
 
 

 ۲۰ـ  ۱۸،  ۷میکا    زمان  گم شده انیدر جر

 
هیچ خدایی مانند تو نیست. تو گناه بندگانت  خداوندا، 

بازماندگان قومت را  آمرزی و تقصیراترا می
بخشی، و چون بر بندگانت رحمت و شفقت داری، می

دوباره بر ما   .مانیهمیشه خشمگین نمی برای
شوی. گناهان ما را در زیر قدمهایت مهربان می

به   .افکنیهمه را در اعماق دریا میکنی و پایمال می
ای که به قوم خود، یعنی فرزندان ابراهیم و  وعده

ای وفادار بوده و آنها را از محبّت ه یعقوب داد
 .سازیپایدارت برخوردار می

  

امیر ،  کرد ولی برای هرا می توان وطن قلم داد دارد. قطعا  اینجا  ن یک مکان کوچک در زاکسن حکم وطن را برای امیراال

یک روستای کوچک با فضای سبز زیاد و اسب ها و دیگرمناظر  حال این جایی که امیر هست خیلی هم قشنگ و درخیر. 

کوچک در  یروستا  کیکه او در خاطه داشت   یزیآن چ طبیعی هست ولی همه این ها هم چیزی را برای اوعوض نمی کند. 

سالگی در  ۲۶جایی که بزرگ شده و تا  در ذهن خودش به تهران برمی گردد ، همان  شه  امیرهمی حومه شهر تهران بود.

آن ثبت شده دارد زنگ می زند، مثل :  بوی  است. در ذهنش او همه آن چیزهای قشنگی که از تهران  در آنجا زندگی کرده

ا یاددش میاد که داشت شوهرش رو ر همفاط توی محل بازی می کردند، قرقرهای روی لب بچه هایی که نان تازه ، خنده ی

ست که امیر درسرش دارد و در زندگی روزمره هم با آن ها ا یی ا! این ها همه چیزهتبخار هساینقدر بی  می کوبید که چرا

، پدر امیر خیلی ذوق ماسالمت انتقال حکو زندگی می کند. وخاطرات بد هم با او همراه است ، زمانی که خمینی  امد، و با 

سال جنگ را برای ایران به همراه آورد ۸ ولی نتیجه این انقلب یک دیکتاتوری دینی وحشتناک بود که  و خوشحال بود. داشت

بود و خیلی زود امیرهم با دوستانش به جبهه مخالفان آخوندها پیوست. بعد   کودکستان یهشب خمینیبا ظلم  و ظلم شاه در مقایسه

  . شد و فریاد  اه و ناله مردم به هوا رفت و خیلی ها زندانی شد رشهری که آن همه خاطره زیبا در آن بود خشونت پلیس حاکمد

ن و شکنجه ها هنوز روح او را آزار می دهد. و او قادر به جدا دازن امیر هم یکی از آن زندانی ها بود که این خاطرات او از

 دید. حشره ممانند. یک بار او یک حشره در جوی کنار های می آن ها همیشه با او کردن این خاطرات از خودش نیست و

  داشت به همین هم روی یک برگ خودش را نگه داشته بود و داشت تلش می کرد که خودش را از آب نجات بدهد و برای

  و هر دو برای او ی سرش هم آسمانالا زیادی آب بود و ب یک محل نا معلوم رانده می شد. زیر پای این حشره یک مقدار

 او با خودش فکر که ، زندگی گذشته او مثل این !حشره است خطرناک بودند. امیر پیش خودش فکر کرد که چقدر شبیه این

 خیلی زیادی پیش آمده بود. و با خود اق هایاتفخانوادگی او ،  گی او و زندگیآب عمیق زیر پای این حشره است و در زند

 امیدی به نجات داشته باشه و تو هیچ اثری نمیتوانی بر جهت رگ بسته تا کور سویشگفت این حشره هم خودش را به این ب

ان جا که این برگ برود هم خودم کاری انجام دهم، و حرکت این برگ بزاری درست مثل من که نمی توانم برای آینده

 کنار هایم پناهندگان در یکیاستان تو ادامه خواهد داشت و دیگر هیچ! آن چیزی که امیردر مورد این حشره در آن جوی جاد

آنها اغلب   نیبنابراردند.  ربه کج ت انخشدر تریاسرائیلی ها   از روستاهای زاکسن فکر کرده بود درست مثل داستانی بود که

آنها   نیکردند که خدا آنها را فراموش کرده است. بنابرا یشود. بارها فکر م  یودهیب   شانیتجربه کنند که زندگ مجبور بودند

بزرگتز از  یلیگناه خ  ها ظر آنبه ن تواند دوباره ببخشد. یبزرگ است که خداوند هرگز نم قدرانشدند که گناه  یاغلب متقاعد م

 نینکرده است. ا رییمرسوم بود و هنوزهم تغ نطوری.       در گذشته اگم شده اند  آنها  دلیلبرای این  لطف خدا است ... و

 م،یکرونا مقابله کن ریبا در گ ا یو  میسو استفاده کن ستیز طیمح  ا یو  میکن یرا دنبال م یاسیس یانها یما جر ا یکند که آ ینم یفرق

افتد و با  یما انسان ها اتفاق م یکه برا هست یزیچ  نی.   و امیبچه ها قرار ده   یبزرگ بر دوشها  یاشتباه ها    شهیما هم

 زیکند و ما ن یما را دنبال م  شهیهم هست.  داستان ما همگناهان مشکلت  نیا م،یکن یازدواج و با خانواده و … هر جا که جمع

بود که خود خدا     نیو ا -اضافه شد    لیاسرائ یبه بن یگریمجازات د  .میکن یهمزمان در زمان حال هم زندگ ستیبا  یم

 یر دهد. و همه باید خودشان را بهسرنوشت خودش را تغییی  و اگر اینطور است کسی نمی تواند به تنها     کرد. یمجازات م

ان ! از خدا برمی گشتند و بی ایم یمان دار بودند و ا فرق ندارد ایا  سرنوشت بسپارند درست مثل همان حشره میان جوی اب.
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 خره برای ما جریمهالسوی او می رفتند! چه نیت خوب داشتند و چه نیت بد، می گفتند این برای خدا فرقی ندارد او ب باز به

تسلیم   سخن می گوید!و این را خدا اعلم می کند که شما   علیه این ایده ها و احتمالت  نبی میکا ز طریق می فرستد. خدا ا

را با  یادیز یمیقد ینه! خدا مجازات را دوست ندارد.  خدا لطف کرده است! اگرچه همه داستانها  . ستید سرنوشت نی

. خدا رحمت خواهد کرد و گناه دیگو یم نجا یرا در ا یدیکاماًل جد زیخدا چ  ، کنند یو گناه در خود حمل م نی، سنگ یگرفتار

 کند! بپرتا  قیعم یا یرا به در کند! آنها  یم مالیپا  شیپا ریرا ز

 

خیلی ساده بود که با اشاره انگشتش  قتی که بر سر آن جوی در زاکسن نشسته بود. و برای او و و این را امیر هم می دانست  

ک در نور خورشید بال هاش را خش ! تا زد به خاک عیسر دیرس یآن حشره به خشک یوقتبدهد و  آن حشره نا امید را نجات

نجات از همه چیز ما را داریم تا او  نیاز داریم. و ما به دست خدا نیاز الا ما نیز یک دستی را از ب واند پرواز کند! وکند و بت

جلب به خشکی رسانده بود. و او اجازه   تجربه کرده بود. در یک زمانی خدا او را از وسط دریای دهد! و این را امیر هم

انس دوباره خواندن انجیل و شناختن عیسی مسیح بود. و بعد از آن او توانست  د و آن شبه دست آور جدید داشته یک شانس

داستان زندگی اش را در دست خداوند بگذارد. و او  مید شود و تمامرا بر همه چیز ارجعیت دهد. و او توانست ا فرامین خدا

از جانب  میکا راتر از زمان، و این را ا و فگذشته ه یک راه کامل  جدید برود و این راهی است جدای آن داستان توانست به

او نمی خواهد این را ببیند که ما به سمت     ها گذارد. تن  نا جواب داده است که : خدا نمی خواهد کسی خودش را با گناه خدا

از  یر و دیگرام او می خواهد همه را نجات دهد درست مثل  . است  می رویم تا نابود شویم و او واقعا  با ما رحیم این راه

او  مرگ را به دوش کشید تا ما از آن طریق بتوانیم زنده بمانیم. و وسط دریا به ساحل اطمینان برساند. او از طریق عیسی

در ما هست به   تمام چیزهای بدی که د.در عیسی قرار می گیر را تمام گناهان ما را از طریق عیسی به دوش کشید و ما 

. و این طبیعی است که است پس من می دانم که به ساحل اطمینان اجازه دارم ین را خدا تأیید کرده. و چون ازدیبیرون می ر

و هنوز مقصرهستم، ولی با تمام این وجود من  بر تن دارم که من هنوز زخم  شم، معلومبا  من داستان زندگی خودم را داشته

بیرون میاورد و نجات می دهد. او به من   که مرا از چاه های عمیقبرگردم. و اوست  سوی خدای زنده به اجازه دارم همیشه 

 دهد! امین می جدیدشانس 


