
 اِفَّتَح!«  »باز شو  

 ۳۷ـ  ۳۱،  ۷مرقّس 

عیسی از ناحیۀ صور بازگشت و از راه صیدون به سوی دریاچۀ  

در آنجا  32 .کردجلیل رفته، از میان قلمرو ِدکاپولیس عبور می

کنت زبان داشت. از  مردی را نزد او آوردند که هم َکر بود و هم ل  

عیسی آن مرد  33 .بنهدعیسی التماس کردند دست خویش را بر او 

را از میان جماعت بیرون آورده، به کناری برد و انگشتان خود  

را در گوشهای او گذاشت. سپس آِب دهان انداخت و زبان آن مرد  

آنگاه به سوی آسمان نظر کرده، آه عمیقی کشید و  34 .را لمس کرد

در دم گوشهای آن مرد باز شد  35 «!اِفَّتَح!« یعنی »باز شوگفت: » 

 .راحتی سخن گویدگرفتگی زبانش برطرف گردید و توانست به و

ن کرد که این موضوع را به کسی  دغَ اّما عیسی آنها را قَ 36

کرد، بیشتر از این واقعه  نگویند. ولی هر چه بیشتر قدغنشان می

 «!کندنگان را گویا می گفتند: »هر چه او کرده، نیکوست؛ حتی کران را شنوا و گ  مردم با حیرت بسیار می37 .گفتندسخن می

 

  ز ین ییکرد. اما زمان ها یم فیتعر  یجالب ی داستانها  من و برادرم  رایب شهیداشت و هم یخوب ی هیروح تااوق شتر یپدربزرگم ب

شدند. سپس او   ی دور هم جمع م  یادیبود که افراد ز  این هنگاماوقات  شتر ینداشت. ب یخوب ی هیروح موجود داشت که پدر بزرگ

که ما بچه ها   یکرد ، به طور  می به طور کامل ترک ااتاق ر  ا ینشست می عقب  یشد و به گوشه امی ساکت  شتر یو ب شتر یب

داشت. چون پدربزرگم  یخوب لیدل کی مکه حال بد پدربزرگ دمی. بعداً فهماردد  یبدی  هیروح ادیز  احتمالاو به  میکردمی فکر 

ً یبودند و تقر جمع اتاق  کیدر   یادیکه افراد ز  ی بزرگ داشت. هنگام های با گروه یسمعَک داشت مشکل همه  همزمان صحبت   با

از خانواده    لیدل  نیتوانست در گفتگو شرکت کند. او به هممی  ن گر ی. و او ددیرسمی او  یبه گوش ها شرّ غ   یکردند ، صدا یم

در   دتوان  یاما نم د نگذران ی که همه خوش م ندیب یبه وضوح مکسی شکل ظالمانه است.  نیشد. جدا شدن از جامعه به امی جدا 

  یبرا دی کار با نیمحروم شده است. ا یاز آن شاد ی کیهستند اما   حال. همه خوشست کنار گذاشته شده ا بر عکس  دشرکت کن یشاد

بشنوند ،   ز یتوانند زبان خودشان را ن یخودشان را بشنوند ، نم حتی توانند  یبدتر باشد. از آنجا که آنها نمکه کر هستند  یافراد

  ینم گر ی. او دمیشو یآشنا م افراد نیاز ا یکی . در مطالعه کتاب مقدس امروز با ایجاد می شود     یزبان ناسازگار   کی نیبنابرا

  ی که م یبه جامعه تعلق نداشت. داستان گر ی، او د بیترت  نیآورد. و به ا  یمشخص را بر زبان متوانست بشنود و فقط کلمات نا

ناگهان   یناتوان ای یمار یب کیشما در  ی.  وقتمیشناس یخوب م  یلیخ را  طیما آن شرا رایقابل درک است ز  یبه راحت میخوان

  یعاد  یزندگ در توانند   ینم نیو بنابرا ند یآ یم ا یبه عنوان معلول به دن یبه عنوان مثال ، برخ ؟ستنیوحشتناک ر می شوید درگی

 یرا که به زندگ یز یچهر شوند  یشوند و مجبور م یم یمار یب ای یدچار افسردگ یر یپ نیافراد فقط در سن یشرکت کنند. برخ

  د یبا  افراد   نیاز آنها مراقبت کنند. همه ا  دیبا گرانیکه د یی سالمندان بروند ، جا یو به خانه هابدهند از دست   ردتعلق دا یعاد

  یبه طور ناگهان کر  مرد در آن زمان یک تجربه کنند.  ،اند تجربه کرده در داستان امروز   قدیمی در آن زمان  انیآنچه را که ناشنوا

او   ان ی. اما در هر صورت ، آشنامی خواهداز او  یز یچه چ  و  ستیک یسیع  دیفهم یاو احتماالً واقعاً نم   . ستادیا یسیدر مقابل ع

نام او "شفا دهنده"   رایخواستند ز می را   یسیخواستند. و آنها عمی را   یسی. آنها عشته باشنددا ر انتظا   یز یچدانستند  چه  یم

 ژهی. و به وداد  می ها را شفا یمار یفعل بود که انواع ببود بلکه به عنوان شفا دهنده در  شفا دهنده به نام  کیتنها ه ن یسیبود. و ع

ویژ گی تنهایی  آنها  رایمهم بودند ز  یسیع یکرد. کرها و اللها برا یبه آنها م ی، او توجه خاص دی دمی  را  انیکه ناشنوا یهنگام

ناشنوا رابطه   یالل ها نیداد که ا  یم حیاغلب با استفاده از مثال کرها و اللها توض  یسی. عنشان می دادندما انسانها را  یو بدبخت

از   توانستندمی ن شتنددا  انیناشنوا کهیی ها  و دهان  ها چشمبا وجود  داد.  ی رده بود  را نشان موانسان ها و خدا که شکست خ نیب

یا   م یخدا را بشنو میتوان یو هنوز نم  میدار   بدن  های  اندام و دیگر   ها  ، گوش ها ما انسانها چشم  بیترت نیبه هم .آنها استفاده کنند 

فراموش کرده   رایو دهان ما خاموش است ز  میبفهم ای میخدا را بشنو یصدا میتوان ینم نیبنابرا هستندما مسدود  یها گوش. ببینیم

  نناگهابه چه معناست. و  داشتن مان یا م یدان  ینم یرابطه با خدا به چه معناست. ما حت م یدان  ینم ی. ما حتمیبا خدا صحبت کن میا

را از   ز یخواهد همه چ یداد   چگونه م  حیتوض بیمار به ما و به آن  یو به روشن ستادیا مار یفرد ب نیشفا دهنده در مقابل ا یسیع

  یدهد   چه اتفاق حیتوض مار یقرار بود به ب یسیمتمرکز بود. اما چگونه ع مار یبر شخص ب عیسینو انجام دهد. در ابتدا تمام توجه 

  یعدم ارتباط را م یوارهایقدم به قدم د یسیکه ع مینیب یم تانرا درک کند؟ در داس یز یتوانست چ یکه او نم یافتد در حالخواهد 

     تا  آورداو را کنار  یسیعبه این دلیل چه خواهد کرد. عیسی   فهمدب نستتوا یم مار یکه فقط ب یبه طور  شکست. در ابتدا

عیسی را درک کند.  یتوانست کلمه ا ینم مار یب رایلمس کرد ز  یاو را از نظر جسم یسید. سپس عونش منحرفحواسش از جمع 

ً یدق  دیبا بیمار حرکات ،  نیگوش ها و زبان او را لمس کرد و سپس به آسمان نگاه کرد. با ازبان بدن استفاده کرد.  او از  متوجه   قا

از کجا انتظار  ندیرا با دستان خود لمس کرد و سر خود را بلند کرد تا بب مار یمشکل ب یسی.  عستیچ یسیمنظور ع می شد که

در ارتباط    یعنیبودن به چه معناست.  یحیدهد   مس یوجه نشان م نیبه بهتر  مار یفرد ب نیلحظه ا نیرود. و در ا یکمک م

در آن زمان   مار یب نیکه ا یکلمات نید. اولکن  یکند و ما را  به خدا متصل م ی به آسمان نگاه م یسیع نی. و ایسیبا ع بودن یکیز یف



  ییناشنوادهد که  ی "باز شو" است. سپس کتاب مقدس گزارش م ی، که به معنبود  یکلمات آرام  "Hephata: "  از  دنعبارت دیشن

به طرز   یسیشفا ، ع نیبا ا  !ند گفتگو ک یتوانست بشنود ، بفهمد و حت فرد آزاد شد و  نیو ناگهان ابودند  ر یمانند زنج  یو ناتوان

  یبه همه افراد یسیکه از خدا جدا شده اند ،. توجه عاست  ی و کسان گان  رها شدبه ،   مارانینشان داد که توجه او به ب یر یچشمگ

قرار  هیدارد که توسط تمام جهان در حاش  یبه افراد یا  ژهیو  توجه یسیاست که امروزه هنوز از خدا و مردم جدا شده اند. ع

به مردم افغانستان دارد که امروز و اکنون با   یا ژهیتوجه و یسی. عمینیآنها بب  یزندگ یبرا یدیام  میتوان ینم گر یما د و گرفته اند

آنها وجود دارد:   یوجود نخواهد داشت. تنها دو راه برا  یراه فرار  چیافراد ه نیاکثر ا یفاجعه بزرگ روبرو هستند. برا کی

»بهشت  افتح  : میکن انیب ز ین ت یوضع نیرا در مورد ا یسی کلمات ع م یخواه یمرگ. ما م ای کالیشدن در برابر اسالم راد میتسل

ً یدق  نیبازشو! و لطف خدا بر مردم افغانستان باران شو! «و ا   یخواهد مردم ب یخواهد. خدا نم یاست که خدا م یز یهمان چ  قا

زن   لیخواهد مردم فقط به دل ی. خدا نمبگیرند قرار  گرانیظلم د ای ت عذاب حدر زندان  تخواهد که مردم   ی. خدا نمرندیرحمانه بم

    خدا نشیآفر  نی. در اولمیر یو سرانجام بم میشو ر ی، پ  میشو ضی خواهد ما انسانها مر  یخدا نم نیبودنشان از جامعه جدا شوند. همچن

وجود داشت ،   یینه جدا کاملحالت  نیند. در اه انبود مار یاست و آنها  ب  فریدهآ تندرستخدا مردم را  رایز   بودروشن  نهای، همه ا

  یکردند.   وقتگی زند ک یو در ارتباط نزد اباد  ی. خدا و قومش در مکانیدر ارتباطات ، نه سوء تفاهم و نه جنگ ینه وقفه ا

جهان را می خواسته  نهدهند که خدا چگو صیو تشخ نندیآمد ، آن آسمان را دوباره روشن کرد. و مردم توانستند بب ایبه دن یسیع

را به   نهایهمه ا  مارانیب یشفا قیاز طر  عیسی  را بشناسند. نیزم یروتوانستند دوباره بهشت  حیمس یسیع قیمردم از طر  است. 

خواهد به ما نشان دهد که توجه  یخواهد به ما نشان دهد که خدا در کنار ما است. او م یم یسیکرد. ع چشم و گوش ما آشکار 

که   م یاشب یدیجد نیو زم د یبه دنبال آسمان جد میتوان ی. ما هنوز م میستینحال ما هنوز در بهشت  نیکامل خدا به ما است. با ا

است. کلمات    ستادهیدر مقابل ما ا یسیکند. اما ع یبت مدرباره آن صح  وحنایکنند و مکاشفه  یدرباره آن صحبت م امبرانیپ

که ما   یوجود دارند ، به طور هنوز در اطراف ما  یجنگ یادهایبلند و فر  یاز صداها یار یبس رایم هستند ز هنوز  مبهَ  یسیع

.  دی آ ینزد ما م.  او شخصاً رش بیرون می کشداز صدای غ  ما را  یسیسپس ع اما. میشنو یرا  نم یسیع یصدا یاغلب حت

:  شنویم یکلمات را م نی. و ادی آ ی به ما م یسیتمام ع  می کن افتیدر   یا ء ربانشکه بدن و خون او را در مراسم ع یهنگام

"Hephataافتد. در مورد چشم ما    یم فاقات نیرود ا یو کالم او به قلب ما فرو م م یشنو ی"   باز شو! هر بار که کالم خدا را م

تواند به ما کمک کند. اما بارها و بارها او   یکجاست و چگونه م  میدان  یو نم مینیرا بب یسیع م یتوان یاست. ما نم نطور یهم ز ین

مورد وجود ندارد ،   نیدر ا  ی. سوالم یده  صیرا تشخ  خدا  کار  می ما نتوان.   در جهان ما واضح است که می کند ر شکاآخودش را  

از    ییجدا ای یمار یرنج ، ب یتجربه ناگهان  توانم   ی. چگونه ممیهست درمانده و ناتوان     از چالش ها یار یما اغلب در برابر بس

دانم   یندارم. من نم   ی جواب کننده هستند ، بدهم؟  دی ناام تی که در وضع یتوانم به افراد یم یکنم؟ و چه آرامش تحملرا  زانمیعز 

 فیضع  شود  یمتوجه م ناگهانکه  یبه کس م یدانم چه بگو ی توانند فرار کنند ، . من نم یکه در افغانستان نم یادبه افر  میچه بگو

توانم انجام   یوجود دارد که م ز یچ کیدهد ، . اما  یرا از دست م یاز زندگ یبخش یشود و همه مهارت ها یتر م فیتر و ضع

ً یتوانم دق ی مدهم ، من  بود که دوست   نیدر آن زمان انجام دادند. کار  آنها ا  ناشنوا فرد دهم که دوستان   نجامرا ا یهمان کار  قا

 ن ی: "هفاتا" باز شو! آمگفتکه تمام توجه خود را معطوف کرد و  نینکرد جز ا یکار  چیه یسیع نیآوردند. و ا  یسیخود را نزد ع


