
 (یلوتار لی مستقل انج  یسا ی)کل  SELKاز اسقف به همه  جامعات  یخطبه ا

 

 ۸ـ۶،  ۲ـ۱، ۴۰اشعیا 

که    و او را ندا در دهید کننده بگوییدبه اورشلیم سخنان دلگرم2 .گویدخدای شما می  !تسلی دهید! قوم مرا تسلی دهید

   زیرا که به جهت تمامی گناهان پرداخت شده است،  نها و تاوان گنا  به پایان رسیده،  فرسا دوران زحمت طاقت

 ..   .از دست خداوند دوچندان دریافت کرده است

 

 !اش یکسره چون گُل صحراو زیبایی آدمی جملگی علف است» «گفتم: »به چه ندا کنم؟ «!گوید: »ندا کنهاتفی می

 !براستی که مردمان علفند .شود زیرا که دَم خداوند بر آن دمیده می پژُمَرد،خشکد و گل میعلف می7

 .مانداما کالم خدای ما تا ابد باقی می پژُمَرد،خشکد و گُل میعلف می8

 

 

 ، زی عز یسا یکل یاعضا 

 ، یلوتر یلیمستقل انج  یسا یو دوستان کل زی عز همانانیم

 

 ن یبر شما باد. آم حیمس یسیخدا، پدر ما، و خداوندْ ع ی از سو یو سالمت ضیف

 

را انجام دهم که خداوند بارها و بارها با مردم   یتا کار  مچر خا می شما   یسو به   سا یچوپان  کل عنواننامه به  نیبا ا من

  قیطراز  که   ه است داد یو تسل نانیانجام داده است: خدا قوم خود را  اطم کیسخت و تار  یخود در روزها  یسا یو کل

   شوند. یکالم خودش جار

 

 یمثال شخص کی

کنم چشمانش را   یشود. تصور م یم داریب یکیافتد که در تار یماهه است. در شب بارها و بارها اتفاق م ۱۰اول ما  نوه

رفته است. کودک   نیاو آشنا است از ب یرسد همه آنچه برا یشنود. به نظر ممی و  ن  ندیبمی ن یزیکند و چ  یمباز 

افتد. کودک از رختخواب بلند   ینور به اتاق م یکنند و کم یباز م، در را  ندیآ یپدرش م ا یکند. مادر  یم هیشروع به گر

و  ییتنها  رایشود ، ز  یشنود و بالفاصله ساکت م یم  آرامش مکالکند ، چند   یپدر را احساس م ا یمادر  یکیشده و نزد

    .از بین می رودپدر یا کلمات مادر  با  زیدآمیتهد یکیتار

ما قرار دارند،   ی رو شیکه پ سمسیاست(  و کر یسیآمدن ع آن  یآدونت )معن  دوران در این احساس ما  است ممکن

خود   یاقتصاد درماندگیاز مردم از   یاریروزها بس  نیاست. ا کیما تار یرو شیپ زی: همه چ باشد یکودک نیمثل چن

،  رانیو خواهران ما از ا برادراناز  یبرخ  شود.   یمضاعف م دیتهد  یماریب یبحرانهنگام  نیترسند. در ا یم

بزرگ   یها  بود در گروه  میما قادر نخواه  شایدترس از حق اقامت در کشور ما  دارند.  زین هیسور ا یافغانستان ، پاکستان 

  نیو ا  داحتماالً لغو خواهد ش سمسیخانواده بزرگ در کر داری. دمیکن دارید سمس یآدونت و کر یآهنگ ها اجرای  یبرا

کرد هنوز   میرا بر گذار خواه سمس یمراسم کر  هچگونشود.  لیتبد معضل   کیتواند به  یم ییتنها  سمسیکر یروزها 

  نیا یتواند همه  یما در حال کاهش است. انسان نم جماعتو  سا ی، نقاط قوت در  کل نینامشخص است. عالوه بر ا

  دیخواه ی م  لیدل نیا بههستند.   ننسبت به مسئوآل یاعتماد  یت و بیبا عصبان  یاریمشکل را با صبر  تحمل کند.  بس

 ؟ دیبزن ادیفر  یکیکودک در تار کیمثل 

 

 کالم خدا یاز سو یتسل

 و با   ردیگ یم خداست که ما را در آغوش   نیتابد و ا یم یکینور به تار یکند و پرتو یکالم خدا در را باز م   سپس

و   ده،یرس انیبه پا   فرسا !  دوران زحمت طاقتدیده یقوم مرا تسل! د یده ی: "تسلدیگو یکند و  م یم حبتص  یآرام

 پرداخت شده است" نتاوان گناه

 

شده   دیتبع یکشور خارج  کیکه به  بود، سرچمه گرفته شده است ، و به قوم خدا خطاب شده  ینب یا یکلمه از اشع نیا

که   یی: گروه ها ند، دو گروه وجود داشت زیبازگشت به خانه خود را از دست داده بودند. در آن زمان ن دیام گریبود، و د

     به صورت کند تا  جدیقسمت ا نیکردند از مخمصه خود بهتر یدست و پنجه نرم کردند و سع دیبا اوضاع جد عیسر یلیخ 

  یاختالف  بزرگ نیبودند. ا تیبودند که پر از اندوه و عصبان ی گری. و گروه دبسازندخودش  یرا برا ی دیجد تیموجود

 کرد. جادی در آن زمان جدال را ا یحت

 

 ؟ است مجازات خداوند ما در حال حاضر  طیشرا ا یآ

از  یاریامروزه بس لیدل نی. به همتاشدندر مورد آن  یشک  چیه امبریمجازات خدا بود. پ لیشدن مردم اسرائ دیتبع

کرونا   یروسیو یماریطرف ، ب کیدارد: از  ازیپاسخ دوگانه ن ک یسوال به  نیکنند. ا یمطرح م زیسوال ن این انیح یمس



و مبارزه  ضد   قیتحق نهیبا زم یعیاست. علوم طب  یعیطب دهیپد ک یجهان شده است ،  ریبانگیکه در حال حاضر گر

با   مارانیب  به کمک  یمام توان خود را برادانش و ت  نیکنند. پزشکان و پرستاران بهتر ی موفق عمل م اریبس روسیو

 دهند.  یهنر خود ارائه م

 

از قضاوت خدا  پس از سقوط انسان  یبخش یماریدر واقع که بد نکن یاحساس م یفعل تیوضع در مردم گریطرف د از

  نیافتد. اما اگر به فکر ا یبدون اجازه خدا اتفاق نم ا یدن  نیدر ا زیچ  چیکند که ه یاعتراف م یح یمس مانیبه گناه  است. ا

د  نتوا یو م  میآن را درک کن میتوان یاست که ما نم یکیجنبه تار نیمو ه د یشو یخدا  روبرو م تقیب، با  دیجمله بپرداز

 ریو سا  یو بدبخت یماریدهد که  همه ب یاجازه م یکه خداوند به راحت  میدرک کن میتوان یبرساند. ما نم یدیما را به ناام

 . میدر اسارت هست لیاسرائ یمانند بن. ما دیآ یم  جودبه و یبشر یآفتها 

 

 

 
 نگاه کن   حیبه مس

  ت یتسل قیکه انسان شده بود، نشان داد و از آن طر  حیمس یس یاو به ع رایخوانده شده است ز  قیبشارت دهنده عهد عت  ینب یایاشع

پرداخت شده است" و چند   نو تاوان گناه  ده،یرس انیفرسا به پاکه دوران زحمت طاقت  دی به آنها ندا در ده . کردخدا را اعالم 

 ما بود که او بر خود گرفت یصحبت کرد ، كه درباره او گفته شده است: " حال آنکه رنجها یسیفصل بعد در مورد ع

 ما بدنش سوراخ شد،  یهایما بود که او حمل کرد،  حال آنکه به سبب نافرمان  یدردها و

ما   نیست و بنابراتجربه کرده ا  ما را  یقبالً همه رنجها حیمس یسیع(. ۵ـ۴: ۵۳ ایما ِله گشت؛ «)اشع یرهایبه جهت تقص و

 دهد.   یشب نزد ماست و ما را تسل یکیم که در تار یدار  یکس

 

  یوجود ندارد و از هنر پزشکان استفاده م یپزشک چیه نکهی مثل ا میکن ی و به او اعتماد م م یکن یدعا م حیمس یسیع بهما  نیبنابرا

    وجود ندارد. ییدعا نکهیمثل ا میکن

 .   م یدار  از ی اعتماد ن

کرد. مردم به   فیفقدان بزرگ به  عتماد توص کیتوان به عنوان  یما را م یسایدر کل یدر جامعه ما و  حدود یفعل تحوالت

که   کنند  یاعتماد  از دست داده اند، آنها گمان م استمدارانیظاهراً  به  س رایکنند  ز  یو تظاهرات  م ندیآ یها م ابانیخ

رسانه ها و مطبوعات از   نکار مسئوال ای و علوم  قیاعتماد خود را به امکانات تحق افراد از  یدارند. برخ  یهدف بد استمدارانیس

 دهند.   یدست م

 

را   مقابله  بحران   یمختلف کار درست یاز منظرها  دیوجود دارد . ما با گر ی کدیو جماعات  خطر کاهش اعتماد به  ساهایکل در 

 . میبرسان بیآس  سایبه کل و بدون اینکه می ده ی انجام م

 

   یبه شخص م ییگو یکه م ستین هودهیچرخد. ب یم رونی است که به سمت ب  ییرویتواند باشد؟ اعتماد ن یکجا م از فقدان اعتماد  

هستند غالباً   مار یکه ب ی برد. کسان یکرونا و از عواقب آن رنج م روسیاز و  ی. به نظر من   جامعه ما به طور کلمیاعتماد دار 

کاهش   یبرا یلیتواند دل یم نیالبته کامالً معطوف به خودش است. ا مار ید. نگاه بنندار  ار  گرانی توجه به د یقدرت برا گر ید

شود   یتوسط روح القدس اعطا م مانیکه ا م ییگو یاست و ما م مان یا یبرا یگر یقدرت به اعتماد باشد. اعتماد در واقع کلمه د

دارد.    یآن را در کنار هم نگه م  یو اعضا  سایاز روح ، کل یناش مان ی. قدرت امیکن د یآن را تول   میتوان یاست که نم ییروین رایز 

در   مانیتصور را دارم که کاهش ا نیو اعتقاد به خدا وجود داشته باشد ، من ا ایاعتماد به نهادها دن نیب یاساس ز یتما کیاگر  یحت

 را اشکار کرده است.    عاجتما   فیاست ، که با بحران کرونا  ضا یسجام اجتماعکاهش ان لیاز دال یکی ز یکشور ن

 

 ! د یده  ی، مردم من را تسل د یده  یدارند تا اعتماد دوباره رشد کند. آره! تسل  از یو عشق به خدا ن  شیدرکشور ما به آسا مردم

 

 



 

 د یباشیکدیگر   یمراقبت بهبود

مردم   یبرا د یام نی. اندگشت می باز  ینیبه خانه زم ز یروح و بخشش ، مردم ن تی، عالوه بر تسل  ایقسمت دوم  کتاب اشع نیا در 

 مهم است.  ز ین

 

در حال حاضر     میمستق ر یو به طور غ میبر  یما از عواقب بحران کرونا به طرق مختلف و درجات مختلف رنج م یهمه  اگر 

.   همانطور که  اهیماز دست ند    د یام  میزمان را پشت سر بگذار  نیا م یمهم است که بخواه ار یرو بس نی، از ا می" هستمار ی"ب

 یر یادگی یاشنا شده است. آما اراده برا ی رانندگ یایمزا بابرد،  او  یچرخدار لذت م یندلص یشکسته است ، رو شیکه پا یفرد

به صورت کمال   میو کشف کرد م یمدت  به دست آورد نیکه در ا یاست. تمام امکانات فن یاتیح یامر  ز یدوباره راه رفتن ن

موارد   نیا شتر یکنند. ب ی ما آسان م یدشوار برا  طیاشر  نیرا در ا یهستند که زندگ  ییخوشامدگو ی.   از ابزارهامیهست آن  قدردان

 خواهد بود.  دیما مف یبرا ندهیمطمئناً در آ

 

جامعه که   امکنت ما انجام کند. ما از همه   یبرا یکار  نیچن می و از خدا بخواه م یدوباره "سالم" شو  میاهخو یوجود ما م نیا با

ما تجسم  سمسیدهد. با جشن کر   یوجود ما را شکل م تی . اما: جسمانمیسپاسگزار  ار یدهد بس ی ارتباطات مدرن به ما م یفناور 

  م یدوار یام نیدهد. ما همچن  یرا با بدن و خون پسرش  به ما م تیجسمان نی. خدا امیر یگ یمجشن  حیمس یسیخدا را در پسر او ع

 به ما فراهم کند.  ار  یجسم دار ید  یبرا یدیجد یکه خداوند فرصت ها

 

 یسپاسگزار 

  ر یو سا  سایکار شما ارزشمند است! رهبران کل نیمان تجربه کردم.  ا یساهایرا در کل  یار یهفته ها و ماه ها تالش  بس نیا در 

را در   یتالیجید  شنهادیبه همراه جماعت خود ، پ  ، همکارشان و معلمها   شانیتالش کردند. کس ی مراسم اله جادیا یداوطلبان برا

. ما  ندر یپذ یکرونا را م طیدر شرا یمراسم حضور  ی، چالش ها  یکنند و با تعهد کامل شخص یاز مکان ها حفظ م یار یبس

 سپاسگزارم.  ار یبس سایو کالج کل سایکل ی. از طرف رهبر میرا تجربه کرد یادیو خالقانه ز  بایز  یزهایامسال چ

 

چند ماه گذشته   ی ط تیما بارها و بارها با وضع یسایکنار آمدن  بحران کرونا در کل ی( براAG) ی اختصاص یگروه کار  کی

نامه همراه بودند.  از شما متشکرم!   نیا  جادیکارگروه با ا  نیرا پردازش کرده است. ا یاز سواالت فرد  یبرخورد کرده و تعداد

 تشکر کنم.  ار یخواهم از کار شما بس  یم نیپردازد. من همچن یم نبحرا نیا یامدهایبه پ یگر یکارگروه د

 

شما با   یکم نشده است.   از فداکار  سایسهم کل یبه اهدا لی کنم که تما یدرک م هم حال من   نیو با ا دیرس انیبه پا  یسخت سال

 کنم.  یم ریبا تالش،  سپاسگزا ایپول با زمان 

 

 ماند  یخدا باق کالم

و عدم   یرا با نگران سمسیدارد. اگر امسال کر  اج یخود به چند کلمه احت یر یجهت گ یابیباز  یپدرش برا ای در آغوش مادر  کودک

و   کینزد ار ی.  بسمی گوش ده   خدا را  یتواند دوباره به ما کمک کند تا صدا ی، سکوت مشویم  دلتنگبیسیا و  میکن یسپر  نانیاطم

است:  . "قول خدا آشکار   ماندی م یما تا ابد باق یاما کالم خدا پژُمَرد،ی و گُل م خشکدی : " علف مد یگو یخدا م که میپنهان  بشنو

 کند.  ی صدق م  ز یما ن یبرا نیدرست است ا نیبه ما است. ا کینزد یاز یاو در هر ن

 

 جوامع تو  یو برا تانیخانواده ها یخودتان   و برت یبرا

 کنم  یزمان دشوار آرزو م کیدر  ی خوبسمسیشما ادونت  و کر  یبرا من
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