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 12-1: 2 پادشاهان دوم کتاب از یخوانش

 جلجال از عشیال و اسیال ،ببردباال  آسمان به یگردباد با را اسیال داشت قصد خداوند یوقت 

اما تو همین جا  است فرستاده ییل تیب به مرا خداوند :گفتع شیال به اسیال. بیرون می آمدند

به حیات خداوند و به حیات خودت سوگند که تو را ترک نخواهم  »:گفت عشیال اما «بمان

 نزد به، بودندییل  تیب در که ییایانب گروه. رفتندیکدیگر به بیت ییل  ههمرا آنهاپس  «.کرد

 خواهد تو از را تو موالی ،خداوند امروز که یدان یم ایآ: 'گفتند او به و آمدندع شیال

 یدباش ساکت.  دانم یم من ، بله" ،گفت الیشع گرفت؟

 او اما «.است فرستاده حایار به را من خداوند رایز. بمان نجایا ،عشیال ،گفت او به اسیال 

 نیبنابرا «.به حیات خداوند و به حیات خودت سوگند که تو را ترک نخواهم کرد »:گفت

 ایآ: 'گفتند او به ورفتند  عشیال نزد به بودند حایار در که ییایانب گروه. آمدند حایار به آنها

 من ، بله" ،داد پاسخ او و' گرفت؟ خواهد تو از را تو موالی  خداوند امروز که یدان یم

 .'یدباش ساکت.  دانم یم

 او اما «.است فرستاده اردن به مرا خداوند رایز بمان نجایا تو: گفت او به اسیال سپس 

 دو هر پس «.به حیات خداوند و به حیات خودت سوگند که تو را ترک نخواهم کرد »:گفت

 .رفتندیگر به اردن همراه یکد

کنار رود اردن ایستاده  مقابل جایی که الیاس و الیشع و رفتند زین ایانب افراد از تن پنجاه

بودند به فاصله دور ایستادند. الیاس ردای خود را گرفت و آن را پیچیده و به آب زد و آب 

 آن خشکی عبور کردند. شد و هر دو از  از این سو به آن سو شکافته

 به ،کنار تو برگرفته شوم از نکهیا از قبل" ،گفت عشیال به اسیال ،گذشتند آنها که یهنگام 

نصیب دو چندان از " ،گفت عشیال." دهم انجام تو یبرا توانم یم یکار چه که بگو من

آنگاه که از تو  اگر ،حال نیا با اری،الیاس گفت خواسته دشواری د."روح تو بر من باشد

ینی به آن خواهی رسید وگرنه خیر. ایشان قدم زنان با هم گفتگو برگرفته می شوم مرا بب

می کردند که آنگاه ارابه ای از آتش با اسبانی اتشین پدیدار شد و آن دو را از یکدیگر جدا 

 کرد و الیاس در گردبادی به آسمان باال رفت.

 گرید اما «! سوارانش و لیاسرائ یها ارابه!  پدر ، پدر‘: این را دید و فریاد برآورد عشیال

 آنگاه جامه خویش را برگرفت و آن را بدرید. ،ندید را او

 .است پروردگار کالم نیا  

 .شکر خدارا 



 

 .للویاه ، للویاه  

 .است دانیجاو خداوند کالم 

 !للویاه.  است شده اعالم شما به که است یخوب خبر خداوند کالم 

 .باشد تو با خداوند 

 شما با نیهمچن و 

 .دیبشنو مرقس مطابق را حیمس یسیع ما خداوند لیانج 

 !بر تو باد ای خداوند جالل 
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تنها با خود  را آنها و برگرفت خود با را یعقوب و یوحنا و پطرس یسیع ،بعد روز شش 

بر فراز کوهی بلند برد تا خلوت کند. در آنجا در حضور ایشان سیمای او دگرگون گشت، 

ده ای نمی تواند جامه ای جامه اش درخشان و بسیار سفید شد آنگونه که در جهان هیچ ما

را چنان سفید کند. در آن هنگام الیاس و موسی آمدند و در برابر چشمان ایشان ظاهر شدند 

: استاد بودن ما در اینجا نیکوست پس و با عیسی به گفتگو پرداختند. پطرس به عیسی گفت

 ینم او" بگذار سه سرپناه بسازیم. یکی برای تو، یکی برای موسی و یکی برای الیاس.

ی آنها را در برگرفت و ندایی ابر سپس .بودند دهیترس اریبس آنها رایز ،دیبگو چه دانست

 نگاه اطراف به یوقت ناگهان’! یدکن گوش او به.  است من عزیز پسر نیا‘ :از ابر رسید که

 و بس. یسیعجز ،دندیند خود نزد را چکسیه گرید ،کردند

 اند دهید که را آنچه تا داد فرمان ایشان به عیسی ،آمدند یم فرود کوه از آنها که یهنگام 

 زمانیکه پسر انسان از مردگان برخیزد. تا ،بازنگویند کس چیه به

 .است پروردگار لیانج نیا  

 !حیمس یا تو بر شیستا 

 ."مدیمبرآ بیصل به گهواره از ما"  

 

( Epiphany فصل با همراه) را خود Candlemas سیسرو جمالت نیا با شیپ هفته دو 

 و یسیع تولد داستان ما.  میهست زمانمیان دو  ما در حاضر حال در.  میرساند انیپا به

 پاک دیع تا لنتایام بیابان از  به اکنون و میگذار یم سر پشت را انیجهان بهاو  شدن آشکار

 و ،او دردناک مرگ و رنج ،میاورشل به یسیع شدن کینزد داستان. چشم می دوزیم

 .برخواستن او از میان مردگان



 در یا منظره به و اند ستادهیا یزیچ آستانه در زین اسیال استادش وع شیال ،قیعت عهد در 

. است انیپا شرف در نیزم یرو اسیالبودن  زمان که دانند یم آنها. کنند یم نگاه ابانیب

 به ورود یبرا اجدادشان که یا رودخانه ،لیاسرائ مرز ،اردن رود ساحل در آنها

 را سفر نیا دیبا عشیال و اسیال اما .اند ستادهیا ،اند کرده عبوراز آن " موعود نیسرزم"

 .بودند سرگردان آن در سال چهل اجدادشان که برگردند یابانیب به و دهند انجام برعکس

 

 که ییجا ،گذارند یم قدم یا ناشناخته مکان به و شده شکافته ییآسا معجزه طرز به آبها

 عشیال و برند یم بهشت به یگردباد در را اسیال و ندیآ یم ین فرودآتش یاسبها و ها ارابه

 .دهد انجام را خدا فرماناو  تا رها می کنند نیغمگ و تنها را

پدیده  کی آستانه در هنوز آنها اما می نگرند مختلف رویدادهای به شاگردان ،لیانج در 

 یم صعود یکوه به ،کند یم تیهدا سفر کی به را آنها یسیع.  هستند عجیب ناشناخته

او به دلیل  می بینند.سفید را با یک درخشش  یسیع و شوند یم ابرها وارد ییتنها به ،کنند

 زین - یموس و اسیال - قیعت عهد بزرگ امبرانیپ.  است داده" شکل رییتغ" بودن مقدس

 و بتیه یباورنکردن ینما شاهد آنها.  دارند بی نظیری درخشش و دارند حضور آنجا در

 .است یواقع بهشت که است یا ناشناخته مکان نیا ،هستند رتیح

 ،هیاروم شهر ،دیا کرده فیتوص من یبرا شما از یاریبس کهی داستان تصاویر نیا 

 به یسفر شما از یاریبس که ییجا. آورد می من ادی به را هیترک و رانیا مرز کینزد

 که ییجا ،دیکن عبور مرز از تا کردید یط را یادیزمسافت  ،دیا کرده آغاز را ابانیب سوی

 شما.  ندیآ یم فرود اروپا به شما قاچاق یبرا ،ینآتش یها ارابه نه ،ها ونیکام و ها نیماش

 مرز در ،دیکن عبادت را او و دیکن یزندگ آزادانه دیبتوان که ییجا در خدااز  یرویپ دیام به

 یواقع بهشت دیدن یبرا دیبع یمکان است ممکن بنول مقصد. دیا ستادهیا ناشناخته یایدن

 دارد حضور آن در خدا که است یمکان نجایا معتقدم من. نجاستیا ،وجود نیا با اما ،باشد

 .خواند یم فرا او شتریب شناخت به را ما همه و

" دانستن" با فهم به  د؟یا کرده اتخاذ شجاعانه یمیتصم تاکنون ایآو اما در مورد دیگران،  

 ابانیب در قدم که معناست بدان نیا رایز دیا کرده وحشت شما ،دیده انجام یکار دیبا شما

می  قرار بیآس و شکست معرض در را خود ،دیکنمی  ریپذ بیآس را خود ،می گذارید

 گفتن و شکست به اعتراف نیا دیشا. باشد شما شغل رییتغ یبرا میتصم نیا دیشا. دهید

 .  باشد متاسفم

 



 صحبت یکس با باشد که قرار دیشا ابراز عالقه به کسانی است که دوستشان دارید.شاید  

به  نکهیا - باشید گرفته را میتصم نیتر شجاعانه باالخره دیشا. نیاز به کمک دارد که یدکن

 .کنید کمک خودتان

 از ما. میا گرفته بزدالنه میتصم صد ،شجاعانه میتصم بار هر یازا بههمه ما  البته  

 یم اجتناب ،دارند یریپذ بیآس ای صداقت به ازین و کنند یم نگران را ما که ییها تیموقع

 خود ازمی خواهیم  گیجی با عمل کنیم صرفا میدان یم درست آنچه هب آنکه از شیب ما. میکن

 و یرهن یها وام ،یسرگرم و پول ،یشلوغ ،یراحت با را خود یزندگ ما. میکن محافظت

.  میکن یمپر یاجتماع یها شبکه و یجنس رابطه ،مخدر مواد و یدنینوش ،التیتعط

خود  دبه وجو نکهیا تا میشو رهیخ خود شینما صفحه نور به میده یم حیترج ما از یاریبس

 ،ستندین اشتباه لزوما موارد نیا از یاریبس. نظاره گر باشیم ،است خداوند کامل یپرتو که

به  ترس ،میکن یم استفاده ییتنها و سکوت از ترس با رویارویی یبرا آنها از ما همه اما

 خاطرات و افکار کردن غرق یبرا را هاصدا و سر نیا همه ما. ما تیکفا عدم دلیل

 .میکن یم جادیاخود  دردناک

 ،قیعت عهد در .باشیم ساکت فقط بود الزم، خوانش دو هر در که رسد یم نظرم به 

 آستانه در اربابش که ندیبگو او به و کنند منصرف سفر از را عشیال کنند یم یسع امبرانیپ

: دهد یم پاسخ مرتبا   عشیال. ندارد یا دهیفا او اب دادن ادامه مطمئنا   نیبنابرا ،است مرگ

که ار آن  یزیچ با یوقت داند ینم پطروس ،لیانج در".  یدباش ساکت!  دانم یم ،بله"

 ساختن به کند یم شروع نیبنابرا ،دیبگو دیبا چه ،شود یم روبرو چیزی متوجه نمی شود

.  است منزیعز پسر نیا...  دیگو یم که شود یم ساکت خدا یصدا با فورااو اما. پناهگاه

 !'یدکن گوش او به

 نیا. میهست گرانید به بخشش و توبه ،انیحیمسروزه  موسم ،بزرگ روزه آستانه در ما 

 ،ستین رانیا در رمضان ماه مانند نیا.  سکوت زمان کی ،شماست ساده یزندگ یک زمان

 که دارد یبستگ شما خود به کامال   نیا ،کند ینم یکار انجام به مجبور را شما کس چیه

 اریبس دیشا. دیریبگ لیتحو را یزیچ چه ای دیبگذار کنار را یزیچ چه دیریبگ میتصم

ناشی  یپرت حواس باعث که آنچه مورد دراست  تفکر و تأمل یبرا یزمان .باشد دشوارتر

 نیا و ،است رشد و ینوساز زمان .دیکن یمدوری  آن از شما آنچه و ،است از هیاهو

 ،شجاعت زمان روزه. دارد خدا و خود با کامل صداقت به ازین رایز است آور وحشت

 .هاست ناشناخته در نهادن قدم با خدا از یرویپ و شدن خاموش

 وقت بزرگ روزه در خاموش دعا و نیایش یبرا که کشم یم چالش به را شما من 

را صادقانه در کنار خود حس  خدا فقط ،دیکن تالش قهیدق پنج. دیکن شروع کم از. دیبگذار

 آن به را شما خدا که یکار هرخود بخواهید، از . دینکن فکربه چیزی  دیکن یسع ،کنید



 او ،دینرس شما گوش به یزیچ ابتدا در اگر دینباش نگران. دیده انجام کند یم دعوت

 .بود نخواهد دیدار انتظار که طور آن هرگز با  یتقر اما ،کند یم صحبت

 

 ،ترساندمی  را شما که دیده انجام را یکار شود یم دعوت شما از که دیشد متوجه اگر و

 .است درست شهیهم با  یتقر شجاعانه میتصم که دیباش داشته ادی به

 ،دهم انیپا کراس جان سنت از قول نقل با خواهم یم ،نهیزم نیا در شما به کمک یبرا 

 :   به آن می اندیشمدر زمان دعا  آنچه

 

 از هیچ چیز را آرزو کنید.  تیرضا کسب ،زیچ همه در تیرضا به دنیرس یبرا" 

 .دیکن آرزو را زیچ چیه تملک ،زیچ هر آوردن دست به یبرا 

 .یباش چیه که کن آرزو ،مافوق همه چیز به دنیرس یبرا 

 ،کارمل کوه از صعود. "  )دیکن آرزو را زیچ چیه دانش ،زیچ همه دانش به دنیرس یبرا 
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