
 ۱۴ـ۱۰،  ۷اشعیا   ؟ بروی بهشتبه  ی هاخو یم

 

ای برای خود طلب کن؛  از یهوه خدایت نشانه »11 :و خداوند بار دیگر آحاز را خطاب کرده، گفت 

اما آحاز گفت: »نخواهم طلبید و  12 «.، خواه بلند به بلندی آسمانها وزخدخواه ژرف به ژرفای 

اِشعیا گفت: »پس ای خاندان داوود، این را بشنوید! آیا کافی  آنگاه 13 «.خداوند را نخواهم آزمود

بنابراین 14خواهید خدای مرا نیز به ستوه آورید؟ اید که حال می نیست که انسانها را به ستوه آورده 

ای خواهد داد: اینک باکره آبستن شده، پسری خواهد زاد و او را  خود خداوندگار به شما نشانه 

 .نام خواهد نهاد .نوئیل“ به معنای ”خدا با ما“ استِعما”  7:14ِعمانوئیل

 

  دبه آسمان نگاه کن  می با احساس تکر دتوان  یم زیر آسمان باز  یدور از هر تََمُدن کس هر که  یدر شب 

  سی تسال و اسپ  انگذاری ماسک، بن  النی . اهستند   کوچک   مشکالت ما چقدر آن   اب  سه ی در مقااست و  بزرگ   فضا چقدر   ببیندو 

   ی زی در آنجا برنامه ر  کردن یزندگ برای  بزرگ و  هانی به ک  هاجرتم ی برا نی . او همچن ندی ب  یرا نمبهشت  یای فقط رو کس،ی ا

.  می فرار کن  می دار نی زم ی رو  نجای که در ا یبا رفتن به فضا از مشکالت  می توان  یاست که ما انسان ها نم نی کند. تنها، مشکل ا یم

  رای . زمی کن  ی ضا صادر مفَ  به آنها را  نی ... و همچن  می کن  یبا خود حمل م م ی دار نجای را که در ا یاست که همه مشکالت  یعی طب 

  دای پ بهشت  می توان  ی ما انسان وجود دارند. ما نه م ت ی در هو شهی هم زی ن  یعشق یرو نفرت و ب  نی خصلت انسان گناهکار است.  از ا

کرد. مهم   می م را با خود حمل خواهجهَن م،ی کن  یگناه را در درون خود حمل م نی که ا چون.  می بسازبهشت  می توان  ی و نه م می کن 

هست که   ییجا ای : »خدایمپرسمی . و از خدا می ن ی ب می را بهشت   یای امروز رو ؟ برویبهشت ه ب  یهخوا ی . ممی کجا برو ستی ن 

 به ما بده!  ی نشانه ابهشت   نی ؟ و از ادباشهست که بهشت  ییجا  ای خدا م؟ی کن  دای آرامش پ  می بتوان 

  یز ی سرنوشت شوم برنامه ر ک ی خود و مردمش از  ییرها ی برا زی داشت. او ن  نی زم یرو  ی مشکالت کاف ل ی آحاز پادشاه اسرائ 

  ی اشاره ا چی او ه ی نداشت. در تمام برنامه هابهشت  ی ای رو ی برا ی فرصت   گری مشکالت گم شده بود که د نی کرد. او آنقدر در امی 

او   یقو  ی ظاماتحاد ِن  کی قرار داشت.  یفی باِلتکل در  زی ن  یاسی داشت.  از نظر س یادی ز  یبه خدا و دستورات او نبود. آحاز گرفتار

از خود    رومندی اتحاد ن  نی رابر ابت پرست متحد شده بود تا  در ب  انی با آشور لی دل نی کرد. و به هم یم دی تهد ل ی را در شمال اسرائ 

ها از   یکامل همراه  شد. آشور  می با تسل ی اسی س ت ی داشت.   حما راهرا به همیی باال  ی ها بها یحفاظت از آشور   نی دفاع کند. اما ا

به   شانی ، بلکه خواستند بت هاندداد ی اسی س ت ی ها نه فقط حما ی آشور - کند  ی معرف م ی خود را به اورشل انی آحاز خواستند که خدا

کار اصال سخت   نی کند. و ا ءاغوا  یآشور  انی خدا اگرفت تا قوم خود را ب  می آحاز تصم بی ترت  نی د.    به ان ر کن دصا می ورشلام دمر

را انتخاب کنند تا   یان ی توانستند خدا ی آنها م ،ینام و نامرئ  یب  ی خدا  یجذاب بود. به جا  لی اسرائ  یبن  یبرا ی نبود. مذهب آشور 

  ل ی ساانجام دهند. آحاز تمام و خواستند ی توانستند آنچه را که م ی فرمان، م ۱۰ یخود نصب کنند. و به جا   یدر خانه ها ما  ی مستق

کردن انسان کردند. و   یشروع به قربان  ی حت  لی اسرائ  یکرد. بن  می تقد ی آشور انی را برداشت و معبد را به خدا می معبد مقدس اورشل

است:   یمعن  نی بود.  اسمش به ا اشوب ی  ری پسرش را با خود آورد. اسمش ش ای را فرستاد و اشع ینب  ای خداوند اشع  تی وضع نی در ا

 توبه کن!"  ی"بازمانده ا

   بدون ! خدمت به خدا ردید بازگ یواقع ی خدا  یبه سو مردم را خالصه کرد.    ای اشع  سخنرانیاز  استدالل بود و  ینام قسمت  نی ا

به   ی ا ژهی و  امی . و سپس خداوند پ دی زنده خدمت کن  ی بت پرست و خدا انی همزمان به خدا دی توان   ی. شما نمستی ن  ری امکان پذ عالقه

از بهشت   ینشانه ا می تواند .    ستی ک یواقع ی همگان مشخص شود که خدا یاز خدا بطلبد تا برا  ی نشانه ا دی آحاز فرستاد. آحاز با

  یشک چی ، هفتدبی اتفاق  نی . اگر اآن را نشان دهد وضوح به   از جانب خدا باشد که ی قرار است نشانه اباشد، اما     یگری د ی جا ای 

.  می داشته باش یعالمت  نی چن  می شفاف خواهد بود. آه، چقدر دوست دار ز ی . همه چاست  کجاست و کجا دروغ قتی که حق اردوجود ند

کند که  من در راه درست   تکه اثبا ه ای نشان  ای که خدا مرا دوست دارد  ای  . نشانهمی ن ی نشانه از خدا بب  ک ی  می خواه ی همه ما م

  از آح! می داراز بهشت  ی نشانه ا نی چن  ی به من آشکار کند؟ آه، چقدر آرزو ندهی مهم در مورد آ ی زی خواهد چ  یخدا م ای هستم؟ آ

را رد کند؟ بار دوم که آن   یشنهادی پ  نی توانست  چن  یبار که آن را خواندم، فکر کردم: چقدر احمقانه؟ چگونه م نی امتناع کرد. اول

خدا   ی دانست که برا یم  بلدانست که خدا وجود دارد. او از ق ی . او از قبل مرد امتناع ک را خواندم، متوجه شدم که چرا آحاز 

  ل ی قوم اسرائ   یخودش و کل زندگ  یزندگ دی دانست که پس از آن با یم نی اما او همچن انکار بدهد.  رقابل ی غ ی آسان است   نشانه ا

خواست   یخواست. او نم  یرا نم نی بود. او ا  مشکل   این . وگانه ی  یخدا  ی از بت ها به سو گشت.  می  بر   یست ی دهد. با ریی را تغ

داد. دروغ   یم حی را ترج  یعدالت  یخواست به عقب برگردد! او ب  یدهد. نم ریی را تغ  لی سرنوشت کل قوم اسرائ  ا ی  ودشخ یزندگ

  ی کرد. "از شما متشکرم  برا   ریارو چقدر  نی شود. و از ا یبه پرتگاه منته ما  ی دروغ مستق نی اگر ا یداد. حت  یم حی را ترج

 کنم!«  شی زماآزنده را  ی خدا خواهمی. اما نه، متشکرم، نمشنهادتی پ 

 

که همه   یی کند؟ جا ی ما وجود ندارد که خداوند با ما صحبت م یدر زندگ ینقاط عطف مهم ای : آمی و از خود بپرس می مکث کن  دی ما با

است که ما از   نی دور است. مشکل ا   بهشتکه  ستی ن  نی مشکل ا.  می کن  درکخدا را  می خواه یشفاف است، اما ما فقط نم زی چ



 دنی با د رای ز م،ی ن ی او را بب  می خواهیما نم می خواه  ی. ما خدا را نممی خواه یا نمرکه ما بهشت  است  نی . مشکل امی دور هست بهشت 

 .دهیم ریی را تغ یزندگ دی خدا با

  زدگی عالمت باعث شگفت  نی . اببینیمآن را   دی باهم عالمت است که ما   نی . به هر حال همندی عالمت بب  کی  یست ی هنوز با آحاز

  هباالخرو  می کن  یزده  به آسمان نگاه م رت ی ح نی ماسک را شگفت زده کند. همچن  النی شود، همانطور که ممکن است ا ی آحاز م

 کند.  یخدا همه ما را شگفت زده م  تعالمآن 

با    بخواهید  که شما  ستی انقدر باال ن  آسمان: می به شما بگو ی زی چ دی .  بادیی ای به آنجا ب  دی ؟ بله، شما هم بابروی بهشت به یخوای م

است:   نی دهد ا یبه آحاز م ای که اشع ینزد ما. نشانه ا  نجاستی است. بهشت ا کتری نزد یلی . بهشت خدی نگاه کن  سلح  به آن چشم م 

  ما نی ب  بهشت : یعن ی خدا با ماست.  یعن ی خواهد بود«  لی عمانوئ  خواهد آورد که نام او   ای دن به  ی باکره باردار است و پسر  دی ن ی»بب 

کودک در آخور،   نی ا ری . مسمیی ای به آسمان ب  نی به بعد از زم نی خواهد که از ا یآمد. و خدا م نی . بچه آخور از آسمان به زماست

ما در  که خواهد  یتمام شود. خدا نم یما با بدبخت  یزندگ خواهد یشد. خدا نم  یگلگوتا ختم م  ب ی به صل دی بود که با ی سخت  ری مس

به هم تعلق دارند. و هر    ب ی و صل سمس ی کر دی رفت. ع بی راه به سمت آخور و صل نی از ا لی دل نی به هم. می ری بم مانگناهان خود

 نی شود. آم یم شروعاز امروز  ر ی ؟ در باز است. مسبروی هشت به ب  یخوا ی باز است. مکه راه بهشت  ندی گو ی دو به ما م


