
 ۶ـ  ۱ ،۴۹اشعیا   ضاعف در برابر بحرانضربه م  

 

ای قومهای  دهید ای سرزمینهای ساحلی، به من گوش فرا 

و از بطن  خواند، خداوند مرا از َرِحم فرا !دوردست، توجه کنید

و   دهان مرا چون شمشیر تیز ساخت،2 .مادرم مرا به نام صدا زد

و در  لی ساخت،مرا تیِر صیقَ  .مرا زیر سایۀ دست خود پنهان کرد

اسرائیل،  مرا گفت: »تو خادم من هستی،3 .تَرِکش خود پنهانم کرد

اما من گفتم:  4 «.که در او جالل خود را نمایان خواهم ساخت

و قّوت خویش به باطل و عبث صرف   امحنت کشیده»بیهوده مِ 

و پاداش من، با خدای  یقین حِق من با خداوند است،اما به ام؛کرده

 تا یعقوب را نزدش بازآورم،  سرشت،همان که مرا از َرِحم برای خدمت خویش  فرماید،میو حال، خداوند چنین 5 «.من

آری، او چنین 6 .و خدای من قّوت من است زیرا که در نظر خداوند محترم هستم،  و اسرائیل را گرد او جمع کنم،

ام،  یلیانی را که محفوظ داشتهو اسرائ تا قبایل یعقوب را بر پا بداری، سهل است که خادم من باشی،» :فرمایدمی

 «.تا نجات مرا به کرانهای زمین برسانی بلکه تو را نوری برای ملتها خواهم ساخت بازآوری؛

  نی ا«عالم کرده است. صدراعظم شولز گفت که ا اقتصاد مردم و  به کمک ی برا را  یز ی بر نامه ر ک ی  رای مان اخآلدولت فدرال  

  طور به  مشکالت  ،یادی است که با مصرف پول ز نی اعالم بزرگ ا نی چن  ی معنا است!»ضربه مضاعف در برابر بحران  کی 

حال،   نی . با استی ن  یسادگ نی به اپاک شدن بحران  هک می دان  ی. البته همه ما مدن اب ی  یکاهش م  ،دست کم ای  د از بین می رون  کلی 

رسد.   یمتفاوت به نظر م  ت ی وجود داشته باشد. واقع  همه مشکالت ی راه حل برا ک ی مانند  یزی که چ می دار یقی عم ی همه ما آرزو

   ل ی اسرائ  یست ی کرد. او ابتدا با دای پ  دوگانه  ت ی مامور ک ی ! او کرد  اعالمدر برابر شر را ضربه مضاعف    ینوع به هم  ینب  یای اشع

  یثابت، و عموم ،ۀنان ی واقع ب اشعیا  آیا آن دیدگاه است:  نی ا می که ما بالفاصله دار ی! و سؤالاد می دو سپس تمام جهان را نجات 

اما همه آنها   دادند   یم یمختلف یبودند که وعده ها یادی است؟ از آن به بعد افراد زمغرور یک پیامبر هر کردن اظت فقط  ا ی است 

  هی از بق بهتر ع را این موضو تواندمی   ق ی از عهد عت  ینب  ا ی . چرا اشعز می داشتندبا  خودشان     ت مشکال توجه به  تنها ما را از

   چی است…. ه آن سوال این؟ جواب شتدا  گرانی از د شتری ب  ی زی ؟ او چه چشت دا  یشنهادی چه پ  ای اشع می نی بب  دیی ای انجام دهد؟ پس ب 

اش هم   ی. در کوله پشت  دقدرتمن  ی داشت و نه سالح ها   هوشمندانه  ینه استدالل ها ای اشع یدی درست شن . قای ! بله دقنداشت  یمدرک

 گفت:  نی بنابرا. بودن    ی ادی پول ز

و پاداش من،  یقین حِق من با خداوند است،به اما  ام؛و قّوت خویش به باطل و عبث صرف کرده ام»بیهوده محنت کشیده 

 با خدای من

  کردن  اعالم برای   را. همین کالم اولین ب استفاده کرد   تشهوی دادن  حی توض یرا برا  اساسی م کال کی اشعیا است که  نی قابل توجه ا

  شی دای در پ جهان قبل از خلقت بود. شده قبل از خلقت جهان به کار برده   ط ی اشر  یم براکال نی به کار رفته است. و ا جهان  خلقت 

خود را   ای و اشع  است " و خالی  بی شکل"  بری به معنی عدر زبانی  جمله   نی نوشته شده است: که جهان »توهوابوهو« بود. ا

که "من    تایید کرد هینگون اخودش  شخصیت در مورد  و  قبل از خلقت را نقل کرد  طی اشر نی هماشعیا  .  کرد  یم ف ی توص نگونهی ا

بود   یچی خدا، او ه تق ! بدون قدرت خلباید برود و به کجا  هکجا آمداز دانست  یداشت. نم هویتی یو ب   گی!" احساس سرگشت یچی ه

  « است. مدبازبرد » یبه کار م نجای که او در ا یگری د م.   کالیو تاثیر قدرت  چی نشان دادن نداشت. ...بله بدون ه یبرا  یز ی و چ

  که  دی ن ی بب    دی آ یم رونی از دهان ب در زمستان  که  را  یدی سف بخار دی توان  یبه عنوان مثال م است.   مدبازاو شبیه اشعیا گفت که 

  ش ی شد که حرف ها یزد  و متوجه م  ی حرف م  شهی بود. او هم نطوری هم هم ای . در مورد اشعمی رود د اب  به دوباره   ه لبالفاص

آنها او را   کردند.  یرمی کردند، او را مسخره و تحق ی، فرار مکننددنبالش  یحت   ای  ددهن مردم به او گوش  نکهی ا ی نداشت. به جاری تاث 

تمام     ی خوب درک کرد. اگر کس ی لی خ وانت  ی مرا  ای اشع  یو درماندگ یکردند.  ناتوان  ی شکنجه م یانداختند و حت  یبه زندان م

شود. ما  بزرگ   یدی تواند منجر به ناام یاما دوباره و دوباره   شکست بخورد،   مکند  اهداهدف خوب  ک ی   یخود را برا یزندگ

؟  ددان  ی همه شر را مجاز م نی شود؟ و چرا ا روز ی پ بر بدی ی خوب  دهد  یچرا خدا به ندرت اجازه م م،ی پرس ی م مان از خود زی ن 

که   می اب ی  ی. ما فقط در ممی کن  دای سواالت را پ  نی پاسخ همه ا می توان  یببرد؟ ما نم نی تواند  همه مشکالت را  از ب نمی چرا واقعاً خدا 

  مدرک جا   کی که خدا قطعاً در  میی بگو یانسان  لی دلبا    می توان  یوقت نم چی ه یعن ی . ست ی کار خدا هرگز قابل لمس و قابل درک ن 

از بهشت   را  صاعقه نی زند. همچن   ینم ادی فر  یعدالت  یب  هی ماند. خداوند عل یتواند انجام دهد! نه، خدا پنهان م ی م یچه کار  داده که 

  ینداشت. در زندگ کمیحم  مدرک چی مطلقاً ه ای عاش نی را پاداش دهد. و بنابرا کوکارانی کند تا افراد بد را بکشد و ن  یصادر نم

صادق است. .    یسی در شخص ع ژه ی امر به و نی . امی کن  پیدا مدرک    کار خدا برای  می توان  یبوده است. و هنوز هم نم  نی چن  ای اشع

نه بر عکس.   د؟ی را ثابت کن    آن دی توان  یم ای نه! آ د؟ی ری را اندازه بگ   آن دی توان  ی م ای نه! آ د؟ی ن ی بب  یسی نجات را در ع دی توان  یم ای آ

 نی بدتر یسی . عهستیم  نجات، شاهد فاجعه و شکست کامل ینجات داد، به جا  بی صل  یجهان را بر رو  ی سی که ع یدر لحظه ا 

  دنی کش بی لصبه جرات نکرد در زمان    کسچ ی ترک خدا را تجربه کرد . و ه نی تر قی مطلق! و عم یرا تجربه کرد! ناتوان  یناتوان 



  لی دل نی طور است. به ا  نی ! و هنوز هم همب کشیده شده استصلی  به که  است همینتو  ی ! خدانی نجات خود را بب  :دی بگو یسی ع

دوباره   دی ما با نی . و بنابراعمل می کند خودش   اراده طبق کند بلکه   یبشر عمل نم ظرن بود. خدا طبق  نی است که اراده خداوند هم

شد، خدا اعالم کرد! فقط به   ینم ده ی د یشکل و زندگ چی و ه  بود ی هرج و مرج و خال زی همه چ ی. وقت می به نکات خلقت بازگرد

کار خدا  . و نکردرشد   یو از عقل انسان گرفت از اراده مقدس او سرچشمه  زی . همه چبودخلق شده   نجهااست    که   لی دل نی هم

، خداوند شروع به  بود رها شده  انسانکه  ییو در جا بود  یو خال  هآشفت  زی که همه چ یی بوده است. جا نطوری هم خی در طول تار

ً ی افتد. و دق ی اتفاق م یزی و چ  کرد ی سخن م در برابر بحران داد.  را برخاست و  ضربه ُمضاعف   ای است که اشع لی دل نی به هم قا

سخن   او قی نکرد، بلکه خود خدا از طر افتی از جانب خدا در  را یت تنها مأمور ای کرد. اشع امی به نام خدا و در   مقام خدا ق ای اشع

ً ی شود، باز هم دق ی م شکل وارد   نی خدا به ا ی گفت.   وقت  . خداوند    ، استفاده می کندکردهاستفاده از ابتدا که  ییاز همان ابزارها قا

است.   زی و ت    ری گفت، مانند شمش ای افتد! کالم خدا، چنانکه اشع ی اتفاق م  ی زی کند و چ ی کند. او صحبت م ی کالم خود استفاده م از

. به خصوص نه با ذهن  ستندی ن  یاب ی ارزو  ها  قابل مشاهده،   پیروزی  نی حال، ا نی ! با اشودی اب ماز کمان پرت  هک  یری ت مثل 

  ای  می ن ی را بب  ت ی موفق می توان  ینمدر آن که  یت ی چگونه با وضع سا ی کل کی و ما به عنوان  ینب  ا ی است که اشع نی . و سوال ایانسان 

ون ما  چ  ست ی خوب ن   سأی  نی . امی ن ی ب  یم ی دی احساس ناام انی حی مس انی من بارها و بارها در م ؟می کن  ی برخورد م م،ی کن  یری اندازه گ

  ی با شاد می توان  یما نم نی . بنابرامی مان  یم ی کند و ما فقط در   شکست خود باق ی دهد منحرف م ی که خدا انجام م ی را از کار

خارج شود. و فقط به   بحران نی موفق شد از ا ای اشع  .می کن می  ری خودمان گ ط شرای و همچنان در   می صحبت کن   حی مس یسی درباره ع

انجام دادن   ی را برا  یت ی نه تنها مأمور ای کرد، بلکه خود خداست. اشع یکه کالم خدا را اعالم م ستی د  او ن ی که  فهم  لی دل نی ا

  انید می تو  یدن ک تصورتصور کرد:   هاینگون است میتوان  هوابست که با خدا    را  اشعیا  آن . بودخود خدا   مأمور  ه بلک کرد افتی در

  دی تصور کن  !دی کن  ی او و از جانب او عمل م قام در م ،هستیددر جای او که شما  یو تا زمان . باشیدمعروف  اری بسفرد  ک ی جای به 

ً ی دق  نی .. ادی مهم را داشته باش ی ها یر ی گ می تا قدرت تصم    دی دار را   صدراعظم   شولز اقتدار که ناگهان  همان گونه است که   قا

را   اختیار همین که تاده بودسی ادا جای خزد. او فقط در  یکه حرف م بودخودش ن      تی . در نهاداد  حی خود را توض  تی مأمور ای اشع

 اری ت و اخت ی مأمور خود خدا بود. خداوند   جایگاهبود، بلکه  فرد معروف  ک ی  جایگاهفقط نه  ، داشت ای که اشعی جایگاه.  شت دا

  دی دی که شن  ی زی به نام خدا صحبت کند و به نام خدا عمل کند. بله، چپیدا کرد اجازه   اشعیا ترتیببه این داد.  ای را به اشع شخود 

 اختیار را داد.   همه آن   شامبری به پ  د ی جهان را با کالم خود آفرکه همه   ییدرست است. خدا

قوم او    ی. نجات نه تنها برااوردی ب  ی کالم خدا رستگار قی توانست از طر ای است که در واقع اتفاق افتاد که اشع لی دل نی به هم و

 می توان ی نقطه   م نی . از اتبدیل شد  یسی ع ز ی و رستاخ بی صل   شگاهی در پ   یبه نقطه عطف ای اشع   ت ی همه مردم.  مأمور یبلکه برا

و به نام او   می ست ی خدا با  گاهی در جا می توان  یم زی اکنون ما ن  رای قول داده است. ز سا ی بلکه به کل کل ا،ی که خدا نه تنها به اشع می بدان 

کلمات   نی کند. و هم یگونه صحبت م نی شود، خود خداست که ا  یسخنان گفته م نی ا ی شد!« و وقت  دهی : »گناهانت آمرزاعالم کنیم

ُمضاعف در   ی  ضربه  ک ی از  شی واقعاً ب  نی . امی آزاد شو تا است  ی مرگ کاف ر ی جهنم و گسستن زنج  یعبور از دروازه ها یبرا

 نی است. آم طانی در برابر گناه، مرگ و ش مات وش ی ک نی ! ااست  برابر بحران


