
١ ........................................................................................ مقدمهمقدمه
٧ ...................................................... كالمى كه زندگى را عوض مى كندكالمى كه زندگى را عوض مى كند
١١١١ ...................... يهوه مى گويد: زيرا من خدا هستم و غير از من خدايى نيستيهوه مى گويد: زيرا من خدا هستم و غير از من خدايى نيست
١٤١٤ ................................................................................ خادم خدا   خادم خدا   

  ١٧  ١٧ ................................................................................ تصاوير خداتصاوير خدا
   ٢٢   ٢٢ .................................................... روزه اى كه من مى پسندم(اش ٥٨)روزه اى كه من مى پسندم(اش ٥٨)
   ٢٥   ٢٥ ................................................................ اورشليم جديد(اش ٥٤)اورشليم جديد(اش ٥٤)

    ٣١    ٣١ ................................................ ا و ما را رهايى بخش ا و ما را رهايى بخشخداوندا رجعت  خداوندا رجعت 
٣٤٣٤ اشعياء باب ٤٠تا٦٦ در عهد جديد    ............................اشعياء باب ٤٠تا٦٦ در عهد جديد    ............................

     ٣٩     ٣٩ .................................................................. گروه هاى كتاب مقدسىگروه هاى كتاب مقدسى
٤٢٤٢ شاخص كارى     .......................................شاخص كارى     .......................................
٤٤٤٤ خانه ى دعا براى تمامى قوم ها(اش ١:٥٦-٨)     ....................خانه ى دعا براى تمامى قوم ها(اش ١:٥٦-٨)     ....................

( اشعيا ٤٠-٦٦ )

Peyman
Stamp



ان داران رسيده است. كالم خـدا در طى قرون متمادى به هزاران شكل مختلف به دست ا
ايد.  باشد كه اين كالم در سالى كه در پيش دار ما را بيش از پيش روشن 

وارثان اشعياء نبى
ما حـداقل كـتاب اشـعيـاء را به نام مـى شنـاسيم و تـصور مى كـنـيم كه اين كتـاب نبـوت هاى
يك شـخص واحد يـعـنى نـبى اورشلـيم است كه در قـرن هـشـتم پيش از مـيالد مى زيـسـته. با اين
حـال اين كتاب از وقايعى سـخن مى گويد كه دو قرن بـعد به وقوع پيـوسته اند … اين كار براى

يك شخص به تنهايى دشوار است.
در عنـوان كـتاب اشـعـياء  نـام پادشـاهـان يهـود كه هم دوره نـبى بودنـد ذكـر شده است يـعنى
ـوده اند (اش١:١). در كـتاب عُـزيا آحـاز و حزقـيـا  كه ب سـال هـاى ٧٨٧ تا ٦٨٧ سـلطـنت 
پادشـاهان هم شاهـد مداخله اشـعياء در دربـار حزقيـا هستـيم هنگـامى كه سنحـاريب پادشاه آشور

در سال ٧٠١ اورشليم را مورد تهاجم قرار داده بود(٢ پاد ١٨-١٩)

گسستگى از نظر شخصيت ها
بـســيـارى از خــوانـنــدگـان كــتـاب اشـعــيـاء به عــوض شـدن ســبك آن از بـاب چــهـلم به بــعـد پى
بــرده انــد. در حــالى كه قــبًال نــبــوت هــاى تــهــاجــمى داورى خــدا بــر حـكــومـت يـهــودا را اعالم
ـودنـد. به عـنـوان مـثـال اشـعيـاء در انـتـهـا اعالم مى كـنـد كه جـانـشـينـان حـزقـيـا به بـابل تـبـعـيد مى 
خـواهند شد (٥:٣٩-٧). از باب چـهلم به بعد بـيشتر در مـورد اعالم آزادى و جنات يهوديانى كه
به بـابل تبعـيد شـده بودنـد مى خوانيم: (اش ١:٤٠-٢). در ضـمن شخـصيت تـازه اى نيز وارد
مـيدان مى شـود به نـام «كوروش»پـادشـاه فارس كه از سـال ٥٥١ تـا ٥٢٩ قبل از مـيالد مى زيـسته

اشعياى دوم و شاگردانش اشعياى دوم و شاگردانش 
(اشعياء ٤٠ - ٦٦)(اشعياء ٤٠ - ٦٦)

مقدمه
آيا مى دانـيد كدام بخش از عهد عتيق بيش از ساير قسمت ها توسط نويسندگان عهد جديد
ذكر شـده است? قـسمت آخـر كتـاب اشعـياء يـعنى از بـاب چهـلم به بـعد. اين قـسمت اثـر يك نبى
نـاشنـاس است كه آن را اشعـياء دوم نـاميـده اند. (باب ٤٠ تـا ٥٥)  سپس شـاگردان او كه حتت
عنـوان كلى اشـعياء سـوم جمع شـده اند (باب ٥٦ تـا ٦٦). چرا اين كـتاب از چنـ اهمـيتى براى
خــوانـنـدگـان مـسـيـحى بــرخـوردار است? زيـرا اين كـتـاب آزادى آيـنــده را به يـهـوديـانى كه در بـابل
ايد: «تسلى دهيد قوم مرا تسلى دهيد!» و به هم خاطر درتبعيد به سر مى بردند اعالم مى 
اين بخـش از كتاب اشـعيـاء «كتـابچه تـسلى» نـام گرفـته و نيـز به اين علت كه شش قـرن بعـد نبوت
هاى ايـن كتـاب در مـورد جنـات تـوسط اعـمال عـيـسـاى مـسـيح كه او نـيز به مـلـكـوت خـدا مـوعظه
ان ـود جامه عـمل مى پـوشد! «مـلـكـوت خدا نـزديك است تـوبه كنـيـد و به خبـر خـوش ا مى 

آوريد».
امــا پـيش از آنــكه اين نـوشــته هـا را به مــسـيـحــيت ارتـبــاط دهـيم الزم است ابــتـدا آن را بـراى
ائيم كه خداى اسـرائيل همان خـداى تمام قوم ها است خودمـان بخوانيم تـا به عنوان مثـال درك 
كه تـاريخ آنـهـا را رقم زده است و يـا بـراى درك مـقـايـسه اى كه در اين كـتـاب بـ خـداى واحد و
مادرى كه بـا مـحبت فـرزنـدانش را احاطه مى كـنـد و يا بـراى آن كه همـگـام با تـبعـيـد شدگـان بنى
اسرائـيل جالل آيـنـده اورشلـيم را كه دوبـاره بنـا خـواهد شـد و هـمه قوم هـا به آن جـا خـواهنـد آمد

ائيم. جتسم 
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بيـنى مى كنـد? كوروش پـادشاه پـارس قبالً سـلطـنت ماديـان را مغـلوب كـرده است (٥٥٠) و نيز
سلـطنت پادشاه ليديه را. پادشـاه بابل در پايتخت حاضر نـيست و خود را عاجز از اجنام هر گونه
عـكـس الـعـمل نــشـان مى دهــد. بـاقى اتــفـاقـات اجــتـنـاب نــاپـذيــر است امـپـراتــورى بـابل رو به
انـحـطـاط مى رود و حتت فـرمـان كـوروش قـرار مى گـيـرد. در سـال ٥٣٩  كـوروش وارد بـابل

مى شـود و او را به عـنـوان جنـات دهـنـده خـود مى پـذيـرنـد.از سال ٥٣٨ بـه بـعد طـبـق فرمـانى 
جماعت تبعيد شده اجازه يافتند تا به سرزم هاى خود بازگردند.

ــايـد; او از خالل اين هــمــان تــازه گى است كه اشــعـيــاى دوم اعالم كــرده و تــفـســيــر مى 
لـشكر كشى هاى پيروز مندانه كـوروش  نقشه خدا را براى مجازات بابل و به ويژه براى آزاد
ساخـ تـبـعـيـد شـدگـان يـهـودا قوم خـدا مى بـيـنـد (اش٢٦:٤٤ ٤:٤٥). مـسـلـمـاً كوروش
بت پــرست اسـت و به خــداى بــابــلــيــان يـــعــنى مــردوك كه وى را پــيـــروز ســاخــته است احــتــرام
مى گــذارد. امـا اشـعـيـاء نـبى تـأكــيـد مى كـنـد كه خـداى اسـرائـيـل بـاعث بـوجـود آمـدن تـمـام اين
اتـفاقات شـده است او به كـوروش مى گويـد: «به خاطـر بنـده خود يـعقـوب و برگزيـده خويش
اسـرائـيل هـنـگـامى كه مـرا نـشـنـاختـى ترا به اسـمت خـوانـدم و مـلـقب سـاخـتم. من يـهـوه هـستم و

ديگرى نيست و غير از من خدايى نى» (اش ٤:٤٥-٥).

در سنت پيامبران
پــيـامــبــر مـا در شــيــوه حـرف زدن و ســبك هــاى ادبى انــبـيــاء قــرون گـذشــته مى چــرخـد. در

. نوشته هاى وى متوجه چهار سبك ادبى بسيار متداول مى شو
ـ سـرودها: براى سـرائيدن حـمد خداى اسرائـيل خالق و جنـات دهنده (خرو ٢٣:٤٤) ;

ايد. گاهى نيز خدا خودش جالل خويش را اعالم مى 

 ! (اش ٢٨:٤٤ ١:٤٥). بدين ترتيب ما تقريباً به دو قرن بعد از اشعياء نبى انتقال يافته ا

پيامبرى ناشناس
در گذشـته (و نيز امروزه عده اى از مـسيحيان بـنيادگرا) از قدرتى كه اشـعياء در نوبت وقايع
آيـنده داشـته شـگفت زده مى شـونـد. با اين حـال اين كـار روش درستى بـراى درك نـقش يك نبى
نيـست چـرا كه او پـيشـگـوئى نـيست كه بـتـوانـد از فاصـله اى مـعـادل دو قرن آيـنـده را نبـوت كـند
بـلكه او كالم خـدا را از خالل وقايع و رخ دادها مـى خواند و آن را به مـردمان عـصر خود ابالغ
ـايد. هـمه مـفـسران كـتـاب مقـدس به اتـفـاق به اين نـتيـجه رسـيـده اند بـاب هـاى ٤٠  تا ٥٥ مى 
كـتاب اشـعـيـاء اثر نـبى ديـگـرى مى باشـد كه در حـدود سـال ٥٤٠ ق.م يـعنى كـمى پـيش از پـايان
پذيـرف دوره تبعيد به بابل مى زيسته است. نـبى ما تا حدودى ناشناس باقى مانده و در روايات
نـبـوتـى اشعـيـاء نـبـوتـهـاى خـود را به ثـبت رسـانـده است. ايـن كـار باعـث شـده تـا از اقتـدار آن نـبى
بـزرگ بــهـره مــنـد شــود و در ضـمـن نـشــان مى دهـد كه نــوشـته هــاى اشـعــيـاء مــكـتــبى بـادوام را
برانـگيـخته بـود كه در آن نـبوت هاى وى بـراى بازخـوانى مـجدد حتـى بعـد از مرگ وى نـگهدارى
مى شده اسـت. نبى ناشـناس دوره تـبعيـد به سادگى اشـعياء دوم و يـا به زبان يونـانى اشعـياء ثانى

نام گرفته است.

مقوله تاريخى نوين
اين پيـامبـر يهـودائيـان  يهـوديان تـبعـيد شـده را مخـاطب قرار مى دهـد تا در امـيد را به سوى
آنهـا بگشـايد اميـد به آينده اى شـبيه به خروج نـوين كه باعث خـواهد شد تا اسـارت بابل را ترك
ـاينـد. اشعـيـاء دوم  اين آينـده قريب الـوقـوع را چگـونه پيش گفـته و به سـرزم خـود بازگـشت 
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اشعـياء دوم در ميـان تبعيـد شدگان شـاگردانى هم داشت كه آنهـا نيز ناشـناس هسـتند  اما
ـوده انـد. بـابـهـا ٥٦ تــا ٦٦ را به آن هـا نـسـبت داده انـد و به فــعـالـيت هـاى نـبـوتى وى را دنــبـال 
مـجـمـوعه ايـشـان اشعـيـاء سـوم گـفـته انـد چرا كه الـهـامـات و سـرودهـاى ايشـان نـيـز به كـتـاب نبى
بزرگ بـاستانى افـزوده شده است. اما تغـييراتى كه در موضـوع م پديد آمـده و نيز امورى كه به

آن ها مشغول هستند نشان مى دهند كه تبعيد شدگان به اورشليم بازگشته اند. 
چـون شوق و ذوق بـازگـشت سـپـرى شد آنـانى كه بـازگـشـته بـودند مى بـايـست بـا مـشكالت
گونـاگونى روبرو شـوند. اوضاع كشـور نابسامـان بود و يهـوديانى كه در وطن مانده بـودند با ديد
بدى به بـازگشت تـبعيـد شدگان كه آن هـا زم هـايشان را تـصاحب كرده بـودند مى نـگريسـتند و
نفـوذ بت پرستان سرزم هاى مجاور  مراسم مذهـبى ايشان را فاسد كرده بود. باالخره معبد
بايـد بازسـازى مى شد هم چنـ حصارهـاى اورشليـم. بسيـارى با ديدن آن چه كه بـايد به وقوع
مى پـيوست شهـامت خود را از دست دادنـد. اشعيـاء سوم اين گروه را مـخاطب قرار داده است
و وعـده خدايى كـه ايشـان را آزاد كـرده و ايـشان را خـوانـده تـا با شـهـامت عـادت هـاى بدى را كه

كسب كرده اند عوض كنند به آن ها يادآورى مى كند.
 

كوروش فرستاده مردوك خدا 
در اين مــ كه ٥٣٩ سـال پـيـش از عـيـســاى مـسـيح نــوشـته شـده تــشـابـهــات زيـادى بـ زبـان

كاهنان بابلى مردوك و اشعياء دوم مى بينيم. 
مـردوك تمـام كـشور را بـه دنبـال شـاهزاده اى درسـتـكـار كه موافـق دل او باشـد جـست و جو
ـود. او دست كوروش را پادشاه انشان را گرفته و نام او را به زبان آورد تا وى مقام شاهزادگى
را دريـافت كنـد … و به او فرمـان داد تا به سـوى شهـرش بابل حـركت كنـد و خود وى مانـند يك

ـ مـكاشفات الهى در مورد جنات: وعده هائى در مورد رهـائى كه غالبا با جمله « نترس اى
ى كـنـنـد: « … زيرا مـن خـداى تو هـسـتم» اسـرائـيل » شـروع شـده انـد و سپـس عـلت را بـيـان 

(خرو ١:٤٣-٣;٢:٤٤-٥).
ـ مـباحثات: خدا قوم خود را متهم مـى سازد: ( خرو ١٨:٤٢-٢٥) گاهى نيز بت پرستان
را (خـرو ١:٤١-٥) تا خـطايـاى ايشـان و نيـز رحـمت هايى را كه در گـذشتـه نسـبت به آنهـا اجنام

ايد.  داده يادآورى 
ـ دفـاعيات: خدا درست مـانند يك وكـيل خوب و يا حـكيم داليل بنى اسـرائيل و پاسخ هاى

آنها را مورد بررسى قرار مى دهد و مى خواهد آنها را متقاعد سازد (خرو ١:٥٥-٣). 

زبانى تازه
ان بنى اسرائـيل را مطرح كرده است بديـهى است كه اشعيـاء دوم همان موضـوعات سنـتى ا
به خـصـوص مـوضـوعـاتى كه هـنـگــام خـروج (خـرو ١٦:٤٣-٢١) و بـسـ عـهـد پـيش آمـده بـود
(خـرو ٦:٤٢ ;٥٤ :١٠). اما او ابـداعاتى نـيز اجنـام مى دهد. او زبـان تازه اى بـراى صحبت
از خــدا به كـار مى گــيـرد. او كه در مـحــيط مـذهــبى بـابل غـرق بــود بـا تـأكــيـد اعالم مى دارد كه
ى آيـند و اصالً خـداى اسرائـيل  تـنهـا خـدا است در مقـابل او خـدايان بـت پرسـتـان به حسـاب 
مــطـرح هم نـيـسـتــنـد. او به تـنـهـايى جــهـان را آفـريـد و به آفـريــنش تـاريخ ادامه مى دهـد. كالم او
بى ترديـد حتـقق مى يابـد. يكى از مـسحـور كـننـده ترين تـازه گى هاى مـوعـظه پيـامبـر ما چـهره
اسـرارآميـز يك خادم خـدا است كه در چهـار سرود مـعروف «سـرودهاى خـادم» پديـدار مى شود

٥٠ -٥٣) البته در جاهاى ديگر كتاب هم آن چهره به چشم مى خورد.   ٤٢ ; ٤٩)
شاگردان اشعياء دوم 
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آواى او را كه جهان را به آن آفريد با خاموشى اين اشياء ساخته شده به دست انسان? 

خبر بزرگ (اش ٤٠ : ١ـ ١١)
در اين مـقـدمه كـلـيه مـوضـوعـاتى كه در بـاب هـاى بـعـد بـسط داده خـواهـنـد شد جـمع آورى
شـده اند. خداى اسـرائيل خـدائى است كه وراى خيـانت هاى قـوم اسرائـيل حرف مى زند. او
در زمـان مقرر اورشـليم را احـيا كـرده. برقـرار مى كنـد و سروسـامان مى بـخشـد. در اين موقع
است كه بـنى اسرائيل مى فهمـد كه خدايش او را ترك نكـرده است بلكه در تبـعيد هم به دنبال او

آمده است.
ى بـاشـند بـلـكه فـريادى آيات ١-٢: ايـن ها سـخـنـانى براى تـوضـيح تـشـويق و يـا تهـديـد 
بـرخاسـته است تـا اهمـيت مـوضوع را نـشـان دهد و اين فـريـاد تكـرار شده اسـت: «راحت كنـيد
قوم مـرا راحت كنـيد!» در بسـيارى از ترجـمه ها مى خـوانيم: «تسـلى دهيد» و مـفهوم ادبى اين
كـلــمـات يــعـنى شــمـا مى تــوانـيـد نــفس راحـتـى بـكـشــيـد! و نــامى كه به بــاب هـاى ٤٠ تـا ٦٦ هم
داده اند از ايـن نام الـهام گـرفته است يـعـنى «كتـاب چه تسـلى». كالم نـحمـيا ١٦ بـار تكـرار شده

است (نحميا مناحم). 
آيــات ٣-٥: «صـداى نــدا كـنـنــده» آن چه كه ارمــيـا و حـزقــيـال اعالم كــرده بـودنــد را تـكـرار
مى كـند كه خـدا قـوم خـود را به زمـيـنشـان بـاز خـواهـد گردانـد درست هـمـان طـور كه در گـذشته
ايـشان را از مـصـر بـيـرون آورده بـود. بـازگـشت از تـبـعـيـد «خـروج» تـازه اى خـواهـد بود كـه خدا

خودش رهبرى آن را به عهده داشت. 
آيــات ٦-٨: دو صـــدا تــوسـط مــكـــامـــله اى كـــوتــاه بـه يك ديــگـــر پـــاسخ مى دهـــنـــد كه بــا
شـكـنـنـد گى قـومى كه در تـبـعـيـد بـودند مـغـايـرت داشـتـنـد «گـيـاه خشـك و گل پژمـرده» و قدرت

دوست و يك هـمراه سـايه به سـايه او مى رفت. لشـكريـان بـا عظـمت وى … كه سالح هايـشان
را بـر خود بـسته بـودند در كـنار وى به پـيش مى رفتـند. مـردوك او را بدون جـنگ و زد و خورد

وارد بابل كرد. او بابل را از ظلم و ستم مى رهانيد. 
من كوروش پادشاه جهان … دائماً به فكر آسايش بابل بودم. مردوك خداوند بزرگ
از اعـمال نيـكوى من شـاد بود. او بـا نيكـوئى خود مـرا بركت داد من كـوروش پادشاهى كه از
وى مى تـرسم و نـيز پـسـرم و تـمـامى لـشـكـريـان من. من تـمـام خـدايـانى كه سـاكن كـشـورهايى
وده بودم را به مكان هايشان باز آوردم و همگى آن ها را در يك مكان دائمى قرار بـودند كه فتح 
ـود و به مـكــان هـايـشــان بـاز پس خـواهم دادم; مـن هـمـگى مــلت هـاى ايـشــان را جـمع خـواهـم 

فرستاد. من آسايش را در همه سرزم ها برقرار خواهم كرد. 

(٥٥  كالمى كه زندگى را عوض مى كند (اشع٤٠ 
بنى اسرائيـل هرجا كه باشد و شرايـط سياسى اقتصادى پيـغام نويسنـده كامالً واضح است
و مذهـبى آن هر چه كه باشد باز هم مى توانـد نسبت به خدا اطميـنان داشته باشد چون خداى او

با وى حرف مى زند و كالم او زندگى را عوض مى كند. 
بـاب چهـلم بدون تـرديد در زمـان پيـروزى كوروش بـر كرسُس پـادشاه لـيديه كه ثـروت او زبان
زد مـردم بود يـعـنى در سـال ٥٤٦ قبـل از ميالد مـسـيح هـنـگامى كه قـوم اسـرائـيل در بـابل كه بازار
بزرگ بت پـرستى بود در تبعيد به سر مى بردند. در چن هنگامه اى چگونه پيامبر مى توانست
ـايـد? كتـاب چه با مـقـدمه اى آغاز مى شـود يك افـتتـاحيه چـهار پيـام امـيد بـخش خود را اعالم 
صدائـى عظيـم سپس تـا پايان بـاب  سئـوالى مطـرح مى شود كه هـمه را به مـبارزه طلـبى دعوت
ـايد: چه كسى مانند خدا است? آيا مى توان بت ها را با قدرت مطلقه او شبيه دانست? و يا مى 
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رهـگذران بـيـكار و كـسـانى كه سرشـان به كـارى گـرم است با هم در آن آمـيـخته انـد. سـوار كار
تـبديل بـه يك كاسب كـار شـده است! و چـيز خـارق الـعاده اى بـراى عـرضه به ره گذران دارد

چيزى مثل يك خبر خوش آن هم مجانى! 
آن چه كه عـرضه شـده است «آب دانـه شـراب و شـيـر است» مـظـاهـر حـيـات و سـعـادت
(آيه ١-٣) «انـســان» درست مـثل دوران كــامـيـابـى سـلـطــنت داود. امـا بـه چه شـرط? «گـوش
كـنيـد!» به اين كالم خـدا اعـتـماد كـنـيد (آيـه ٢-٣) و خداونـد را كه نـزديك است و لـطف خود را
ايـان سـاخـته «بـطلـبـيـد!» (آيـات ٦-٧). زيرا خـدا آن طـور كه تـصور مـى كردنـد نـبـوده او هيچ
شـبــاهـتى به تـصـويـرهـاى مــضـحـكى كه انـسـان هـا از او بــراى خـودشـان مى سـازنـد نـدارد و مـثل
ان داران را غـافل گيـر كرد (آيات ٨-٩). از آن جـا كه او خدا است پس كـالمش مؤثر هـميـشه ا
مى بـاشد و آن چه را كه در حـكـمت خود تـصمـيم گرفـته به حتـقق مى رسانـد (آيات ١٠-١١).

نبى تنها به اعالم اين كالم مى پردازد كه «تا ابداالباد استوار خواهد ماند» (اش ٤٠ : ٨). 
سـراجنــام اين كـتـابـچه بـا هـمــان مـضـمـونى كه شـروع شـده به پــايـان مى رسـد يـعـنى بـا وعـده
بازگـشت از تبعـيد درست ماننـد «خروجى» نوين هـمراه با فريـادهاى شادمـانى تل ها و درختان
«آيـت جـاودانى كه مــنـقــطع نـشــود» (آيـات ١٢-١٣). تـمــام اين كـارهــا رايـگــان است. به جـاى
ى كـنـد پـيـشـنـهاد شـده كـه دست هـاى مان را صـرف هـزينـه بـراى به دست آوردن آنـچه كه سـيـر 
بـراى دريـافت حـيـات بــگـشـائـيم. آيـا عـيـسى هـنـگـامى كه مـا را سـر سـفـره خـود مى خـوانـد چـيـز

ديگرى به ما مى گويد? 

«كالم خدا كه تا ابداالباد استوار خواهد ماند». 
آيـات ٩-١١: دوباره صدائى بـرمى خيـزد صدائى نيـرومند كه بـه اورشليم فـرمان مى دهد
تا پـيام آور شاد بـازگشت خداونـد باشد يعـنى ارباب واقعى تـاريخ. او ماننـد شبانى است كه گله
خـود را پس از جمع آورى به چرا مى برد. «او بره ها را در آغوش حمل مى كند و طراوت را
براى گـوسفندانى كه شير مى دهند مهيا مى سازد». گله چن شبانى در معرض پراكندگى قرار

ندارد.
اين مـقدمه توسط كالمى كه ناگهان جلوه گر مى شـود خواننده را به جلو سوق مى دهد تا
او را از گذشته جدا كرده و وارد فضاى زمانى تازه اى بنمايد. در مورد كسى كه حرف مى زند
ى دانيم اما او قومى را كه توسط تـاريخچه خود مى داند كه در بـيابان و يا صحرا راهى چـيزى 
» دقت كنيد: «آنها خواهند ديد ترسـيم شده تا او راه را گم نكند. به جتمع افعال «ديدن» و «گف
كه خـدا حرف زده است». بـدون وجود واسـطه هر كس اثـرات كالم خدا را رؤيت خـواهد كرده

و اين مرحله تازه اى از ظهور قدرت او مى باشد.
٨ ـ «كالم خدا تـا ابداالبـاد استـوار خواهد مـاند». تـأكيـد بر اين مطـلب محـور م را تـشكيل
مى دهـد. فعل «استوار خـواهد ماند» (qoum) به مـعنى «برقـرار ماندن بـر پامانـدن و مداخله
به طـرز بنـيادى» مى بـاشـد «طالـيـتا قـومى: اى دختـر بـرخيـز!» نيـروى تـازه اين ١١ آيه به صورت
زيـر بـنـائى بـتـنى است كه نـبى مـا بـروى آن پـيـغـام امـيـد بـخش خـود را بـنـا مى گـذارد.«بـيـايـند …

بشنويد … »(اش ٥٥) 
سنـاريوئى را در نظر بگـيريد كه در بر گيـرنده فضاى اين دو م مى بـاشد. اشعياء باب ٤٠
سـواركـارى را به تـصـويـر مى كـشـد كه حـامل خــبـر خـوشى است و خـيـابـان هـاى يك شـهـر را به
سـرعت طى مى كنـد. اشعـيـاء باب ٥٥ يك «بـازار روز» را نشـان مى دهد كه در آن خـريداران
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بت هائى را در مـعـبد بـر پا داشـته بود. بـا در نظـر داش چـن مـواردى  تبـعيـد براى قـوم نه تنـها
جراحـتى جسـمى و مؤثر بـود بلكه مـنجر به انـقالبى اخالقى نيـز شد. سئـوالى كه به طور كلى در
مورد وجـود خـدا مطـرح مى شد اين بـود: آيا تـبعـيـد شدگـان چون در زمـ خدايـان فاحتـان خود
بودنـد مى بـايست بـه آنان بـگرونـد? يـهوه زيـر سـئوال قـرار گـرفته بـود: آيا او قـادر است به دنـبال

قوم خود تا فرسنگ ها دورتر برود? 

ائى  قدرت 
نـبى نــاشـنـاس دوران تــبـعـيــد اين بى نـظــمى وحـشـتــنـاك را به شـيــوه هـاى گـونــاگـون مـطـرح
مى سـازد. ابتـدا او ادعا مى كـند كه خـداى بنى اسـرائيل خـدائى پنـهان دست «… يـقينـاً خدائى
هـستى كه خود را پـنهان مى كـنى» (اش ١٥:٤٥). او در همان حـال شنونـدگان خود را دعوت
مى كنـد تا بـيشـتر با تـصوراتى كه از خـدا دارند مـأنوس شونـد. او استـعداد روحـانى ايشان را در
ديـدن و نيـز جتربيـاتشـان را به يادشـان مى آورد. اين مورد تـوسط پرسـش هايى كه در مـ مطرح
مى سـازد به چشم مى خورد. «آيا ندانـسته و نشنيـده ايد و از ابتدا به شمـا خبر داده نشده است

…» (اش ٢١:٤٠) و «ومثل من كيست?» (اش ٧:٤٤). 
سـراجنام اشـعيـاء دوم به حقـيقت امـر سئـوال دوم مى پردازد. او مى دانـد كه خدايش كه در
ان زمـان هاى گذشته قـوم خود را از ميان دريـا عبور داده بـود در كنار ايشـان حضور دارد. اين ا
تنـها توشه اوست. در نتيجه تا انتهاى مـعلومات خود پيش مى رود. اگر خدا در آن جا يعنى در
بـابل نيـز بـا قـوم خـود مى بـاشد پس او در بـابل نـيـز خـدا است و در نـتيـجه خـداى واحـد و جـهان
ادى واقـعى است خداوند يهـوه بر خدايان ديگـر قدرت يافته است آن شـمول. اين يك قدرت 
هم به شكـلى مطلق. خدايـان بزرگ ديگر مـانند مردوك و ايشـتار و سايرين ديـگر حتى «خدايانى

«يهوه مى گويد: زيرا من خدا هستم و غير از من خدائى نيست» 
خـدا توسط قلم اشـعياء دوم رسـا و با اقتـدار حرف مى زنـد. او شهادت مى دهـد كه يگانه
اولـ و آخــرين است و سـايـر خـدايـان پـوچ هـسـتـنـد! بـديـن تـرتـيب در بـطن يك گـروهى تـبـعـيـدى

محروم و افسرده پرحرارت ترين اقتدار نهايى االهياتى تاريخ مذهبى به وقوع مى پيوندد. 
بـراى ما كـه كـتاب مـقـدسى را بـه مـيراث يـافـته ا كـه از پـيش آمـاده بـوده جتسـم پـيدايـش كـند
كتـاب و تصويـر تدريجى خدا در آن نـقش مى بندد كـار دشوارى است. يكى از محـاسن كتابچه
ودن مرحله اى بنيادينى در مكاشفه تدريجى خدا به قومش مى باشد. اشعياء دوم  مشخص 
در واقع  خــداى اشــعــيــاى دوم هــمــان خــداى «خــروج» است امــا ســبط تــازه اى را آراســته كه

اهميت دينى كار و نتايج آن قابل توجه مى باشد. 

هر خدا زم خود را دارد. 
پيش از تـبعيد هنگامى كه قوم اسرائيل در پناه پادشاه خود زندگى مى كردند يهوه خداى
ايشـان در اطراف معـبد الوهـيت خود را با سـاير خدايـان تقسـيم مى كرد. ابتـدا بنى اسرائـيل نيز
مانـند همسايگـانشان تصور مى كردنـد كه هر خدا تنها بر سـرزم خود حكم رانى مى كند پس
ـود و ى  يـهـوه تــنـهـا بـر زمـ خـود خـدائى مى كـرد. پس در نـتـيــجه او در كـشـور بـيـگـانه تـكـلم 
باورهـاى ساير امت ها نيز مشروع بود چون آن ها نـيز خدايان خود را داشتند «زيرا كه جميع قوم
ايـنـد اما مـا به اسم يـهوه خـداى خـود تا ابـداالباد هـا هر كـدام به اسم خـداى خويش سـلـوك مى 
ـود» (ميك ٤ : ٥). اين طرز فكـر دست كم نوعى نظـريه بود چرا كه در عمل سـلوك خواهيم 
انبـياء غالـباً نـيات آئ پـرستشى بت پـرستان را افـشاء مى كـردند به عنـوان مثال ايـزابل ملكه در
ـود و منسى پـادشاه نـيز در قـرن هفتم (ق.م) آن زمـان دسته اى از انبـياى بـعل را نگـهدارى مى 
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پـرده هـاى مـسـكن هـاى پــهن بـشـود دريغ مـدار و طـنــاب هـاى خـود را دراز كـرده مـيخ هـايت را
ود …» (اش ٢:٥٤-٣). محكم بساز … ذريت تو امت ها را تصرف خواهد 

سپـس نقشه او به نـحوى صلح آمـيز عـمق مى يابد. امت هـا به سوى اورشـليم خواهـند آمد
شــهـرى كه مَــقـدس يـهــوه است. امـا از آن جــا كه اين طـرز فــكـر بــا اين عـقــيـده كه اســرائـيل قـوم
برگـزيده مـنتـخب و خاص خـدا بودنـد مغـايرت داشت نـتايج آن به كـندى به واقـعيت پـيوسـتند.
متـون بعدى كتاب مقدس نيز در مورد آمدن امت هـا به اورشليم اشاراتى دارند اما اين اتفاق تنها
درآخر زمـان به وقـوع خـواهـد پـيوست. فـقط مـسـيـحـيت است كه بـدون اورشلـيم جـهـان شـمول

بودن خدائى را كه در دوران تبعيد مكشوف شد صورت حتقق بخشيده است. 

خادم خدا
عنـوان «خادم خدا» در كـتاب اشعيـاء دوم پديدار مى شود. در بـيشتر مـوارد مثالً در چهار
قـسمت «سرودهاى خـادم» تعيـ هويت اين شخصـيت كار دشوارى است. امـا اين امر از چهره
ى كـاهد. اين خـادم اسـرارآمـيـز به طـور حـتم موفـق ترين و نـيـز مـعـمـا گونـه ترين روحـانى او 

» مى باشد.    چهره كل «عهد نخست
اشـعـيـاء دوم ٢١ بـار عـنـوان خـادم را بـه كـار مى بـرد الـبـته به غـيــر از يك بـار كه اين كـلـمه به
صـورت جمع به كـار رفته (اش ١٧:٥٤) و بـار ديگـرى كه به مفـهوم «بـرده» مورد اسـتفـاده قرار
گرفـته سـايـر مـوارد نشـان دهـنـده مـفهـوم خـادم خـدا است. در ٤ مـورد از ١٩ بار اسـتـعـمال اين
واژه اين خـادم اسرائيل يا يعقـوب خوانده شده است. اما در ٥ مورد نـاشناس باقى مانده است:
ايان گر يك ١:٤٢; ٢٦:٤٤; ١٠:٥٠; ١٣:٥٢ و ١١:٥٣. آيـا خادم خدا يك نفـر است يا 

گروه افراد مى باشد? مسلماً اين كلمه چندين معنى مى تواند داشته باشد.

ى آيند آن ها ديگر هيچ نيستند.  كوچك» و زير دست نيز به حساب 

پيروزى بر افكار سحرآميز
نـبى براى آن كه بـتوانـد استـدالل خود را علـيه بت هـايى كه براى بـزرگ داشت سايـر خدايان
بـر پا شـده اند ارائه دهـد به طرز مـؤثرى اعالم مى كـند: «… بـارى  نيكـوئى يا بـدى را به جا
ائـيم. اينك شما ناچيز هسـتيد و عمل شما هيچ است و هر آوريد تـا ملتفت شده با هم مالحظه 
كه شـما را اختـيار كنـد رجس است» (اش ٤١ :٢٣-٢٤). نقـطه مقابل بت هـا يهوه است كه
خلـق مى كند و هـمه چيـز را نو مى سـازد: «… من يهـوه هستم و هـمه چيـز را ساخـتم. آسمان
هـا را به تـنـهايى گـسـتـرانـيـدم و زمـ را پـهن كـردم و بـا من كه بـود» (اش ٢٤:٤٤). او هم چـن

پــشت هـر دست بــشـرى حــضـور دارد. او وقـايـع را به صـورت اجـزاى مــكـانــيـكى كــنـار هم قـرار
ى دهـد امـا آن هــا را تـوسط افـراد حتــقق مى بـخـشــد. خـدا خـالق كـل جـهـان است و درون هـر
نـيروئى قرار دارد. انتقـادات گزنده وى از بت ها براى بـشر يك موفقـيت به حساب مى آيد چون

اين خرده گيرى ها و انتقادات قادرند او را از قيد افكار ساحرانه آزاد سازند. 

«اى جزيره ها به حضور من خاموش شويد …»
دوم نـكته اسـاسى كتاب كه بـر آن تأكـيد شده است و نـاشى از اول نـكته اساسى قـيد شده
در آن است اين مـطلب مى باشد كه خدا جهـان شمول مى باشد. او نه تنـها خداى قوم اسرائيل
است بــلـكه خــداى سـايــر مـلت هــا نـيــز مى بــاشـد كه اشــعـيــاء دوم آن هـا را گــاهى «جـزيــره هـا»
مى نـامد. او جهان شمول بودن خدا را به طريق هـاى متفاوتى ارائه مى دهد. ابتدا تالفى يعنى
اســرائـيل را نـســبت به فـاحتــان ديـروزش اعالم مى كــنـد: «مـكــان خـيـمه خــود را وسـيع گـردان و
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مــورد بـراى «خـادم» و ٩ مـورد از ١٢ مــورد بـراى كـلـمـه «بـرگـزيـده» بــيـان گـر بـنـى اسـرائـيل و يـا
يـعقوب هستند در حالى كه قوم را در قالب يك شخص نشان مى دهند. باب هاى ٨:٤١-٩ ;
١٠:٤٣ ; ٣:٤٩ را به خـصوص در نظـر بگيريـد. چن تـناسبى خـود به خود به وجـود نيامده و
انــسـان را در فــكـر فــرو مى بــرد! از سـوى ديــگـر مــفـهــوم جـمــعى اين كــلـمــات به شــدت تـوسط
ى يـهوديان مـنجمـله كتاب مـقدس يونـانى و هفتـادتنان مـورد استفـاده قرار گرفته نوشـته هاى قد
است. در اين صـورت بـا رعـايت احـتـيــاط الزم مى تـوان دو نـكـته اى را كه ذيالً آمـده انـتـخـاب

ود:
خادم  مـظهـر بنى اسـرائيل است به عنـوان يك قوم بـرگزيـده براى مأمـوريتى رفـيع در مقابل
خـود و بت پرستـان: «تا عهـد قوم و نـور امت ها» شود (اش ٦:٤٢ ; ٦:٤٩-٨). الـبته بيـشتر
احتـمال دارد كه جريـان در مورد يك برگزيـدگانى روحانى از قـوم بنى اسرائيل بـاشد; اين «بقيه»
كوچـك حلقه انـبياست كه خـود را مسئول دعـوت توده قوم بـنى اسرائيل كه هـمه رمق و شهامت
خــود را از دسـت داده انــد مى دانـــد … الــبــتـه در مــورد بت پـــرســتـــان نــيــز ايـن دعــوت صــدق

مى كند. 
ـائيم (٥٠ و٥٣) مى توانيـم تصور كنيم اگـر خود را به دو سرود خادم رجن كـشيده محدود 
كه عـنوان خادم مربوط به يـهوديان وفادار است كه براى بـاقى مانده قوم رجن مى كشـد (در تبعيد
و يـا بعد از آن). به هر حال اين طرز فـكر چشم انداز جالبى از االهـيات «فديه جهان شمول» را
موجب مى شود كه از خالل رجن ها و مرگى كه آزادانه پذيرفته شده و براى گناهان دسته جمعى
« تـقد شـده است پى ريـزى شـده است. هـمراه بـا «اش ٥٣» در واقع مـا در قـله «عـهد نـخـسـت

ائيد.  . در اين زمينه مى توانيد به كتاب «ايوب» از هم سرى كتب مراجعه  قرار مى گير

خادم يك فرد است
موضـوع در مـورد كـوروش كه «شـبـان» و «مسـيح» نـيـز نـامـيده از بـاب ٢٦:٤٤ تـا ١٣:٤٥ 
شـده است مى باشد او يك مورد جـديد و حتى مـنحصر به فـرد در كتاب مـقدس مى باشد و اين
بـراى يك پادشـاه بت پرسـت افتـخارى مـحـسوب مى شـود! حتى در بـاب ١:٤٢ نـيز بـا توجه به

م عبرى موضوع در مورد كوروش بايد باشد.   
موضـوع م ٥:٤٩-٦ شخصيتى را توصيف مى كنـد كه به مأموريتى در قبال قوم اسرائيل
و تمـامى ملل گمـارده شده است. آيا او مى توانـد رئيسى باشـد كه معرف بنى اسـرائيل در مقابل
خدا است (مـثل يهوياك پادشاه تبعيدى و يا يكى از جـانشينانش باشد) يا حتى خود اشعياء دوم
كه بـا قوم در كشمكش بود (درست همان طور كه مـوسى ايليا و ارميا در گذشته بودند)? آيه ٣
درباره قـوم اسرائيل صحبت مى كند و هم امر است كه مفهوم مطلب را پيچيده تر مى سازد

و به آن معنائى جمعى مى بخشد. 
بـاب ٤:٥٠-١١ مـتـعـلق به سـومـ سـرود خادم اسـت اين سـرود از پشـت ريش و چـهره
فرد مـشـخـصى صـحـبت مى كـنـد. امـا اين چـهره كـيـست? احـتـمـاالً چـهـره خود نـبى است كه از
خالل مـشكالتى كه خود براى اعالن كالم خدا داشت دريـافته است كه سرنوشت گروه كوچك

ان و يا بت پرستان چه خواهد بود.  ان دار در مقابل اسرائيليان بى ا ا

خادم نشان دهنده يك گروه است.
به نـظر مى رسـد كه مـفهـوم جـمعى كـلـمه با اشـعـياء بـاب هـاى ٤٠-٥٥ پيـوسـتگى دارد. در
واقع  كـافى است كه دو واژه را كه غالباً در اين كتابچه به كار مى رود مورد بررسى قرار دهيم
يعـنى كلـمات «خـادم و برگزيـده». هر يك از اين كـلمـات در عمده دفـعات يـعنى ١٤ مورد از ١٩
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هم به هـم منـوال است. اشعيـاء دوم به هم ترتـيب مجمـوعه اى از تصاويـر دقيق و قومى را
ايند.  ادامه مى دهد كه خطوط پدر و عيسا را ترسيم مى 

قبـل از تصوير هر شخص نامى دارد. در اشعياى دوم خدا غالباً با نام كلى (الوهيت الله
الـوهيم) اما اين كـلمه هم چـن بـراى صحبت از خـدايان دروغـ نيـز به كار مى رفته. اين واژه
از خداى قـوم اسـرائـيل فـقط تـصـويـرى بـرتـر و قـادر به دست مى دهـد (الـبـته بـا تـوجه به اشـتـقاق
كــلـــمه ى ال ). هـــنــگـــامى كه گـــفـــته مى شـــود «خــدا٣» (اش٥:٤١) و يـــا «خــداى ســـرمــدى»
(اش ٢٨:٤٠)  مـنظـور هر خـدائى نيـست بلـكه هـدف  خداى قـوم اسرائـيل است قومى كه

مى تواند به خدا بگويد: «خداى من» و يا «خداى ما». 

اسم خاص خدا 
از ســوى ديـگــر اين خـدا نـام خــاصى هم دارد: «يَــهـوَه» كه غـالــبـاً به صــورت «يَـهُــوَه» تـلـفظ
مى شـود و به زبـان فارسـى خداونـد خـوانـده مى شود. ايـن نام ١٦٧ بـار در اشـعـياء ٤٠-٦٦ به
كـار رفته است. اين كلمه غـالباً بـا واژه هاى «كالم وحى سخن» همـراه است. يهوه خدائى
است كه حـرف مى زنـد و فـرسـتــادگـانى دارد. او خـداى مـنـحـصــر به فـردى است. يـكـتـا به اين
مفهوم كه او تنها خدا است: «… پيش از من خدائى مصّور نشده و بعد از من هم نخواهد شد»
(اش ١٠:٤٣)  «من اول هـسـتم و من آخر هـسـتم و غـير از من خـدائى نـيست» (اش ٦:٤٤).
ى توان با هيچ كس مـقايسه كرد (اش ٢٥:٤٠ ٩:٤٦). اين يگانگى با اين خـداى يكتا را 
كـلـمـات ديـگـرى نيـز تـوصـيف شـده اسـت از قبـيـل «قـدوس» و «قدوس اسـرائـيل» (اش ٣:٤٣)

واژه اى كه از اشعياء نبى به عاريت گرفته شده است (اش ٤:١ و غيره). 

خادم و عيسا
از همـان سـال هاى ٣٠  مـسيـحيـان اين چـهره عـظيم نـبوى را به عـيـسا نـسبت دادنـد و بدين
ودند. نويسـندگان عهد جديد به ويژه ترتـيب ارتباط خود را با تفـسير جمعى روايات يهـود قطع 
باب هـاى ٤٢ و ٥٣ را به عيسا نسـبت دادند. اين سخنان نبـوت به همراه ساير متـون اشعياء و نيز
ان مرگ مسـيح عيسى بر باالى صـليب پذيرفته شده مزامـير اين امكان را به وجود آوردنـد تا در ا
و درك شـود. در واقع اين مرگ تـنهـا زمانى مـعنى مى يـافت كه در نقـشه الهى قـرار گيـرد: «طبق
كــتب». به هـر حـال مـا مى تـوانــيم اين مـتـون را دوبـاره بـخـوانــيم و آن هـا را بـا واقـعـيـات امـروزه
تـطبـيق دهيم بى آنـكه در هر پـيچ و خم آيـات  تصـويرى از درد و رجن و مـرگ مسـيح را متـصور

  . شو
ما نـيز ماننـد مسيحيـان اوليه مى توانيم حتت تـأثير سرنـوشت مشابه اين دو شخص عادل رجن
. حتت تـأثيـر كيفـيت سكوت ايـشان احتـراز از انتقـام گرف لـياقت آن ها به كشـيده قرار بـگير
هـنگام مرگ از خود گـذشتگى كامل و هم دردى ايشـان با مردم خالصه در يك كالم شهادت
ـود بـازخوانى اين مـ از ديـدگاه مـسيـحى هر آن ها. سـراجنـام همـان طور كه پـيـشتـر نيـز ذكر 
چنـد همه شاگردان مـسيح را طراوت و شادابى مى بـخشد اما نبـايد باعث حذف سـاير ديدگاه ها
شود. در مـقوله تعمق بر معنـاى درد و رجن و مرگ  يهوديان بر ما مقـدم مى باشند و ما با ايشان

اين ميراث روحانى را سهيم شده ا ميراثى كه براى همه بشريت تقدير شده است. 

تصاوير خدا
. بـراى صــحـبت از ــان كه آنــهـا را دوست مـى دار هــر شــخص رازى است حــتى نـزديــكـا
ان دارى كه مى خـواهد در مورد خدا حرف بزند ايشـان بايد از تصاويرى اسـتفاده كنيم. براى ا
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ـود» بـراى تـشــنـگـان «بـر تل هـاى خـشك نـهـرهـا و در مـيـان وادى هـا چـشـمه هـا جـارى خـواهم 
ى شود (اش ٢٨:٤٠). (اش ١٨:٤١). او درمانده و خسته 

هم چــنــ اوسـت كه انــســان را آفــريـــد: «من زمــ را ســاخــتـم و انــســان را بــر آن آفــريــدم»
(اش ١٢:٤٥). او به ويژه اين انـسان را كه كـوروش نام دارد «به طـور ناگهـانى بر انـگيخت»:
« من او را به عـدالت بـر انـگـيـخـتم و تـمـامى راه هـايش را راست خـواهم سـاخت. شـهـر مـرا بـنا
ود». بنى اسرائيل بدون او يك ملت واحد نخواهند بود: «و االن كـرده اسيران مرا آزاد خواهد 
خـداونـد كه آفـريـنـنـده تـو اى يـعـقـوب و صـانع تـو اى اسـرائـيل است …» (اش ١:٤٣). ايـشـان
پــسـران و دخــتــران او هـســتـنــد «هــمه به نـام او خــوانــده مى شـونــد» و او آن هــا را دور هم جـمع
ــود» (اش مى كـــنــد» … ذريت تــو را از شــرق خــواهم آورد و تـــو را از مــغــرب جــمع خــواهم 
٥:٤٣). بـاز اين اوست كه هــمهُ وقـايع را مى سـازد: «صــانع سالمـتى و آفــريـنـنـده بـدى» (اش
٧:٤٥). او از قـبل مى داند كه چه مـى خواهـد بكـند: «چـيـزهاى اول را از قـد اخبـار كردم و
ـودم بـغته به عـمل آوردم و واقع شـد» (اش ٣:٤٨). با از دهـان من صادر شـده آنـها را اعالم 
او تاز گـى هميشه امكان پذيـر است و در نتيجه اميدوارم هم هـم طور: «اينك من چيز نوى به
وجــود مى آورم و آن االن بـه ظــهــور خـــواهــد رســيــد آيـــا آن را نــخــواهـــيــد دانــست …» (اش

١٩:٤٣). تصور ذهنى از خدايى كه دائماً خلق مى كند در اشعياء دوم كامالً روشن است.

جنات دهنده 
خـدا جنات مى دهد اين جتلى ديـگر اوست. در اشعياء بـاب هاى ٤٠ تا ٦٦  خداوند ١٧
بـار «ولى» ناميده شده است. توضيح اين كلمه كار دشوارى است. «ولى» يكى از اقوام نزديك
است كه مى تـوانـد در مـورد امـرى كه بـايـد مـورد آن حـكـمى صـادر شـود دخـالت كـنـد به عـنوان

قادر مطلق 
اين خـدا توسط قدرت مـطلقه خـود شناسـائى مى شود. او صـاحب نيروهـاى جهان است كه
همـان تفسير متداول «خداوند لشكرهـا» (صبايوت) مى باشد و غالبًا به صورت «خداوند قادر» و
«خـــداى جـــهـــان» مـــعـــرفى شـــده است. قـــدرت او نـــاديـــدنى اسـت. او «قـــديــر يـــعـــقـــوب» است
(اش ٢٦:٤٩). او به عـنوان جـنـگـجوئى تـرسـنـاك معـرفى شـده است «خـداونـد مثل جـّبـار بـيرون
مى آيـد و مانـند مرد جـنگى غـيرت خـويش را بر مى انـگيـزاند …» (اش ١٣:٤٢-١٥). هر كه
به وى تـوكل كـنــد مـكـان امـنى بــراى خـود يـافـته است زيــرا او صـخـره قـوت است (اش ٨:٤٤).
مى تـوان به او اعتماد كرد «من يـهوه هستم و همه چـيز را ساختم» (اش ٢٤:٤٤). قدرت حكم
فـرمائى به او اطالق شـده است: «خداى يـعقـوب و بنى اسـرائيل» (اش ٢١:٤١); «كـه اميران را
الشـئى مى گـرداند و داوران جـهـان را مانـنـد بطـالت مى سـازد». (اش ٢٣:٤٠). پس با وى از

ى ترسيم و پيامبر شادى رو به صهيون مى گويد: «خداى تو سلطنت مى كند!» هيچ كس 
  

خالق 
يـكى از درخشنده ترين جتليات قدرت خدا قدرت خالقيت اوست. عمل او آفرينش دائمى
است. او جـهان را با همـان حركات و رفتـارهاى عادى زنـدگى عادى ساخته است: «اوست كه
آسـمــان هـا را مـثل پــرده مى گـسـتــرانـد و آن هـا را مـثـل خـيـمه به جــهت سـكـونت پــهن مى كـنـد»
(اش ٢٢:٤٠). سـتارگان عـمل دست هاى او هـستـند و از وى اطـاعت مى كنـند: «… لـشكر
اين هـا را به شماره بيـرون آورده جميع آن ها را به نـام مى خواند» (اش ٢٦:٤٠). او هم چن

«زمـ و نـتـايج آن را گـسـتـرانـيـد و نـفـس را به قـومى كه در آن بـاشـنـد و روح را بـر آنـانى كه در آن
سـالكنـد مى دهد …» (٥:٤٢). اين خـدا به آفرينـش ادامه مى دهد و مى توانـد به عنـوان مثال
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حــقـيــقت به خــوبى نـشــان داده شـده است: او «قــوم اسـرائــيل» را سـاخــته و آن هـا را پــسـران من
خوانده است. (اش ١١:٤٥). او مادرى واالمقام هم هست: «اما صهيون مى گويد يهوه مرا
وده و خداوند مـرا فراموش كـرده است. آيا زن بچه شيـر خواره خود را فـراموش كرده بر تـرك 
ود» پسـر رحم خـويش ترحّم نـنمـايـد. اينـان فرامـوش مى كنـند امـا من تـو را فرامـوش نخـواهم 

(اش ١٤:٤٩-١٥).  
به نـدرت اما با همـان اقتدار  خـدا خود را شوهـر معرفى مى كـند: «او كه تو را آفـريد شوهر
تـو است». او حلظه اى كوتـاه مى تواند زن جـوانى خويش را تـرك كند و يـا خود را رجنيـده خاطر
نشـان دهد اما او را دوست دارد «با مـحبتى پايـان ناپذير» و الطـاف او نسبت به وى جنـبش ناپذيرتر
ى شود: از كـوه ها و يـا تـپه هـا است (اش ٥:٥٤-١٠). زيـرا خدا از انـتـخـاب خود مـنـصـرف 
«تـو را به اسمت خواندم پس تو از آن من هستى … چون كه در نـظر من گران بها و مكرم بودى و
من تـــو را دوست مى داشــتم …» (اش ١:٤٣-٤) مــكــاشــفـه اشــعــيــاء دوم مــا را نــتــايج وااليى
مى رسـاند: خـدا در اين كتاب چـهره هـايى دارد كه انسـان مى توانـد در آرزوى آن باشـد: اقتدار
 حـضور و اقـتدارى كه به طـور دائمى خـلق مى كنـد به طور دائـمى جنات مى بـخشـد محـبتى
بى نـهايت نزديك و وفادار. قابل درك است كه مـسيحيـان از ابتدا به اين كتاب رجـوع كرده باشند

تا عيسا را بشناسند و در مورد ملكوت خدا كه بر پا كرده بود حرف بزنند. 

«روزه اى كه من مى پسندم …» (اش ٥٨).
١ـ آواز خـود را بلـنـد كن و دريغ مـدار … به قـوم من تـقصـيـر ايـشـان را و به خانـدان يـعـقوب

ا.  گناهان ايشان را اعالم 
٢ـ و ايشان هر روز مرا مى طلبند و از دانس طريق هاى من سرور مى باشند. 

مـثال او مى تـوانـد امـوال خانـوادگى شـخصى را كـه بى سرپـرست است به او بـاز گـرداند كه اين
اموال بـدون او مى تـوانست بـه خويـشانـد ديـگرى مـنـتقل شـود و يـا مى توانـد بـراى برادر مـتوفى
خــود نـســلى بـوجــود آورد خالصه هـنــگـامى كـه هـمه چــيـز از دست رفــته به دست مى رسـد او
مـى تـوانـد درى به سـوى آيــنـده بـگـشــايـد. نـبى اين نــقش را به خـدا نـســبت مى دهـد: «… زيـرا

خـداوند و قدوس اسرائيل كه ولى تو مى بـاشد مى گويد …» (اش ١٤:٤١). اين كار خدا 
ـى بــاشـــد بــلــكـه از روى مــحـــبت است: «و بى نـــقــره فـــديه داده خــواهـــيــد شــد» داد و ســتــد 
(اش ٣:٥٢). كسـى كه ما را بـاز خـريد مى كـنـد يعـنى «فـديه كنـنـده» همـان طـور كه عرفـاً گـفته
شــده نـبـايـد بـهـائى بـپـردازد امـا حـاضـر است هــر بـهـائى را بـراى كـسى كه دوسـتش دارد بـپـردازد:

«مصر را فديه تو ساختم و حبش و سبا را به عوض تو دادم» (اش ٣:٤٣).  
خـدا مى گويد: «خـارج از من خدائى نيـست». او قادر است رهائى بـخشد و افراد را وادار

ايد. به رها ساخ از برده گى و تبعيد 

خداى نزديك 
«اى خــداى اســرائــيل و جنــات دهــنــده يــقــيــنــاً خــدايى هــســتى كه خــود را پــنــهــان مى كــنى»
(اش ١٥:٤٥). اين يك تـناقض گوئى آشكار است قوم خدا وى را مى بيند كه به نفع ايشان
ى بينـند. او كه براى آن هـا پنهان عمـل مى كند ولى مـلت ها و بت پرسـتان به طور كـلى او را 
است به قـوم خود نزديك مى باشـد: «خداوند را مادامى كه يـافت مى شود بطلـبيد و مادامى كه
نـزديك است او را بـخوانـيـد» (اش ٦:٥٥). روابط او بـا قومش روابـطى خـانـوادگى است اگر
وى ولى اسـرائيل است پس خويـشاوند نـزديك ايشـان محسـوب مى شود. عنـوان پدر در دعايى
كه در كـتـاب اشعـيـاء سوم آمـده به وى داده شـده است (اش ١٦:٦٣ ٧:٦٤). ولى در اين جا
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ناخـوشايندى است و ديگر مذهب احتـاد با خدا نيست. عيسـا همان خطراتى را كه در كم همه
مسيحيان است افشاء مى كند. 

٦ـ مـگر روزه اى كه من پسـندم اين نـيست كه بنـدهاى شرارت را بـگشـائيد و گـره هاى يوغ
را باز كنيد و مظلومان را آزاد سازيد … 

ائى و فـقيران رانـده شده را به خانه خود ٧ـ مگـر اين نيست كه نـان خود را با گرسـنگان تـقسيم 
بيـاورى و چـون برهـنه را ببـينى او را بـپـوشانى و خـود را از آنانى كه از گـوشت تـو مى باشـند مـخفى
نسـازى. براى نـبى مفـهـوم خود روزه به نـظر مى رسـد تغـييـر يافـته است تا از هـر نوع آيـ پرسـتشى
فـاصله يابد. به نظر مى رسد كه روزه به خودى خـود ديگر فاقد ارزش است و معرف نوعى تالش

شخصى است. بر عكس روزه بايد عدم تمركز بر خود باشد و ديگرى را در رتبه اول قرار دهد. 
نـبى آيـ نامـه شخـصى را كـه خود را از خـوراك مـحـروم مى كـنـد تـا شـخص خـوبى بـاشد
زيـر و رو مى كـنـد. او شـخـصى را كه گـرسـنه است در مـعـرض ديـد وى قرار مـى دهد و از او
مى خواهـد تـا آن شـخص را نگـاه كـنـد و نان خـود را بـا او تقـسـيم كـند. ديـگـر روزه نـگيـرد بـلكه

نانش را قسمت كند. 
ان بـه خداى اسـرائيل دعـوت مى كنـد تا خـدا را با عـدم تمـركز به خـود امرى كـلى است. ا
برگـشـ به سوى ديـگرى پـيـدا كنـيم با بـازگـشت به سوى بـرادر رجن ديـده مجـروح و محـتاج.

اين مفهوم واقعى احتاد است. 
٨- آن گاه نور تو مثل فجر طالع خواهد شد و صحت توبه زودى خواهد روئيد.

ود و او ٩ـ آن گـاه دعا خواهى كرد و خداوند تو را اجابت خواهد فرمود و استغاثه خواهى 
خـواهـد گـفت كه ايـنك حـاضـر هـسـتم. اگـر يـوغ و اشـاره كردن بـه انـگشـت و گـف نـا حق را از

خود دور كنى. 

٣ـ چرا روزه داشتيم و نديدى و جان هاى خويش را رجنانيد و ندانستى. 
خـدا نـبى را مـخـاطب قـرار مى دهـد يـعـنى «سـخـنـگـوى» خـود را و او را اعـزام مى كـنـد تا
ايـد. با اين حـال نام «يـعقـوب» يادآور بـركتى است كه به پـدر اين قوم تقـصيـرهاى قـوم را افشـاء 

داده شده است. 
تـقـصـيـرهـاى او كـدام است? ظـاهـراً هـمه چـيـز به خـوبى پـيش مى رود. قـوم تـوسط مـراسم
ـاينـد آن هـا مى خواهـند اراده مذهـبى كه كـاهنـان مـعبـد به جـا مى آورند بـا خـدا مشـورت مى 
خدا را بـدانند و كـامالً با در خواسـتهاى خـدا براى دعاى شـديد تر و به خـصوص روزه همراهى

مى كنند. 
ى دهد. چرا? آيـا صداى ايشان امـا به نظر مى رسد كه خـدا به اين درخواست ها پـاسخى 

ى شنود? مشكل چيست?  را 
ائيد.  ٤ـ اينك شما در روز روزه خويش … بر عمله هاى خود ظلم مى 

٥ـ آيـا روزه اى كه من مى پسندم مثل اين است … سر خود را مثل نى خم ساخته پالس و
خاكستر زير خود بگستراند ….

نـبى نكته اى را روشن مى كند كه مـى تواند در اولويت دوم قرار گـيرد. اين نكته از جانب
مراسم مـذهـبى به جـا آورده شـده نـبود بـلـكه بـيـشتـر در مـورد نـحـوه روابط انسـانى قـوم بـا ديـگران
بـود. بنى رابـطه بـا خدايى كه صـرفـاً «دهنـده» است را رد مى كـند يـعنـى من روزه مى گيـرم و تو
مــرا اجــابت كن. او روابـط بــا ديــگــران را كه بــا روابـط قــوم بــا خــدا مــغــايــرت دارد زيــر ســئــوال

مى برد.
بــرخى آداب مـذهـبى بـرخى مـراسم پــرسـتـشى مى تـوانـنـد كـامـالً به مـحـيط خـارجى انـسـان
مــحـدود شــونــد. روزه گـرفــ و فـروتن شــدن بــراى دريـافت بــهــتـر آن چه مـى خـواهــيم جتـارت
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واگـذاشـته است. ولى زمـان تنـبـيه گـذشـته است و زمـان صـلح و خـوشـبخـتى نـزديك است. اين
موضـوع در اثر اشـعياى دوم مـركزيت دارد. اين پـيامبـر از همـان اول جمـله مى گويـد: «تسلى
دهيـد قوم مرا تسلى دهيد خداى شما مى گويد. سخنان دالويز به اورشليم بگوئيد و او را ندا

كنيد كه اجتهاد او تمام شده و گناه وى آمرزيده گرديده» (اش ١:٤٠-٢). 

تهديد و تسلى 
صـحبت با اورشليم به عنوان يك زن شيوه اى كالسـيك در صنعت شعر قوم اسرائيل بود.
اين شـهر مى تـواند دخـتر جـوانى بـاشد يك خـواهر يك هـمسـر يك مـادر و نيـز زنى كه كمى
جلف اسـت. اشعيـاء نبى قـرن هشـتم قبالً اظـهار دلسـوزى كرده بـود: «شهـر ام چـگونه زانيه
ــلّــو مـى بــود و عــدالت در وى ســكـــونت مى داشت امــا حــال شــده اسـت آن كه از انــصــاف 
توسط تسخـير شهر و ويرانى اورشليم در سال ٥٨٧ به قـاتالن» (اش ٢١:١). مجازات الهى 
وقوع پـيوسته بـود. يهوديـان در تبعـيد از يادآورى مـاجرا احسـاس درماندگى مى كـنند. آن ها از
همه چـيز نااميـد شده اند حتـى از خدا. اينك اشعـياء دوم سخنـانى تسلى بخش و مـحبت آميز به
آنهـا عرضه مى كنند. خدا از طريق هم بيانات محبت آميز نسبت به شهر لطف خود را نسبت

به مردمى كه در آزمايش هستند اعالم مى كنند. 
اورشـليم در شرايط تـرحم انگـيزى قرار دارد. او مـانند زن نـازائى است كه از شرم پـوشيده
شـده است به او توه شـده خوار گـشته و مـورد تمسـخر قـرار گرفـته است. او را كه شوهرش
رهـايش كرده تسالئى ندارد و به عالوه مورد تمسخر همسايگانش قرار گرفته است. نبى در اين
ى كنـد بلـكه به او اعـتماد دوبـاره اى مى بخـشد و به او مـى گويد  تـر  شرايـط بار او را سـنگ

ايد. كه بخشيده شده و او را در مقام شايسته همسرى و مادرى ابقاء مى 

١٠ـ و آرزوى جــان خــود را به گــرســنــگـان بــخــشى … آن گــاه نــور تــو در تــاريــكى خــواهـد
درخشيد و تاريكى غليظ تو مثل ظهر خواهد بود. 

اين عالئم حـيـات است كه از نـو مـولـود مى شـود. تـمـام اين چـيـزهـا به نـحـو تعـجب آورى
بـدون آن كه اسـمى از خـدا بـيـايـد به وقـوع مى پـيـونـدد: خـدا «پـشت خط دفـاع» و در پـشت پـرده

باقى مى ماند. 
بــراى خـداى اسـرائـيل آن چه در مــعـبـد مى گـذرد مــهم نـيـست بـلــكه آن چه در خـيـابـان هـا و
خانـه ها اتـفـاق مى افـتـد يـعـنى روابط بـ انـسـان ها. خـدا از نـگـاه هـاى حـقـيـقى مالقـات ها و
گـفتگوها لذت مى برد. او به كسى توجه مى كند كه به حال برادر خود توجه دارد. او به كسى
جـواب مى دهد كه به برادر خود جواب دهد. او با كسى حرف مى زند كه حرف بزند. خدا نه
تنـهـا به نيـازمنـدان توجه مى كـند بـلـكه طرف ايـشان است. در هـم جـا است كه مى توان او را

يافت نگاه كرد و صدا زد. 
احتاد بـا خـدا هرگـز بدون «ديـگرى» يـعـنى شخص حتـقيـر شده گـرسـنه خورد شـده حقـيقى

ى باشد.  نيست و براى من پذيرفتنى 

اورشليم جديد (اش ٥٤)
نــبى  اعالنـــاتى پــر طـــنــ را حـــاكى از مــحـــبت خــدا نـــســبت بـه اورشــلــيـم در دهــان خــدا
مى گـذارد. امـا اين شـهـر در آن مـوقع تـسـخـيـر شـده بود و سـاكـنـانش بـه بـابل بـرده شـده بـودند.

سخنان نبى نوعى تشويق و نيز اميدى براى تبعيد شدگان است. 
خـدا بدون آنـكه نامى از اورشـليم بـبرد خـود را مـسئـول آن مى داند و مـحبـتى اليزال را به او
وعـده مى دهد. او مى داند كه اين شهـر را براى رسيـدن به سزاى خطايـايش حلظه به حال خود
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زيـور برج هايش آراسته نيست. زيـباترين جامه او خانواده اى است كـثير از شاگردان خداوند و
زيباترين هدايايش سالمتى است. 

متنى پر ثمر 
در اين سـرود روحانى عاشقانه خدا نسبـت به شهرى كه عروس وى مى باشد كوچك ترين
اشاره اى به مـعبد نشده است. گـنج اورشليم ديگر سـاختمانى سنـگى نيست بلكـه ساكنان شهر
ان به خـداى جنات دهنده هسـتند هـنگامى كه در عدالت خـدا زيست مى كنـند. آيا شعـر نبى  ا
را به تـبــعـيـدشـدگــان بـاز مى دهـد. شــايـد! امـا هـنــگـامى كه قـســمـتى از اسـيـران بـه اورشـلـيم بـاز
مى گـردند بالفـاصله امـيـدوارى جاى خـود را به يأس مى دهـد. شـهر به سـختى از ويـرانه هاى

انده است.  سر بر مى افرازد و از معبد چيزى جز مذبحى سنگى باقى 
 در اين بـ  پيـامبـر جديـدى مـياجنى گـرى مى كنـد كه وى را اشـعيـاء سوم نـام نهـاده اند.
غزلـياتى كه او براى شهر اورشليم سرائيده فـراتر از اشعار دو نبى ديگر رفته است. در باب هاى
ـايـد. او در ٦٠ و ٦٢ او بـا اشـتـيـاق شـهـرى را كه ايـنـك خـداونـد در آن اقـامت گـزيـده مـدح مى 
رويــاى ثـروت امت هــا است كه درست مـانــنـد دورانى كـه مـعـبــد اولـيه تــوسط سـلــيـمــان سـاخـته
مى شد بـه سوى اورشليم جارى شود و نيز در روياى اورشليمى چنان تبديل يافته است كه تنها
به نـور خداونـد روشن بـاشـد. اين شهـر در مـكـاشفـه يوحـنـا به مـنتـهـا درجه اوج خـود مى رسد.
اينـك اورشلـيم مـعرف كـليـسـاى خدا است اجـتـماع زمـان آخـر كه توسط خـدايى كه «از آسـمان
نازل شـده» تشكيل يافته. او ديگر احتاجى به مـعبد ندارد چون «خداوند خداى قادر مطلق و برّه

قدس آن است». 

خداى پدران و مادران ما (اش ٥٠)
نـبى براى اعالم كردن آينـده اى پر از وعده  زنـانى را كه در كتاب پيـدايش ذكر شده اند به
يـاد مى آورد (آيات ٢-٤). در عـمق اين نـوشـته ها تـصـاويـر سايه وار مـادرانى مى بـيـنيم كه به
خاطـر نداش فرزند احـساس تأسف مى كردند و خـدا نهايتاً ايـشان را با بركات لـبريز كرد. ميخ
كـوبيـدن و پهن كـردن پرده هـاى چادر و دراز كـردن طنـاب ها كـار زنان بوده (اش ١:٥٠-٢).
اين گـفــته هـا مـا را به يـاد تـعـجــيل لـيه و راحـيل بـراى بـزرگـتــر كـردن چـادرهـايـشـان مى انـدازد تـا
فرزنـدان تازه اى را پذيـرا شوند و نيـز به ياد خنـده ساره هنگـامى كه پسرى به دنـيا آورد مى افتيم

(پيد ٥:٢١). 
دوره هـاى سخت زنـدگى اورشلـيم به سر رسـيده. خـدا قصـد دارد به نفع مـحبـوب خود در
جــريـانــات دخــالت كــنـد. درست مــثل بــاب شــانـزدهم حــزقــيــال تـصــاويــر پـشت ســر هم رديف
مى شـونـد. خـدا به طـور هم زمــان پـدر هـمـسـر و جنـات دهـنــده شـهـر خـويش است: «زيـرا كه
آفريـننـده تو كه اسـمش يهـوه صبـايوت است شـوهر تـو است و قدوس اسـرائيل كه به خـداى تمام

جهان مسمّى است ولى تو مى باشد» (اش ٥:٥٤). 

ود» (اش ٥٤)  «لطف بى كران خود را بر تو آشكار خواهم 
ى تـوانـند آن چه رخ داده اسـت را فرامـوش كـنـنـد حدس نـبى  پـنهـان كـارى اسـيـران را كه 
مى زنـد. خـدا هـمـان طـور كه در مـقـابل نـوح قـسم خـورد كه ديـگـر بـر زمـ سـيل عـظـيم جـارى
نخـواهد ساخت اينك نيز قسم مى خورد تا اورشـليم از عهد سالمتى جاودانى برخوردار شود.
آن چه كه بـيشتر تـعجب آور است كه خدا خودش مـحبوب خود را آرايش مى كـند و جواهرات
بـر گردنش مى آويزد (آيـات ١١-١٢). هيچ تـصوير جـنگجـويانه اى وجـود ندارد شهـر ديگر به
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در تـرجـمه TOB «احـسـان» نـوشـته شــده است) دو مـرتـبه در آيـات نــخـسـتـ ذكـر شـده است.
اعــمـال خــدا رفـته رفــته فـزونى مـى يـابــد قـوم اســرائـيل خــوانـده مى شــونـد (آيه ٨) حــمـايت
مى شـود (آيه ٩) آزاد مى شــود (آيـات ١١-١٢) و بـاالخـره به سـوى آزادى هـدايت مى شـود
(آيــات ١٣-١٤). قــوم درست مــثل كــسى كـه نــاشـنــوا اسـت در مــقـابـل تــمــام اين اعــمــال بـاز
خـدا را اشـتـباه مى پـرسـد: «خدا كـجـاست?» (آيه ١١). اين قـسـمت آشـكـار مى كنـد كه قـوم 

ى داند. گرفته اند: خدا عمل مى كند اما نبى اسرائيل او را در تاريخ خود دست اندر كار 
در قـسـمـت دوم است كه عـلـت عـدم شــنـاخت قــوم را تـوضــيح مى دهـد و آن گــنـاه است.
(اش١٥:٦٣; ٣:٦٤). در اين قـسمت سـبك بـيـشتـر حـالت مرثـيه خـوانى را دارد. نگـارنـده با
استـغاثه طالب دخـالت شخصى خدا اسـت و براى ظهورى بـا عظمت تر از آن چه در كـوه سينا
ـــايـــد: «كـــاش كه آســـمـــان هـــا را مــنـــشـق ســاخـــتـه نــازل مـى شــدى رخ داده بـــود شـــكـــوه مى 

…» (اش ١:٦٤). 
ـان به عــدالت خـدا است (اش٤:٦٤- آن چه اجـازه مى دهــد از اين شـرايـط جنـات يـابــيم ا
٦). نـبى برتـفـاوت اسـاسى مـيـان عـدالت خـدا و انـسان تـأكـيـد دارد. آيـا خـدا قـوم اسـرائيل را در
گنـاهانـشان باقى خـواهد گذاشـت? اقرار به گنـاه و نزديكى قـوم اسرائـيل به خدا راه جنات را مـهيا
خـواهــد سـاخت اسـتـغـاثه  نــوين پـسـران گـنـاهــكـار به پـدر آسـمـانى بـه اين دعـا خـاتـمه مى دهـد
ان قـوم را بـيان مـى كنـد: «ايـنك تو (اش٧:٦٤-١١).نـبى در جواب بـه اين نداى غم انـگـيـز ا
ـود امـروز به پـدر مـا هـسـتى». بـدين تـرتـيب خـدا كه از ابـتـداى تـاريخ قـوم اسـرائـيل عـمل مى 

عمل كردن ادامه مى دهد.

ا و ما را رهائى بخش!» (اش  ٧:٦٣;١١:٦٤)  «خداوندا رجعت 
در بازگـشت از تبعـيد به نظر مى رسـد كه قوم دچار هـمان تنگى هـاى مى شوند كه در بابل
ان ايشـان بسيـار شكننـده است و دعاهايـشان دردناك: «پس اى خـداوند ما را از طريق بودنـد و ا
هـاى خود چرا گمراه سـاختى …». در آن زمان نبـى دعاى جديدى به ايشـان مى آموزد! «بله ما

گناه كار هستيم اما خدا پدر ما است زيرا او خالق و فديه دهنده ما است». 
دعــاى زيـبـاى نـبى كه يـكى از شــاگـردان اشـعـيـاء دوم بـود در زمـره كــتـاب هـاى مـزامـيـر جـاى
نــگــرفـــته است. ولـى در واقع تــمـــام خــصـــوصــيــات يـك مــزمـــور در آن ديــده مى شـــود. ابــعــاد
اسـتغـاثه ها بـسيـار امروزى است و بـافت اين دعا را كه مـايل است اميـد قومى را كه مـورد قتل و
كشـتار قرار گرفته اند دوباره زنده كند. هيجان بازگشت از ب رفته بايد همه چيز از نو ساخته
شود و كـار بايـد از معـبد اورشـليم شـروع شود ولى بـازگشتـگان فـقيـر هسـتنـد. پس خداونـد كجا
است? نبى براى دوباره زنده كردن اميد محبت هاى گذشته خدا را به قوم يادآورى مى كند و
او را پـدر مى خـواند نـامى كه در عـهـد عـتيق بـه ندرت به كـار رفـته است. آيـا يك پـدر مى تـواند
فرزنـدانش را رهـا كـند? حـتى سـاختـار اين مـزمـور مسـيـر روحانـى را كه نبى به پـيـشـنهـاد مى كـند

آشكار مى كند. 

ساختارى كه مفهوم مى بخشد 
بــار اولى كه اين شـعــر را مى خـوانـيم به نــظـر مى رسـد كه خــيـلى جـا نــيـفـتـاده است و حس

ائيم.  ميكنيم كه به طور مداوم از گناه به سوى آزادى عبور مى 
نـگارنده بـا ذكر اعـمال خدا در گـذشته مـطلب را شروع مى كـند (اش ٧:٦٣-١٤). پـيغام
«وفـادارى» زوال ناپذيـر خدا نـسبت به قـوم از خالل وقايع تـاريخى است. كـلمه «وفادارى» (كه
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ـــايــد و به خـــصــوص مـــوضــوع گــنـــاه قــوم را بـــسط مى دهــد گـــذشــتـه خــدا چــشـم پــوشى مى 
ان (اش٤:٦٤-٦) كه به اين نـكته غم انـگيـز منـتهى مى شـود: «تو مـا را به دست نيـروى گنـاها
سـپـردى». بـا اين حـال قرائـتى كـه در طى مـراسم صـورت مى گـيرد بـه آيه ٧ خـاتمـه مى يـابد كه

اميد تازه اى را عرضه مى دارد: «اما اكنون اى خداوند تو پدر ما هستى»! 

اشعياء باب ٤٠ تا ٦٦ در عهد جديد 
كتـابـچه اشـعيـاء دوم و سـوم بارهـا در عـهـد جديـد ذكـر شده است. تـقـريـباً هـر چـهار آيه يك
بـار آيه اى از اين كتابـچه به طور كامل و يـا قسمـتى از آن ذكر شده است. امـا چرا? چه چيزى

در اين متون واعظان و نويسندگان مسيحى را مسحور ساخته است? 
ابتـدا بايـد اهميت كـتاب اشعـياء را يادآورى كـنيم. اين كـتاب در رأس كتـاب هاى انبـياء قرار
ى تريـن آن ها است (بـا در نظـر گرفـ ارميـا و حزقـيال) و نيـز از نظـر سنـت يهود دارد چون قـد
جـذاب ترين آن ها مى باشد. به عنوان مثال در قمران ١٨ نسخه از اين كتاب به دست آمده (كه
يـكى از آن هـا به صـورت طومـار كـامـلى بـود) و حـال آن كه تـنـهـا ٤ نـسـخه از ارمـيـا و ٦ نـسخه از
حـزقـيـال به دست آمـده است. از سـوى ديـگـر شـايــد به هـمـ خـاطـر است كه كـتـاب چه دو نـبى
ناشـناس پايان دوران تبعيد به ادامه اين كتاب افزوده شده است. امروزه نيز در «فهرست مطالبى
كه در كــتب خـوانـده مى شــود» يـعـنى قــرائت هـايى كه هــر سـبت از كـتــاب هـاى انـبـيــاء انـتـخـاب
مـى شـود بـسـيـار به بـاب هـاى ٤٠ تـا ٦٦ اهـمـيت داده مـى شـود (نـسـبت مـطـالـعه اشـعـيـاء دوم به

اشعياء١-٣٩ تقريباً ١٤ به ٤ است). 
هنـگام مـطـالعه عـهد جـديـد به راحتى مـتـوجه قسـمت هايى كـه مربـوط به عهـد عـتيق هـستـند
مى شــو امـا وقــتى اين قــسـمت هــا را بـا قــســمت هـايى كـه در عـهــد عـتــيق آمــده است مـقــايـسه

خداى ما يك پدر است
دنـبال كردن طـرح اين دعاى نبـوى اجازه مى دهد تـا دولت آن را از نظر االهى به طـور مبهم
ببينم. عمده ترين اظهارى كه اين در خواست دسته جمعى بر اساس آن پايه ريزى شده است
در خـواست پدر بودن خـدا نسـبت به قوم اسـرائيل است. اين مـطلب دوبار مـطرح شـده و هر بار

نيز توضيحى در مورد آن داده شده است (اش١٦:٦٣ ٧:٦٤). 
خــدا پــدر است چــون آفــريــنـنــده مـى بـاشــد: «مــا گِـل هـســتــيم و تــو صــانـع مـا هــســتى …»
(اش٨:٦٤). خـدا درست مانـند روايت پيـدايش انسـان را شكل مى دهـد. او كوزه گر است
و مـا در دست هاى او هستيم اگر انسان از دست خداى او بگريزد درست همان طور كه اسرائيل

گناه كار كرده است ديگر به درد هيچ كار نخواهد خورد و ديگر حتى وجود هم ندارد.   
«بدرستى كه تو پدر ما هستى … و نام تو از ازل مى باشد» (اش١٦:٦٣). در كتاب مقدس
فديـه دهنده (ولى) محـافظ فاميل است انـتقام گـيرنده و آزاد كنـنده خويـشانش. در م «خروج»
فديه دهـنده مـبلغى را تـهيه مى كـند تا بـرده ها را آزاد سـازد. خدا هم به هـم ترتـيب قوم خود را
باز خـريد كرد او كـه خويشـاوند ايشـان محسـوب مى شود. اين عمل مـحبت آميـز خانوادگى در
مقـابل وفادارى قـوم را به همراه آورد. بـنابـراين تعجب آور نـيست كه اشـعياى دوم هـنگامى كه از
خـروج نـوين حـرف مى زنـد مـوضـوع خـداى فديـه دهـنـده را بسـط مى دهـد. عـهـد جـديد نـيـز اين

كلمه را در مورد مسيح كه «زندگى خود را فديه بسيارى مى سازد» به كار مى برد.

دعاى مسيحى (ايام قبل از عيد ميالد) 
در آئـ نيـايـشى كـاتولـيك خالصه اى از اين مـزمـور در طول ايـام قـبل از عـيد مـيالد خـوانده
مـى شـود. تــقــســيم بــنـدى فــهــرست آن (اش ١٦:٦٣-١٧-١٩ ٢:٦٤-٧) از مــحــبت هـاى
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ـائـيـد … و تمـامى بـشـر آن را با هم خـواهـند سازيـد و طـريـقى براى خـداى مـا در صـحرا راست 
ديــد» (اش ٣:٤٠-٥ كه در مت ٣:٣ و مــر٣:١ و لــوقــا ٤:٣ و يــو٢٣:١) ذكـر شــده است.
راه هاى جـليل كـه عيـسا با شـاگردانـش مى پيـمود هـمان راه هاى خـداوند عـيسـا است كه جنات

خدا را به همراه مى آورد.

رجن و شكنجه خادم خدا 
تــوضـيح ديــگـرى كه بـراى تــوصـيف فــراوان اشـعـيــاء ٤٠-٦٦ در عـهـد جــديـد مى تـوان داد
اهمـيت شـعر خـادم رجن ديده از نـظر مـسيـحيـان است. اين طور گـمان مى رود كه مـقايـسه اى با
عـيسى صورت مى گـيرد چون به مـوضوع خدمت بـسيار اهـميت داده شده است: «زيـرا كه پسر
انسـان نيز نيـامده تا مـخدوم شود بلـكه تا خدمت كـند و تا جان خـود را فداى بسيـارى كند». (مر
٤٥:١٠ و ر.ك به اش ١٢:٥٣). اين مـ به شدت جنـات قوم اسـرائيل و نـيز مـلت ها را توسط
شـهادت نـبى خـادم اعالم مى كـنـد او به ويژه تـمجـيـدى را كه خـدا از وى به عمل مى آورد در

ابتدا و انتها بيان مى دارد.
تعـجب آور آن كه چن شعـرى كه بارها در عهد جـديد ذكر شده است تقـريبًا در جريان درد
ى خــورد. به غــيـر از چــنـد اشــاره كـوچك مــثًال در مـورد و رجن  و مــرگ مـســيح اصًال به چــشم 
سكـوت عيسى به هنگام محاكمه لوقا تنها كسى است كه آيه اى از اشعياء را از زبان عيسا بيان
كـرده: «… و از خطـاكـاران محـسـوب شد …» (اش ١٢:٥٣ كـه در لو٣٧:٢٢ ذكـر شده). در
ه آن مى باشد ايد كه مرد حبشى در حال مكا كتاب اعمال رسوالن لوقا هم شعر را ذكر مى 
البـته پيش از آن كه فيليپس به او بـپيوندد و از طريق آيات ٧ و ٨ هـم شعر است كه عيسا را به او
ـايـنـد (اع ٣٢:٨-٣٣). مـتى نـيـز از سـوئى ديـگـر به ذكـر آيه ٤ در مـورد شفـاهـايى كه اعالم مى 

. نويسندگـان عهد جديد غالبـاً نوشته هاى مقدس را از مى كنـيم متوجه تفاوت هايـى مى شو
تـرجـمه يـونـانى آن هـا ذكـر كـرده انـد يـعـنى از كـتـاب هـفـتـادتنـان كـه سه قـرن پيـش از ميـالد مسـيح
تـوسـط يـهــوديـان نــوشـته شــده بـود. امــا اين تــرجـمه كــتب انـبــيـاء بــسـيــار وســعت داشت چـرا كه

دستخوش تعبيراتى كه از م در آن دوره مى كردند شده بود. 

خبر خوش جنات
ان بـياوريـد» (مر ١-١٥) اين اعالن «مـلكـوت خدا نـزديك است پس توبه كـنـيد و به اجنـيل ا
كه در مـوعـظه عـيسـا به چـشم مى خـورد به يـاد آورنـده اشـعـيـاء ٧:٥٢ است: «چه زيـبـا است بر
كـوه ها پـاى هـاى مبـشـر كه سالمتى را نـدا مى كـنـد و به خيـرات بـشارت مى دهـد و جنـات را ندا
ايد» (ر.ك روم ١٥:١٠). اشعياء مى كـند و به صهيون مى گويـد كه خداى تو سلطـنت مى 
دوم به ويژه از «نـداى آزادى» ساخـته شـده است كه قـبل از هر چـيـز آزادى بازگـشت از تـبعـيد و
سلـطـنت خدا بـر قـوم اسرائـيل را اعالم مى كـنـد با اين وجـود پـيغـام عـيسـا نـيز آزادى و پـذيرش

ملكوت خدا را عرضه مى دارد ولى اين باز به صورتى خارج از امر سياست. 
اين امـر به قدرى داراى اهـميت است كه مـسيـحيـان كلـمه ى «اجنيل»را بـراى مشـخص كردن
عمل عـيسا به كار مى برنـد. هنگامى كه لوقـا براى نخستـ بار موعظه عيـسا در مقابل جماعت
ـايـد خوانـدن چـن مـتـنى را به او نـسبت مـى دهد: «روح خـداونـد بر من است را روايت مى 
زيـرا خداوند مـرا مسح كرده است تـا مسـكينـان را بشـارت دهم … و اسيران را به رسـتگارى …
نـدا كـنم» (اش١:٦١-٢ كه در لـو ١٨:٤-١٩ ذكـر شـده است). امـا اين خـبـر خـوش مـتـعـاقب
اظهـار ديگرى بيان مى شود كه عمالً هر چهار اجنيل توسط آن افتتاح شده اند يعنى چهره يحيى
تعـميـد دهنده كه در رود اردن تـعميـد مى داد: «صداى نـدا كننـده در بيابـان راه خداوند را مـهيّا
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خلقت نوين
بـاالخــره مـوضــوع خـلــقت نـوين بــا مـوفــقـيـت به خـصــوص در كـتــاب مـكـاشــفه طــنـ انـداز
ان مى شود چـرا كه مـسـيحـيـان حـتى آن هايـى كه متـحـمل شـكنـجه هـا بـودند بـيش از حـد ا
داشــتــنــد كه خــدا از هم اكــنــون «آســمــان هــاى تــازه و زمــ تــازه اى» را آمــاده مـى سـازد (اش
١٧:٦٥; مـكا ١:٢١). در اين جـا نـيز وحى هـاى متـعـدد در مورد جنـات كه در اش ٤٠ تا ٦٦
ـان دارانى كه توقـيف يـا تبـعيـد شده انـد و يـا حكم اعـدام آن ها صـادر شده آمده انـد قـادرند به ا
تـسلى دهـند عبـاراتى كه پيـش از اين براى اعالم جنـات خدا به تـبعيـد شدگـان به  كار مى رفت
ايـنك براى اعالم قيام آن مصـلوب و جالل «بره اى كه بر پـا ايستاده و مانـند ذبح شده مى ماند»

به كار رفته است.  
ى و حاضر شـدن اورشليم مكـاشفه بـا تصاويـر پيروزمـندانه به بـرداشته شدن اورشـليم قـد
نـوين همسر بره خاتمه مى يابـد (اش ١٩:٦٠-٢٠; مكا ٢٣:٢١). نويسنده اين كتاب را
بعـد از ويران شـدن آن توسط روميـان در سال ٧٠ نـوشته اما از الـهامـات باستـانى هيـجانى واقعى
بـراى اعالم عجـايب شـهـرى كه خدا آن را مـانـنـد روز توسط جالل خـود روشن خـواهـد ساخت
بــر مى گــيـرد (اش ١٩:٦٠-٢٠; مــكـا ٢٣:٢١). اورشــلـيم نــوين «مـحل ســكـونـت خـدا بـا
انسـان ها» خواهد بود «او هر اشكى را از چشمان ايشان پاك خواهد كرد موت ديگر نخواهد بود
… زيـــرا چــيـــزهـــاى اول در گـــذشت … احلـــال هـــمه چـــيـــز را نــو مـى ســازم» (اش ١٩:٦٥;

١٩:٤٣; مكا ٤:٢١-٥). 
اش ٥٣ در عهد جديد 

اش ١٣:٥٢ = يو ٣٢:١٢ ; فل ٩:٢
اش ١٥:٥٢ = روم ٢١:١٥

تـوسط عـيسـا اجنـام گـرفت حـرف مى زنـد: «… او ضعـف هاى مـا را گـرفت و مـرض هـاى ما را
بـرداشت» (مت ١٧:٨). او از نخـست شـعر خـادم (اش ١:٤٢-٤) برنـامه مأمـوريتى را كه خدا
به عـيسا ديكـته كرده بود مى سازد و به تـفصيل در مـورد آن صحبت مى كنـد: «اينك بنده من كه

او را برگزيدم و حبيب من كه خاطرم از وى خورسند است …» (مت ١٨:١٢-٢١).

جهان شمول بودن اشعار
اگر اشـعيـاء ٤٠ تا ٦٦ به دفـعات در عهـد جديـد ذكر شـده اند به دليل جـهان شـمول بودن آن
هـا است و نيـز گـشـودگى اين آيـات به روى امت ها صـرف نـظـر از قوم اسـرائـيل: «… زيـرا خانه
من به خـانه عبادت براى تمامى امت ها باال زده است و جـميع كران هاى زم جنات خداى مارا
ديـده انـد» (اش ١٠:٥٢ كه در لو ٣٠:٢-٣١ آمـده است) و يـا بـاز هم «بلـكه تـو را تـور امت ها
خـواهم گـردانـيـد و تـا اقـصاى زمـ جنـات من خـواهى بـود» (اش ٦:٤٩ كه در اع ٤٧:١٣ يـافت

مى شود). 
مبـشران مـسيحـى نسبت به مـتونى كه تـوسط انبـيا نوشـته شده انـد و تا اين حد به روى اعالم
خبـر خوش جنات به هـمه گشوده هسـتند چـاره اى نداشتنـد جز آن كه خود را آسـوده حس كنند.
ــان آوردنش را در راه دمــشق حــكــايت مـى كــنـد (اع هــنــگــامى كه لــوقــا از زبــان پــولس شــرح ا
١٦:٢٦ ٢٣:١٨) در اصل مـأموريت خادم خدا را يـادآورى مى كند: «تا تـو را خادم و شاهد
مـقرر گردا … و تو را رهائى خواهم داد از قـوم و از امتهائى كه ترا به نـزد آن ها خواهم فرستاد

تا چشمان ايشان را باز كنى تا از ظلمت به سوى نور … برگردند» (ر.ك به اش ٦:٤٢-٧). 
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بـا امت ها و يا با قـوم اسرائيل تشـكيل شده انـد و به صورت الهامـات در مورد داورى عليه امت
ها و يـا الهاماتى در مورد جنات اسرائيل بسط يافته انـد. قطعات سرودها كه منتج به الهاماتى در
مورد جنـات مى شوند در ميان خود روابط خـويشاوند دارند كه هنگـام مطالعه آن ها به دنبال هم

آشكار مى شود. 
سـراجنام اشـاره به دو قـسـمت از اشعـيـاء دوم مى تـواند مـفـيـد باشـد: بـاب هاى ٤٠-٤٨ و
٤٩-٥٥ كه احـتمـاالً دو دوره از مـوعـظه آن هـسـتـنـد. در نـخـسـتـ قـسـمت اشـعـيـاء به خـصوص
سقـوط بابل و تغـيير سـرنوشت تبـعيد شـدگان را اعالم مى كنـد و در قسمت دوم كه از باب ٤٩
شـروع مى شـود احيـاء صـهـيـون را اعالم مى كـنـد و به الـهـامـات جنـات جـنـبه اى جـهـان شـمول

مى بخشد. 
پيوستگى ها        سرودها

١:٤٠-١١(مقدمه)
١٠:٤٢-١٣  ١٢:٤٠ - ١٣:٤٢

٢٣:٤٤ ١٤:٤٢ - ٢٣:٤٤
 ٢٤:٤٤- ٨:٤٥  ٨:٤٥

  ٩:٤٥- ٢٢:٤٨  ٢٠:٤٨-٢٢
١:٤٩-١٣       ١٣:٤٩
٣:٥١   ١٤:٤٩-٣:٥١

١٤:٥١-١٢:٥٢   ٩:٥٢-١٢
١:٥٤-٣  ١٣:٥٢-٣:٥٤

١٢:٥٥-١٣ ٤:٥٤-١٣:٥٥

اش ١:٥٣ = يو ٣٨:١٢ ; روم ١٦:١٠
اش ٣:٥٣ = مر ١٢:٩

اش ٤:٥٣-٦ = ١پط ٢٤:٢-٢٥
اش ٤:٥٣ = مت ١٧:٨

اش ٧:٥٣-٨ = اع٣٢:٨-٣٣
اش ٧:٥٣ = مت ١٢:٢٧-١٣ ; يو ٩:١٩

اش ٧:٥٣ = مكا ٦:٥;١٢ ; ٨:١٣
اش ٩:٥٣ = ١پط ٢٢:٢; مكا ٥:١٤

اش ١١:٥٣ = روم ١٩:٥
اش ١٢:٥٣ = لو ٣٧:٢٢; يو ٢٩:١; عبر ٢٨:٩

گروه هاى كتاب مقدسى
اشعياء ٤٠-٦٦

خواننده كتاب مقدس به سختى مى تواند در اين دو كتاب موقعيت حقيقى خود را بيابد زيرا
ايـن الـهـامات بـدون هـيـچ ساخـتـار ظـاهـرى به دنـبـال هم قـرار گـرفـته انـد. بـدون آن كـه قصـد داشـته
. باشيم به طرح اين كتاب ها بپردار شايد جالب باشد كه به نكاتى چند در تركيب آن ها بپرداز

 
اشعياء دوم

قـطعات سـرودهاى مـذهبى كـه در اين سو در و آن سـو پيـدا شده انـد احتمـاالً اين اسـتفاده را
دارند كه پايان واحدهاى بزرگ را نشان مى دهند. اين سروده ها از تعداد زيادى مباحثات خدا
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شاخص كارى
جنات دهنده اسرائيل (اش ٩:٤٣ـ٥:٤٤)

ايــنك مـ خــاص از اشـعــيـاء دوم گــروهى از الـهــامـات تــسـلـسـل گـونه اى كه به دنــبـال هم
آمده انـد و مستـلزم مطالـعه اى دقيق مى باشـند. بسيـارى از موضوعات مـهم موعظه پـيامبر در

اين قسمت ها ديده مى شوند. 

١ـ نظرى كلى به م١ـ نظرى كلى به م
نـخــسـتـ بــارى كه مـ را مى خــوانـيم مـتــوجه مى شـو كه مــوضـوعـات مــخـتـلـفـى به دنـبـال هم
آمــده انـد. حلن گــفـته هـاى نــبى مـتــفـاوت است گــاهى خـداونــد (تـوسط نــبى) قـوم اســرائـيل را مـورد
قضاوت قرار مى دهد و گاهى خبر جنات را اعالم مى كند. گاهى حتى مخاطب نيز تفسير مى يابد. 
در مقـابل اين تـسـلسل الـهـامات بـايـد شروع به عالمت گـذارى عـباراتى بـكـنيم كـه الهـامات
تــوسط آن هـا آغـاز مى شــونـد (خـداونــد چـنـ مى گــويـد …) يـا خـاتــمه مى يـابــنـد و يـا آهـنگ

خاصى مى گويند (ولى خداوند).
سـپس بايـد حتوالت اظـهارات را مـورد مالحظه قـرار دهـيم مثالً چه كـسى با چه كـسى حرف
مـى زنـد? و يــا از چه كــسى حــرف زده است? به بــيــان ديـگــر حتــوالت افـراد و اعــداد را عالمت
گــذارى كـنـيم من ـ مـا تــو ـ  شـمـا او ـ آن هـا. بـهــتـر است بـا رنگ هـاى مــخـتـلف زيـر اين

ائيم.  كلمات را خط بكشيم تا يگانگى آن ها را مشخص 

٢ـ قوم اسرائيل شاهد خدا است (٩:٤٣-١٣)٢ـ قوم اسرائيل شاهد خدا است (٩:٤٣-١٣)
اين يك پـارچـگى تـوسط دعـوت براى دادرسى شـروع مى شـود. به وضـوح ديـده مى شود

اشعياء سوم
ـايند به نظر مى رسد اين كتـاب كه بايد الهامـاتى را كه مبدأهاى مخـتلفى دارند گردآورى 
كه بـافت مـتـمركـزى دارد كه به راحـتى قـابل بـررسى است. بـدين تـرتـيب هـر واحـد تـوسط واحد

ديگرى كه با آن در ارتباط است روشن مى شود. 
قوم اسرائيل خود را به سوى امت ها مى گشايد ١:٥٦- ٨

اتهامات  ٩:٥٦-١٣:٥٧
اعالم جنات  ١٤:٥٧-٢١

اتهامات تشويق ها  ٥٨
مالقات ها مزامير مربوط به توبه  ١:٥٩-١٤

خدا داورى مى كند و جنات مى دهد  ١٥:٥٩-٢١
جالل اورشليم  ٦٠
نبى مسح شده  ٦١
جالل اورشليم ٦٢

خدا براى داورى مى آيد و جنات مى دهد  ١:٦٣-٦
مالقات ها و مزامير مربوط به توبه ٧:٦٣-١١:٦٤

اتهامات تشويق ها  ١:٦٥-١٦
اعالم جنات ١٧:٦٥-٢٥

اتهامات ١:٦٦-١٧
قوم اسرائيل خود را به سوى امت ها مى گشايد.  ١٨:٦٦-٢١
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٤ـ دادرسى و بركت (٢٢:٤٣ ٥:٤٤)٤ـ دادرسى و بركت (٢٢:٤٣ ٥:٤٤)
قـسمت اول (آيات ٢٢-٢٨) يك دادخواهى عـليه قوم اسرائـيل است. خدا از چه كار آن ها
شكـوه و گاليه دارد? تمام مـخالفت هايى كه بـا تفكرات قـوم اسرائيل مى شود يـادداشت كنيد.
(تـمـام ذبـايـحى كـه بـراى خـدا در مـعبـد گـذرانـيـدم … فـايـده اى نـداشت!) چـرا به فـكـر گـذاشـته
افتـاده انـد? به خـوبى در اين جـا مى بـينـيم كه اشـعـيـاء دوم در تـعالـيم انـبـيـاء پيش از تـبـعـيـد ريشه

دارد.
قـسـمت دوم (١:٤٤-٥) كـامالً مــتـفـاوت است ولى در هـمـان زجنــيـره قـرار مى گـيـرد. نـام
هايـى كه در ابتدا و انـتهاى هـر يك مى آيد را يـادداشت كنيـد چه تغـييرى صـورت گرفته است?

بنابراين الهامات «خادم» خدا كيست (١٠:٤٣ ١:٤٤-٢)?
به تـوصيف مـجـدد تصـاوير آب تـوجه كـنيـد درست مثل آيـه ٢٠. چه تفـاوتى ب اين آب و
آبى كه حـزقيال به تـبعـيد شدگـان اعالم مى كرد وجـود دارد? امور آيه ٥ را عالمت گذارى كـنيد
ـانـان? (ر.ك به (١٤:٤٩-١٦). آيـا اين آيـات در مـورد كــسـانى است كه تـوبه مى كــنـنـد نـو ا
٢٢:٤٥) و يـا فقط به تـبـعـيد شـدگـان پـراكنـده و مـربوط مى شـود كه هـويت مـذهـبى و ملى را به

تازگى دوباره به دست آورده اند (ر.ك به ٥:٤٣-٧)? 

خانه دعا براى تمامى قوم ها (اشعياء ١:٥٦-٨)
اين الـهام االهى كتاب سوم اشعياء را مى گـشايد در واقع اهميت آن را جلوه مى دهد.
اين كـتاب كامـالً تعجت انـگيـز و حتى انـقالبى است. نبـى اعالم مى كنـد كه بيـگانگـانى كه توبه
ـوده بـاشـنــد جـاى خـود را در مـعـبـد دارنـد! عـيـسـا در حـالـى كه فـروشـنـدگـان را از مـعـبـد بـيـرون

مى كند اين آيه را ذكر مى كند. 

ائيد). اما كه قـوم اسرائيل شاهد است (تكرارهـايى را در آيات ١٠ و ١٣ شده است را مالحظه 
خداوند دقيقاً از چه كسى گله و شكايت مى كند?  

اسـتدالل نـبوتى كه وى به كـار مى برد در مـورد اعالم پيش از مـوعد آخريـن رويدادها است
يـعنى تقرب مظـفرانه كورش كه بارهـا در اش بابهاى ٤٠-٤٨ ذكر شـده است. اگر او توانسته در
اين مـورد نوبت كنـد به اين خاطرات كه خـودش نويـسنده آن مى بـاشد. او تاريخ قـوم اسرائيل

قـومـى كه خـودش جنـاتـشان مـى دهـد و نـيز تـاريـخ سايـر مـلـل حتـى بـابلـى هـا را بـازگو مـى كـند.
دفاعـيه هـيـجان انـگـيـز خدا را دقت بـكـنـيد نـشـان مى دهـد كه تـوجه خدايـان دروغـ نـسبت به

تبعيدشدگان كم نيست! 

٣ـ خروج تازه (١٤:٤٣-٢١)٣ـ خروج تازه (١٤:٤٣-٢١)
در واقع آيـات ١٤ و ١٥ يك پـارچگى ديـگـرى را تشـكـيل مى دهـند كه خـبـر بزرگى را اعالم
مى كـنـد يـعنـى انـتـقام از دشـمـن بابـلـى. اين آيـات تـوسط دو فـقـره از اظـهـارات خود خـدا احـاطه
شـده انــد بــبـيــنـيــد چــگـونه ايـن عـنــاوين مــخـتــلف مــفـهــوم واقــعى خـود را در اين خــبــر بـدست

مى آورند. 
آيـات ١٦ تا ٢١ يـادآور وقـايع مـتـعددى از خـروج هـسـتـند. كـلـمـات مـشخـصى را كه روايت
هــاى خـروج را تـداعى مى كـنــد به يـادآوريـد. چـرا در اين قــسـمت سـرنـوشت نــظـامـيـان مـصـرى
يـادآورى شده است (آيه ١٧)? چرا از تبعيدشدگان تـقاضا مى شود تا خروج گذشته را فراموش
كنـند? اين مـ را با مـ كوتـاهى كه در ارميـا ٣:٢٣-٧ آمده است مـقايـسه كنـيد. سـراجنام نقش
قـوم اسرائيل در اين مـيان چـيست? اين نـقش با چه كسـانى به شراكت گـذاشته شـده است? (البته

با توجه به مزاح نبى). 
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كه قربانى shoah شده باشند (به معنى مصيبت    و بال).

دو بيگانه نازاد 
در عهـد عـتيق كـتاب ارمـيـا در مورد يك نـفر كـوشى نـازاد صحـبت شـده است يعـنى از اهالى
حبـشه به نام عبد ملك كه مـستخدم دربار پادشاه صـدقيا بود. او ارميا را از سـياه چالى كه كاتبان
وى را در آجنـا انداخته بودند جنات داد. بايـد ارميا ١:٣٨-١٣ و نيز وعده ارميا ١٥:٣٩-١٨ را
دوباره بـخوانيـم نازاى حبـشى عهد جـديد همـان كسى است كه فيـليپس در راه غـزه با او مالقات

ايد (اع ٢٦:٨-٤٠). مى كند و اجنيل عيسا را به وى اعالم مى 
چگونه مى توان دريافت كه اين مثل در اجتماع مسيحيان نيز وارد شده است? 

اين جريان با كورنليوس يوزباشى چه ارتباطى مى يابد? (اع ١٠).

درها به سوى امت ها گشوده مى شوند 
ولى اش ١:٥٦-٧ مـربـوط به تـاريخ قـرن پـنـجم قـبل از مـيالد مى بـاشـد شـايـد هم عـكس
الـعـمـلى بـوده نـسـبـت به اصالحـات نـحـمـيـا? ايـن شـخص در بـ سـال هـاى ٤٤٠ و ٤٣٠ قـبل از

ايد. ميالد قصد داشته با طالق دادن زن هاى بيگانه هويت يهودى را احيا 
روايت كوتاه نحميا ٢٣:١٣-٢٧ را بخوانيد.

اشـعيـاء ٥٦ چه استـدالالتى بـرعلـيه اين اصالحات ادامه مـى دهد? بـايد به خـاطر داشت كه
كــتـاب «روت» نــيـز عــكس الــعـمــلى است نــسـبت بـه جـدا كــردن و بـيــرون رانــدن زنـان غــريـبه از
ان آورده بود (روت شوهران يهوديشان. جده داوود زنى چشم آبى بوده كه به خداى اسرائيل ا

 .(١٦:١-١٧

مطالعه م
آيـات ١-٢: ابـتـدا تـشـويـقى از سـوى نـبى: «عـدالت و راسـتى را به جـا آوريـد» سـپس وعـده
سـعادت ابدى كه در بـرگيـرنده تمـام انسـان ها است اما حتت چه شـرايطى? دو الـزام موجود (از

نظر مذهبى و اخالقى) و نيز بازى كلمات را در مورد كلمه «حفظ كردن» يادداشت كنيد. 
در آيه ٣: دو تن از شـخصيت ها حرف مى زنند وجه اشتراك ايشان چيست? جواب گزنده
اين سـئوال در حـزقـيـال ٩:٤٤ يـافت مى شود (الـبـته اين جـواب به صـورت گـستـرده تـر در كـتاب
تثـنـيه ١:٢٣-٩) مى بـاشـد. توجه داشـته بـاشـيد كـه منـظـور از غـريبـان مـهـاجرانـى نيـسـتـند كه به

.(le nokri)بلكه غريبه هاى ره گذر هستند (le guer) درون قوم اسرائيل نفوذ كرده اند
آيـات ٤-٧: به اصطالحات مختلفى كه براى بيـان توبه و بازگشت به سوى خدا به كار رفته
است دقت كـنيـد. تـعادل بـ دو جـنـبه را مالحـظه كنـيـد: آئـ هاى مـذهـبى و تـعهـد شـخصى در
قبـال خدا. افراد نازاد خواهيد ديد كه اسمشـان حفظ شده است البته نه به واسطه داش جانش

بلـكه بر روى لـوحى سنگى نـامشـان نقش بسـته توسط يك نـوشته! (از نظـر ادبياتى «يك دست»
كه اشـاره اى مى كند). غريـبه ها اجازه خـواهند داشت تا در مـراسم قربانى شـركت كننده و در

نتيجه بركت و بخشش خدا را دريافت دارند درست مثل تمامى قوم اسرائيل. 
بعد از بازگشت از تبعيد رعايت سبت مختص يهوديان بود و به صورت عالمت شراكت در
وفــاى نـســبت به شــريــعت در آمــد. نــحـمــيــا به زحــمت مــردم را به اجـراى آن مــجــبــور كـرد (نح

.(١٥:١٣-٢٢
در اورشلـيم بنـاى يادبودى كه به يـاد ٦ ميـليون يـهودى شهـيد به شـهادت رسيـده توسط نازى
هــا بــر پــا شـده است «yad vashemå نــام دارد كه به زبــان عــبـرى يــعــنى: «يك دست و يك
نـام». اين اصطالحى است كه در مورد قسمت دوم آيه ٥ به كار رفته و مربوط به يهوديانى است
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عــيـســا زمـانـى كه فـروشــنـدگــان را از مــعـبــد بـيــرون مى كـنــد به ذكــر اش ٧:٥٦ مى پـردازد
(مـــر١٧:١١).اين عــمـل او به ويژه زكــريـــا ٢١:١٤ را آشــكـــار مى ســازد. در ســال ١٩٣٥ در
نزديـكى مـعبـد نـوشته اى به اين مـضـمون پـيدا شـد كه مـتعـلق به ٧٠ سـال پيش از آن بـود: «هيچ
بـيگانـه اى حق ندارد به درون صحن اول كه قـدس االقداس را احـاطه مى كنـد داخل شود. هر

كه در آن محل گرفته شود آگاه باشد كه پى آمد كارش مرگ خواهد بود». 
هم چـنـ داستـان دسـتـگـيـرى پـولس را نـيـز نـگـاه كـنـيـد (اع ٢٧:٢١-٣١). با وجـود اين در
همـان زمان امت ها جـذب مذهب قوم اسـرائيل شده بودنـد. اگر ختـنه مى شدند بـا قوم اسرائيل
ــان بـــودنــد «آن هــا كه يـك ديــگــر جـــور مى شــدنـــد: «تــرســنـــدگــان خــداونـــد» و يــا گــاهـى نــو ا
نزديك انـد». مسـيحـيـان ديگـر احتـياج به تـدارك مـحلى مـقدس مـاننـد معـبـد نداشـتنـد ولى بايـد با
تـمايـالتى كه به رانـدن افراد داشـته مـبـارزه مى كـردند چـرا كه اجنـيل بـراى هـمه امت هـا بود (مت

 .(١٩:٢٨
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