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  .از عرش مقدس و شکوهمندت بنگر و ببین، به ما از آسمان

دلسوزی و شفقت تو از ما   غیرت و قدرت تو کجاست؟

اگرچه  براستی که تو پدر مایی،16 .بازداشته شده است

تو ای یهوه،    !و اسرائیل ما را بجا نیاورد ابراهیم ما را نشناسد

ای خداوند، 17 .ما‘ است، نام تو از ازل ولی  ’ ’پدر‘ مایی؛

و چرا دلهایمان را   چرا از راههای خود گمراهمان کردی،

خاطر خادمانت بازگشت  به سخت ساختی تا از تو نترسیم؟

قوم مقدس تو  18 .هایی که میراث تو هستندخاطر قبیلهبه نما،

اما اکنون دشمنان  زمانی قُدس تو را در تصرف داشتند،کوتاه

که  ایمما همچون مردمانی گشته19 .اندن را لگدمال کرده ما آ

  .اندو به نام تو نامیده نشده ایتو هرگز بر ایشان فرمان نرانده

تا کوهها از  شدی،کاش که آسمانها را شکافته، نازل می

تا نام خود   - آوردرا به جوش می و آب سازد،چوبها را مشتعل میهمچون آتشی که ُخرده2 - آمدحضورت به لرزه درمی

آنگاه که اعمالی هولناک انجام دادی که انتظارش را 3 !و تا قومها از حضورت به لرزه درآیند را به دشمنانت بشناسانی،

 .نازل شدی و کوهها از حضورت به لرزه درآمد نداشتیم،

 

 

 نیتر  نیاز غمگ  یک یداشته باشد،    دیام ایتواند ناله کند  یکه نم یبخندد، مرده است. کس ایکند   هیتواند گر یکه نم یکس

مانند   یاحساس نی!«  چنماحساس نکن   یچیاست که ه نیاحساس ا نیگفت: »بدتر  هافسرد  فرد کیمردم جهان است. 

  یاحساس م یاست. کس نبودنو بودن  نیشناور است. احساس ب گو مر گیزند نیب ییدر جا یکس  یعنیاست.   رواناین

آن  دتوان یاما نم داردخارش  جاییاست که  یاست! مثل زمان تیاهم یب   یکل یوجود دارد، اما به طور یزیکند که چ

   م؟یخسته  شده ا عات،انبوه اطال   لی! به دلنشده ایم لیشکل تبد نیهمه ما انسان ها به ا ایکه آ نجاستی. سوال انیدراارا بخ

د. نساز  یتفاوت م یب ها ما راعکس آن . بر دهندمی نتکان گر دیافتد ما را  یما اتفاق م یایکه در دن  یوحشتناک  عاتاطال

برای کمک   یکار میخواه یشود که نم یم لیتبد اینبه  میکمک انجام ده یبرا یکار میتوان یاحساس ما که نم نیو بنابرا

عادت کرده  یما به بدگذارد!   ینم  ریتأث  تحت همه ما  یواقعاً رو ایدن ی! تمام رنج هامیانجام ده های بدبختانسان به 

   . ابندینجات  یاز  مرگ ابد بیترت  نیرا بشناسند و به ا ی سیتا ع میبه مردم کمک کن میمهمتر از همه، ما عالقه ندار. میا

او را   ایدن طیشرا کهاست  نیا ایکند. نکته قابل توجه در مورد سخنان اشع داریب ایخواهد ما را با سخنان اشع یخدا واقعاً م

  دیرنج مردم را د طرف کیاز  .  ه بودقرار داد ریتأثحت او را ت موضوعدو واقعاً در . ه بودقرار داد ریواقعاً  تحت تأث

  ایاشع   ر شد. اآشک  حبه وضو ایانسان احساس  اشع طیخدا و شرا نیاعتقاد داشت. ب مهربان ی او به خدا  گریاز طرف د

توانست آن  یپا گذاشته اند!« او نم ریمکان را ز نی. : »مقدسترزد ادید.  او به خدا فرنداشتن مانیبه خدا ا هاکه انسان دید

هم   توانستینم ایاشع گونه برخورد کنند؟  نیرا خداوند به مردم اجازه داد   با مقدسات اچبود:  نیرا تحمل کند. سوالش ا

 میمتفاوت از آنچه ما انتظار دار اریاصال! او فقط بس!  ستیخدا ساکت ن   .ه بودماندساکت  نقدریدرک کند   چرا خدا ا

کنندگان   به مسخره یینها  یروزیبا قدرت فراوان و با پ شهیهم  یبار برا کی نکهیا یدهد. به جا یواکنش نشان م

بود   ینی توه نیبدتر تادکه بعد از آن اف ی. اتفاقدیآ یم میبر االغ به اورشل ست،ی ک سیبه آنها نشان دهد   رئ تابدهد  تمجازا

. و خداوند به همه ختندآوی  بیبر صل تکاریمانند جنا جهان  یقاض به عنوانرا  خداوندآنها که تا به حال وجود داشته است. 

و قلب خود را   دی، بلکه قلب خود را دردبفرست نیرا بر زم یرا پاره نکرد تا سربازان بهشتاجازه داد. خداوند بهشت  نهایا

 یهمه محبت خدا را م نیا که  یاحساس کند. بر عکس هر کس یچیتواند ه ینم ندی ب یرا م نهایا مهکه ه یکرد. کس میتسل

 یتواند رنج ها یدارد نم مانیکه به خدا ا یدهد. کس وندیپ  است ایدن که در یتیبه واقع را خواهد محبت خدا یم ندیب

آسمانها را پاره کن!«   ا،یانگاه کن!" خد نییبه پا ا،ی"خدا  ---زند می  ادیفر لیلبه همین د فراوان زمانه ما را تحمل کند و

 ماست!  یده که عشق تو همچنان براب ! به ما نشان یهستاینجا که   بگذار عشقت بر ما ببارد! به ما نشان ده

 

را کامالً      دنیا ریخواهد مسبتواند و برا دارد. او انتظار دارد که خداوند  یمداخله آسمان کیسپس او واقعاً انتظار  و

ما  مدرن زمانهمین شود. در  یخطاب م مدرن یشنوم که  به ما انسان ها یرا م یکلمات سوال مهم نیدهد. در ا رییتغ

  یلیرا  خ  تیعلم طبع  .ته باشدشدا یبستگ  یعیطب یندها یما به فرآ یکه جهان و زندگ  میبزرگ شده اچنان  یاز کودک

ً یو دق میاتر شدهباهوش  اریطرف، ما بس کی. از   میکن یبهتر از اجدادمان درک م ما ممکن  یایدر دن یزیچه چ میدانیم قا

 به میده رییتغ اوضاع را  میتوان که ن باشیم  تی یعوقدر ماگر  مثالبرای   برای هر چیزی داریم.  یلراه حاست و 

  یم مارستانی ب ایباشم به پزشک  ماری : اگر بآلمثد. نده   رییما را تغ  یزندگ د نتوان بکه        وریمآوی می ر  انیصصخمت

اختالف   دیبا لی، وکمه باششتمشکل دا هی. اگر با همسادیا یب  دیبرقکار با اید، لوله کش ودر خانه خراب ش یزیروم. اگر چ



مشکل را حل کند. ما انسان ها  دی،  دولت باباشم  ریپ ای ار ک ی، اگر ب  دیا یب دی،  روانشناس با باشمرا حل کند. اگر ناراحت 

ً ی. ما دقمیکامالً خوب هست  نیزم یرو نجایا یدر  زندگ کند. اما   یکار نم یزی کند و چه چ یکار م یزیچه چ م یدان یم قا

ً یدق که   ی.  زمانمیها را از دست داده ا رممکنی. چون هنر غمیشده ا رتریفق انم است که ما از اجداد خود لیدل نیبه هم قا

 ً و   میست یا یالعالج م ماری ب  کی کنار تخت  ی. وقتمی شویم دیکامآل نآم میروبرو شو دکنندهی کامالً ناام   تیوضع  کیبا  واقعا

  میدان ینم رایز میدهمی اکنون زبان خود را از دست   ی. حت می شویم واناتنکنند،   ب دیباکار  دانند  چه  یدکترها واقعا نم

. میخدا را صدا کن هرفت ادمانی. میه ارا فراموش کردبهشت   یهال . و زباناشتکرونا چگونه ادامه خواهد د یریهمه گ

  یخواهد  آسمان را پاره کند و م یکه خدا م میکن یحساب نم گری . ما دمیه ازدن به خدا را فراموش کرد ادیالتماس و فر

انتظار   گریدهد. ما د رییغ ما را ت یزندگ میوخ طیخواهد شراب ایتواند بکه خدا  میانتظار ندار نیخواهد کمک کند. ما همچن

رها کن.    خداطه سلاز : »من را ندیگو  یم یکه برخ ستیتعجب ن  ید.  . جانبه مواد مخدر درمان شو انکه معتاد میندار

  م؟یاز خدا دار یو چه انتظار م؟یدار یچه انتظار یاز زندگ  بهتر  رفتار کنم. "بدون خدا  خودم  یاجازه بده با زندگفقط 

در  یزیچ ایکند؟ آ   رصب  یکند و ما را   ب ما آنقدر مهم است که قلب ما را لمس  یبرا  یزیچه چ م؟یدار ییچه آرزوها

 یزیچ یننجات دهنده، آسمان ها را پاره کن؟" اگر همچ ی: "امیبزن  ادیکند فر بیما وجود دارد که ما را ترغ یزندگ

 . میرا درک نکرده ا یسیآمدن ع   احتماالً هنوز     میندار  انتظار

مهر و موم   چیقفل و پ کیبا ی رسیدن به خدا  دروازهدسترس است.   رقابلیخدا غ که مکانی شروع کنیم  از دیبا دیشا

   جلوگیری می کرد. دیگران  ورود از و   ستادهیادر بهشت  شیپ یشده است.  مانند آن زمان در داستان آدم و حوا. فرشته ا

برداشته شود و  چیکه قفل و پ میکن ی. ما خواهش ممیخواهیآسمان را پاره کن«، نجات م ای:  »خدامیزن یصدا م یوقت

به سراغ ما  اما بهشت  میستی ن در بهشت  شده است. ما  دهیدربهشت   در   که مین یب یم یسی. در عمین یبب دوبارهخدا را  میبتوان 

با ما   ازین نیدر ا یسیکند. اما ع یبرطرف نمه کباریرا   ازهایخداوند همه ن نیکند. همچن   یم یآمده است. خدا با ما زندگ

همانطور   ن،ی. بنابرا نیزم یاالن رو ی. حتدیایقرار است ب یندهآکه در  دچشان یرا م ییزهایچطعم  است. و به ما  کیشر

د  انام تو مقدس ب ای... دیا یکوت تو ب ل : ممیدعا کنبهشت  آمدن یبرا نیزم یرو نجایدر ا می توانیبه ما آموخت، م یسیکه ع

چون  اعتقاد  میکن یدعا م نگونهیاراده تو   انجام شود.  ما ا ای...   نیزم  یبر رو زین  نجاینه تنها در آسمان، بلکه در ا

بالفاصله در حضور   م یتوان  ی. ما م میبه بهشت برو میرفته است و ما  آزاد هست نیاز ب نیآسمان و زم نیکه قفل ب میدار

ضا  ف   نی. خداوند امین یرا بب یابد یخدا عیوس یو فضا میافکارمان رها شو کیبار یوارهایاز د میتوان ی . ممیخدا قدم بگذار

 . مین یکند و پشت ماست تا آسمان را بب یما باز م یرا به رو

 

مانند  ندهی. او آسمان را در آداشتبهشت  نیاز ا ییبایزدید   ای! اشع است بهشت نیبه ا رود یم   اکنونمسیر ما که  ییجا

 توانی زمان  م نیتا کنون ادامه دارد: در سراسر آلمان در اباور به بهشت   نی. و ازدیر یم  نییکه به پا  ندیب یم یآب جار

است، آخور با خانواده  ها هستند. طاق گرد نشانه بهشت خانه یهارهکه در پنج دید  د عیسی را از تولرانی نو یهاینماد 

قبالً  ایشعاخواهد آنچه را که  یم طاق گرد کنند.   یکند و شمع ها صحنه را روشن م ی شاره ما یسیبه تولد ع  مقدس 

کند.   یم یرا به حضور ما جار شو حضور دیگشا یرا مخداوند بهشت  .با ماست نجایدانست به ما نشان دهد. خدا ا یم

 شود. نه، داستان او با ما تازه شروع شده است. یخدا به ما ختم نم نیا

 آمین  !دیداشته باش یپر برکت خدا فصل ظهور 

 


