


فأر الحقل فريدريك

حول المرج حيث ترعى األبقار والخيول كان جدار حجري . 1

في هذا الجدار ، بالقرب من الحظيرة ومخزن الحبوب ، .  قديم

لكن المزارعين غادروا الحقل ، .  تعيش عائلة من فترات الحقل

وألن الشتاء قادم قريبًا .  وكانت الحظيرة ومخزن الحبوب فارغين

، بدأت فئران الحقول الصغيرة في جمع الحبوب والمكسرات 

كل ما عدا .  والقمح والقش ، وعملت جميع الفئران ليًًل ونهاًرا

.الفأر فريدريك



: قال فريدريك".  فريدريك ، لماذا ال تعمل؟. "2

لكنني أعمل ، أجمع أشعة الشمس أليام الشتاء "

وعندما رأوا فريدريك جالًسا .  الباردة المظلمة

واآلن ، "هناك يحدق في المرج ، قالوا ، 

"  فريدريك ، نحن جميعًا نعمل ، ماذا تفعل اآلن؟

.الشتاء طويل ورمادي



وفي وقت من األوقات بدا فريدريك نصف . 3

هل تحلم ، .  "نائم بينما كان اآلخرون يكدحون

لكن ال: "قال.  سألت الفئران بعيب" فريدريك؟

هناك أيام شتاء طويلة .  ، أنا أجمع الكلمات

ومظلمة ومن ثم ال نعرف ما يمكننا أن نتحدث 

"عنه



عندما جاء الشتاء وتساقط الثلج األول ، انسحبت الفئران . 4

في البداية ، كان ال .  الصغيرة الخمس إلى مخبأها بين الحجارة

يزال هناك الكثير من الطعام ، وكانت الفئران تروي قصًصا 

كانت .  لبعضها البعض عن غناء الثعالب والقطط الراقصة

لكن تدريجيًا ، تم تناول جميع المكسرات!  عائلة الفأر سعيدة

والتوت تقريبًا ، وذهبت القشة وبالكاد يمكن أن يتذكروا 

وفجأة كان الجو شديد البرودة بين حجارة الجدار .  الحبوب

.القديم ولم يعد أحد يريد أن يتكلم



فجأة تذكروا كيف تحدث فريدريك عن أشعة الشمس . 5

اآلن أرسل !"  "فريدريك: "صرخوا.  واأللوان والكلمات

هل يمكنك أن تشعر بالفعل بمدى .  لك أشعة الشمس

وبينما كان فريدريك "دفئهم؟  دافئ ، جميل وذهبي؟ 

يتحدث عن الشمس ، كانت الفئران األربعة الصغيرة 

هل صوت فريدريك فعل ذلك؟  أم كانت .  أكثر دفئًا

تعويذة؟



قال .  سألوا بحماس" وماذا عن األلوان ، فريدريك؟. "6

وعندما تحدث عن ".  أغمض عينيك مرة أخرى: "فريدريك

أزهار الذرة الزرقاء والخشخاش األحمر في حقل الذرة 

األصفر واألوراق الخضراء على شجيرة التوت ، رأت 

األلوان بوضوح ووضوح كما لو كانت مرسومة على 

نظف " والكلمات ، فريدريك؟.  "رؤوس فأرها الصغيرة

فريدريك حنجرته ، وانتظر لحظة ، ثم تحدث كما لو كان 

:من على خشبة المسرح



من ينثر رقاقات الثلج ، من يذيب الجليد؟  من الذي يجعل . "7

الطقس صاخبًا ، ومن الذي يجعله هادئًا؟  من سيحضر البرسيم

المحظوظ في يونيو؟  من يظلم النهار ، من يضيء مصباح 

القمر؟  أربعة فئران صغيرة ، مثلك ومثلي ، تعيش في الجنة 

.  األول هو الفأر الربيعي الذي يجعل المطر يضحك.  وتفكر فيك

فأر .  كرسام ، يجب على فأر الصيف أن يجعل الزهور ملونة

تحتاج الفئران .  الخريف يرسل التحيات مع المكسرات والقمح

.الشتوية إلى نعال ألقدامها الباردة



الربيع والصيف والخريف والشتاء أربعة . 8

.  أربعة هتافات مختلفة.  ال أقل وال أكثر.  فصول

عندما انتهى فريدريك ، صفق الجميع بسعادة "

!  فريدريك ، أنت شاعر" وضحكوا وصرخوا ،

احمر وجه فريدريك ، وانحنى ، وقال بتواضع ، 

." أعرف ، يا وجوه الفأر العزيزة"



Glaubensbekenntnis
االيمان

المادة االولى

من الخلق

.خالق السماء و االرض....سبحانه تعالى....انا اؤمن باهلل اآلب السماوي 

....ماهذا

اعتقد بان هللا قد جعلني و جعل كل المخلوقات لها عيون و آذان و قدم و جمبع اعضاء العقل و الحواس و 
الجسد و الروح و التي النزال نحافظ عليها

باالضافة الى المًلبس و االحذية و الطعام و الشراب و المنزل و الفناء و الزوجة و االطفال و الحقل و الماشية

.و جميع السلع مع كل ماهو ضروري للحياة

و ايماني باهلل هو اللذي يحميني من جميع الشرور و يحفظني و يرحمني و الجأ اليه في كل خطر و انا دائما 
اشكر هللا تعالى على جميع حسناته و نعمه عليي و انا سألتزم بطاعته و محبته و صلواتي له



قصة فريدريك, ٢٠٢٢. ١٠. ٢اخوتى األحباء ، عظة يوم 

!عزيزي المجتمع

ك في لذا تضحك فئران الحقل وتنادي فريدري!" فريدريك ، أنت شاعر. "1
وانهم في الشتاء البارد القاتم أرسل أشعة الشمس إلى قلوبهم وأل.  النهاية

.   اسيوهكذا جعل فريدريك الفئران سعيدة في خضم الموسم الق.  وكلماتهم
لشتاء كان الجو بارًدا في ا.  حل الصيف في قلوبهم وجمال الفصول األخرى

عه بين أحجار الجدار القديم ، لكن قلوب فئران الحقل كانت دافئة بما جم
.الشاعر فريدريك في الخريف



دأ لقد ب.  قصة فريدريك الفأر  تتناسب تماًما مع عصرنا. 2

الخريف اآلن ، لكننا فكرنا بالفعل في الصيف في ما قد 

ربما تخيلنا األمر .  نشعر به على األرجح في موسم البرد

.  سوف نتجمد ألن الغاز والنفط باهظ الثمن: على هذا النحو

سيتعين علينا التوفير في محًلت البقالة ألن كل شيء 

وربما نضطر الرتداء الكمامات بالداخل .  أصبح أكثر تكلفة

.مرة أخرى بسبب كورونا



موسم البرد قد بدأ للتو وال نعرف حتى اآلن كيف . 3

ولكن إذا لم تسر األمور إلى النصف بالسوء .  سيكون

ص شخ".  فريدريك"الذي يُخشى ، فيمكننا حقًا استخدام 

يخبرنا عن حرارة الصيف ، عندما نتجمد في الشتاء في 

في فصل الشتاء ، نحتاج .  شققنا والمطر يثقل كاهلنا

يهتم بحرية الوجود بالخارج عندما ال " فريدريك"إلى 

.نجلس معًا في الداخل إال بقناع



إذا نظرنا إلى الوراء بامتنان، إلى صيف جميل يمكن أن . 4

هناك قوة . يساعدنا عندما يصبح الشتاء في الواقع غير مريح

94أفكر في عمتي البالغة من العمر .  عظيمة في االمتنان

تستمر في القول ،.  عاًما التي فقدت زوجها منذ بضع سنوات

لكن من الجيد أن .  ليس من السهل أن أكون وحدي اآلن"

.  أنظر إلى الوراء بامتنان على الوقت الذي قضيته مع زوجي

لقد تمسكنا دائًما ببعضنا البعض وقمنا بالعديد من الرحًلت

".هذا يجعل قلبي سعيًدا وممتنًا حتى اآلن .  الجميلة



ينطبق هذا أيًضا على .  هناك قوة عظيمة في االمتنان. 5

فصلي الخريف والشتاء ، وليس فقط في وقت الحق من 

.  عكانت الشقة الدافئة أمًرا بالنسبة لمعظمنا بالطب.  الصيف

اآلن ، في شتاء بوتين هذا ، قد نكون ممتنين حقًا إذا كانت 

عندما يصبح كل شيء أغلى ثمناً ، .  الغرفة مريحة ودافئة

م ربما نتعل.  لم يعد بإمكاننا بالطبع شراء جميع أنواع الطعام

.عامكيف نقدر حقًا ونستمتع باألشياء الجميلة المتعلقة بالط



لكنهم وحدهم لن .  االمتنان والتواضع فضيلتان مهمتان. 6

في الواقع ، يتم .  يقودونا خًلل هذه األوقات المضطربة

هل هناك .  حاليًا حل العديد من األوراق المالية في ألمانيا

المال.  دائما طاقة كافية للتدفئة؟ لن يكون متوفر بعد اليوم

.  مستقر ودخلنا يبقى كما هو؟ لن يكون متوفرا بعد اليوم 

هناك سًلم في أوروبا ، ولن يكون هناك مزيد من الحرب؟ 

الطبيعة من حولنا جميلة لكن ال خطر وال .  ليس بعد اليوم 

.تهديد؟  ليس بعد اليوم  بسبب تغير المناخ



الناس من إيران وأفغانستان وسوريا ودول أخرى . 7

الحياة : والفقراء في ألمانيا ال يعرفون ذلك بشكل مختلف

غير مؤكدة وخطيرة في كثير من األحيان ، واليوم ال نعرف 

لكن بالنسبة للوسط العريض من المجتمع.  ماذا سيكون غًدا

تم أخذ االزدهار والسًلم .  في ألمانيا ، كانت الحياة آمنة جًدا

لم يعد .  كل شيء يتغير اليوم.  والديمقراطية كأمر مسلم به

.عاًما30أو حتى 10بإمكاننا قول ما سيحدث في غضون 



نحن بحاجة إلى طريقة جديدة للحياة لألوقات . 8

مفهوم للحياة كان لدى الناس في .  العصيبة المقبلة

ألمانيا أيًضا في وقت سابق ، عندما كانت الحياة أقل 

إلى ١٩٦٠أمانًا مما كانت عليه في العقود الذهبية من 

مفهوم للحياة يمتلكه أيًضا معظم الناس في .   ٢٠٢٠

البلدان الفقيرة ، والذين ال يستطيعون أيًضا تأمين 

نحن بحاجة إلى مفهوم للحياة يعيش من الثقة .  حياتهم

.باهلل



كان من الواضح أن هذه .  أتحدث عن منطقتي ، الكنيسة. 9

هناك دائًما .  المصلين وهذه الكنيسة ستظل موجودة على الدوام

عندما يتقاعد القس ، .  مجموعات كنسية وأشخاص يأتون للعبادة

اليوم يتم اختبار كل شيء في الكنيسة ، وال .  يحل محله آخر

يجب إعادة .  يمكن اعتبار أي شيء أمًرا مفروًغا منه بعد اآلن

ال بد لي من الكفاح من أجل مستقبل جيد ، .  بناء الكنيسة كل يوم

كل صباح أدعو هللا أن .  على سبيل المثال بخصوص الكنيسة

.يساعدنا في اتخاذ القرارات الصحيحة لـكنيسة الصليب



حياتي ، مستقبلي : هذا يعني.  هذا هو المفتاح-الصًلة. 10

لكن فى يد هللا ، حياتي ومستقبلي بين.  ، ليست في يدي

أنا ال أراه وال أستطيع أن أحمل وجوده في يدي كما لو .  يديه

لكن يمكنني التحدث إلى.  كان بإمكاني حمل الفواتير في يدي

يمكنني أن أثق في هذا اإلله غير .  هللا ، وأوكل إليه همومي

المرئي وأختبر مراًرا وتكراًرا أنه سيستجيب لصلواتي 

ولذا أتعلم أن آخذ الوقت للصًلة وأنتظر بفارغ .  ويساعدني

.الصبر إجابته إذا لم يعطها على الفور



بة األوقات صع.  أحيانًا أحتاج أيًضا إلى الكثير من الصبر. 11

.   تيثم استطيع ان اصرخ الى هللا بضيق.  وال تتغير في البداية

أين أنت: وعندما يكون ذلك في قلبي ، يمكنني أيًضا أن أسأل

يا هللا؟  لماذا ال تساعدني؟  أي شخص يعبر عن مشاعره 

تجاه هللا بهذه الطريقة سيختبر أيًضا مرة أخرى أن هللا 

وال سيما في األوقات الصعبة يمكنني االعتماد على .  موجود

وهذه هي الطريقة .  ثم أرتاح معه وأكتسب قوة جديدة.  هللا

:التي أثق بها مرة أخرى



أن سلكت فى وادى ظل الموت ، ال اخاف . "12

شرا ، ألنك معي ؛ عصاك وعكازك هما 

لذلك أنا متمسك باهلل ( 4: 23مز " )يعزيانني

إن هللا أمين اريد .  ال تعطيه قليًل. وأتوكل عليه

التمسك به بإصرار ، حتى عندما ال تكون 

.مع هللا سأجد طريقي.  األوقات سهلة



لكن ليس كما هو الحال في األوقات التي يفترض . 13

يمكنني بالفعل أن أحسب مسبقًا ما سيكون : أنها آمنة

ثقتي باهلل ، .  سنوات أو حتى شهر واحد فقط10بعد 

أستطيع أن أرى الخطوات أمامي التي يمكنني اتخاذها ، 

هذا ما يجب .  لكن ال يمكنني وال ينبغي أن أنظر حولي

علّي فعله ، وهكذا يُسمح لي أن أعيش من هللا ونحوه 

.في األوقات العصيبة



وهكذا ، فإن .  ال يوجد أمان في حياتي إال مع هللا. 14

اإليمان باهلل ، الذي يسمعني ويساعدني والذي يمكنني 

.   في األوقات العصيبة" فريدريك"االعتماد عليه ، هو 

ابتسامة على وجهي حتى في فصل " فريدريك"يرسم 

بعون هللا ، سأتمكن فى النهاية من : الشتاء وأنا أعلم

الثقة باهلل هي .  اجتياز هذا الخريف والشتاء جيًدا

. سعادتي الكبرى ، آمين




