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جؼي هؼزاج – ۱۲هَ ۱۲۱۲
ًیایغ تزای  ۱۲هَ  ( ۱۲۱۲ػیذ هؼزاج )
هؼزاج تَ آطواى – آى سهاى چَ ّالؼَ ایی رر داد؟ هثلغ دیي پزّتظتاى لْکا ( لْکاص) ایٌطْرًْػتَ
ػذٍ اطت :تؼذاسآًکَ اّ (ػیظی هظیخ) آًاى را تا ًشدیکی تیت ػٌیا تزد ّ تا دطتِای تزافزاػتَ تزای
ایؼاى دػای خیز ًوْد .در دالی کَ آًاى را تزکت هی داد اس آًاى جذا ّ تَ آطواى تزدٍ ػذ ّایؼاى اّرا
پزطتغ کزدًذ ّطپض تا ػادی ػظین تَ اّرػلین تزگؼتٌذ ّ توام اّلات خْد را درهؼثذ تشرگ صزف
دوذ ّطپاص خذا کزدًذ.
) لْلا ) ۱۵،۴۲،۴۲
)(Lukas 24, 50- 53

ایي تَ چَ هؼٌی اطت؟
اس یک طزف تَ ایي هؼٌی اطت کَ :ػیظی هظیخ ػاگزداى ّیاراًغ را تزک ًوْدٍ ّداال تٌظزهیزطذ
کَ آًاى تایذ تظیارهایْص ّغوگیي ػذٍ تاػٌذّ.لی تزػکض :لْکاص هیگْیذ :آًاى اّرا دػا ًوْدٍ ّتا
خْػذالی ّػادی تظیارراُی تاسگؼت تَ اّرػلین ػذًذ.تا ػادی ّ طزّر تظیار! دردالیکَ آًِا اس آى
تَ تؼذ تایذ تَ تٌِایی راُؼاى را اداهَ هی دادًذ .چزا ػادی؟ سیزا اّ تَ طْی پذرتاسگؼتَ اطت در جای
خْدُ،واى طوت راطت جای هتؼلك تَ خْدع.
ّ دّم آًکَ :ػیظی هظیخ اًظاًِای سهیٌی را تزک ًوْدٍ ّتَ طْی پذرخْد تاسگؼتَ .در جای خْدع
طوت راطت خذاًّذ پذرلادر ،آًجایی کَ اّ تَ اًظاًِای هذثْتغ کاهال ًشدیک اطت.آًوْلغ ُن تَ هاًٌذ
اهزّسّ.الثتَ هؼاُذٍ ایي اهزدرآى سهاى تَ هزاتة آطاًتزاستْضیخ دادى آى درایٌجا اطت،کَ چطْر هی
تْاًذ تاػذ :کَ اّتَ آطواى صؼْد کٌذ ّ ُوشهاى درکٌارهاى تاػذ.
کجا آطواى ّ سهیي تَ ُوذیگزًشدیک هی ػًْذ؟ ّیا تَ ػثارت دیگزکجا ػیظی هظیخ تا ها رّتَ رّ
هیؼْد ،کَ اّ ها را کوک کٌذ،تَ هاًٌذ ًام ػثزی اع "یؼْػا ،خذا کوک هی کٌذ"تیاى ایي هطلة؟ در
کجا ها لظوتی اسآطواى را تزّی سهیي هؼاُذٍ هی کٌین؟
هؼاُذٍ آطواى تزّی سهیي تزای ها آًجایی اطت  ،کَ اًظاًِا تَ ًام خذا تَ دّرُن گزد آهذٍ اًذ .آًجایی
کَ ها دّرُن گزدآهذٍ این تا کالم خذا را تؼٌْین پیام کتاب همذص اًجیل را.آًجایی کَ خذاًّذ در هیاى ها
اطت تا اّ گْع ُا ّ للة ُایواى را تاس گؼایذ.تا ها تِتزآى را درک ًوْدٍ ّتا کوکی تاػذ تزای ػثْر
اسهظیزّ سهاى سًذگی هاى.
آطواى ّسهیي آًجایی تَ یکذیگزًشدیک هی ػًْذ کَ ،اًظاًِا تا کوک خذاًّذ تا یکذیگزاسًْآغاس کٌٌذ.
آطواى ّ سهیي آًجایی تَ یکذیگز ًشدیک هی ػًْذ کَ اًظاًِاتَ ًام خذاًّذ یاری هی رطاًٌذُ.واًجایی
کَ اًظاًِا درُوظایگی ،یا تَ ّاتظتگاى خْد یا در هذرطَ ّیا در هذل کار تَ یکذیگز تْجَ داػتَ
ّیکذیگز را یاری هی دٌُذ ،آًجایی کَ تَ یاری ًیاس اطتّ.آًجایی کَ آًِا تذّى کالم اضافی ّلی تا
هذثت اس صوین للة دطت تَ کارهیؼًْذ ّ کوک هی کٌٌذ.

آطواى ّسهیي آًجایی تَ یکذیگز ًشدیک هی ػًْذ کَ اًظاًِا یاد تگیزًذ یکذیگزرا تذول ًوایٌذ.آًجایی
کَ تفاّت ًظزداکن اطت صثزّتذول ًؼاى دٌُذ ،سیزا آًِا هی داًٌذ کَ خذاًّذ ها را خلك ًوْدٍ ّاّ
خْاطتارتٌْع هی تاػذ.
آطواى ّ سهیي آًجایی تَ یکذیگزًشدیک هی ػًْذ کَ اًظاًِا یاد تگیزًذ تَ ُن ًشدیک تاػٌذ.تا جزات ّ
ػِاهت یافتَ ّ تا یکذیگز ارتثاط ّ ُن صذثتی ایجاد ًوایٌذ ّآًجایی کَ دطت اس تٌِا تْدى تزداػتَ ّ
دیْارها تیي خْدػاى را تؼکٌٌذ.
آطواى ّ سهیي آًجایی تَ یکذیگز ًشدیک هی ػًْذ ،کَ اًظاًِا تَ طزق هتفاّت ّرّع ُای هختلف
تٌاتزتصْر خْد درتارٍ خذاًّذ صذثت ًوایٌذ.آًجایی کَ اًظاًِا تَ دیگزاى ػِاهت ّ جزات دادٍ
ُواًطْری کَ در کتاب اًجیل خذاًّذطؼی تز آى دارد.
جؼي هؼزاج -یک رّسػیذ تیي سهیي ّآطواى  .یادآّری تزخاطتي ػیظی هظیخ اس هزگ ّ تاسگؼت اّ
تَ طْی پذرع ّتا ایي اًتظارکَ اّدرکٌارهاى ّدرتیي هاى اطت .ػیظی ًاصزی ،یؼْػا  ،خذا یاری
هی دُذ.
تار دیگزتاسگزدین تَ آًچَ لْکا یا لْکاص گشارع هی دُذ.ػاگزداى ّ یاراى ػیظی هظیخ پض اس
تاسگؼت تَ اّرػلین در توام هذت درهؼثذ تشرگ ّلت خْد رادر تارٍ دوذ ّطپاص خذا صزف کزدًذ.
آًطْراطت ّلتی کظی تا خذا رّتَ رّ هی گزددُ ،واى سهاى کَ آطواى ّسهیي تَ ُن ًشدیک هی ػًْذ:
آى سهاى اطت کَ دیگزُوَ چیش دگزگْى ػذٍ ّچیشی ػثیَ گذػتَ ًوی تاػذ .پض در ّجْد ها کوی
ػادی ّاطویٌاى ّاهیذّاری ػکل گزفتَ ّطپض آتغ گزهی درّجْدهاى ػؼلَ سدٍ ّتَ ها ًیزّّلذرت
تاسٍ ایی تخؼیذٍ تواًٌذ خْراکی تزای ّجْد هاى.
تْاططَ ایواى ها تَ ػیظی هظیخ ها ًیشکاهال تَ تِؼت ّآطواى ًشدیک هی ػْین.آى للوزّخذاًّذ ،پادػاٍ
ّفزهاًزّایی ػیظی هظیخ  ،آغاسپیًْذ جاهؼَ تا اّ ،کَ ُزگش پایاًی تزای آى ّجْد ًخْاُذ داػت ّآى
ایواى ُزرّسدرتیي ها رػذ هی کٌذ.
ایي رّسػیذ هزتْط هی ػْد تَ آطواى تزّی سهیي .ایي ػیذ هزتْط هی ػْد تَ ایٌکَ خذاًّذ در کٌار
هاى ُظت ،هزتْط هی ػْد تَ ّجْد ػیظی هظیخ در سًذگی رّساًَ هاى ّدر هْرد ایٌکَ سًذگی ها
کاهال کیفیت ّدالت ًْیٌی تَ خْد گزفتَ ،دالت ّ صفت تچَ ُای خذاًّذ ،کَ ایي کیفیت تاػث هیؼْد تا
اًظاًِا تَ راٍ درطت ّ جذیذی کؼاًذٍ ػًْذ.
ها یمیٌا آًزا هؼاُذٍ خْاُین کزد ،چزاکَ خذاًّذ چٌیي هی خْاُذ! آهیي
Lied
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طزّد
تَ آطواى صؼْد ًوْدٍ اطتُ ،لَ لْییا  /پادػاٍ افتخارػیظی هظیخُ .لَ لْییا
اّ در طوت راطت خذاًّذ ًؼظتَُ ،لَ لْییا  /فزهاًزّایی هی کٌذ در آطواى ّ توام طزسهیي ُاُ .لَ-
لْییا.
آًچَ ًْػتَ ػذٍ اطت ،اکٌْى تَ تذمك رطیذٍ اطتُ ،لَ لْییا  /در طزّدُا ّ هشاهیزاس خذاًّذ ػیظی
هظیخُ.لَ لْییا.

تذیٌظاى ها تا ػادی تا طٌیي رطا ُ،لَ لْییا / ،تزای خْػذالی ّػادی کزدى خذای ػیظی هظیخُ .لَ
لْییا.
ای طَ گاًَ همذص ُ ،لَ لْییا  /تاػذ طتایغ ّ دوذ ّثٌا تْ را تزای ُویؼَُ .لَ لْییا ( .ا گ ) ۲۲۱
Gebet
دػا
خذایا ،پذرػشیش!
توام لذرت در آطواى ّ سهیي تَ تْ دادٍ ػذٍ .تزای ُویي استْهی خْاُین:آى لذرت ُای اسخذاتی -
خثزاًی کَ سًذگی دیگزاى را ًاتْد هی کٌٌذ تی اختیارّ تی لذرت تظاس ،ها را در للوزّ فزهاًزّایی
خْد تپذیز.
اسرّح همذطت ها راػٌایت ًوا ،تا تْرا تؼٌْین ،کلوات ات را تپذیزین ّ ایواى درطت ّاطتْارخْد را
دفظ ًوایین .تگذارتزای تْسًذگی ًوایین ،یک تارتا تْ تویزین ّ تْطط لذرت تْدرللوزّ فزهاًزّاییت
سًذٍ ػْین .اس طزیك ػیظی هظیخ .آهیي.
یُْاًض دکالیي
Johanns de Kleine

