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سال 2020
و عید تعمید مسیح

سالم دوستان عزیز و گرامی  ،سال نو میالدی

آنها برای انسان گواه هستند  :فکر نکنیم که اعمال

 2020را از طرف خلیفه گری آشوری کلدانی

و کردار ما در زمان محو میشود  ،بلکه همه ثبت

کاتولیک تهران به تک تک شما عزیزان تبریک و

خواهند شد .داستان مرد توانگر و ایلعازار (لوقا باب

تهنیت می گویم  ،بدین مناسبت به خاطر تمام

 16آیه " )25فرزندم به خاطر بیاور که وقتی زنده

برکاتی که خداوند در سال گذشته به ما عطا فرمود

بودی همه چیزهای خوب نصیب تو و همه بدیها

شاکریم و به خاطر گناهان و خطاهایی که کرده

نصیب ایلعازار شد  ،حال او در اینجا آسوده است و

ایم و مورد بخشش رحمت او قرار گرفته ایم

تو در عذاب" .

شکر گذار محبتش باشیم  .امسال نیز گذشت با

دعا کنیم در سال جدید صلح و امنیت در تمام

همه خوبیها و بدیهایش  ،با همه تلخی ها و

کشورها پایدار و انسانها در صلح و سالمتی زندگی

شادیهایش یک سال دیگر از عمر ما گذشت به این

کنند  ،دعا کنیم دلهایی را که باید به دست

امید که عبرت گرفته باشیم  .جا دارد از خود

می آوردیم و نیاورده ایم ،بتوانیم به دست بیاوریم .

سئوال کنیم در سالی که گذشت  ،چه دلهایی را

دلهایی را که شکستیم و رها کردیم ،بتوانیم دوباره

شاد کرده ایم ؟ و احیان ًا که نه  ،قطعاً دلهایی را

آنها را بدست بیاوریم .

آزرده ایم  :از گناهان خیلی ها نگذشته ایم و

در سال جدید  2020به استقبال عید تعمید

کینه هایشان را به دل گرفته ایم و از خیلی ها هم

مسیح رفتیم که خود برکتی افزور به سال جدید

گذشتیم و دل آرام شدیم  .همانطور که شب ژانویه

داد  .متی به ما می گوید که یحیی خود را الیق

در مراسم حضور داشتیم با دعای قربانی مقدس به

تعمید دادن نمی داند  :یحیی در حالیکه وی را

استقبال سال جدید رفتیم تا فیض خداوند شامل

غسل تعمید میدهد «روح خدا را می بیند که مثل

ما باشد و بتوانیم به رسالت خود به عنوان یک

کبوتری نزول کرده بسوی او می آید و صدایی از

مسیحی پی ببریم  .زمانها می گذرد و اعمال همه

آسمان شنیده شد که می گفت  :این است پسر

آیین فیض بخش تعمید مقدس اساس کل حیات

عزیز من که از او خشنودم» (متی  3آیه .)17-16

مسیحی (دروازه حیات معنوی) با دری که به سایر

در تعمید مسیح همه نشانه های عهد قدیم در

آیین ها متصل میشود .ما از طریق تعمید از گناه

عیسی مسیح تحقق یافت  ،او زندگی عادی خود را

رهایی می یابیم و به عنوان فرزندان خدا دوباره

بعد از اینکه در رود اردن بدست قدیس یحیی

متولد می شویم  .تعمید زیباترین و باشکوه ترین

تعمید دهنده  ،تعمید یافت رسالت خود را آغاز

عطیه خداست که به کسانی که از خود هیچ چیز

نمود و بعد از رستاخیزش این رسالت را به رسوالن

ندارند عطا میشود و این محبت خداوندی است .

خویش محول کرد" :پس بروید همه امتها را
شاگرد سازید و ایشان را به اسم پدر  ،پسر و

عید تعمید مسیح بر تمام تعمید یافتگان

روح القدس تعمید دهید و ایشان را تعلیم دهید

مبارک باد.

که همه اموری که به شما حکم کرده ام حفظ
کنند" (متی باب  28آیه  20-19و مرقس  16آیه
. )16-15

برادر شما

ال درباره مصیبت خویش که بزودی در
مسیح قب ً
اورشلیم متحمل میشد به عنوان «تعمیدی» که

کشیش وانیا

خواهد یافت سخن گفته بود (لوقا باب 12

خلیفه گری آشوری کلدانی کاتولیک

آیه .)50
خون و آبی که از پهلوی عیسی مسیح مصلوب
جاری بود نوعی تعمید و عشای ربانی و آیینهای
مقدس حیات جدید هستند و بر حسب آنها امکان
«تولد از آب و روح» برای ورود به ملکوت خدا
میسر میشود .از همان روز عید پنجاهه  ،کلیسا
تعمید مقدس را گرامی داشته و اجرا کرده است :
در واقع پطرس قدیس به جماعتی که از تعلیم او
مبهوت شده بودند اظهار داشت" :توبه کنید و هر
یک از شما به اسم عیسی مسیح به جهت آمرزش
گناهان تعمید یابید و عطایای روح القدس را
خواهید یافت" (اعمال رسوالن باب  2آیه . )38

به تو ای دوست جوان ...

مدرسه و بعد  ...؟
 -محصلین سال آخر دبیرستان هستیم و تنهاا آزوومااان

تعررا کننده ست! که متأسفانه سز گترسزا سلزد نریزتند

خالص شدن او مدزسه است -اما آما براستی مدزسه ماا زا

چطززو سنرززت تحصززرل سززه نو نززان خززود و،ززا

برای وندگی ای که دز انتظازمان است آماده کرده؟!

سننایانند.

دوستان عزیزز سیزرا ا ه سنیزا سزاا ،زنا عزرا
خودتان فکر می کنند می خو سند سر چه هودتزر ه د
و کال

خالص ،وند .ما آیا ه خودتان سئو ل کرده ید:

که سعدش چی سشه؟
سه سا ،نا که سودم ما سم دلم می خو ست سزر چزه
هودتر نترجه سعی و تال،م سبرنم همان ما مثل همزان
،نا یا سنه مشزوولرت سزاا نزانبی نبزود و معنزو
نو نان هندگی متعادل ترا می گذ ندند .سرچ وقت ه
د

خو ندن خالصی نبود چون سنرشزه فزرد ش د

سر ا نو ب د دن د ،ترم.
ما ساید سگویم که قشنگ تریا خاطره دو ن دسررسزتانم
یززا سززود کززه سرزوقززت ه آمززوختا و سرشززتر ف نرززدن
خیته ننی ،دم.
لبته آنزه سعدسا ،ناختم و ف نردم د مقاسل آنزه کزه
ا و ق ا یاد گرفترم سز سا سرشتر سزود  ...و سنزنزان
ه آنزه می آموختم لذت می سزردم  ...طبعزا نزه د سزر
مو دا چون مثال تا یخ سر یم خیته کننده سزود و ننزی
ف نردم چر ساید فلیفه و منطق خو ند .ولزی ،زناختا
ملل متفاوت و آ،نایی سا طزره فکزر و ت ت ،زان د آ زا
سنرا سر یک سر یم سیرا نالب سود.
یا حس "آموختا و د یافتا" سر سا نگرش ندیدا
سر وقایع و حقرقت ن فته د آن ا سونود می آو د.
،تراق سه "د یزافتا" سزه "ف نرزدن" ساعز مزی ،زد
مرتززب یززا سززئو ل

ه خززودم سکززنم  :مززی خززو سم د

هندگی چکا سکنم؟
آیا مکان یا سیت که ه سنزان یزام دسررسزتان سزکان
هندگی سدست گرریم؟
معنو سنه سزه سا یام تحصرل تا دیپلم سا مرل طی
ننی کنند .ینجا نقش فر د سز گتر خرلی حیا

و

سرگز نباید مشاسد ت و حتی نامُد ئر اا یک نزو ن
نادیده گرفت .د حقرقت "مد سه" فقط یک مکان ست
م م فر دا سیتند که سا نو نان د آن مکزان سنر سزی
می کنند.
قبل ه ینکه سه سنرت مد سه فزتا و تحصزرل کزردن
سپرد هیم ساید ه خود سئو ل کنرم که وقت و همانی که د
مد سه می گذ د ه چه کرفرتی سرخو د ست.
تا وقتی که هش "گذ،ت همان" د ک نکرده سا،زرم و
سر ینان م م نبا،د آن د یم چطو تلز

مزی کنزرم

یعنی سه چگونگی گذ هندگی وه نهء مزان سنرزت قائزل
نشده یم، .اید ستو ن یام دسررسزتان د هنزدگی یزک
،خص سه ،روع چردن "پاهل" هندگرنان تشبره ننود.
"پاهل" ننادا ه آینده ماست .و ئل نو نی یام دیرگزذ
و پر هحنت سه نظر می سند .د ست عزرا د کنزا سزم
قر د دن ولرا تکه ساا یک پاهل.
م م نقطه ،روع ست و س تریا ،روع د یام دسررستان
یافتا ،خاص کلردا ست ؛ یعنی آنانی که می ف نند
ه هندگی چزه مزی خو سنزد و فتزا و کالمشزان د ل سزر
میررا ست که د حال طی آن سزر ا سزردن سزه یزک
سدف مشخص می سا،د .چنزرا فزر دا د هنزدگی سزر
نیانی حاضرند فقط ساید سخو سرم که پرد یشان کنزرم.
گر ه نو نی چگونزه "،زنردن" و "دیزدن" سرزمموهیم
قاد سه تشخرص د ست سم خو سرم سود.
دوستان عزیز گزر ه نقطزه د سزتی ،زروع سزه چرزدن
قطعات "پاهل" آینده تان سننائرد ه سنان یام دسررستان
سکان هندگی د دست ،ناسزت، .زنا سزر ا هنزدگرتان
تصنرم خو سرد گرفت و نه هندگی سر ا ،نا!
موفق سا،رد

"یک کار قشنگ"
وقتي عيسي در بيت عنيا در منزل شمعون جذامي بود  ،زني با شيشه اي از
عطر گرانبها پيش او آمد و در حاليکه عيسي سر سفره نشسته بود آن زن
عطر را روي سر او ریخت .شاگردان از دیـدن آن عصـباني شـده گفتنـد
«این اسراف براي چيست؟ ما مي توانستيم آنرا به قيمت خوبي بفروشيم و
پولش را به فقرا بدهيم!» عيسي این را فهميد و به آنان گفت «چرا مزاحم
این زن مي شوید؟ او كار بسيار خوبي براي من كرده است .فقـرا هميشـه
با شما خواهند بود اما من هميشه با شما نيستم .او با ریختن این عطر بـر
بدن من مرا براي تدفين آماده ساخته است .بدانيد كه در هر جاي عالم كه
این انجيل بشارت داده شود آنچه او كرده است به یاد بود او نقـل خواهـد
شد( ».انجيل متي )13 -6/26

این واقعه از سوی هر سه انجیل نگار اناجیل نظیر با ظرافت تمام نقل شده است.
عیسی در حال رفتن بسوی اورشلیم بود ؛ آنجایی که خیانت یک دوستت دستتگیری عت ا و شت وجه و ن ایتت رتر در
انتظارش بودند .در این چ ارچو تاریک ناگاه حرکت زنی گموام ری درخشد  ...او ساکت و رتین وارد رتی شتود در دستت
یک ظرف عطر دارد .حرفی به زبان نمی آورد و فوراً عمل ری کود :عطرش را تماراً ری پاشد بر عیسی حرکتی که در کالم خدا
به روزله ستای و ت ریم و رحبت بسیار است.
«چون پادشاه بر سر سفره ری نشیود سوبل رن بوی خود را ری دهد» (غزل غزل ا )12/1
در ایوجا سوبل کوایه از رایحه عشق است.
عطر در این واقعه همانود شرا در عروسی قانا یک نیاز ربرم رحسو نمی شد بل ه ن ایت لطت استت .رابطته بتین ختدا و
انسان در این سطح "ن ایت لط " رخ ری دهد .رصاحبت خدا با انسان در فضای بی ن ایت زیبای عشق رخ ری دهتد و نته در
کادر خشک و قانونی .خدا آفریده اش را از پری خوی رملو ری سازد« :آن رحبت را دریابید (اگرچه رافوق ف م بشر است) تا
از پری کارل خدا کارالً پر شوید( ».افسس  )19/3و فیض بر وی بخشد« :از فیض سرشار او پیوسته برکات فراوانی یافته ایم».
(یوحوا  )16/1پُری حیات « :دزد ری آید تا بدزدد ب شد و نابود سازد .رن آرده ام تا آدریان حیات یابود و آن را به طور کارتل
داشته باشود( ».یوحوا .)10/10
خالصه روطقِ این ارتباط خدا با انستان نته بتر روی "حتداقل
الزره" بل ه بر "ن ایت ار ان" بوا شده است .در واقع عیستی
این ریزان را در گفتار و کتردارش عیتان ستاخته  :در عروستی
قانای جلیل رقدار آبی که به شرا ربدل ری کود به حتد غیتر
قابل تصور و از نظر کیفیت عالی است.
عیسی در رعجزه ازدیاد نان برای هزاران نفر چوان ری کود که دست آخر  12سبد از اضافه نان جمع آوری ری شود.
آبی که عیسی به زن سارری وعده ری دهد نته تو تا رفتع
تشوگی ری کود بل ه در جان شخص به چشتمه آ ابتدی
ربدل ری شود.

پس از رستاخیز رسیح در واقعه صید رعجتزه آستا صتید چوتد
راهی کافی بود تا شاگردان بدانود که او رسیح برخاسته از رر
است ارا انجیل نگار بر عدد  153تأکید ری کود که بته روزلته
یک صید بزرگی از راهی ری باشد.
حقیقتاً عیسی ری خواهد که شاگردان نیز دست و دل باز باشود« :بدهید که به شما داده خواهد شد ( ...لوقتا  )38/6؛ عیستی
ری خواهد که ایشان بلودنظر بوده و در پی برقراری عدالتی باشود که از خداست و نه از انسان که از شتدت توتن نظتری اش
براستی بیووا و رس ین ری باشد (رتی  )20/5آری عیسی ری خواهد که پیروان بیشتر و بیشتر شتبیه "پتدر" باشتود( .رتتی
.)48/5
پولوس که فریفته سخاوت ال ی بود دعا ری کرد تا با همه رقدسین قدرت داشته باشید به پ وا و درازا و بلودی و عمق رحبت
رسیح پی ببرید( .افسس  )18/3آ ن ه قلبی سخت و ذهوی بسته دارد نه ری تواند رف وم عطر پاشیده را دریابتد و نته رحبتت
بالعوض را درک ری کود.
ی ی از ال یات دانان بوام روروو گوآردیوی ری گوید :کسی که هر دفعه ری پرسد "این برای چیست" "چرا باید ایوطور باشه" ...
حتماً ب شت نیز برای کسل آور خواهد بود.
در واقعهء بیت عویا شاگردان در چوین حالتی قرار دارند :چرا ایوطور؟ چطور؟ برای چی  ...ایشان حرکت این زن را با رعیارهای
حقیرانه ای ری سوجود به همین خاطر رف وم عطر پاشیده را نمی ف مود .قیمت عطر را ری دانود ارتا ارزش ایوطتور پاشتیده
شدن را نف میدند .ولی ع س العمل عیسی چیز دیگریست :او از حرکت زن دفاع ری کود و از شتاگردان انتقتاد رتی کترد.
عیسی رفتار زن را اصیل و خالص تلقی کرده و آن را "کار قشون" ری نارد" .قشون" چون از ن ان ترین قسمت وجود یتک
انسان برخاسته بود ؛ بوابراین حاکی از رحبت کارالً خالص بدون توقع عوضی پاک آزاد بدون حستا و بتدون در نظتر
داشتن قضاوت دیگران بوده است.
عیسی ی ی از زیباترین س خوان را خطا به زن به زبان ری آورد که حاکی از ستای و تحسین وی بود .عیستی زن را بتا
اندازه های "نیک و بد" و یا "شایسته یا نارواسب" قضاوت نمتی کوتد بل ته فقتز زیبتایی عمتق عمتل را رشتاهده کترده
تحسین اش ری نماید .بین ایشان سخوی رد و بدل نمی شود بل ه در این رتن س وت انع اس زیباترین واژه هاست .و عیسی
ری خواهد که همه عالم از این واقعه رطلع گردد « :هر آیوه به شما ری گویم هر جایی که در تمام عالم بتدین انجیتل روعظته
کرده شود کار این زن نیز به ج ت یادگاری او ر کور خواهد شد» این کار قشون یک رف وم نبوتی هم داشت که عیسی آن
را بازگو کرد« :این زن که عطر را بر بدنم رالید به ج ت دفن رن کرده است».
پطرس رسول اعتراف کرده بود که عیسی همان رسیح روعود است (ررقس  )29-27/8و این زن با تدفین عیسی به عطتر
رر رسیح روعود را اعالم کرده بود .نه تو ا رر رسیح روعود را اعالم ری کرد بل ه تحقق نبوت ای اشعیای نبی در بتا
رعرفی خادم رنجبر ی وه در شخص عیسی را نمایان ساخته بود :عیسی خودِ کاهوان و قربانی بود .شاگردان بتا ایو ته بارهتا از
زبان عیسی در با رر قریب الوقوع شویده بودند ارا نمی توانستود آن را بف مود و قبول کوود این زن با تدهین جستم
عیسی به عطر رایحه رستاخیز را روتشر ساخته بود.
در حالی که شاگردان رطابق رعیارهای رسخره کوچک عادی درباره عطر ریخته شده به حسا و کتا پرداخته بودنتد زن
نقشه نجات ال ی را در راز رر عیسی اعالم ری نمود.
اگر در اناجیل دقت کوید بعد از این واقعته شستشتوی
پای شاگردان شام آخر و تأسیس راز قربانی رقدس کته
در خالل آن عیسی با انجام حرکاتی به نحوی پرده از راز
رر و رستاخیزش بر ری داشت پشت سر هم آرده اند.
آنچه این زن کرد با آنچه رسیح در شام آخر نمود در هم
آریخته و برای ابد باقی راندند.

برادران ایلعازر
« مرد ثروتمندی بود که همیشه لباسی ارغوانی و از کتاا لییام مای یو اید و باا رو ا فرانی اراوا زناد ی
می کرد .در جلوی در رانه او دای زرم آلودی به نام ایلعازر روابیده بود که آرزو می دا ت با ریزه های سفره
آ ثروتمند کم رود را یر کند .حتی س ها می آمدند و زرم هاای او را میلیسایدند .یار روز آ ریار مارد و
ر ت ا او را به آغوش ابراهیم بردند .آ ثروتمند هم مرد و به راک سپرده اد .او کاه در دنیاای مرد اا در
عفاب بود ن اهی به باال کرد و از دور  ،ابراهیم را با ایلعازر که در کنار او بود دید .ریاد زد «ای یدر من ابراهیم،
به من رحم کن .ایلعازر را بفرست تا سر ان شتش را به آب بزند و زبا مارا رنار کناد او مان در ایان آتاش
عفاب می کشم» .اما ابراهیم فت « :رزندم  ،به راطر بیاور که وقتی زنده بودی همه یزهای روب نصیب تو و
همه بدیها نصیب ایلعازر د .حاال او در اینجا آسوده است و تو در عفاب هستی .اما کار به اینجا تماام نمای اود
کاف عمیری میا ما و ما قرار دارد .هر که از این طرف بخواهد به ما برسد نمی تواند از آ ب فرد و کسای
هم نمی تواند از آ طرف ییش ما بیاید ».او جواب داد« :یس ای یدر  ،التماس می کنم ایلعازر را به رانه یدر من
که در آ ینج برادر دا رم بفرست تا آنا را با ربر کند مبادا آنا هم به این محل عفاب بیایند ».اما ابراهیم فت:
«آنها موسی و انبیاء را دارند  ،به سخنا ایشا

وش بدهند ».آ مرد جواب داد« :ناه  ،ای یادر  ،ا ار کسای از

مرد ا ییش ایشا برود توبه رواهند کرد ».ابراهیم در یاسخ رمود« :ا ر به سخنا موسی و انبیاء وش ندهند
حتی ا ر کسی هم یس از مرگ زنده ود باز باور نخواهند کرد( ».انجیل لوقا باب  16آیات  19الی )30

ح ایتی است بسیار ساده و ج ا کته در آن براحتتی
هرکسی به جزای ختود رتی رستد .فقیتر بته عتدالت
ری رسد زیترا عارتل عت ا ختود را تستلیم عتدالت
ری بیود.
ح ایتی قاطع رختصر و رفید!
شخص ثروتمود ارغتوان بته تتن همتواره در حتال
برگتتزاری جشتتن و پتتای وبی استتت .و همتتانطور کتته
ری توان تصور کرد خدره بسیاری بتدور او حلقته زده
در جایی که شاید چوتدان رحبتتی هتم نستبت بته او
نداشته باشود.
ایلعازر توده ای از پوست و استخوان که بر در آن ثروتمود انداخته شده تا الاقل بتواند خود را با ریزه های سفره
آن ثروتمود سیر کود که همان هم نمی شود .فقز سن ها هستود که بر او رحمت ری کوود و اقتالً زخم تای
را ریلیسود.

این رَثَل نه تو ا نمادی از وضعیت اجتماعی عده بسیاری از انسان است بل ه با خود تعلیمی هم دارد .تعلتیم را در
شخص ایلعازر ری یابیم  .بلی وی نمایوده رس وت و بیچارگی ری باشد ارا نه فقز  -او همچوتین نمایوتده آن
دسته از فقیرانی است که در کتا رقتدس آنتان را "فقیتران ی توه" رتی خواندنتد -یعوتی کستانی کته در او
بدبختی شان هم به وفاداری خدا رعتقدند .ایشتان ایمتان دارنتد کته ختدا آفریتده ختوی را فرارتوش و رهتا
نخواهد کرد.
رعوی اسم ایلعازر این است :خدا ردد ری کود.
ایلعازر پس از رر به آغوش ابراهیم پدر ایمانداران ری رود بخاطر ایمانی که به وفتاداری ختدا داشتت و ارتا
شخص ثروتمود بخاطر بی تفاوتی اش به انسان ا یعوی دقیقاً به خدا رر برای فترو رفتتن در تتاری ی و دور
بودن از نور و رحمت است.
اکوون به دعا یا به درخواست شخص ثروتمود از ابراهیم بپردازیم:
ای پدرم ابراهیم به رن رحم کن .ایلعازر را بفرست تا سرانگشت را به آ بزند و زبان ررا خوک کود چون رن
ع ا ری کشم.
در این آت
از سخوان ررد ثروتمود چوین بر ری آید که روقعیتی را که در آن است اصالً نتیجه اعمال خوی نمی داند بل ته
بی عدالتی خدا نسبت به خود تلقی ری کود.
در رقابل جوا ابراهیم ررد ثروتمود به ف ر روقعیت هایی افتاد که برای انسانی تر زیستن ری توانستود کمتک
بزرگی برای او باشود ارا با انتخابی که کرده بود آن روقعیت ها را از دست داده بود .حاال ری خواست جلوی ایتن
زیان را اقالً برای افراد خانواده اش بگیرد :پس ای پدر التماس ری کوم ایلعازر را به خانه پدری رتن کته در آن
پوج برادر دارم بفرست تا آنان را با خبر کود ربادا ایشان هم به این رحل ع ا بیایوتد .ارتا ابتراهیم گفتت :آن تا
روسی و انبیاء را دارند به سخوان ایشان گوش بدهود.
ابراهیم در جوا قبلی اش نیز که گفته بود ... :ش اف عمیقی ریان را و شتما قترار دارد .هتر کته از ایتن طترف
بخواهد به شما برسد نمی تواند از آن بگ رد و کسی هم نمی تواند از آن طرف شما پی را بیاید ؛ به آن رترد
ف مانده بود که هر کس خود را در زندگی اش اختیار تام دهد در حدی که حتی خدا هتم نقشتی در تصتمیمات
نداشته باشد خدا را از زندگی اش ح ف و ان ار کرده و ریان خود و او ش اف عظیمی پدید آورده است.
ابراهیم در جوا بعدی اعالم ری دارد که همه انسان ا روقعیتت ایتن را در زنتدگی شتان دارنتد تتا بتر حستب
وجدانشان زندگی کوود و نیازی به اتفاقات عجیب و غریب نیست تا انسان رصمم شود "انسان" باشتد و انستانی
زیست کود.
در آخرین جوا ابراهیم :اگر به سخوان روسی و انبیاء گوش ندهود حتی اگر کسی هم پس از رتر زنتده شتود
باز باور نخواهود کرد .تصویری از ررد ثروتمود ری یابیم که درست رطابق همان تصویریست که در طتول قترون
حیات انسان بر زرین همیشه وجود داشته است .براستی ش م سیر از گشوه خبر ندارد .ثروتمودان چوتان در قصتر
خوی خود را رحصور کرده و اصالً نمی خواهود چیزی از ایلعازری که پشت دیوار قصرشان بتر زرتین خوابیتده
بشووند و بف مود .ارا رر هر دو را ری برد و هر دوی ایشان ری ف مود که عدالتی هست که از طریق آن خدا
وفاداری خود را به ثبوت ری رساند.
هوگاری که ابراهیم در جوا ررد ثروتمود او را فرزندم  ...ری خواند گویای این ر م است که همه فرزندان ختدا
هستیم ارا فقز آن ه فرزند خدا بودن را نیز در این زندگی زریوی از یاد نمی برد به "خانه پدر" باز ری گردد.
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