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«  

هر روز   آنها   !گوید: »صدای خود را بلند کن و فریاد بزن! به قوم من اسرائیل بگو، دربارهٔ گناهانشان به آنها بگوخداوند می 

خواهند،  گویند از من قوانین عادالنه می الیم مرا بدانند. آنها می تع گویند که مشتاقند راهها و آیند، و می برای عبادت به نزد من می 

پرسند: »اگر خداوند توّجهی ندارد، چرا ما باید روزه بگیریم؟ اگر او اعتنایی  مردم می 3 «.پرستش خدای خود خشنود هستند واز 

به  گیرید،که روزه میت که شما در همان وقتی گوید: »حقیقت این اسبه آنها می  خداوند  «ندارد، چرا ما باید بدون غذا زندگی کنیم؟

روزهٔ شما، شما را پرخاشگر ساخته و همیشه در جنگ و جدال هستید.  4 .کنیدباشید و به کارگران خود ستم می فکر منافع خود می 

را رنجور و   گیرید، بدن خود شما روزه می وقتی5 شود من به دعای شما گوش کنم؟کنید، این نوع روزه باعث می آیا فکر می 

آیا این است   .گسترانیدکنید، و بستر خود را بر پالس و خاکستر میدر برابر باد، َخم می   های علف صحراسرهای خود را مثل پره 

پسندم این است: زنجیرهای که من میای  روزه»6 روزه خشنودم؟ کنید من از این نوعنامید؟ آیا فکر می آنچه را که شما روزه می 

را در غذای خود سهیم کنید، و دِر   گرسنگان7 .عدالتی را بگسلید، و بگذارید ستمدیدگان آزاد شوندیوغهای بی ستمکاری و 

از کمک کردن به    که چیزی برای پوشیدن ندارند، لباس بدهید وخانمانان باز کنید. به کسانی بی  های خود را به روی فقیران وخانه

شفا   حمت من مثل خورشید صبحگاهی بر تو خواهد درخشید، و زخمهای تو زودآن صورت، ر  در »8 .اقوام خود دریغ نکنید 

وقتی  9 .حضور من تو را از هر جهت حمایت خواهد کرد  خواهند یافت. من همیشه با تو خواهم بود و تو را نجات خواهم داد، و 

ستمگری، رفتار ناشایست و گفتار زشت  اگر به »  .دهم دعا کنید به شما پاسخ خواهم داد، و وقتی مرا بخوانید به شما جواب می

    خود خاتمه دهید؛ 

 
  یسوال را م نیکه ا یافراد شتر یب رند؟یگ یچگونه روزه م  انیحیمس ای ؟ موریبخروزه   یدر ط  را یز یچه چم هستیمجاز ما  "

ً یدق   توانم یمن نم رایز  وندش دی احتماالً ناامپرسند  . خود  میبنوش ای   میدر طول روزه   بخور  دیرا نبا یز یچه چ دهم  دستور  قا

  یانتقاد کرد. او گفت: کس یاز روزه دار  یحت یسی، ع امبران یمانند پ. نداد دستور    وزهر  در مورد  حیمس یسیپروردگار ما ع

  ی دعا م    اد یو ز   رمیگ یم هروز  ی، وقت گر ی . . به عبارت دکند  می تتجار   با خدا ر انگابگیرد که روزه  نوع نیبه ا    دتوان ینم

متعال   یخدا م یتوان یما نم رایفکر اساساً اشتباه است ، ز  نیمن را برکت دهد؟ ا باید  متقابالً باشم که خدا  مطمئن توانم ی مکنم ؛ ... 

    لیاسرائ یبن نیدر ب دیخود بخر  کین یکارها قیخدا را از طر  دیکه شما با دهی ا نی. امیکن یدار یخود خر  کیعمل ن قیرا از طر 

 نیداد ، چن لیبازگشت به اسرائی را آزاد کرد و به آنها اجازه  لیاسرائ  یبن یرانیگسترده بود: پس از آنکه کوروش پادشاه ا

شهر  یآسان نبود. بازساز  م یبازگشت به اورشل رایز  ددهن رشوه  یکخدا را با عمل ن خواستندکه آنها می  وجود داشت ز ین یزمان

ماند ، آنها   جهینت یکار ب نیا یآنها باشد. وقت کنار گرفتند تا خدا در  یم یشتر یب ی روزه لیاسرائ یبن نیدشوار بود و بنابر ا ار یبس

.  م یگفتند: "همه کارها را درست انجام داد یبرخ ی" حت؟چه کار اشتباهی را انجام داده بودیم   : "بپرسندخواستند از خدا  یم

به مراسم عبادت   نها  آمد.  آمی    درستهمه چیز مردم ظر ن به  . "مریبد دا نقدر یا طیما شراخدا باشد که  ر یتقص نیا دیبا نیبنابرا

نها بیشتر آخدا را صدا می کردند. ولی هرچه  روز  هر نها دعا می کردند و روزه می گرفتند و قربانی می دادند و  آمی رفتند 

می  نخوب پیش  چندان نها توجه می کرد و همه چیز آمراسم عبادت انجام می دادند و یا بیشتر دعا می کردند خداوند کمتر به 

ن یک دوران  آگفتند .   اعمالی انجام دادند و به هم ناسزا  گرانیدودی ها بر ضد رفت. و حتی اوضاع خیلی  بدتر هم شد زیرا یه

را ازار و اذیت می   ان ولی در عوض همنوع خودش ندو دعا می خواند  ندبه مراسم عبادت می رفتها دم  آخیلی بدی بود زیرا 

 همسایهی غذا      دیگر   ا دستو ب آوردند می  خدا  ی  ار بقربانی   دستیک   با    از محبت کردن چیزی نمی دانستند و   نها آ. ندکرد

 ند. و این اصال غیر قابل قبول است. یدبیرون می کش او را از دهن

 

https://www.loghatnameh.de/index.xhtml?wordText=%D8%B1%D8%B4%D9%88%D9%87+%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86&id=5425
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تواند با   ینم یبزند. کس اد یموارد فر  نیهمه ا  هیبلند عل یمجبور بود با صدا ای! و اشعندکمی نحوه کار عمل ن آنارتباط با خدا  با  

. خدا  ردجبران ک  شتر یب یدعا با و شتر یب اوانفر  ی با روزه توان ینم کند را یخود م هیکه شخص با همسا یخدا معامله کند. بد

شود. بارها و   یم دایپ تر عشق کم شده است   کیما تار   یایدن  چون کهخواند.  یفرا م را ما و لیمردم اسرائ    ایاشع قیاز طر 

ً یکه مردم دق مینیب یبارها م خود   هیقبل از ما انجام دادند. آنها نان را از دهان همسا لیاسرائ ینکنند که ب ی را م یهمان کار  قا

       توانند همه یروزه و دعا م یکنند که با کم یفکر م نی. و سپس آنها همچنکنندپر خودشان شکم  نند تا بتوا دنکش یم  رونیب

    بزنم: یمثال دیرا برطرف کنند.   بگذار  خودشان یها گناه

اینکه    لیو به دل شان دیتعمق از طریاز آنها  ی.   برخدادند تعمیدو در خواست  آمادند مان  سایبه کل یادیز  گذشته افراد یسالها یط

حق اقامت را بدست آوردند ،   ق یطر  نیکه از ا یاز کسان یحق اقامت در آلمان گرفتند. و برخ ،انجام دادند  سایدر کل   تیفعال

: آنها از خدا استفاده کردند تا  می توان گفت یافراد نیرا ترک کردند. در مورد چن سایکل  اقامتزود پس از حق   یلیخ ای بالفاصله 

که   یکسان  یبرا ، اثبات اعتبار  ند یآ ینم سایبه کل گر یافراد د   نیداشته باشند. اما از آنجا که ادر آلمان  یخوب ی بتوانند ، زندگ

  ی کنند ، رد م یکه امروز درخواست حق اقامت م یاز کسان یار یشود. بس یکنند دشوارتر م ی خواست م در    اقامتحق  امروز 

  یبرا یحق نیکه چن یتوان گفت افراد قبل یم نیهستند. بنابرا یحیاعتقاد ندارد که آنها واقعاً مس گر یاداره فدرال د رایشوند ز 

نان را از دهان برادران و خواهرانشان  خدا فریب کردند بلکه  و   لفدرااداره نه تنها طریق از این و   کرده بودند  افتیاقامت در 

   شناخته است ،   تیعمل را به رسم نیشود. از آنجا که دفتر فدرال ا یبدتر م ط رایش شکم خودشان را پر کنند. اما تاند دیکش رونیب

    سایآنها در کل  تیتا فعال شوند می به دفتر فدرال دعوت   هدوبار   ،ند کرده بود افتیدر   را که در گذشته حق اقامت خود یکسان

است   نیتعجب ا ی. و سپس جار یخ ای کند  ی بود هنوز هم صدق م شیپ لسا۳ که در  موردی ای آ  که شود یو بررس  شود امتحان

.   وو  بروند و دعا کنند سایبه کل خواهند هر روز  یبودند ، ناگهان دوباره  م ناپدید سایکل در سال  ۳ در طی  افراد ، که نیکه ا

  یاز زندگ  ییخواهد. خدا فقط بخشها ینم یمدت یگذارد: خدا قلب ما را فقط برا یم ر یو همه ما تأث یافراد نیبر چن ایسخنان اشع

. او  خواهد یمرا ما  یتمام زندگخدا  ،   می خوب جلوه كن گرانیخواهد تا در نظر د یما را نم یاو فقط دعاها -خواهد  یما را نم

بدان   نی. اکردمی درباره آن صحبت   ایاست که اشع یهمان عبادت واقع نیا  .کنیم خدمت  گانمانیهمسابه   وی وبه  د کهمی خواه 

  کل  یبه معن روح  قی. در عهد عتمببخشی تسلی را  اندرماندگروح    دی کنند و ما با دای پ راهقلب ما  به د یمعناست که گرسنه ها با

  ی تمام زندگباید ، بلکه  میخود باش گانیدر کنار همسا  یتا حدباید  ابدان معناست که ما انسانها نه تنه این نیبود. بنابراکسی وجود 

  ددر ص  د ص ما که خواهد  ی.  خدا ممیخود باش ی هیخدا و همسا با. از تمام جان و دل یمباش گران یدر کنار د   تی محدودبدون خود 

. و  گانیمرز به همسا وحد   یحد و حصر به خدا و عشق ب یخواهد. عشق ب یحد و حصر م ی. خدا محبت بمیپاک باش بیبدون ع

 . است  یواقع  همان عبادت و روزه نیا

 

انجام دهم؟ خداوند   را  کار  نیا  دیبا آن سوال: چگونه با ی عنیرسد.  یم انی به پا بی پاسخسوال  کیگفت در  یم ایآنچه که اشع

  ا یاشع ه؟ و چگون جام دهیمانباید  را ه کارینشود ، چ دایحد و حصر با ما پ یعشق ب نیو اگر اخواهد.  یمحبت نامحدود از ما م

ود؟ اما برعکس:.  ش ینم ده یکجا د چیهآن محبت که  یدر حال  ندصحبت ک یحد و حصر  یمحبت ب نیراجع به چن ستتوان یم

از همه قلب مردم شکسته بود. چون   شتر یشکسته  بود و ب ز یهمه چ   میورش الی. در شهر بودشده  رانیو م یاورشل اطراف یوارهاید

همه   ها  ت یکه محدود یحد و حصر صحبت کرد در حال ی مورد عشق ب ر توان د یکردند. چگونه ممی را  نابود  گر یکدیمردم 

در حال طلوع است. در  یکه نور  دید نیحال او همچن نی. و با ادیاطراف خود و مردمش را د یکیتار  ای؟ اشعدشو می مشاهده  جا 

  دیشود. شما خدا را صدا خواه یآب جار  انیجر  دی ، با  بود    یکه خشکسال  ییدوباره نور باشد و در جا  دیبود ، با یکیکه تار  ییجا

عشق آزاد است. اما اکنون من واقعاً   رایز  فتدیاتفاق ب د یبا نهای: همه اهستم در کنار تو   نجای: من ااهد گفتخو  دید و او بدون تردکر 

   فتگ ی م ایصحبت کند؟ آنچه اشع یحد و حصر  ین عشق بیدر مورد چن    بودکرده  دا یاز کجا جرات پ ا یاشع کهمتعجب شده ام 

به اطراف     نیفتد؟ ما همچنیتواند ب یاتفاق م  نی: چگونه امیسوال را بپرس نی، ا قیعهد عت یسایما ، همراه با کلکه شود  یباعث م

  ینم دهی که آن عشق د یصحبت کرد در حال یحصر حد و  ی بعشق  نیتوان از چن یچگونه ممی پرسیم:  و   میکن ی نگاه م یرانیو

  نی وجود دارد. ا زی حد و حصر ن  ی عشق ب  نی به ا ی ، اثبات  شتری ب  ی لی وجود دارد. و خ  ای اشع    سخاپ  بی  سوال یبرا ی پاسخ  شود؟

. و او ثروت  ثروتمند بود تی نها ی ب  یی است که به تنها ی سی ع نی است. ا حی مس ی سی اسم دارد. نام او ع کی جواب  نی مدرک و ا

. او  بخشیدعشق را  نیمحراب قرار داد و به ما انسانها ا  یشق خود را بر روع  یسی. عمی ثروتمند شو میرا رها کرد تا ما بتوان

  تا ما ل کرد ارسا. او روح خود را به روح ما میخدا را بشنو ی صدا میبود تا ما بتوان دا شدهجخدا  از   ،بود  یکیخودش در تار 

اسخ  بی پ ایاشع  زمان ، که هنوز در  د ده  یسوال پاسخ م نی به ا حیمس یسیکند" ع یم ی: "او در من زندگمییبگوتوانیم ب انیحیمس

در   یآن عشق است. حت  لیدل حیمس یسیشود.  و ع یم  یگر ید  میو شرط تسل دیکه بدون ق ی. قلبیگر یبه د یکیبود. عشق از 

.  میکن یرا تجربه م یدرخشد. و عشق و قرب اله یم یسیاز ع  یماست. نور  یکل زندگ یسنگ بنا یسیعشق به ع نیا ،یکیتار 

شود ، آب   یرود. کم کم نور م یم گرانیبه د  رونیبماند. آن عشق ب یباق یکیتواند با  ی. عشق فقط نمندما یعشق با ما نم نیا

ً  ستین ا یعشق رو نیشود ...ا یم یمثل نهر   جار   ن یماست. آم ان یدر م  حقیقتا


