شاد باشید!
اشعیا ۷ ،۵۲ـ۱۰
چه زیباست بر کوهساران
پایهای آن که بشارت میآورد،
که صلح و سالمت را ندا میکند،
و به چیزهای نیکو بشارت میدهد،
و نجات را اعالم مینماید؛
صهیون میگوید:
و به َ
«خدای تو پادشاهی میکند».
8گوش فرا ده! دیدبانانت آواز خویش بلند
میکنند ،و به اتفاق بانگ شادی سر میدهند.
صهیون بازمیگردد،
زیرا آنگاه که خداوند به َ
آنان با چشمان خود خواهند دید.
9ای ویرانههای اورشلیم،
به اتفاق بانگ برآورده سرود شادمانی بخوانید،
زیرا خداوند قوم خود را تسلی داده
و اورشلیم را فدیه کرده است.
10خداوند بازوی قدوسش را
در برابر تمامی قومها برهنه کرده است
و تمام کرانهای زمین
نجات خدای ما را خواهند دید.

پیام شادی  ،چقدر خوب است .بله این خبر خوبی برای امروز است ،کی هست که درپی شادی نباشه؟ شادی نه برای
یک روز بلکه برای مدت خیلی زیاد .امروز جبران خوشحال است! چون امروز او قطار کامالً جدیدی هدیه
گرفت! یک قطار قرمز  ،دقیق ا ً مثل آنچه برای کریسمس می خواست! من می خواهم به افرادی مانند جبران و بسیاری
از کودکان و بزرگساالن تبریک بگویم و با آنها خوشحال باشم .چون امروز روز شادی است .امروز کریسمس
است .در این روز های تاریک کمی امید و خوشحالی خیلی مهم است .مهم است چون زندگی روز مره ما پر از
ترس ،افسردگی و نفرت است .و انسان ها بیش از حد خسته و کوفته می شواند .به ویژه جستجو به خوشبختی
بعضی اوقات به ناامیدی بیشتر منتهی می شود ..شادی ما همیشه پایان پذیر است حتی در صورت برنده شدن در
لوتو یا میلیاردر شدن .همه این ها نمی توانند خوشحالی را برای ما تا ابد نگه دارند .مثل یک هوا و هوس زود گذر
هستند و روز بعد دیگر وجود ندارند .خوشبختی دقیق آ چیست؟ اگر تنها به دنبال خوشبختی هستیم ،پس من خودم را
می توانم با یک آمپول هورمونی شاد كنم .از لحاظ پزشكي این كار شدنی است! ولی ما همچین كاری نمی كنیم!
ما یک شادی بزرگتر و یک شادي حقیقی در انتظار داریم .یک راهی برای خوشبختی وجود دارد یا نه؟ اشعیا
نبی از پیامی شاد به ما خبر می دهد که این شادی وجود دارد .نه برای یک روز و برای یک شب بلکه برای
چطور می توانیم این شادی را به تصویر بکشیم؟ ماتریالیسم به ما پیشنهاد می کند که شادی را باید
همیشه.
ازماده بگیریم و آن ها می گویند موفقیت در آن است .شاید مسیر ماتریالسم است که ما را افسرده می کند  .در این
صورت ما دیگر نمی توانیم خوشبخت باشیم .و ما به ذات حقیقی خوشحالی نمی رسیم.
خوشحالی که در انجیل آمده است و خوشبختی واقعی به کلی در حضور خدا هست .بدین ترتیب اشعیا اعالم کرد که
خدا شاه است و او شما را فراموش نکرده است .ما می توانیم دوباره پیش او باشیم ،ما قوم او هستیم و او خدای ماست.
و ما می توانیم تنگ و تنگ نزدیک به خدا باشیم ..او این کلمات را در یک سرزمینی نیازمند و غمگین فریاد می زد .
اوهیچ مدرک قابل اثبات دیگری نداشت جز اینکه خدا اینجاست  ،چشمه ی قدرت و دلیل خوشحالی خود خداست .در
عهد عتیق این داستان به عنوان یک نماد بارها تکرار شده که  :خدا اینجاست و این دلیل و سرچشمه به تنهای می
توانست آدم را از خوشحالی واقعی سر شار کند.
وقتی که خدا هست ،خوشحالیم و وقتی که نیست این بدتر از سخت ترین شرایطی است که می توانیم تجربه کنیم .و
همین بحران زمانی که خداوند ما را ترک کند اتفاق می افتد .زمانی که دیگر به دعای ما گوش ندهد .اشعیا در چنین
شرایطی پیامبر بود و می گفت :خدا خانه ات را دوباره در کوه سیون بنا خواهد کرد و به تو جرأت خواهد داد .اشعیا

موقعیتی را که در آن انسان نمی توانست خدا را ببیند خیلی خوب درک می کرد .چقدر ناامید کننده است که انسان
نتواند خدا را ببیند .او بازگشت دوباره ی خدا را هم خیلی خوب فهمید و در مورد آن خیلی خوشحال بود .حضور خدا
و غیبت او ،گاهی بسیار نزدیک به هم هستند .همانطور که درختان در زمستانهای عمیق همه ی برگهای خود را از دست
می دهند و ما می دانیم که زندگی جدید آنها اکنون می تواند آغاز شود ،در تاریک ترین شب نیز  ،نوری سفید روشن می شود.
همینگونه اشعیا عیسی را در شب عمیق دید .ما تبلیغات و چیزهای زود گذری می بینیم و آنها می توانند ما را کمی خوشحال
کنند .ولی همیشه ماندگار نیستند .اشعیا سعی نکرد ویرانه شدن اورشلیم را مخفی کند و با چیزهای غیرماندگار جایگزین کند،
بلکه او خدا را در همین شرایط غم صدا کرد و خدا را در عمق بدبختی ها دید .عیسی به بهترین شکل به ما نشان می دهد که این
برنامه چطور نمایان می شود .او ما را از آسمان صدا نمی کند که  :شما بیچاره ها حال می توانید شادی کنید .او در آسمان مخفی
نمی شود ،بلکه او خود را در جسم ما قرار می دهد .او صلیب را بجای ما بر می دارد و برای ما می میرد و ما نجات پیدا می
کنیم .پولوس با وجود رنج هایش همیشه می گفت که خوشحال باشید چون خدا با شماست .به این دلیل ما کریسمس را جشن می
گیریم .در تاریکی شمع روشن می کنیم که نمادی از عیسی است که در تاریکی هم وجود دارد .عیسی وجود دارد ،او نزدیک تر
می شود و خدا با نورش پیش ما میاد و او تاریکی را با نور از بین می برد .او همه جا را و قلب ما را کامال روشن می کند.
امروز کریسمس است و به زودی عیسی می آید .به این دلیل شاد باشیم .آمین

