
مقدمه ای برخواندن ایلیا

20.3.22

ایلیا نبی درعهد عتیق پیروزی بزرگی به 

دست اورده است و در رقابت با کاهنان خدای 

، خدای اسرائیل که الیاس به او بعلطبیعت 

خدمت می کند، خود را تنها خدای واقعی و 

اما پس از آن الیاس . قدرتمند نشان داده است

توسط ملکه تعقیب می شود که از پیروان 

ایلیا برای جانش می . استبعلخدای طبیعت 

19خطبه امروز از اول پادشاهان . گریزد

آغاز می شود که در پانتومیم ارائه خواهیم 

.این قرائت نیز متن خطبه است. کرد

مقدمة لقراءة إیلیا

20.3.22

لقد حقق نبي العهد القدیم إیلیا نصرا  

ة في منافسة مع كهنة إله الطبیع.  عظیما  

، أظهر إله إسرائیل ، الذي یخدمه بعل

.إیلیا ، أنه اإلله الوحید الحقیقي والقوي

ولكن بعد ذلك تالحق الملكة إیلیا ، وهي 

ینجو إیلیا .  من أتباع إله الطبیعة بعل

ملوك 1هنا تبدأ قراءة الیوم من .  بحیاته

.   ي، والتي سنقدمها في التمثیل اإلیمائ19
ا نص الخطبة .هذه القراءة هي أیض 



ایَرةَ ثُمَّ َسااَر ِياٱ َْلبَر ي .4 یَاَوم،  یَّاةي َمسي
ََ َحَت َرتََماة، وَ َحتَّى أَتَى َوَجلََس تَ  َطلَا
ااهي   وَ  ى قَااَد َفسَاا»: قَااا َ َْلَمااَوَت لينََسسي

  َ َنَّنياٱُخَذ نَسَ . َْْلَن یَا َر اٱ أي لََساُت سي
َن آبَائيٱ .«َخَیًرا مي

تََماااةي َوَْضاااَطَجَو َونَااااَم تََحااا.5 . َت ْلرَّ
ااا ق، قَاااَد َمسَّ ٍَ َم قُااا»: هُ َوقَاااا َ َوإيذَا بيَمااا

.«َوُف َ 

َ، َوُفااَِتََطلَّااَو َوإيذَا َف َ .6 وُز َفااةُ َرَضاا
 َ ااهي  َِ  َنااَد َرأَسي ََ ثُااَماااء، ني مَّ َفااَ  َوَرااري

.  َرَجَو َِٱَضَطَجوَ 

اما خود ساسری یار روزب باه بیاباان.4
سات کرد و رِته  زیر درخت اَرَدجا  نر
ای »: و آرزوی ماااااارو کاااااارد و  ساااااات

جاااان مااارا ! خداوناااد  دیبااار باااس اسااات
«.تمببیر زیرا که از پدرانم بهتر نیس

د و سپس زیر درخت اَرَدج دراز کرای.5
ایناار ِررااته ای او را . بااه خااواَ رِاات

برخیااااز و »: لمااااس کاااارد و باااادو  ساااات
«.بخور

چااون نبریساات  ایناار کنااار ساار  .6
قاارن نااان  پختااه باار ساانبهای دا   و

پس خورد و نوراید و. کوزب ای آَ بود
. باز دراز کرید



قُ .7 ٍَ ي ثُاااامَّ َناااااَد َماااا  َ  ْلاااارَّ
ااا َم قُااا»: هُ َوقَاااا َ ثَانيیَاااةً ََِمسَّ
َنَّ َْلمَ  یااَرة  َساااَِةَ َفثي َوُفااَ   أي

.«َنلََیقَ 

ََ  َِقَااااااَم َوأََفاااااَ  وَ .8 َراااااري
ةي  لَاااةي تيَلاااَق َْأَفَ َوَسااااَر بيقُاااوَّ
اااایَن نََهااااارً  اااایأََربَ ي َن ا َوأََربَ ي
ََ  ي ْهلي ُحوري لََیلَةً إيلَى َجبَ  .ی

م .7 ِررااااتا خداونااااد بااااار دو 
باز رااته  او را لمااس کاارد و

را برخیز و بخور  زیا»:  ست
ساااااااااااسری دراز در پااااااااااای  

«.داری

پاااس برخاساااته  خاااورد و .8
نورااااااید  و بااااااا نیااااااروی آن 
خوراک  چه  رابانه روز راب 
پیماااود تاااا باااه حوریاااَ  کاااوب 

.خدا رسید



َُنَااااَق َْلمُ .9 غَااااَرةَ َوبَااااتَ َوَدَخاااَ  
ُم ْلااارَّ .ِيیَهاااا ٍَ ي إيلََیاااهي َوَفااااَن َفااا  َ
ََُهنَ »: یَقُو ُ  یَّ َما لََق  «ا؟ا یَا إيیلي

ااااَرتُ »: َِقَااااا َ .10  َتَیااااَرةً قَااااَد تي
ي إيلَااااهي َْلُجنُاااا  َ لاااارَّ َنَّ بَنياااالي ٱ ودي  أي
ُفاااااوا َنَهاااااَدَق  إيَساااااَرائيیَ  قَاااااَد تَرَ 

  َوقَتَلُاااااااوا َونَقَُضاااااااوا َماااااااَذابيَحقَ 
ااا َي   َِبَقيیاااتُ أََنبيیَااااَءَق بيٱلسَّ  أَنَاااا َی

َُاااَم یََطلُ  اااَوَحااادي    َو ٱ بُاااوَن نََسسي
ََا . «ليیَ َُخذُو

در آنجا به تاری درآماد و راَ .9
آنبااااب کاااٍم.را باااه  ااابی رساااانید

: خداوناااد بااار او نااااز  رااادب   سااات
«ایلیا  اینجا چه م  کن ؟»

باارای یهااوب»: ایلیااا پاسااد داد.10
  خدای لرکرَا تیرت  نظیم دارم
ک زیرا بن  اسرائی  نهاد تاو را تار
ه کردب  مذبحهایت را ویران سااخت
ه اند و انبیایاات را بااه رمراایر کراات

و تنهااا ماان باااق  ماناادب ام  و حااا  
«.ق د جان مرا نیز دارند



ََ نَ »: َِقَاااا َ .11 لَاااى َْلَجبَااا ي َْخاااُرَج َوقيااا
ي   َ ي َنااابير  َوري َوإيَذا بيااٱلرَّ . «أََماااَم ْلاارَّ یاای  َ 

یَدة  قَاااااَد َرااااا یَماااااة  َوَرااااادي بَاااااا َ َنظي قَّتي َْلجي
ُخوَر أََما ي  َولَاَم یَ َوَفسََّرتي ْل    َ ُفاني اَم ْلارَّ

ییي  َ  ِيٱ ْلر ي ییي َزَلزَ َوبَ َ . ْلرَّ لَة   َولََم َد ْلر ي
َلزَ  َ  ِيٱ ْلزَّ .لَةي یَُفني ْلرَّ

َلَزلَااةي نَااا.12 َ  ر   َولَااَم یَُفااني ْلاارَّ َوبََ ااَد ْلزَّ
ض   َ ااَوت  ُمااَنَخسي َوبََ ااَد ْلنَّاااري . ِيااٱ ْلنَّاااري 
  َ .َخسيی

یَّاا.13 َو إيیلي ااا َساامي ََّ َوَجَهااهُ بيري َِلَمَّ َدائيااهي ا لَاا
َي  ََ ِياااٱ بَاااا َذا  َْلُمغَااااَرةي  َوإي َوَخااَرَج َوَوقَااا

ََُهنَااا یَااا »:بيَ ااَوت، إيلََیااهي یَقُااو ُ  َمااا لَااَق 
«  إيیليیَّا؟

بیاارون باارو و بااه حضااور»: او را  ساات.11
ایناار خداونااد از« .خداونااد باار کااوب بایساات
آنبااااب باااادی رااادید و . آنجاااا نباااور م  کااارد

ا بسیار سخت کوَهاا را راکاِت و  اخرب َ
د را به حضور خداوند ُخرد کرد  ول  خداونا

پااس از باااد  زمااین بااه لاارزب . در باااد نبااود
. در آمد  ول  خداوند در زمین لرزب نبود

پس از زمین لارزب  آترا   ولا  خداوناد .12
پاااس از آتااا   نجاااوای . در آتااا  نیاااز نباااود
.آرام  به  و  رسید

ه چون ایلیا آن را رنید  روی خود را با.13
ر ردای خااوی  پورااانیدب  بیاارون رِاات و باا

: تآنبااب نادای  باه او  سا. دَانا تار ایستاد
« ایلیا  اینجا چه م  کن ؟»



نن ملوق 20/3/22خطبة یوم ِٱ 
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!نزیز  المجتمو

هنة انت ر النبٱ نلى ف.  إیلیا منهق.  1
    لقد أثبت إله إسرائی  أنه قو.  الب  

ولفن اْلن .  إله ب   ال نظمة له وال قوة
یلیا إ.  تٍحق الملفة إیلیا  من أتباع الب  
.  خائَ ویرفض للنجاة بحیاته ومنهق
من .  ربما نفون مرَقین أو محطمین

ة أسبوع ال م  مت َ  من اأنما  المنزلی
. منهفین من المراف  والمخاوَ

20.03.2022خطبه تارید

19از کتاَ پادراَان 

انضای نزیز
 اا  پیااامبر باار کاَنااان ب. ایلیااا خسااته اساات. 1

دب خادای اسارائی  ثابات کار. پیروز رادب اسات
اساات کااه قااوی اساات و خاادای ب اا  درماناادب و 

  اماا اکناون الیااس توساط ملکاه. ناتوان اسات
لیااا ای. یکاا  از پیااروان ب اا   ت قیااَ ماا  رااود

م  ترسد و برای حسظ جان خود م   ریزد و
ه ممکاان اساات خسااته یااا رکساات. خسااته اساات

خساااته از َستاااه کااااری  از کارَاااای . بارااایم
.خانواد    خسته از مرکٍت و ترس َا



مااااان المنفاااااد أن ال دیاااااد مااااان . 2
اأوفااارانیین ی اااانون مااان ا جهااااد 

یقاتلون الجنود الروس.  وا رَاق
رون   ضحایا القناب  الروسایة   یسا
. انإلااى بلاادیمفنهم ال اای  ِیااه ب ماا

ه یوقظااه مااٍق وی طیاا.  إیلیااا ینااام
ا ثام ی فا  إیلیا.  خبًزا مسطًحا ومااء
٥: ١٩ملوق ١.  )ینام مرة أخرى

ونناااااااادمانفون ضاااااااا ساء   ( ٦َ 
تساااااندنا اأراااایاء البساااایطة ِااااٱ

.الحیاة أیًضا

ا از مطمئناً بسیاری از اوکراین  َ. 2
. اساااترس و خساااتب  رنااا  مااا  برناااد
نیان جنبیدن با سربازان روس   قربا

َ َای روس   ِرار به کروری ک ه بم
.ندم  توانند با خیا  راحت زند   کن

ا ایلیا در خواَ است  ِررته ای او ر
بیدار ما  کناد و باه او ناان و آَ ما  

ایلیا تذا م  خورد و دوبارب باه . دَد
او  پادراااااااَان . )خااااااواَ ماااااا  رود

وقتاااا  ضاااا یَ َسااااتیم  ( ۵َ.۶:١٩
چیزَااای سااادب در زنااد   نیااز بااه مااا 

.کمر م  کنند



اأفاااا  والراااارَ یحاِظااااان . "3
مثااااا  " نلاااااى الجساااااد والااااارو 

مان خاٍ  الناوم )الناوم .  ألمانٱ
المراااٱ ِاااٱ الهاااواء (.  نت ااااِى

.  الطلااق یب ااد نقولنااا ننمراااف 
ر ممارسااة الریاضااة تقلاا  التاااوت

ة ننادما أفاون ملیئا.  ِٱ الجسام
بالمخاوَ   من الجیاد أن یفاون

ونناادما .  َنااق ماان یسااتمو إلااٱ
إن أخاِمما سای تٱ باٱ الیاوم   ِا

.ال ٍة یمنحنٱ الراحة

د یر ضرَ المث  آلماان  ما   ویا. 3
خوردن و آرامیدن جسام و رو  را »

خااواَ . «در کنااار َاام نبااه ماا  دارد
از طریااق خااواَ اساات کااه مااا بهبااود )

قاادم زدن در َااوای تااازب (. ماا  یااابیم
. ذَن ما را از َمه چیاز دور ما  کناد
ورز  استرس را در بدن کاَ  م  

وقتااا  پااار از نبرانااا  َساااتم  . دَاااد
خاااوَ اسااات کاااه کسااا  باراااد تاااا باااه 

و َنبام  کاه از. حرِهایم  و  دَد
آنچه روز بارایم باه ارمغاان ما  آورد 
ماا  ترساام  دنااا بااه ماان آراماا  ماا  

.دَد



ًفاا ربما یفون أیًضاا مٍ. 4
  رسااااااااااو      الااااااااااذ  
یسااااااندنٱ ِاااااٱ اأرااااایاء 
ة ال اااغیرة للحیااااة الیومیااا
.  نناادما أفااون ِااٱ النهایااة
وى بهذب الطریقة أ ابحت ق
ٱ جسااادیًا وروًحاااا   یمفننااا

النهااااااوض ماااااارة أخاااااارى 
.والمضٱ قدًما

راااااااید َاااااام ِررااااااته ای . 4
  بارد  یک  از رساوالن خادا
کااااه در نهایاااات بااااه ماااان در 
کارَااااااای کوچاااااار زنااااااد   

بااه . روزماارب کماار ماا  کنااد
ایاان ترتیااَ ماان َاام از نظاار 
جساام  و َاام از نظاار روحاا  
قوی تر م  راوم  ما  تاوانم
دوباااارب بلناااد راااوم و اداماااه 

.  دَم



و اا  إیلیااا إلااى جباا  حوریااَ. 5
  وبالس ااا .  "والتقاااى بااااهل َنااااق

ة ِجاءت أوالً نا اس. لقد مر الرَ
راااادیدة ِجاااارت الجبااااا  وفساااارت 

لقدتقااادم نلاااى الااارَ   .  ال اااخور
.  ةولفن الارَ لام یفان ِاٱ ال ا اس
لفاان .  ب ااد ال ا ااسة حاادل زلاازا 
ب ااد .  الاارَ لاام یفاان ِااٱ الزلاازا 

م لفناالرَ لا.  الزلزا  اندلو حریاق
: ١٩ملاااوق ١. ")یفااان ِاااٱ الناااار

(١٢َ-ج ١١

ایلیا به کوب حورَ ما  رساد و. 5
و». در آنجا با خدا مٍقات م  کند

بااااه راساااات  کااااه خداونااااد از آنجااااا 
ابتاادا طوِااان نظیماا  آمااد :  ذراات

که کوَها را منهادم کارد و  اخرب 
او جلاوتر از . َا را تکاه تکاه کارد

خداوناااااد رِااااات  اماااااا خداوناااااد در 
ه ب اد از طوِاان زلزلا. طوِان نباود

. امااا خداونااد در زلزلااه نبااود. آمااد
اماا خداوناد . ب د از زلزله آت  امد

او  )« .در آتاااااااااااااااااا  نبااااااااااااااااااود
(١٢َ-ج ١١: ١٩پادراَان



َناااا ِاااٱ رأ  إیلیاااا     لااایس ِاااٱ. 6
نا سة أو زلزا  أو نار   رتم أن َذب 
.  ئهالظروَ الجویة القاسیة تراِق مجی

لفااااان ألااااایس   فثیاااااًرا ِیال وا اااااَ
والاااازالز  والنااااار   حتااااى لااااو فاناااات 

مخسیة؟

زت خٍ  اأسابیو الثٍثة الماضیة   َ
ى الحرَ ضاد أوفرانیاا ال االم رأسااً نلا

ن لقاااد تغیاارت حیااااة اأوفااارانیی.  نقااَ
ِج ة َناق حربودماار وماوت .  بالفام 

ن وَروَ   ولفن َناق أیًضاا الفثیار ما
الاادنم والفثیاار ماان الرااجانة والفثیاار

.من القوة واأم  أیًضا

در اینجااااا از نظاااار الیاااااس  خاااادا در . 6
طوِااان  زلزلااه یااا آتاا  سااوزی نیساات 
ا ا رچه این ررایط آَ و َوای  سخت با

اماا آیاا خداوناد در . آمدن او َمراب است
طوِان و زلزله و آتا  زیااد َمراَماان 

نیست  حت  ا ر پنهان بارد؟

در ساااااه َستاااااه  ذراااااته  جنااااا  نلیاااااه 
.اوکراین جهان را زیر و رو کردب اسات
ردب زنااد   اوکرایناا  َااا کااامًٍ تغییاار کاا

نا هااان جناا   ویراناا   ماارو و . اساات
 ریااز رم م  دَاااد  امااا حمایااات بسااایار  
راااجانت و قااادرت و امیاااد بسااایار نیاااز 

.وجود دارد



حیاااة الناااس ِااٱ روساایا تغیاارت. 7
البلاااااد م ااااازو  ومااااانخسض .  ایضاااااا

القمااااای مااااان أوفرانیاااااا .  اقت اااااادیًا
-ا وروساایا مسقااود ِااٱ رااما  إِریقیاا
ى ماا فیسیسترض أن یح   الناس نل

یفسااااٱ لٍفاااا  َناااااق؟  ِااااٱ أوروبااااا 
ا الغربیااة أیًضااا   لاام ت ااد اأمااور فماا

ِجاا ة یقااَ الغاارَ .  فاناات ماان قباا 
ًمااا ی اابی الاادِاع ال ساافر  مه.  م ًااا

أساااا ار الطاقااااة ِااااٱ .  ماااارة أخاااارى
الٍجئاااااون یااااا تون مااااارة .  ارتس ااااات
.أخرى

ییر زند   مردم در روسیه نیز تغ. 7
کروری کاه منازوی اسات و از. کرد

رار نظر اقت ادی در سطح  پایین قا
 ناااادم اوکااااراین و روساااایه در . دارد

مااردم -رااما  آِریقااا  اام راادب اساات 
جاا چبونه باید باه انادازب کااِ  در آن

تذا بخورناد؟ در اروپاای تربا  نیاز
نا هااان . َمااه چیااز مثاا  قباا  نیساات
دِااااع . تااارَ کناااار َااام مااا  ایساااتد

.نظام  دوباارب اَمیات پیادا ما  کناد
.قیمت انرژی در حاا  اِازای  اسات

.پناَند ان دوبارب م  آیند



ن فمسیحٱ   ال أستطیو أن أ دق أ. 8
َااذب السوضااى برمتهااا   َااذب السوضااى 
ب فملهااااا   ال یمفاااان إرجانهااااا إال إلااااى 

باة وأِفاارب الغری( بوتین)رخن واحد 
ى وإرادته ال دیماة الضامیر للو او  إلا

أنتقااااد أنااااه ِااااٱ ظاااا  َااااذب .  الساااالطة
.  ال ا ااسة والزلاازا  والنااار   ی ماا   
وتین إنه ال یق َ أویقت    لفن حتى با

.  ال یمفنااااه ِ اااا  أ  رااااٱء باااادون  
ومن یادر  إلاى أیان یتجاه َاذا   وإلاى 
أیاان یوجهااه  ؟  ِااٱ الوقاات الحااالٱ ال
ٱ یبااادو أنالااادیفتاتور ساااوَ یضاااحق ِااا

.النهایة

مااان باااه نناااوان یااار مسااایح   نمااا  . 8
   را توانم باور کنم که تماام ایان آراستب

ایادب و( پوتین)ِقط م  توان به یر نسر 
َااااااای نجیااااااَ و تریااااااَ او و در ارادب 
ناجوانمردانه او برای قدرت جست و جو

ماان م تقاادم کااه در ایاان طوِااان و . کاارد
او نااه . زلزلااه و آتاا   خاادا در کااار اساات

  بمباران م  کند و نه م  کراد  اماا حتا
پااوتین َاام باادون خاادا نماا  توانااد کاااری 

و چاه کسا  ما  داناد کاه ایان . انجام دَد
وضااو بااه کجااا ماا  رسااد و خاادا آن را بااه 
کجااا َاادایت ماا  کنااد؟ در حااا  حاضاار بااه 
ایاان نظر نم  رسد که ِرد دیکتاتور در پ

.خرسند باق  بماند



نلااى أیااة حااا    یریحنااٱ أن أنماان . 9
.  ب ن   یحما  بیادب أحادال ال االم َاذب
  ِااٱ حیاااتٱ المحمیااة والمریحااة برااف
ناااام   َاااذب َاااٱ المااارة الثالثاااةالتٱ ال 

با  ق.  یمفن ِیهاا اساتب اد حارَ نوویاة
ناًماااا   ِاااٱ سااایاق ت ااادی  النااااتو40

لل ااوارید النوویااة متوسااطة الماادى  
ِااااٱ ذلااااق.  أ اااابحت مساااایحیًا وانیًااااا

الوقاااات   فمااااا َااااو الحااااا  اْلن   أنااااا 
ِااٱ مواجهااة التهدیااد النااوو   : مقتنااو

: یمفاان لرااخن واحااد ِقااط أن یساااند
َ   القااادیر والااارحیم   ا لهإیلیاااا   ر

.ف  ال وا َ

در َاار  ااورت  ایاان باااور بااه ماان . 9
آرام  م  دَد که خدا نیز این حاوادل 

در کاا  زنااد   . جهااان را در دساات دارد
امن و راحت من  این سومین بار اسات 
ا که نم  توان احتما  جن  َسته ای ر

سااا  پاای   در چااارچوَ 40. رد کاارد
تقویاات ناااتو بااا موراار َااای َسااته ای
. میان بارد  مان یار مسایح  آ ااب رادم
در آن زمااان ماننااد اکنااون  ماان متقانااد 

در مواجهااه بااا تهدیااد َسااته : راادم کااه
: دای  تنها یر نسر ما  تواناد کمار کنا

خاادای قااادر و بخرااندب  خاادای الیاااس  
.پرورد ار َمه طوِان َا



ب ااااد الحریااااق جاااااء َمااااس . "10
ننااادما سااامو إیلیاااا َاااذا   .  رقیاااق

ملاااوق ١. ")تطاااى وجهاااه بردائاااه
(أ١٣ج   ١٢: ١٩

ِااٱ -اْلن ِقااط یلتقااٱ إیلیااا مااو   
نحااان أیًضاااا. َاااذب الاااریی اللطیساااة

ا  نلتقااٱ مااو   ِااٱ مثاا  َااذب الریاا
لاااایس بالضاااارورة ِااااٱ .  اللطیسااااة

رٱء مذَ    ولفن ِٱ رٱء ربماا
 اااغیرولفنه جمیااا    حیااال نرااا ر
.اباهل ف نه ریا  نسمة نلى جلدن

. ب د از آت  زمزمه آرام  آمد». 10
ود وقت  ایلیا این را رنید   اورت خا

او  )« .را باااااا ردای خاااااود پوراااااانید
(ال13َج  19:12پادراَان 

م تنهااا اکنااون الیاااس بااا ایاان باااد مٍیاا
.خدا را مٍقات م  کند

ما نیاز در چناین بادَاای مٍیما  خادا 
ناااه لزومااااً در . را مٍقاااات مااا  کنااایم

چیااازی ملماااوس و دیااادن   بلکاااه در 
چیاازی راااید کوچاار امااا زیبااا  جااای 
ت که خدا را مانند باد مٍیم  بر پوسا

.خود احساس م  کنیم



میااد لقااد قمنااا للتااو بت . 11
ناز  المااء.  فار  ال اغیر

مة نلى رأسه وتحدثت الفل
ٱ التالیة نن حیااة فاار  ِا

فااان راااجانا : "المساااتقب 
أن.  التخااَ!  وفاان قویااا

الاااارَ م ااااق ِااااٱ فاااا  مااااا 
(.9: 1یروع ! ")تس له

کوچاار کااار مااا تااازب . 11
آَ روی . را ت میااااااد دادیاااااام

ساار  ریختااه راادب اساات و 
ایااان کلماااه در ماااورد زناااد   
دب پاای  روی کااار   ستااه راا

!رجاع و قوی با »: است
و نترس زیرا خداوند در َر
کاری کاه انجاام ما  دَیاد باا 

(.1:9یورو )« !رماست



ل دان   نزَات   أمین   مااَین   . 12
محساااان وَیاااارات تاااام ت میاااادَم أیضااااا 

ن ماا: لقااد قط اات رااوًطا طااویًٍ .  الیااوم
المااارة اأولاااى التاااٱ تحااادل ِیهایساااوع
.  إلیااق ِااٱ وطنااق إلااى م مودیااة الیااوم
أناااات اْلن تنتمااااٱ تماًمااااا إلااااى یسااااوع 

- ادة ویمفنق أن تستمر ِٱ طریقق بس
ٱ   ِااا.  دائًماااا ماااو یساااوع إل جانباااق

رااااارق الفثیاااار ِااااٱ.  الااااریی اللطیسااااة
براااف  ناااام   لقاااد .  الااادورة اأساسااایة

باًطاا ت لمت الفثیر   ِ نت اْلن أفثار ارت
بیسااااوع ماااان ذیقباااا    وربمااااا أ اااابی 
.ًماإیمانق المسیحٱ أفثر وضوًحا وحس

الدن  نظاَاااااااات  اماااااااین  مهاااااااین  . 12
محسن و َیرات نیاز اماروز تسا  ت میاد

از : رما راب درازی را پیماودب ایاد. ردند
د اولین باری که نیسا  در سارزمین خاو
باااا راااما  اااحبت کااارد تاااا تسااا  ت میاااد 

 لاق اکنون رما کامًٍ به نیسا  ت. امروز
ب داریااد و ماا  توانیااد بااا خورااحال  بااه را

َمیرااه بااا نیساا  در -خااود ادامااه دَیااد 
ر خدا در باد مٍیام  بسایاری د. کنار رما

دورب پایااه راارکت کااردب انااد و بااه طااور 
کلاا  رااما چیزَااای زیااادی آموختااه ایااد  

  در اکنااون حتاا  بیرااتر از قباا  بااا نیساا
اید ارتباط َستید  ایماان مسایح  راما را
.تواضی تر و ت یین کنندب تر ردب اس



دة ستُن اااَ ماااریم فقائااا. 13
ٱ ِاا.  الفنیسااة الجدیاادة الیااوم

ن الفنائس األمانیة   لایس ما
الطبی ااااااااااااااااٱ أن یفااااااااااااااااون 
المسیحیون من أ ا  مهااجر 
ِیالهیئااااة ا داریااااة لمجتمااااو

مااو مااریم   أرب ااة.  الفنیسااة
ماان المتطااونین الثمانیااة ِااٱ
مجلااس فنیسااتنا َاام اْلن ماان

.أ و  مهاجرة

مااریم امااروز بااه ننااوان . 13
رَباار جدیااد کلیسااا من ااوَ

در کلیساااااَای . خواَااااد رااااد
آلماااااان  مسااااالماً مسااااایحیان 
مهاجر در َیئات حاکماه یار 
باااا . جام اااه کلیساااای  نیساااتند

ر اضاِه ردن مریم  چهار نسا
از َراااات داوطلااااَ رااااورای 
 ً کلیسااااای مااااا اکنااااون ا ااااالتا

.مهاجر دارند



أرى رو    ی ماا  ِیهااا  . 14
إنااااه .    ِااااٱ الااااریی اللطیسااااة

: یطبق ما یقوله الرساو  باولس
ا لاام ی ااد یهاام مااا إذا فنااتم یهااودً "

َ   أ  إل اا   راا " أو یونااانیین
أنق من خٍ  اتحاادق.  "تنتمٱ

 ًااا بیسااوع المساایی أ اابحنا جمی
( ج. أ28: 3تٍطیاة ." )واحًدا

مااااان الجمیااااا  أناااااق اْلن جااااازء 
ماااانمجلس الفنیسااااة   نزیزتااااٱ 

!مریم

رو  خاادا را ماا  بیاانم کااه در . 14
آن کاااار مااا  کناااد  خااادا را در بااااد 

او آنچه را که پولس رساو . مٍیم
دیبااار »: م   ویاااد  نملااا  م  کناااد

ا ِرقااا  نم  کناااد یهاااودی باراااید یااا
 لاق   ی نا  باه کادام قاوم ت«یونان 
زیارا از طریاق اتحااد راما . "دارید

د  با نیس  مسیی راما َماه َساتی
تٍطیاان ." )ما َمه یک  رادب ایام

خورااحالم کااه رااما اکنااون (3:28
د  نضوی از راورای کلیساا َساتی

!مریم نزیز



.  ِااااٱ الااااریی اللطیسااااة. 15
ة قبااا  أیاااام قلیلاااة   أثنااااء  اااٍ
.  ال اااابی   أنااااا ملااااٱء بااااالقلق
ة لقاااء  اا َ مااو دائاارة الفنیساا
ة حاااو  الرااانون المالیةللفنیسااا

ب اااااد .  نلاااااى وراااااق الحااااادول
أ ال ٍة   مثا  فا   ابا    أقار
.  مالراا ارات الفتابیااة لهااذا الیااو

لقااد ج لاات فٍمااٱ ِااٱ ِمااق و"
اء إراا ی." )اخسیتااق ِیظاا  یااد 

51:16)

چناد روز . خدا در باد مٍیم. 15
پی  در َنبام دناای  ابی دلام

ه یار جلسا. پر از نبرانا  اسات
درااوار بااا ماادیر کلیسااا باار ساار
اماااور ماااال  کلیساااای ماااا در راب 

ب اااد از نمااااز  مثااا  َااار . اسااات
ز  بی  ر ارَای انجیل  آن رو

کااااٍم خااااود را در ». را خواناااادم
دَااان تااو  ذارااتم و تااو را زیاار 
« .ساااایه دساااتان خاااود پنااااب دادم

(.51:16ار یا )



َااا أنااا قااد ِتحاات أمامااق . "16
: لقااهبابًااا ال یسااتطیو أحااد أن یغ

أنااق قلیاا  القااوة   وقااد حسظاات
ا رنی." )فٍمٱ ولم تنفر اسمٱ

إنههذا  با  لاٱ ( 8: 3یوحنا 
  أن   نسسااه یفلمنااٱ ماان خااٍ

نلااى أ  حااا    .  َااذب الفلمااات
َاااذا یمنحناااٱ الراااجانة للیاااوم 
وسااااااتفون الجلسااااااة ال اااااا بة 

.أِضلمما فنت أخرى

اینر مان دری را در مقابا  ». 16
راااما  راااودم کاااه َااای  کاااس نمااا  
ت تواند آن را ببنادد  زیارا راما قاو

کاااوچک  داریاااد و کاااٍم مااارا نبااااب 
دارته ایاد و ناام مارا انکاار نکاردب

ایاان ( 3:8مکارااسه یوحنااا )« .ایااد
چنین است  بی مان کاه خاود خادا
ت از طریق این کلمات با من  احب

در َاار  ااورت  ایاان بااه . ماا  کنااد
ماان جاارات ماا  دَااد باارای روز  و 
جلسه دروار پای  رو بهتار از آن
.چیزی خواَد بود که م  ترسیدم



یااااادانَ   روحاااااٱ باااااریی لطیساااااة . 17
بآیااة ماان الفتاااَ: ویلمساانٱ ننااد الحاجااة

  .  المقاااادس أو برااااٱء جمیاااا  یحاااادل
غیرة موجود  ی م  مٍق   ِیاأریاء ال 

ر ِااااٱ الحیاااااة الیومیااااة التااااٱ تقلاااا  التااااوت
ى وحتاا.  وتمنحنااٱ السااٍم والقااوة الجدیاادة

نًا ِٱ أحدال ال الم ال ظیمة والمرونة أحیا
فاا  إنااه ال یحمینااا ماان.   یفااون   مخسیًااا

س م اناة   ب  یحرق ِٱ ذَنه ما یبادأ الناا
ِاٱ ِاٱ ال ا اسة و-  موجاود .  به رًرا

فر یمفنناااا أن نثاااق ونرااا.  الاااریی اللطیساااة
  موجود ِٱ ف  رٱء   : ونقو 

.آمین

خداوناد بااا بااد مٍیماا  روحام را نااواز  . 17
:م  کند و در  ورت نیاز مرا لماس ما  کناد
خدا . با آیه ای از کتاَ مقدس یا اتساق زیبای 

وجود دارد ِررته خدا در کارَای کوچار در 
زنااد   روزماارب کااار ماا  کنااد کااه اسااترس را 
کاااَ  ماا  دَااد و بااه ماان آراماا  و قاادرت 

حتاا  در حااوادل باازرو و . جدیاادی ماا  بخرااد
او .  اب وحرتناک دنیا نیز خداوند پنهان است

از مااا در براباار َمااه رناا  َااا محاِظاات نماا  
کنااد  بلکااه در ذَاان خااود آنچااه را کااه مااردم 
راروع باه انجااام بادی ما  کننااد در ذَان خااود 

در طوِان و-خدا حضور دارد . برم  انبیزد
ماااا مااا  تاااوانیم انتمااااد کنااایم  . در بااااد مٍیااام

. ستخدا در َمه چیز ا: ترکر کنیم و ببوییم

.آمین


