
 

 !یک فرصت دوباره

 ۳۲ـ۳۰و   ۲۴ـ۲۱ ۴ـ۱، ۱۸   الیِحزق

مقصود شما از آوردن این َمثَل دربارۀ سرزمین اسرائیل چیست که  »  کالم خداوند بر من نازل شده، گفت 

فرماید، به حیات  شود“؟  خداوندگاْر یهوه می خورند، و دندان فرزندان کُند میگویید: ”پدران غوره می می

اینک همۀ جانها از آِن من است؛ جانهای    .از این پس در اسرائیل این َمثَل را نخواهید آوردخودم قسم که 

   .پدران همانند جانهای پسران از آن من است، و هر جانی که گناه کند، همان خواهد مرد

داشته، به  اما اگر شخص شریر از همۀ گناهانی که مرتکب شده، روی بگرداند و همۀ فرایض مرا نگاه »

یک از نافرمانیهایی که مرتکب  هیچ 22 .یقین زنده خواهد ماند و نخواهد مردانصاف و پارسایی عمل کند، به 

 .شده، به ضد او به یاد آورده نخواهد شد؛ بلکه به سبب آن پارسایی که به جا آورده، زنده خواهد ماند 

شوم؟ نه! بلکه از اینکه او  شریر خشنود می فرماید: آیا براستی من از مردن شخص خداوندگاْر یهوه می 23

اش برگردد و شرارت  اما اگر شخص پارسا، از پارسایی 24 .از راههای خود بازگشت کند و زنده بماند 

 !دهند عمل کند، آیا زنده خواهد ماند؟ نهآوری که شریران انجام می فق همۀ اعمال کراهتورزد و بر وِ 

ای که به جا آورده است به یاد آورده نخواهد شد، بلکه به سبب خیانتی که  یک از اعمال پارسایانه واقع هیچبه

 .ورزیده و گناهی که کرده است، خواهد مرد

گوید، من هر یک از شما را بر حسب اعمالش داوری خواهم  پس ای خاندان اسرائیل، خداوندگاْر یهوه می  

همۀ  31 .، تا شرارت موجب سقوط شما نشودکرد. توبه کنید و از تمامی نافرمانیهای خود بازگشت نمایید



 
اید، از خود به دور افکنید و قلبی نو و روحی تازه برای خود فراهم کنید! ای  نافرمانیهایی را که مرتکب شده 

شوم؛ پس  خشنود نمی  کسگوید، من از مرگ هیچزیرا، خداوندگاْر یهوه می32خاندان اسرائیل، چرا بمیرید؟ 

 «.یدبازگشت کنید و زنده مان 

 

او   یصخمکان هرگز واقعاً خانه ش نیشده بود. اما ا   لیتبد ریام  یدر زاکسن به خانه اصل یشهر کوچک

  نی، ا است  با یها و گوسفندانش زسرسبز، اسب  یزارهازاکسن  با چمن در د یمکان جد نکهیوجود ا ا . بستین

ماند.    یشهر در ذهن او م نیاست و ا  انتهر ریام زادگاه د. شو ریام  زادگاه نیگزیجا  تواندیمکان هرگز نم

در   ری. ام ه گرفت هسرچشمجا    نیهم از. چون داستان او دباز می گردزادگاهش بارها و بارها به  ر یافکار ام

:  اوردیب  ادی تواند تمام اتفاقات آنجا را به  یم ری. ام ه کرد یم ی در آنجا زندگ  یسالگ ۲۶و تا  هبزرگ شد نجا آ

  صدای زین  شی. گوش هااوردیب  ادیبه   دند یخند  یم  ابانیرا که در خ  یکودکان دتوان ی . او ملَواش  نان یبو

  :گفتو می  کرد ی م نشسرز بلیتنشوهرش را به خاطر  همیشه ورد که آمی  اد یفاطمه را به  یآزاردهنده 

به    ریاست که در سر ام ی همه خاطرات نها ی. ا است شده   لیابله تبد  یک به  ام  که با او ازدواج کرده ی لبِ تاجر زِ 

ی اشتیاق  خاطره : می مانددر ذهنش  شهیهم سخت نیز ات یتجرب ی. حته استماندباقی  نانهیب  قعطور  وا

د آورد. اما  نرا به وجود خواه یاعادالنه  شرایط رهباالخ آنهااو که  د یامها و هللاپدرش در زمان ظهور آیت 

  ریبدتر از شاه بود. خود ام  یحت دیجد  یکتاتوریو د  د یطول کش   لسا  ۸از  شیبود که ب  ی که افتاد جنگ ی اتفاق

که بچه ها   یی روز جا کیسپس تظاهرات کردند.   که بودند  میرژهمین و دوستانش مخالفان بزرگ 

مردم،   اد یو فر س ی. خشونت پله بود شد لیکرد به حمام خون تبد  یو فاطمه شوهرش را سرزنش م دندیخندیم

  . اونطوریهم رهمیشدند. ام ریدستگ  یاریو سپس سپاه آمد. بس شکل داد  از آن به بعد را  یندگگلوله و دود ز

.  همراه اوست زاکسنداستان امروز در ن ای یشد. همهمی  در زندان بود و شکنجه  یی تنها  به  یطوالن مدتی

      . شهی هم یماند. برا یبا او م زیخود جدا کند. همه چ  یکنون ی گزند را از زیهمه چ دتوان یاو هرگز نم

  ی خودش را رو  دکرمی  ی خانه خود مشاهده کرد. سوسک سع ک یسوسک را در نهر نزد  کی ریبار ام  کی

  یوجود داشت، باال  زیدآمی تهد ق یعم ییسوسک، آبها  ری. زربوده شداما توسط نهر دهد  نجات  ل یاز س یبرگ

  این  کرد: »تو مثل بعد فکر ری. امبود ناشناخته  یر یاو مس یرو ش یداشت. پقرار  ت ینها  یبی سر او آسمان

در داستان تو و در داستان   زهایچ ی لیتوست! خ  پای ریز ق یتو مانند آب عم  یباستان  خی!« تاریسوسک هست

  اری بس  یکه به داستان ها یو چند صدا در سر دار  ی هست فیضع فردی ! تو فقط استخانواده تو اتفاق افتاده 

.  یاه زمان رانده شد لیس  قی و از طر یکن یم  یکوچک زندگ یبرگ رویند. و اکنون نک ی م اشاره تر قیعم

 خواهد شد!  ی به کجا منته سیل نداری و نمی دانی ریمس  ی برریتأث  چیتو مطلقاً ه

ابراز شده  در اسارت بابل   لیاسرائ یقبالً توسط بن د، یش یاند زاکسندر کنار نهر در دهکده کوچک  ریام آنچه 

موضوع را  نیهم قاً یداشتند که دق  ی به عنوان برده در بابل بودند. در آن زمان ضرب المثل لیاسرائ   ی. بنبود

در آن زمان،   شود“خورند، و دندان فرزندان کُند می ”پدران غوره می گفت: می  ضرب المثل  کرد. ی ابالغ م

خوردند و   ی م یانگور سبز نیچن  نی. والد کندیرا کُند م ی کس یهادندان زکه انگور سب کردندیمردم فکر م

خود    نیاشتباهات والد  دیبدان معناست که فرزندان با  نیداشتند. ا  ف یضع یدندان هاکار بچه ها به خاطر آن 

  ی دادهاینکرده است. چه ما رو رییتغ زیچ چینظر من ه  به...اما بود  نطوری کنند. آن موقع هم هم رانجبرا 

سوم است. بارها و    یجنگ جهان  دربرابر  که  یجهان ا ی  ست یز ط یشدن مح ب خراچه   م،ین یرا بب ی اسیس

که گذشته   م یدان ی. مبردوش بِکشندرا  خود   نیوالد یگناه هابار  د یفرزندان با :م یشنو  یاتهام را م  نیبارها ا

وجود دارد. در مجامع   زیخوب فراوان، رنج و گناه ن  اتیکند. عالوه بر تجرب  ی م ینیما سنگ  یبر زندگ

  میاست. چقدر دوست دار  نگونهی کنند ا یما، در ازدواج و خانواده ما و هر جا که مردم مالقات م یاجتماع



 
  یبن نایدر م . دهد ی ما بارها و بارها ما را آزار م خیامکان وجود ندارد. تار این  . امام یکن ع از نو شرو

  ی.  بنبود دکننده یو ناام نانه یخود را بپردازند، بدب  نی والد  ی بده ی ستیجمله که فرزندان با   نیدر بابل، ا  لیاسرائ

  نیچون او ا   ندکرد ی خداوند را سرزنش م ی. آنها حتگرفتندنشان خدا  ی انگشت اتهام را به سو ی تح  لیاسرائ

انجام   ی سرنوشت خود کار رییتغ ی تواند برا  یباشد، فرد واقعاً نم نطوری .  و اگر ادانسته ُمجازرا  نیکار والد

  انیشود و به خود اجازه دهد در م   میتسل فقط  ی به سادگ فرد باید  ،آب  انیدهد. مانند سوسک در جر

او. نه    یاز خدا و نه بازگشت به سو یگردانی. نه روی مانیا  یو نه ب ایمان. نه شناور باشدزمان  یهاالب یس

گفتند خدا به هر  می  لیاسرائ ی همانطور که بن رایندارند. ز   ییو معنا  ریتأث  چیو نه اعمال شر ه  کیاعمال ن

کند! و   یصحبت م های نی و بدب اتیفرض اینخداوند بر خالف   ال،یحزق ق یاز طر حال مجازات خواهد کرد. 

مثل  !« »نه، تو ستندیمعتبر ن  گر ید دکننده یو ناام  نانه یبدب نازل شد و گفت: »کلمات    الیکالم خداوند بر حزق

  الیحزق  قی!« خدا از طرکردخواهی اداره  را خودت   سرنوشت   سوسک در جریان آب نیستی. بر عکس

تواند خود را بدون   ی م یهر فرد رایخطرناک است، زنیز   ل یاسرائ یبن المثلزند. ضرب  یم ادیفر

رحمانه گناهان   یخداوند ب ی ! وقتبشمرد شپدران حساب به   را  و گناهان خود کند میتسل   یشخص ت یمسئول

 خواهمی : نه! »مدیگو  ی! خدا مندارد  معنایی چیهخوب    یزندگ گری فرزندان حساب کند د پای  پدران را به 

    ، دارد ی و گناهانی سنگین بارها  ها،ی گرفتار ،ی میقد یهاداستان  ی!« اگرچه هر فردرمیامروز تو را بپذ

را قبول کنم. شما،   یمیقد نسخه ی خواهم   ینم گری کند. من د ی م دایجا ی دیکامالً جد  زیچ  نجای خدا در ا

تازه  داشته   یزندگ ی برا ی دیفرصت جد  دیبا  ،ید یبا تمام اشتباهات و با تمام ناام  د،یهمانطور که االن هست 

لطف بزرگ است که به   ک ی نی. ادیزنده برگرد یبه خدا  د یاست که بتوان نیکه مهم است ا یزیچ  ها. تند یباش

   یراحت بهسوسک متاثر شد. او   ید یدانست. او ابتدا از ناام ی هم آن را م ریام  دوباره داده شود! یشما فرصت

کرد و توانست   دایپرا  یمحکم نیسوسک به سرعت زم نید. ا داحرکت دستش سوسک را نجات   کیبا 

  ازیدست بزرگ ن کی! "ما به د نکسپس پرواز  و د وشدراز کند و خشک  دینور خورش  ریخود را ز یهابال

را تجربه کرد.   یزیچ  نیهم واقعاً چن رینجات دهد! ام  زیکه ما را از همه چ م یدار ازی. ما به دست خدا ن میدار

محکم قرار داد. به او فرصت دوباره داده   ینیر زمب و او را   نجات دادزمان  لیروز، خدا او را از س کیدر 

را شناخت. پس از آن   حیبود که کتاب مقدس را خواند و مس  نیدست آورد ا هب ریکه ام  ی فرصت نیشد. دوم

  ی و به سادگ ردیبگ  د یغسل تعم توانست ی م نیمچنرا به خدا بسپارد. او ه زیخود همه چ ی توانست در دعا یم

  ریمس نیکند. ا  دا یرا پ  یدیتوانست راه جد  ی م ریتمام داستان خود را به دست خدا بسپارد. حاال ام توانست یم

است. خود خدا مرگ گناهکار را   نطوریکه چرا ا  دیگو  یبه ما م الی است. حزق  خیفراتر از زمان و تار اریبس

اوست که   ی قلب یدارد.  آرزو ی ما همدل باکند.  و   یچگونه گناه ما را رانده م    ندیب  یخواهد. خود خدا م ینم

بر  مرگ را  حیمس  یسی ع قیطر  زا . او کنیم  گیزند  خوب بتوانیم تا  ه داد زیهمه چ به ما ما را نجات دهد. خدا  

و   میهست  یس یدر ع یگناهان ما را برداشت. وقت یس یع قی از طر  زی. او نم یکن یزندگ می تا ما بتوان خود خرید 

مقرر کرده است،   نیکه خداوند آن را چن یی. از آنجامیشوی بد خارج م ی زهایاز همه چ م،یریگی م دیتعم

هنوز   االبته مم. یرا دار انهنوز داستانم ا. البته مم یستی محکم با نیزم یم رویتوانمی م که یدان یاکنون م

زنده   یم به خدا یتوان یم شه یهم ا کند. اما، م یم ین یسنگ  مانم که بر جانیرا دار مان یاحساس گناه و دردها

 . نیدهد! آم  یدوباره م یفرصت ا م. او به میبرگرد

 


