما در دیکرده ا افتیاز خود خداوند در یابد یاز زندگ یکار مهر وموم نیا

 نیمرگ را ب یوارهایآمد.  شما حاال تا بعد د دیکار بر گزار خواه کیشما تنها  یکل زندگ

 یکار را با اتماد به نفس م نیپاره کرد. شما ا دیخواهها را  قبخدا و انسان با تمام عوا

انجام شده  شیمرگ از مدت ها پ نتلعدرمورد   یریگ میچون   تصم دیآنجام داه دیتوان

مهر و موم شده  یسیع زیرا گرفته است. و توسط رستاخ میتصم نیبود. خداوند متعال ا

 .نیبود. آم

 

 .نی... آم 
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