
  

  خواهران و برادران عزيز ،

سال قبل ،  100دهد. حدود  یسوق م الديقبل از م 627ما را به سال  کشنبهي نيمتن خطبه ا
کشور  کيبه  زين هوداي یجنوب یفتح شده بود. پادشاه انيتوسط آشور لياسرائ یشمال یپادشاه

قدرت  حاکم بودند. ميشده بود ، اما حداقل فرزندان داوود هنوز هم بر اورشل ليپرشور آشور تبد
 شيدر حال افزا یبابل به آرام قدرت که یقرن ششم رو به زوال است ، در حال ٢٠آشور در دهه 

  است.

شود.  یخوانده م امبري، به عنوان پ شيخانواده کش کياز  ی، جوان اي، ارم یاسيس طيشرا نيدر ا
  او در فصل اول كتاب خود آنچه را كه در آن زمان تجربه كرده بود شرح مي دهد.

  ١٠تا  ۴آيات  ١باب  ارمياروخوانی 

توراشناختم  صورت بندم کمقبل از آنکه تو را در ش ۵پس کالم خداوند بر من نازل شده، گفت:  ۴
آه ای «پس گفتم:  ۶ها قرار دادم. و قبل ازبيرون آمدنت ازرحم توراتقديس نمودم و تو را نبی امت 

من  مگو«اماخداوند مرا گفت:  ٧» دانم چونکه طفل هستم.يخداوند يهوه اينک من تکلم کردن را نم
ی رفت و بهر چه تورا امر فرمايم تکلم خواهاهی طفل هستم، زيرا هرجايی که تو را بفرستم خو

آنگاه  ٩» هستم و تورا رهايی خواهم داد.گويد: من با تو ی از ايشان مترس زيرا خداوند م ٨نمود. 
اينک کالم خود را «به من گفت:  خداوند دست خود را دراز کرده، دهان مرا لمس کرد و خداوند

ی مبعوث کردم تا از ريشه برکن مالک امت ها و مبدان که تو را امروز بر  ١٠در دهان تو نهادم. 
  ی.يی و غرس کنو خراب نمايی و بنا نمای و منهدم سازی و هالک کن

من تو رو از هم جدا  .شناختمرا می تورا در رحم آماده کنم،  توقبل از اينکه  :گويدمی ارميا خدا به
 یخدا برا. تبديل کردم ی يا جماعتیبه ملت ابه دنيا بيای تو ر رتکردم و قبل از اين که تو از ماد

 .کرده و نشردهدکالم خدا را پخش  یعنياست ،  امبريپ کيدارد: او  فهي، وظ تيمأمور کي ايارم
کالم خدا را نه  ديبا ايطرف ، که ارم کيذکر است: از  انيکه شا نميب یدو نکته را م نجايمن در ا
 لياگر خدا قوم خود را اسرائ یاعالم کند. حت زياقوام ن ريسا یمردم خود ، بلکه برا یتنها برا

   برد. یقوم خود م خيدهد ، بلکه آنها را به تار یاقوام را از دست نم گريباشد ، د دهيبرگز

 اريبس و وظيفه کار نيا یرا برا اياست که خداوند ارم نيدانم ا یکه من قابل توجه م گرينکته د
قبل از تصور  یحتوخود ، بله  یخاک یقبل از شروع زندگ یعنيدر نظر گرفته است ،  یطوالن

نکرده است ، از آنجا که  ريياست که از آن زمان به بعد واقعاً تغ یزيچ نياو. و من معتقدم که ا
ما را  اوفرستد ، بلکه  ینم بيهوده به خوانده شد: من معتقدم که خدا  ما را  امبريبه عنوان پ ايارم



 نجايکه قرار است در ا ميدار یزندگ فهيوظ کياز ما حداقل  کيفرستد. هر  یم به زمين به همه
   .ميانجام ده

زود به  اي ريدارم که د نيقي. اما  ميکنینم افتيدر روشنرا به طور واضح و  نيا شهيما , ما همحت
,  ميکنیم یزندگ کي یکه برا یبا کار که  ميشانس هستخوش ی, وقت ی. گاه ديآنجا خواهد رس

،  ردک و عوض حرفه را ابداع نينبود که لوتر مفهوم ا یگريد زيچ چيه یبرا نياباشد. همزمان 
اوقات افراد  ی. بعضستين نطوريا شهي. اما همکرد یخود حمل م یحرفه را به خود نيکه عمالً ا

،  ستيمن ن یخواستگار نيبدانند مشغول كار در حرفه خود هستند: در واقع ا نكهيمدتها قبل از ا
وباره شروع د توانمیم اياست : آ نيو بعد سوال ا كامالً متفاوت انجام دهم. یركا ديدر واقع من با

صحيحح است درست و احساس ميکنم برای من  را که یرا ترک کنم و کار ی امشغل تيکنم , امن
 که ستميخوب ن یبه اندازه کاف درست انجام دهم؟  ياکار را  نيکه نتوانم ا ترسمیم اي ؟انجام دهم

  ؟ شروع کنم بخواهم

جوان بود. او به خدا پاسخ داد: "من در موعظه  یليخ نيست بلکه ريپ یليخ احساس کرد ايارم
توانم او را بشنوم که فکر  یکلمه م یواقع ی، اما من به معنا ديگو یآن را نم اي!" ارمستميخوب ن

کار را بهتر از من انجام  نيکه بتواند ا یباشد. کس یگريکند: بگذار خدا به دنبال شخص د یم
ً يو ترج رتريپ یدهد. کس  یگوش م یبه کس یچه کس. محترم تر است که مردم به آن گوش دهند حا

  . باشددهد که هنوز به اندازه من جوان 

که آنچه  ديجوان هستم!" و شما خوشحال هست یلي: "من خديياعتراض را رد کرد: نگو نياما خدا ا
توانم! نگو:  یهستم! نگو: نم ريپ یلي: من خديي: نگوديريگفت را در نظر بگ یشما م یرا خدا برا
آن وقت ندارم!  یکار را انجام دهد! نگو: من برا نيبهتر از من ا یليتواند خ یم یگريشخص د

  . آن شجاعت ندارم ی: من برادييندارم! نگو يیروين چيآن ه ی: من براديينگو

و  تو را فرستاده ام که من  یبه آنجا برو ديبا توکرد:  دييتأ ايارم یخود را برا فهيخدا مجدداً وظ
 یحت یکار هست نيا یفرد مناسب برا تو یکنم. ول یدهم موعظه م یدستور م تو هر آنچه را به

من ،  رايز ، ستيبه ترس ن یازي: نیدر حال حاضر آن را انجام ده  یتوان یم  یکن یاگر فکر نم
دهد ، به او اعتماد دارد  یم ايارم ای به فهيخدا وظ .خواهم دادخدا ، با شما هستم و شما را نجات 

کار تنها  نيدهد که او را با ا یبه او قول م نيدهد ،اما همچنمی انجام  ی را که انتظار داردکه کار
انجام کار خود  یبرا ايکه ارم يی، خداوند او را به مهارت ها و استعدادها نينگذارد. عالوه بر ا

 یعنيبه او داد ،  شيرا مدتها پ و وظيفه کار نيا: او ميبگو ديبا ديشا اي کند. ی، مجهز م اردد ازين
 ايندر خداوند،  نيعالوه بر ا کرد. نييتع ژهيکار و نيا یو او را برا دياو را در رحم آفر یوقت

گذارد به عنوان  یم ايدهان ارم یدهد: خداوند دست خود را بر رو یم ايبه ارمنشانه هايی راه 
  بگذارد. امبريدهان پخواهد سخنان خود را در  یکه م یعالمت



من را  یساده باشد. اگر خدا کار زندگ اريبس ديبا زيهمه چ که فکر کند ، یسپس ، ممکن است کس
دهد که در  یکند و سپس قول م یدارم مجهز م ازيدهد ، مرا به هر آنچه که ن می به من نشان

  .افتد  یمدر آنجا  یکودک باشد ، درست است؟ چه اتفاق یباز ديبا هيکنار من باشد ، پس بق

خوب  زيبرود ، پس همه چ شيتواند پ یدر واقع نم زيچ چي: پس هميخواهم به شما بگو یاکنون م
شما در نظر  یرا که خدا برا یا فهيوظ یافتد که وقت یاتفاق م زين نگونهيخواهد بود! و غالباً ا

تحقق  یبرااغلب اما نه هميشه و  ديکن یو احساس درست م یو خوب یگرفته است احساس راحت
   برد. یخود رنج م یامبريکه او غالباً از پ ميدان یم ینب اي. ما از ارماستکرده  نييتع راهی را  آن

از جا ها قرار داده ام تا  یروز شما را بر قومها و پادشاه ني، من ا ديگو یبنگر خداوند به او م
 امبراني. خدا به ندرت پیو کاشت کن بسازی بکاری وو  ی، نابود و هالک شو خراب کنیو بکنی 

 یم برود شيپ ديهمانطور که با زيهمه چ یخوب است. وقت زيهمه چ یفرستد وقت یم    خود را 
که  یکسان یناراحت کننده برا یها اميخود را با پ امبرانيقاعده ، او پ کيبه عنوان  رود.

آنچه  ازجا کندندهد ،  ین از توقف نشان مفرستد ، به آنها نشا یآن را بر عهده دارند م تيمسئول
 یکند و برا یرا خراب م یآنچه اشتباه است ، نابود کردن آنچه زندگ از ريشه کندناست ،  دهيپوس
 بسازد با اميد باز هم تواندیم است که او تنها پس از آن. است یبد زيچ ردنبردن خراب ک نياز ب

دوست  نيشوند و بنابرا دهيدوست ندارند شن هااميپ نيخوب رشد کند . اما ا یزهايو چ  اهيگ و
گفتن وجود  یبهتر برا یليخ یزهايبا چ امبرانيپ ديگر که یندارند باور شوند . به خصوص وقت

کنند او را  یم یدر زادگاهش مردم سع تحمل کند . ديبا ارميااست که  یزيچ نيترکم نيدارند . ا
کند که کل کشور با او  یاحساس م ايکنند. ارم به قتل تهديد کنند او را مرتب یم یسعو بکشند 

 فهيکند از خدا و وظ یم یاو سع .بود امدهين ايبه دن کاشکند که  یآرزو م یمخالف است و حت
 یا جهيهم نت نيادامه گفتن کالم خدا سکوت کند ، اما ا یبه جا یو به سادگ رديخود فاصله بگ

. او ردياو آتش وجود دارد تا نتواند آن را بگ ی، چون در قلب و استخوان ها ديگو یم ايندارد. ارم
ً ي: "من تقرديگو یم  یخوانده م یبه عنوان اثر زندگ یزندگ ثر). ا٩-٢٠ارميا رفتم" ( یم اياز دن با

آن ،  رفتنيپس از پذ و همينطور ، ديآن را بر عهده دار تيخود مسئول یشما با زندگ رايشود ز
ً يدق نيبار گفت و ا کي یشخص ، آنچه او  انيکند. در پا یتجربه م اياست که ارم یزيهمان چ قا

به مصر  ايو خود ارم شوند یالمقدس و معبد نابود م تيشود: ب یکرد ، محقق م یم ینيب شيپ
   شود. یم کشيده

ً ياحتماالً دق اوست.  بيانيه از یرنج او بخش يی. گوستيخواسته است ن امبريکه پ یتيرضا قا
 یدهد رنج م یاز آنچه مردمش انجام م زيبرد ، خدا ن یاز کار خود رنج م ايهمانطور که ارم

خود بود ، با او رنج برد و او را رها نکرد. آن  امبريهمه با پ نيدارم که خدا در ا نيقيبرد. و من 
كه فراتر از خود اجازه داده است  زيرا به حد خود رسانده است و گاه فراتر از آن ، اما به آن ن

  رشد كند.



اگر همه کارها را درست انجام  یکند ، حت ینم غياوقات خداوند درد و رنج را از ما در یبعض
بعداً  باعث  ديشا .ميرا که به ما کرده است انجام ده يیو کارها مياو قدم بردار ی، در راهها ميده

 نيرا که در ا يیزهايکه خداوند همه چ ، ميو اعتماد کن ميفکر کن ايخاطر ما بشود که به ارم یتسال
ما فراهم آورده است از ما انتظار  یبرا را حتی از زمانی که در رحم بوديم  ميالزم دار یزندگ

 .ميدارد که با آنها رشد کن

 

  نيآم

  

  

  


