
 ایاز ارم یامبرینگاه  پ

 ۱۱ـ  ۱،  ۲۰ارمیا 

از من نیرومندتر   خداوندا، تو مرا فریفتی، و فریفته شدم؛

و هر کس  ام،تمامی روز مضحکه شده .بودی، و غالب آمدی

گشایم، زیرا هرگاه زبان به سخن می8  .گیردبه ریشخندم می

 «!خشونت و ویرانی»کنم که: و ندا می  دهم،فریاد سر می

و تمسخر مایۀ رسوایی  زیرا کالم خداوند برایم تمامی روز

و  ذکری از او نخواهم کرد،»ولی اگر بگویم، 9 .شده است

آنگاه در دلم همچون آتشی  ،«دیگر به نامش سخن نخواهم گفت

و از نگاه داشتنش  محبوس در استخوانهایم، گردد،سوزان می

 .م داشتتوان خوددارِی بیشتر نخواه در درونم خسته شده،

شکایت » :گوینددوستان نزدیکم جملگی می !و وحشت استاز هر س رسد؛زمزمۀ بسیار به گوشم می10

 .کشندو افتادن مرا انتظار می «!کنید! بیایید از او شکایت کنیم

اما 11 «!و انتقام خویش از او خواهیم ستاند آنگاه بر او چیره خواهیم شد، شاید فریفته شود،»گویند: می

 .گانم خواهند لغزید و غالب نخواهند آمدپس آزاردهند جنگاوری َمهیب با من است؛ ند همچونخداو

شان هرگز فراموش و رسوایی ابدی غایت سرافکنده خواهند شد، زیرا که کامیاب نخواهند گردید؛به

 .نخواهد گشت

 

درد  بود. او  اریبس بدنشعضو هر ر ددراز کرد.   خود را ها  یبلند شد و دست ها و پا یبه آرام ایارم

آزاد بود. در  گریبار د کیچشمک زد. او  دیخورش بهرفت. او   رونیاز اتاق    ب ریمرد پ کیمانند 

خدمت  کهدانست  یکودک، او م کیبه عنوان  یکودک، خدا او را فرا خواند. حت کیگذشته به عنوان 

احساس کرد  د کند. و دوباره و دوباره اوع. خدا مجبور بود او را متقاستین   خدا آسان ندهیبه عنوان  نما

 نیمثل آخربرای از خدا گرفت.      یمشکل ۀوظیف ای. ارمکندرا انتخاب  گریحرفه د کی دیکه او با

 یپا شیپرا  گلدان گل شد د. او مجبور هکل قوم آنجام د شی: او مجبور شد کار احمقانه پدینیحادثه را بب

 کننده رمتر جکامال  د،یبگو دیکه او با یزیضرر بود. چ ینسبتا بوز هن نی.   اما اکندا  قوم  داغان ه

خواهند   رانیبه خاطر گناهانش  و  نگلدا کیکه آنها مانند  دیبه تمام مردم  بگو دیبا نیبود. او همچن

 دخواهننرا قبول  یامیپ نیرا بشنود؟ و روشن شد که مردم چن ییخبرها نیدوست دارد چن ی. چه کسشد

نشان  ر،یچشمگ امیپ نیا قیکند. خداوند از طر لیرا تکم فهیوظ نیمجبور شد ا ایحال، ارم نی. با اکرد

فرزندان  یحت  . ندکرد یبت پرست هابود. آن هدر راه اشتبا انیلیاسرائ اشتباه بودند.در داد که مردم  کامال 

خدا آن  مردم را از  راچ ای؟ ندادکرده اند . اما چرا خدا آنها را خودش هشدار  یبت قربان خود   را به آن

گلدان را  ایارم ی.   وقتدهدآنجام  را اهکار نیهمه اباید و  را مجبور کرد ای.  اما اکنون خدا ارمبردن نیب

شود. آنها گفتند:  یم گشادکه  چشمانشان از تعجب  دیو او هم د شدقوم  باز  یکه لب ها  دی,  د تنداخا

. دیو آن را انجام داد دیرا گفت نیشما ا رای.  زبردید نیب از ی را. شما حق زندگمی گیردما   شما را 

جدا شد. باز هم  همخورده و از  چیبلوک گذاشته شد و تمام بدنش پ کیبود. در  هسپس او تحت شکنج

؟ به خواهید کرد د را موقفب خبر نیپخش چن  تیشما در نها ایآ " مجددا سرپرست او را صدا کرد:

 یو م ستندیکه آنها  احمق ن لیدل نیند.   چرا؟ فقط به اثروتمند هستهمه آنها   دیهمکاران خود نگاه کن

 گرانید ،یطیشرا نیدر چنبود,   شهیهمانطور که هم "از خدا  را منتشر کنند. یخوش امیپ  کیتوانند 

 یدرد را تحمل بکند. وقت توانستینم گریهوش بود. او د یکردند.  سپس او ب مسخره را او هم آمدند، 

سوزش اما در کنار  به دست آورد. یگریوباره ازاد بود. او به نور آمد.  او شانس د، دشد داریب

از او را اند تو یم ی؟ چه کسکندبا او صحبت  دیبا یدرد، قلبش درد داشت. چه کس ناواستخو  تالعص

 اخدا رحرف  گریبود. د زیدادن به همه چ انیاو پا یآرزو نیقتری؟ عمدهدخواهد  یخود تسل یبدبخت

خود را در صلح  یبکند و بدون استرس زندگ یزندگ یاو هم آرزو کرد که مثل انسان عاد .گفت دخواهن

 نواشگوش  شهیهمبود که  ی... البته کس ؟ی. اما چه کسدیبگو یخواست به کس یدارد. او مو آرام نگه 

و ناله کرد و او را  اریزو  هی. او گرختیخود خدا بود و قبل از خدا، تمام قلبش را ر نیداشته باشد. ا



به  دیکردند؟ چرا کالم خدا فقط با کدوستانش او را تر یعذاب کرد؟ چرا حت را او متهم کرد. چرا خدا 

خداوند صحبت  ا،یمکالمه ارم   ولدر ط بکند؟ را کار نیا یگریکه  د ستیممکن ن ایاو ضربه بزند؟ آ

 دیشود. کلمات او مانند آتش ناپد یمتوقف نم ایسوختن از قلب ارم ینکرد.  او پاسخ نداشت..  تنها کلمه 

دوباره و دوباره. او اخبار بد را دوباره پخش خواهد کرد. او  می زندشوند. و او دوباره حرف  یم

که کلمه  ی.  هنگامستیاست. مطمئنا آسان ن امبریپ یراب  ی, راهیراه نیدوباره شکنجه خواهد شد. چن

در طول قرن ها  یوجود ندارد. حت ضعیف یشود، سازش ها یو گناه مواجه م یانسان تیخدا با وضع

این خدا مجبور است   به  ایآ .میکن یهمدرد  ایارامبا خشم  میتوان یما م ،یفرهنگ یو فراتر از کوه ها

از هر کس  شتریب یادیرنج   ز  ندو خداشناسها  مجبور امبریبله، پرحمانه برخورد کند؟  بی  اندازه 

بتواند   ایکه   ارم داداجازه ن تایخداوند نها ایاست. آ یخشم فراقت نیکنار ا . و درتجربه بکنند یگرید

دهد کلمه خود را  یفقط اجازه م اودر عوض،  ستین یسوال پاسخ نیداشته باشد. پاسخ خدا به ا آرامش

پسر   نیگران تر   یاو حت  .فرستد ندوباره  نپیامبرا. در عوض، او دیاوریدوباره و دوباره و دوباره ب

پرسد.  .... اما راه  یاز خدا م یسیفنجان را از من بردار" ع نی. "پدر اجازه ده تا استدفر خود را  گانهی

 ی. او ممینگاه کن ایبه قلب ارم دییای؟  بافتاداتفاق ناگوار نیچرا ا رساند. یم انیبه پا مستقیمخدا به طور 

دارد  مانیبه خدا ا ای....... ارم شود یکند و سپس ناگهان روشن م یکند، دعا م یم تیپرسد، او شکا

گسترش   انگرید انیرا در م یخواهد تئور یمتفاوت بود. او نم اریبس یندروغ یاپیام برهاز  ایارم

 دیبکند. آنچه که او با نیمخودش را تا یخوب را منتشر کند، تا حساب بانک امیپ کیخواهد  یدهد. او نم

 کلمه خدا است. دیبگو دیتقاد دارد. آنچه او باداند و به آن اع یاو م ست،ین شخود ینظر شخص دیبگو

   دمیباشخوب چه آن در مورد  هااست! در آلمان انسانالزم کلمه از دهان خدا دوباره  نیااوه، چقدر 

کل جهان باشد.    ینور برا کی دیبا سایکل م؟یکن دایرا پ نمایا میتوان یکنند اما کجا م یصحبت م اریبس

مجرمان از  رایپنهان شود ز دیبا سایافتاد؟ خود کل یست. و چه اتفاقخوا یسیاست که ع یزیهمان چ نیا

بهتر از   چیافراد ه نیشوند. ا یدر اعمال بد گرفتار م سایاز کل ی. و مردان روحانندیآ یم سایکل انیم

کند  یاستفاده م سو که به اصطالح   کشور خداست، از مذهب رانی. در استندین گرید تکارانیاجن یهمه

 یکنند که همگ یامام صحبت م 12در مورد  فقطگفتن کالم خدا،  یستم کند. و مالها، به جا دم مربه تا 

 مانده است؟ یدا باقبه خ مانیخداوند کجا است؟ و باالتر از همه، کجا ا امیستند. پافراد گناهکار مثل ما ه
 ندیگو یم یروند. برخ ینم نیاراده خداوند هستند، امروز از ب هیکالم خداوند و عل هیکه عل یصداهائ

 هفاید یکه آن را ب ندیگو یم گرانی. دردیگ یمورد آزار قرار م یاسیابزار س کیکه خدا فقط به عنوان 

. ما هم آ اغلب دییآ یم مابلند  از قلب  یصدا نیشتریب دیوجه اعتقاد ندارند. شا چیمردم به ه رایاست، ز

توانست از  ایارم.  دمی کننرا ترک  سایا کامال کلاز م یاری.     و   بسمیکالم خدا را  دوست ندار

 2آورد. بعدا، در  مانیاو به خدا ا رای.. زادامه دهد. چرا . میموضع خود در بلوک و در رنج و درد عظ

همه  میکنمی صحبت  ن،یما باور داریم. بنابرا»را نقل مي کند و مي گوید:  116ر قرنتیان، پولس مزمو

انجمن  کیکه ما فقط  می. ما معتقداست «مانیا»کلمه  کی ریز میده یانجام م نجایکه ما در ا ییزهایچ

اده را نیکه خدا با ماست و ا میقرار دهد. ما معتقد یآن را مورد بحث و بررس ای نیکه بتواند ا میستین

راه خود را از  فشیو بدن ضع عضالت سوزش  با  ایکه ارم یهنگام مقدس او است و نه اراده مان.

 یچه خواهد  اتفاق ندیتواند بب یو کالم خدا را در قلبش سوزاند، چشم او باز شد. او مزندان خارج کرد 

 هیعل یقهرمان قو کیبه عنوان که خدا  دیباشد. او همچنان د دیچه با ندیتواند بب یم نید. او همچنافت یم

درمتن  داشت. انمیو ادید  یرا م نیبرنده خواهد شد. او ا تیکند و در نها یها عمل م یعدالت یتمام ب

مشغول شخم زدن باشد  کهیکس»: دیگو یا  به ما م یسی,  عدیبه خطر دار یهفتگ  نیکتاب مقدس که  ا

کار را نکرده  نیا اهیارم« خدا خدمت كند. یپادشاه یآن را ندارد كه برا اقتیو به عقب نگاه كند ل

ما امروز  ندهیگذشته و آ نی.  بدیجلو د . و بهدیاست. او معتقد بود و راه خدا را فراتر از سرنوشت خود د

و  نجایکه در ا ییزهای، وعده خداست. همه چاز آن شیاست. پ ی. پشت سر ما کار بزرگمیا ستادهیا

. و قدرت میخواه یم یجهت ما قدرت زندگ نیشود. از ا دهید هیزاو نیاز ا دیافتد با یاکنون اتفاق م

 .نی. آممیهم  داشته باش مانیا

 


