
 ! میخواهد ما شاد باش یخدا م

    ۳ـ  ۱،  ۶۱اشعیا 

 .خدای قادر متعال مرا از روح پُر ساخته است

 او مرا فرستاده تا به مسکینان بشارت، 

 دالن را شفا دهم، و شکسته 

و رهایی اسیران و آزادی زندانیان را اعالم 

 او مرا فرستاده تا اعالم کنم2 .کنم

 زمان نجات قوم به وسیلٔه خداوند

 .و شکست دشمنان آنها فرا رسیده است

 .او مرا فرستاده تا به سوگواران تسلّی دهم

به سوگواران صهیون به جای غم، شادی و  3

 .و به جای غّصه، سرود تمجید بدهم  خوشی

آنها مانند درختانی هستند که خداوند خودش  

آنها هر آنچه را راست و درست   .کاشته است 

خاطر آنچه د به ونو خدا  آورند،است، به جا می

  .او مثل عروسی است که لباس بر تن دارد .در وجد است    اورشلیم از آنچه خداوند کرده10   .شود کرده است، ستایش می

 کنند،زنند و رشد می طور که بذرها در زمین جوانه می همان 11 .خداوند او را به لباس نجات و پیروزی ملبّس کرده است

 .و تمام دنیا او را ستایش خواهند کرد دهد،دش را نجات می خو مبه همان نحو خدای متعال قو

 

 

 یسیکردند: "عمی   ه و خانه ها مردم ها زمزم ابانها یدر شهر ناصره رخ  داده بود. همه جا   در خ  یبزرگ یها  یناآرام

    تها خوب ن را  و شناخته شده بود. همه ا گرید یاز هر جا  ستریدر شهر ناصره ب  یسی!" البته عدیآ یم ی سی... ع دیآ یم

. در  ود می شبزرگ  نشیکه او در کنار والد  دندی، و هم دهترف سهبا او بزرگ شدند ، با او به مدر کهبلشناختند می  خوب 

فردی  مانند   شده بود.   لیکردند تبدمی کامالً متفاوت از آنچه تصور  یکوچک از شهر ناصره  به کس ی، پسر میان نیا

که پسر   تندگفمی  یکردند. برخ می  ت سرش صحبت شپ ادی... آنها ز  بشد افتهیدست   تربصیرتگتر و به جای بزر که

. آنها  شده است مشهور  اریبس که او  کردند یافتخار م  یسیعبه   گریدبرخی . استکامالً مجنون شده  ا یو مر وسفی

    پسس.  نورش درخشنده شده بودند د از و دوست دارن شوند یم حیصح   را   یسیع شهرت از  یتوانستند اندک یم نیهمچن

 رونیب ها  ابانیدر خ  کنجکاوندگان پر شده بود.  ن از باال تا به پایی سه یکندر آن روز سر تا سر  معروف آمد.   یسیع نیا

.   دبخوانکتاب را  نیا خواستند دادند. و از او   یسیرا  به ع یکتاب نب ک یعادت خود   حسببر بودند. آنها  ستادهیدرب ا

و نجات.   یاز شاد یامیبود ... پ شخبر خو ک یب تا ک نی. در امیخواند ا یبود که امروز از کتاب اشع یهمان متن قاً یدق

 مطالب را نیهمه ا  یسیوجود داشته باشد! ع دیبا  یشاد. و  دنابی نیتسک دیبا  گین غم افرادآزاد شوند. وباره د دیبا  انیزندان

  یصدا رگیدبار  یسیساکت شد. و سپس ع سالننگاه کرد...  ت یبه جمع میکنار گذاشت و به طور مستق تاب را   کخواند ، 

چون  افتیتحقق  لیدل نیکتاب مقدس فقط به ا نی!" اافتیتحقق کتاب مقدس نوشتهای  و گفت: "امروز  ا بلند کردخود ر

:  تحقق یافته بود یسیع قیکدره بود,  از طر ینیب شیگذشته پ  یسالها  ا یبود. آنچه که اشع ستادهیدر مقابل آنها ا یسیکه ع

و    رها ی. فقاستخود نشان داده  یبا زندگ یسیاست که ع یزیهمان چ  قاً یدق نیت.» ااس برآورده شده  نها ی"امروز همه ا

که گرسنه و تشنه  و کسی   سته بودآنها که قلب ها شک  یکردند. حت  دایپ   تنجا مورد ضرب و شتم  بودند در که     مظلوم   

  ج های   او با رنبود .    یستادگیجهان ا یدر برابر همه رنجها    یسیخود عشد.  خواهد ندگیشان گرد زبه عدالت بودند, 

  یسیکه ع  یزمان  کمک کرد.  طریق   نیا را ازها نفر  ونیلیبر دوش گرفت. او م جهانهای  جرن بیصل یخود بر رو

  نیبه ا . اتفاق افتاداسر جهان تا  کار در همه کشورها در سر نی.  و اشده بود کار شروع   نیا یسخنان را گفت همه   نیا

در جهان   یگرید امیپ چیه  اتفاق افتاد.همان گونه   از آن زمان به بعد     گفت, هرسخنان را در ناص نیا یسیبود که ع لیدل

زد. ترجمه داستان   یمفریاد در آن زمان  یسیکه ع امیپ نیاندازه با شخص در ارتباط باشد با ااین وجود ندارد که به 

بزرگ در  اریسب یعضومو یاست که شاد لیدل نی"خبر خوب" است. و به هم از این روحت.  س" الی"انج  یسیع یزندگ

  مییبگو  میتوان یماستدالل   نیبر  »شاد بش! » نوشته شده است. بنابرا ست یدو قدسکل کتاب مقدس است.    در کتاب م

: "من به  دیگو ی. فرشته  به چوپانان در مزارع    مدخوشحال بکن  یسیع قیاست که ما را از طر نیکه خواست خدا ا

بار   کیامروز می توانیم شود. و ما    یم      بمناس اریبس برای ما  یشاد   رو    نیاز ا"   ...کنم   ی اعالم م یشاد امیشما پ

گذرد و باعث    یم یکه در تمام زندگ یشاد نیا د؟یدان  یرا م یاحساس شاد ا یآ کنیم.  ستجوج را  یشاد لیدر  انج  گرید

   یحال  کس نیاما بر ا  د؟یدان یمرا  یاحساس خوشبخت ا یند. آبز  لبخند دیبروند و خورش نیغم از ب یشود همه ابرها  یم

مهمان است که به    کیمانند  ی . آن شاددیبخر یآن شاد دیتوان یمدستور بکند. شما هم ن یشاد  گرید یتواند به کس ینم

ودید به  ب ی که واقعاً خوشحال شد   یبار نیآخر   شود.  یم دیدوباره ناپد صورتهمان به و  دیآ ینگهان م یطور اتفاق

گفته است.  شما  یکلمه دلگرم کننده برا کی یشخص یوقت  دیشا  ا ی. ی داشتیدانتان نشاستستکه با دو موقع ؟ چه زمانی بود



غم از   یشود که ابرها   یگذرد باعث م یم یتمام زندگ ازکه  ی شاد نیرد. اآوپش  تبه  قیعم یکه قلب را با شاد یاکلمه 

  یدرجه دکتر  یگفت: "شاد ربا  کیلوتر  نیمارت د؟یدان یما ر یاحساس خوشبخت ا یلبخند بزند. آ  دیبرود و خورش نیب

 ینم جادیما ا ی، توسط انسانها  مانی، مانند ا یكه شاد بود نیدرک كنم ، منظور او ا یاست" اگر من او را به درست مانیا

در کتاب   یرادافما با  لیدل نیدارد. به هم یکیارتباط نزد یبا شاد زین مانیو اروح القدس است.    یا یهدا بلکه ازشود ، 

  یتوانند خوشحال شوند. به عنوان مثال ، رسول پولس نامه ا یواقعاً م  بد اریبس طیکه با وجود شرا  میشو  یقدس آشنا مم

نگاه  دور  اریبس ندهیبه آ ا یکند. اشع یم صحبت یبار از شاد ۴۴نامه کوتاه  نیو در ا سد ینو یها م ینیپیلیدان به فرا از زن

حال  نیما انسانها برآورده شود. و با اط وستتواند  یکند نم یم فیتوص ا یکه اشع  ی. شادندیب یما ر یشاد نیکند و چن یم

 هیاساس پا  نیرا بر ا ی شاد ا یمعنا است که اشع نیبه ا قاً یشود. دق یما م یاز زندگ یاست که بخش کیآنقدر به ما نزد

ما به   یلفظتحت و و به صورت دهد.   یما  نجات به ماز گرم از عدالت و لباس  یلباس کیکند که خداوند  یم یارگذ

اسب با نتماست که  یلباس نیچن قاً یشود ، دق یم جادیما ا یبرا دیکه با تعم یدی. لباس جدمیعنوان فرزندان خدا وقف هست

کرد ،    یدر ناصره موعظه م یسیکه ع یهنگام رای. زم یشو ریمتوقف و متح  دیمرحله ما واقعاً با  نیدر ا . استما  یزندگ

را به عنوان کت و   دیشود و ما تعم یم انیما ب یبرا یسیکه سخنان ع ید. و امروز وقتبو کسانی اوص شخ سخنان او با 

   کسانیانجام داد ،  حیمس یسیع   که ییتمام نجات ها  با  د یاست! غسل تعم کسانیمن  یا زندگکلمه ب نی، ا میپوش یلباس م

است که در آن زمان در ناصره  حیمس یسیمان قالب عه قاً یازه و دقندبه ا میکه در آن قرار داده ا ییبا ماست. لباس و پالتو

 رایبزرگ است! نه! ز یلیشما خ  یاندازه برا نیا دیکن  یشده است!" فکر م  قق ح مکتاب مقدس  صخنانگفت: "امروز 

حمل کرد ،   بیصل یشرم و گناه من را بر رو یسی. و چون همان عاورده است گهواره جای  نییپا من را در  یجا  یسیع

در آن   یسیکه ع یامیپ  من است.  ی شاد زیاو ن ینجات او ، نجات من است. شاد نیاست. همچنت او عدالت من العد

است که ما   یزیهمان چ  قاً یدق نیاست!  ... ا زیمجسم شده است. شگفت انگ یسید توسط خود عزمان در ناصره اعالم کر

 زیبتن ن ظردر نبلکه  یرونیاز نظر بنه تنها  لیانج  ما یشود. پ  یما م یاز زندگ یبخش لی. انج می کنیمتجسم را  آناکنون 

را دارم   یفرزندان خدا آنقدر با من در ارتباط است که نه تنها احساس شاد یآزاد ورددر م  یزیما مناسب است. چ  یبرا

ان  مخودبه  میتوان ی همانطور که نم قاً یکند . دق یمفقط تابش  یحساس بدهم. احساس شاداتوانم آن   یم زین گرانیبلکه د

  چون نشده است. داده ا به م یادش جادیا  فهیوظ ی! حتستی. الزم نم یبشارت  ده مانخودبه  میتوان ی، نم میرا نور کن

جز  میندار ی گرید فهیبود. ما اصالً وظ یشاد امیانتقال پ می دادانجام  دیکه او با  ی. تمام کارانجام دادکار را  نیا یسیع

در مورد آن خبر خوشحال  میتوان ی. و امروز ما فقط م... .  کنیمتقل نانجام داده است م یسیخبر را که  ع دی. ما با :که

  میخوشحال باش میتوان یم نیها نفر ارسال شده است. ما همچن ونیلیم یبرا امیپ نیکه ا میخوشحال باش میتوان ی. ممیباش

همه   ه مکان ها و درکه عزاداران راحت شدند. در هم میخوشحال باش میتوان یکه شجاعت به نسل ها داده شده است. م

  نیاست که ما امروز در ا لیدل نیاست. به هم دهیما رس هامروز ب امیپ نیا قاً یدق رایز میال باشخوشح  میتوان یکشورها م

چشم و گوش ما   یدر جلوا اینه! میباش  یاز آن شاد یبخشهمچنین .  میهست امیپ نیاز ا یاز ما بخش کی. هر میمراسم هست

 . نیداد! آم یشاد و ما را  .محقق کرد  خواست یم شهیهم  را  که  خدا آنچهل حا هستند. 

 

 

 

 

 
 


