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 ای ناجی ما آسمان را بشکاف

 3-1؛64,  19-15؛63اشعیا خطبه هفته دوم قبل از آمدن عیسی 

تو كجا  جبروت . غیرتنظر افكن خویش و جالل قّدوسیت بنگر و از مسكن از آسمان 

 درستی به  16  .است شده بازداشته نمودی من به تو كه هایو رحمت دل ؟ جوششاست

 ما را بجا نیاورد، اّما تو ای ما را نشناسد و اسرائیل یمابراه اگر چه تو پدر ما هستی كه

خداوند ما را از  ای پس  17   .باشدمی تو از ازل و نام ما هستی ، پدر ما و ولّییهوه

 . بهتا از تو نترسیم گردانیدی ما را سخت و دلهای ساختی خود چرا گمراه هایطریق

را  آن زمانی تو اندك مقّدس قوم  18   .نما خود رجعت اثمیر و اسباط خاطر بندگانت

تو  كه كسانی و ما مثل  19   .نمودند تو را پایمال قدس ما مكان بودند و دشمنان متصّرف

آسمانها را   .ایمباشند گردیده نشده تو نامیده نام و به باشی نكرده حكمرانی هرگز بر ایشان

 كه سازد و ناری چوبها را مشتعل خورده كه آتشی مثل  2   .گشتمی تو متزلزل و كوهها از رؤیت شدیمی، نازلساختهُمْنَشّقْ 

 هولناك كارهای كه حینی  3   .گردند تو لرزان ها از رؤیتو اّمت سازی معروف خود را بر دشمنانت آورد تا نام جوش را به آب

 .گردید تو متزلزل و كوهها از رؤیت فرمودی نزول ، آنگاهبجا آوردی ظر آنها نبودیممنت را كه

 

دسمبر انها اجازه دارند  24به بچه ها در المان از اولین هفته قبل از امدن عیسی یک تقویم شکالتی هدیه داده می شود. از یکم تا 

شکالت را از انجا برداشته اند. البته چیزهای  10. و تا االن انها که هر روز یک شکالت خوشمزه از داخل این تقویم بردارند

خوشمزه دیگه ای هم وجود دارد که ادم می تواند تا قبل از کریسمس انجام دهد: مثال پختن یک کیک  خوشمزه یا درست کردن 

تر انجام بدهد خوشحالی او نیز از برگه های آرزو یا تهیه پاکت های هدایای جشن کریسمس و ... . هر چه ادم این کارها را بیش

این جشن بیشتر نیز می شود. و باالخره روز موعود فرا می رسد و بچه ها می توانند بابانوئل را که هدایای زیادی به همراه 

ها و دارند ببینند. و انها برای همین این آواز را می خوانند:فردا بابانوئل با هدایای خودش به سوی ما می آید. شادی بزرگتر

  حضور یک شخص خاص دیگری می باشد.شادی برای  نکودکان بخاطر امیدی هست که به آن هدایای دارند. و یا آ

ایه هایی که من از اشعیا خواندم نیز سرشار از کلمات انتظار و امید می باشد. او از امیدی که به اینده است می گوید. ولی این 

م کریسمس می باشد. و ادم این را می تواند از گفته هایش احساس کند. خدا فقط نباید شادی یک شادی متفاوت نسبت به شادی تقوی

بهشت را برروی ما باز کند بلکه او باید نظمی در این رابطه ایجاد نماید. او نباید فقط از بهشت به سوی ما بیاید بلکه او باید آن 

اند از یک مبارزه پی ببرد. و این مبارزه اینگونه می باشد: یک شخص را برای ما از آن باال روانه کند. ادم از این ایه ها می تو

دعا کننده با شک و تردید نمی تواند دست خدا را در مشکالت خودش بشناسد برای همین او خواهش می کند که خدا در او نظری 

د. این بیت " ای خدا بهشت را برای ما باز خدا بایستی باالخره با تمام قدرتش تمام پلیدی ها را از این جهان از بین ببربیاندازد. 

در اینباره گفته است. این شعر با تمام شعرهای هفته های باقی مانده از عید کریسمس  Friedrich Speeکن" را شاعری به نام 

ند و از بابت فرق دارد. او در این شعر نمی گوید که ای خدا درها را باز کن. بلکه او همان کالم اشعیا را دوباره تکرار می ک

او می این شعر را در حالت تردید خودش می نویسد.   رنج و بدبختی انسان ها از خدا می خواهد که نظم را در جهان برپا کند. 

د. او می توانست بی امیدی را در چهره سیدن به مرگ همراهی  کنبایستی به عنوان یک کشیش تعدادی از جادوگران را برای ر

اگر انها به جرم شان اعتراف نمی کردند ، عاقبت بدی برای انها وجود داشت. و اگر هم انها به جرم شان اعتراف  انها بخواند.

از بین ببرد. ولی او در  را می کردند باید اعدام می شدند. این شاعر قصد داشت تا این عمل اتش زدن جادوگرها را در کلیساها

مثل سنت های ما ،  راین جمله " ای خدا بهشت را برای ما بگشای " با تمام کارهایییکی از روزها به دار اویخته شد. پس بناب

 که ما قبل از عید کریسمس انجام می دهیم تناقض دارد. کیک شکالتی و بازار عید و نوشته های ارزوی ما 

 از کالم اشعیا را در اینجا بررسی بکنیم: سه نکته ما می خواهیم که 

 گرفته است. هدعا کنده بی عدالتی ارامش را از شخص اولین ان این است ک -1

 دومین ان این است که او منتظر یک کمک غیر طبیعی است. -2

 و اخرین هم این است که ما از خدا چه انتظاری داریم؟ -3

ود دارد. و هنوز وج ت. و همه چی با همان اندازه کمتر نشده اس Friedrich Spee بی عدالتی و رنج انسان ها از زمان اشعیا و 

ولی بجای اینکه ما همه اینها را احساس کنیم باعث ان می زیون می توانیم این فاجعه را اندازه بگیریم. یما از طریق اینترنت و تلو

یم. ما عکس های خیلی بدی از تمام کشورها می بینیم ولی ما به عنوان ادمی که توان دخالتی در بی اعتنا بشوبه انها شود که ما 

و انها باعث این می شود که چشم های ما به اتفاقات دور برما عادت کنند. هر مقدار  ارد در گوشه ای قرار می گیریم.چیزی ند

که ما بی میل تر بشویم ، توان تغییر چیزی را نمی توانیم باشیم . اگر کسی بیماری الکلی دارد فقط خودش است که می تواند 
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حرف بزنند. وقتی که یک زن و شوهری با هم اختالف دارند من  کمک به او فقط باره جات بدهد و همه می توانند درخودش را ن

خودم را در اختالفات شخصی انها دخالت نمی دهم . ما همیشه این خطر را می بینیم که رنج هایی که در اطراف ما قرار دارند 

توجه ای نمی کنیم. خیلی چیزها به ما ربطی پیدا نمی کند. این به ما ربطی پیدا نمی کند که  به انها را جدی نمی گیریم و یا اصال

 بهنکته بد این است که ما خیلی از انسان ها به زندگی جاویدان دست پیدا نمی کنند بخاطر اینکه انها با عیسی مالقات نکرده اند. 

موضوع کالم  قابل توجه اشعیا این   .دار کندیخواب ببدهد و از  یگهآ   با کالم اشعیارا ما  می خواهدپلیدی عادت بکنیم. خدا 

 است که او با این جمله ها تغییری کرده است. و ایمان او به خدا و رنج انسان ها را می توان در ایه های اشعیا پیدا کرد. 

ر دهد. در این ایه ها من او در ایه های خود انتظار نیروهای بهشتی را دارد. او از خدا انتظار دارد که همه چیز این دنیا را تغیی

می بهترخیلی رگ می شویم که از دوران های قدیمی زیک سوالی که از ما می شود را می بینم. ما در زمان خودمان به نحوی ب

باشد و با سیستم زمانه امروزی تربیت پیدا می کنیم. ما االن خیلی بهتر از افراد قدیمی چیزهای موجود در جهان را درک می 

و برای همین ما با چیزهایی که برای ما دانیم که االن چه چیزهایی در این جهان امکان پذیر است و چه چیزهایی نه. کنیم و می 

اگر من مریض باشم یک  می باشد کاری نداریم و انتظار داریم که چیزی بیاید و ان را برای ما امکان پذیر کند. غیر قابل امکان

سراغ برقکار یا لوله کش می روم. اگر من با  داشته باشممی کنم. در خانه اگر مشکل فنی  دکتر و یا یک  بیمارستان جستجو

همسایه ام مشکل دارم. یک وکیل می گیرم. اگر من غمگین هستم به روانشناس مراجعه می کنم اگر من پیر یا بیکار باشم این 

ا در این دنیا به خوبی پیش می بریم و می دانیم که چه دولت است که باید این مشکل را حل کند. ما انسان ها زندگی خودمان ر

زیرا ما در برخی از کارهایی خوب پیش می رود و چه کارهایی نه. ولی ما با این توجه از گذشتگان مان فقیرتر شده ایم. 

هم نمی توانند  موقعیت ها بی توان می شویم مثال وقتی که ما در کنار یک بیماری که در حال مرگ است می ایستیم و دکترها

بکنند ما دیگر چیزی نداریم که بگوییم. ما چیزی برای گفتن نداریم برای اینکه ما دیگر از بهشت انتظار  کاری برای بازگشت او

ما این فکر را نمی کنیم که خدا روزی این بهشت را بروی ما را نداریم.  Friedrich Speeدیگری نداریم. ما بینایی چشم اشعیا یا 

د. یا ما این را نمی بینیم که خدا روزی تمام پلیدی های زندگی ما را تغییر خواهد داد. یا مریض های الکلی دوباره شفا می گشای

پیدا می کنند و یا انسان هایی که از خدا جداشده بودند دوباره صدای خدا را می شنوند و با ما نام او را ستایش می کنند. ما باید 

ا بگویند که بگذارید من با خدای خودم در ارامش باشم. بدون اینکه نیرویی به من صدمه ای بزند ، تعجب نکنیم که برخی این ر

 و اجازه بدهید که من با زندگی خودم بهترین چیزها را بدست بیاورم.زندگی به خودی خودش بسیار برای من پیچیده می باشد. 

انتظاری داریم؟ ما چه اشتیاق هایی داریم؟ چه چیزهایی در درون ما  ما در اصل چه انتظاری از زندگی داریم ؟و یا ما از خدا چه

انقدر مهم است که باعث شده هیچ صبری نداشته باشیم؟ ایا در زندگی ما چیزی وجود دارد تا ما از خدا بخواهیم که ای خدا 

یرم پس ما دیگر خیلی کم از هفته های درهای بهشت را باز کن؟ اگر ما فقط از دید چیزهایی که فکر می کنیم امکانپذیر هستند بنگ

شاید ما باید با موضوع بسته بودن درهای بهشت شروع بکنیم. با بسته بودن بهشت ما باقی مانده قبل از کریسمس می دانیم. 

شته درمیابیم که خدا و بهشت در دسترس نیستند. و آن با یک مهر و مومی قفل شده است. و یا همانند زمان آدم و حوا که یک فر

د به ما را نمی دهد.در زمان دعا کردن " ای خدا بهشت را برای ما بگشا" در وای در باالی در بهشت نشسته است و اجازه ور

د تا ما خدا را ببینیم. از زمانی که عیسی نما دعا می کنیم که این قفل ها از بین بروواقع ما از خدا می خواهیم که ما را ازاد کند. 

ه است درهای بهشت برای او باز گشته شده است. او در زمان کمی می توانست ببیند که خدا در انجا حضور برای یوحنا ظاهر شد

جیل ندند و یا حتی ان ای مردند و با او رستاخیز شسیدارد حتی بعد از اینکه او رنج می بایستی می دید. حتی ان افرادی که با ع

را بشناسند. انها می خواستند که ما در نوشته های انها درهای باز شده بهشت را نویسانی که وجود داشتند می توانند دوباره بهشت 

حس کنیم و خوشحال بشویم. ما در عیسی می توانیم درهای بهشت را باز شده ببینیم. ما اکنون  در بهشت قرار نداریم و خدا همه 

بهترین هدایا را دریافت نمی کنیم. ولی ما ذره ای از ان مشکالت را االن از بین نمی برد. و ما هم به عنوان بهترین بچه های خدا 

در همین دنیا دریافت می کنیم. و برای همین همانطوری که عیسی به ما یاد داده است برای ان دعا کنیم: ملکوت تو  را بهشت

اسمان ها برقرار است در زمین بیاید. یا نام تو مقدس باد نه فقط در اسمان ها بلکه در اینجا هم  . یا خواست تو همانطور که در 

اگر ما اینگونه دعا می کنیم پس به این منظور است که ما  در ایمان مان دعا کرده ایم و یقین داریم که قفل هایی هم برقرار شود. 

او را ببینیم. خدا و ما می توانیم از این دیوار ما بین ما و خدا رهایی یابیم و دیگر وجود ندارد. و ما می توانیم در نزد خدا باشیم. 

 این دیوار را از بین می برد و به ما نیرو می دهد تا ما او را ببینیم.

روزهای بعدی را به راه ما به کجا ختم می گردد. فردا یازدهمین شکالت تقویم را خواهیم خورد. و ما تا روز امدن بابانوئل 

وری هدایای باز شده و وسایل جشن کریسمس چه باقی می . و بعد از برداشتن درخت کریسمس و یا جمع اسرعت سپری می کنیم

ماند؟ یک قلبی که تکان خورده است و یک چشمی که برروی بهشت باز گشته شده است. و این بهشت خیلی به تو نزدیک است  

 نزدیکتر از چیزی که تو فکر می کنی. من دوست دارم یک داستان کوتاهی اینجا بگویم:

به دنبال جایی می گشت که بتواند خدا و بهشت و زمین را در انجا بهتر حس کند. بعد از مدت طوالنی او  سال ها بهرامرد یک 

. او در واقع پشت ان در اتاق خودش را یافته بود. که میز کار او و تخت و را با هم حس کندمکانی می یابد که بهشت و زمین 

. و او این چنین می گوید: جایی که تو بهشت و زمین را می توانی دقیقا مثل خانه همیشگی خودش  صندلی او قرار داشت. 

 احساس کنی همان ایمانی است که تو در نزد خدا دارا می باشی. 

     آمین


