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«سال ایمان» زمان توبه و بازگشت بسوی خدا

دوستان گرامی  :طبق انجیل مقدس خداوندمان عیسی
مسیح رسالت نجاتبخش خود را به دعوت مردم برای توبه
آغاز نمود  ،چنانکه در انجیل متی آمده است " :عیسی از
آن روز به اعالم پیام خود پرداخت و گفت  :توبه کنید زیرا
پادشاهی آسمان نزدیک است( ".باب  4آیه  )71به همین
دلیل انگیزه نامگذاری سال  3172به «سال ایمان» توبه و
بازگشت ما بسوی خدا می باشد .کلیسای مقدس مادر و
راهنمای ما از ما می خواهد تا اینکه این فرصت گرانبها از
دست نداده و بهترین استفاده را از آن بکنیم  .تاریخچه
آموزه های کلیسا به ما یادآوری می کند که یک انسان
مسیحی باید هر روز راه توبه را طی نماید چون هدف
نهائی توبه رسیدن به خدا و زندگی کردن با او می باشد و
برای پیمودن این راه پر فراز و نشیب با موفقیت فرد
ایماندار باید ایمان راسخ و عزم ثابت داشته باشد به اینکه
این کار امکان پذیر است  .برحسب تعالیم کتاب مقدس
واژه «توبه» دو حقیقت بسیار مهم را بیان می کند  ،یکی
اینکه انسان گناهکار است و تنها با قدرت خود نمی تواند
از گناه آزاد گردد و دومی اینکه خدا بخشنده و مهربان
بوده و همیشه آماده پذیرفتن انسان گناهکار است .
این برداشت از «توبه» به شیوه ای بسیار زیبا در مزمور
 17که داود نبی پس از اینکه مرتکب گناه شد به زبان
آورد قابل توجه است " :خدایا به خاطر محبت پایدار خود
بر من رحم کن و از روی لطف بی پایانت گناهان مرا
ببخش  .مرا از گناهانم شستشو ده و از خطاهایم پاک کن.
من به گناهان خود اعتراف می کنم و خطاهائیکه کردم در
نظر دارم  .گناهان مرا از من دور کن تا پاک شوم  .مرا

بشوی تا از برف سفید تر گردم  ."...یکی از مهمترین
ویژگیهای زندگی سرور و نجات دهنده ما عیسی مسیح
محبت او نسبت به گناهکاران می باشد .ایشان صریحاً
فرمود که جهت بخشش خطاکاران آمد .او در جواب
فریسیان و علمای یهودی که از او ایراد می گرفتند و می
گفتند " :این مرد گناهکاران و خطاکاران را می پذیرد و با
آنها می خورد و می نوشد  ،گفت  :من نیامده ام تا
پرهیزکاران را به توبه دعوت کنم بلکه آمده ام تا
خطاکاران را دعوت نمایم ( ".انجیل لوقا باب  1آیه -31
.)23
هدف عیسی از داشتن رفتاری محبت آمیز نسبت به
گناهکاران برگرداندن امید به آنها بود  ،چون از طرف
جامعه طرد شده بودند و با نگاهی تحقیر آمیز به آنها نگاه
می کردند و همچنین تا اینکه بتوانند زندگی نوینی را آغاز
نمایند .انجیل یوحنا راجع به زنی بدکاره سخن می گوید
که علما و فریسیان یهودی آنرا نزد عیسی آوردند و به وی
گفتند  :بر طبق تورات موسی این زن باید سنگسار شود
چون در هنگام عمل زنا گرفته شد  ،اما عیسی پس از
اینکه آنها را از گناهکار بودن ایشان آگاه ساخت به زن
گفت " :من تو را محکوم نمی کنم و دیگر گناه نکن".
(رجوع شود به انجیل یوحنا باب  8آیه . )77-7
عملکرد عیسی نسبت به زن خطاکار نشانگر برتری انسان
بر قانون می باشد  ،او می خواهد بگوید  :قانون و شریعت
باید در خدمت و ارتقای سطح زندگی انسان باشد نه بر
عکس  ،بنابراین هر قانون و شریعتی که جهت تحقق
بخشیدن بدین هدف اعمال نمی شود باید از بین برود.

سفر پیدایش که اولین بخش کتاب مقدس ما را تشکیل
میدهد می فرماید  :خدا انسان را به صورت و شباهت خود
آفرید و وقتیکه مرتکب گناه شد فرزند یگانه اش را فرستاد
تا او را از مرگ ابدی نجات بخشد .انسان حتی در حین
گناهکار بودنش باالترین و ارزشمند ترین مخلوقات روی
زمین است  .گناه هرگز نمی تواند صورت و شمایل خدا
که در انسان حک شده است محو کند  ،چون فیض و
محبت خدا از گناه انسان بی اندازه بیشتر است  .پولس
رسول می فرماید " :جایی که گناه افزایش یافت  ،فیض
خدا به مراتب بیشتر است"( .رساله به رومیان باب  1آیه
.)31
دوستان عزیز  :واژه «توبه» نباید ما را بترساند و خود را از
فیض آن محروم کنیم  .طبق آموزه های کتاب مقدس
توبه کار کسی است که شادی بازگشت بسوی پدر آسمانی
تجربه می کند و از آن لذت می برد .داستان پسر گمشده
که در انجیل لوقا باب  71نگاشته شده است این حقیقت
را به ما آشکار می سازد .پسر گمشده پس از اینکه از
پدرش جدا شد و دارائی خود را در عیاشی به باد داد و
تلخی زندگی کردن بدون پدر چشید سرانجام به خود
آمده پشیمان شده و به منزل پدر برگشت  .علیرغم
کارهای بد و ناشایست که کرده بود پدر وی را در آغوش
فشرده و او را به عنوان فرزندش پذیرفت و در حالیکه
سرشار از شادی بود دستور داد که سفره ضیافت چیده و
گوساله پرواری را ذبح نمایند و مجلس جشنی بر پا کنند،
چون پسرش مرده بود  ،زنده شد و گم شده بود  ،پیدا
شده است  .داستان پسر گم شده می خواهد بخشش خدا
نسبت به گناهکاران برجسته و ابراز نماید  ،بخششی که به
واسطه عیسی مسیح انسان گناهکار را دوباره احیاء نموده
و از مرگ ابدی او را رهایی داده است  .اکنون که تنها سه
ماه از «سال ایمان» باقی مانده است سعی کنیم از فیض
توبه و شادی که در آن نهفته است بهره مند شویم  .با
قلبی فروتن و پشیمان در برابر خدای مهربان که پدر
دلسوز ما است به گناهان خود اقرار و اعتراف کنیم و از او
فیض بخشش و آشتی را دریافت نمائیم  .در ضمن این
نکته بسیار مهم هرگز فراموش نکنیم :خدا از اینکه در
وسوسه ها سقوط می کنیم و مرتکب گناه می شویم زیاد

ناراحت نمی شود و تعجب نمی کند  ،آنکه قلب پدر
مقدس ما غمگین و جریحه دار می کند اصرار ما بر ماندن
در گناه است  ،چون می داند عاقبت چنین رفتار نابودی و
هالکت ما می باشد  ،به همین دلیل ایشان پیوسته آماده
پذیرفتن ماست و هرگز از ما مأیوس و دلسرد نمی شود.
یوحنای رسول عواقب گناه را بدین صورت شرح میدهد :
"هر که در گناه بسر می برد فرزند شیطان است  ،زیرا
شیطان از ابتدا گناهکار بوده است و پسر خدا به همین
سبب ظاهر شد تا کار شیطان را نابود سازد .هرکه فرزند
خداست نمی تواند در گناه زندگی کند  ،زیرا ذات الهی در
اوست و نمی توان در گناه بسر برد  ،زیرا خدا پدر اوست .
فرق بین فرزندان خدا و فرزندان ابلیس در این است :
هرکه نیکی نمی کند و یا برادر و خواهر خود را دوست
نمی دارد  ،فرزند خدا نیست" (رساله اول یوحنا باب  2آیه
 . )71-8از روح القدس  ،روح پاکی و قداست بخواهیم تا
اینکه مار را از گناهکار بودن ما آگاه سازد و فیض بخشش
و توبه حقیقی را به ما عطا نماید  ،اوست که می تواند
زخم گناه را التیام بخشد تا عالئم فرزند خدا بودن در
زندگی ما آشکار گردد.
"ای پدر ما که در آسمانی خجسته باد نام تو بیاید ملکوت
تو انجام شود اراده تو روی زمین چنانکه در آسمان است
نان روزانه ما را امروز به ما ده گناهان ما را ببخش چنانکه
ما نیز بدهکاران خود را می بخشیم و ما را در بوته
آزمایش فرو مبر بلکه ما را از بدی رهایی ده زیرا پادشاهی
و جالل و قدرت از آن توست آمین" .

خدمتگزار شما
رمزی گرمو
اسقف اعظم خلیفه گری آشوری کلدانی کاتولیک تهران

آنچه که آزار دهنده است

هیچوقت دیر نیست

وقتی قربانی یک بی عدالتتی یدی ید ی ح لسیاکدی د

در یقابل بی عالتتی لنیا یعم الً لعماتش رل ی رد لنتقداد

 :غ د و م د یددا رل ریددر و رو

قرلر نمی دها.

دلری د بیددقار ق یی د

یددی ددا  ...برلکددتی در ی ددقا یددرلیری یردد ر بایددا

هیت ا یانی

عمل رد؟

لک  .ار یا سرفی لر لی ا کامت نقی  .لیدا همق د

یک بی عالتتی بعضی وقتها باعد

یدی ید د د ی دا

لوتدقا ععدل لتعمل دا ید

لی ر ر نقی  .همق

الرم لک

وق

ی ی بد لنیدا ولرد ید د د د ل ععدل لتعمدل رل

فعر و لنای

لر لو بگقرد.

ی رد دیگرل یی لن دا معمدا

برل لی ع بتد لنق

م د رل ب طرف یقابدل بههمدانق ح در لیدا
دا .لیدا بعضدی هدا

آدم یی م لها لر م دش دفاع ا لیا لمات نمی آی دا!

نمی م له ا رو لیا ار وق

بعضی وقتها ه با وج د لبرلر لما ی د یدی مد لهق ح

سمل و لنتقام یی رن ا .وتی ا ب ی؟!

لیا بار آنع ظل
همقا باع

رده نمی م لها ب

یی ی د

د و قب ل دا .و

آدم دل یعیت و یحزو گ ت

و ق نگ دلرد.

یدا

برلکتی گاهی لوقات لر

بگذلرنا و ف رلً دک

بد

خقص فرق بقا لنیا و سق ل

عاجزی .
مالونددا بد لنیددا یددع ر دلده لکد  .یددع ر و یحبد
یی لنا لنیا رل یبق مال کارنا .گرلیش یدا بد دالم

خشونت بدون انتها

کم

بق تر لک ؟

محبت پیش درآمد معجزه!

بعضی لوقات ه در یقابل یک ظلد ح یدک بدی عدالتتی
لنیا دیار ی دا م دمی یدی ید د د دیگدر یقدز

لنیانها برل رناگی رد در صلح و آرلیدش یحتداب بد

جل دلرش نقی !
فقط لنتقام یی م لها و ساضدر لکد

ضدرب ل ده بدار

یایا ر ح ب طرفش ولرد ا ح لیا برلکتی لنتقام و الفدی
باع

برقرلر عالت

لک !

عالتت ا .ب همقا عل
رل رعای

لنیا بایا برل همزییتی قد لنقا

ا.

برل یب ا جهانی عادالن ر ح عقیی ییقح یدک نیدخ
بیقار کاده ج یز یی ا :یحب

نیرویی که به هدر می رود

محبت کردن بدون حسابگری

برل بعضدی هدا م د بهتدریا و بق دتریا نقدرو بدرل
ج گقددا علقد بددی عددالتتی لکد  .وقتددی دیگددر حمددل

برل عقیی ییقح ها قان

بی عالتتی رل نالری یا سالقل دیگر نمی لنق یداهاش

نیب

بایق ستماً ب فعر دفاع لر م د یدی لفتدق  .لیدا برلکدتی

م د رل یثل مد دت یحبد

فقط م

برل یافتا یک رله سل لکاکی افقی ؟

ریق عدادل بد د

یهمی

ب دیگرل رل یهقا یی کارد یحب

یحرک لر باط با دیگریی

نمدا" ید
ح هم

لک " :همیدای
وقتدی یحبد

دار بدرل کدعادت و

آکایش ه لنجام یی دهدق ریدرل برلکدتی یحبد
یرابق آنچ ییقح م لکت لک

ح اریی

درد

بیقار کدخ

و یقریا!

محبت کردن بدون قضاوت

تا بخشش
عقیی ییقح لر طریق سعای
هر یک بههمانا

یقار مالونا ک ک یدا رل یحبد

یی نمایا .یحب

مال باو سا و یرط لک  .مال یدا رل

آنر ر

هیتق و با وج د آنچ

یی نمایا .ریرل مال قاضی نقید
عقیی ییقح نم ن ها یتهاو ی لر لیا عدالت

رل بدارگ

رده لک  .یثالً برل عقیی طردیاگا و رم م ردگا
بیقار یه ب ده لنا .ی انع هم لره آیاده ی قا نقارهدا
لی ا و یلی رمد های دا و یدها بقماری دا بد ده
لک

و لجاره نمی دلد

کرح پدایقا فره دو و لدو و

لمالققات لی ا بر رویش لثر ی هی گذلرنا.

لیثداتش کدعی دلید

بد

بارگ

رده بایق ح یحبد
ح لو همد لره در لنتردار

یا لک .

محبت کردن مصوبی است!
وقتی آدم با یحب

یحاصره یی ی د ح آررو دلرد آ رل ب

دیگرل ن ا دها .لگر یعقدار عمدل هریدک لر یدا یگاند
سع ییقح بایا ح یی ل لیقاولر بد د د گداهی هد
عادالن رفتار یی ق .

زائری در باغی از درختان شکوفه زده گیالس می گشت .به ناگاه دزدی در مقابل
اش ظاه ر شد و چون دید که زائر چیزی جز ردا و عصایش ندارد ،قصد کرد تا او
را همانجا بکشد .زائر به پایش افتاد و درخواست کرد قبل از مررگش دو خواسرته
اش را برآورده سازد.
دزد گفت :بگو.
زائر گفت :یک شاخه شکوفه زده گیالس برایم بکن !
دزد این کار را کرد :خوب  ،بعدی؟
زائر گفت :حاال آن را سر جایش برگردان تا شکوفه هایش رشد کنند و میوه شوند.
دزد گفت :تو دیوانه ای!
زائر گفت :دیوانه تویی که خودت را قوی می پنداری چرون مری تروانی زخمری و
نابود کنی .در حالی که قادر اصلی آنست که می آفریند  ،حیات می بخشرد و از آن
محافظت می کند!

فرزندان ایران در هر كجاي كره ي زمين كه هستيد ،سالم
دوستان گرامي
دلتان همیشه شاد باشد  ،وجودتان همیشه سرسبز و امیدوارم همیشه احساس راحتی و آرامش کنید .تابستان شروع شد و تعطیلیی
مدارس ! فصل استراحت و تفریح و گردش!
اما دوستان گرامی مواظب باشید تابستان را هدر ندهید! تابستان هر سال  ،فصلی از عمر شماست! انسان های بیا ریرد و اندیشیه
می توانند این فصل را مبنای ایجاد تغییرات مثبت در دورن رود قرار دهند.
بچه ها ! تا به حال درباره ی نیروهای درونی رود فکر کرده اید؟
شما رجالتی هستید یا به راحتی صحبت می کنید؟ آیا تا حاال شده بخواهید کار مهمی را شروع کنید؟
آیا تا حاال مسئولیتی در کالس یا مدرسه یا رانه داشته اید؟
اگر بتوانید آن موارد را به راطر بیاورید  ،می توانید به موضوع مورد بحث ما که همان اعتماد به نفس است  ،نزدیک شوید.
ما معموالً در مقابل این مسائل به گونه های مختلف عمل می کنیم  ،بعضی از ما همه چیز را بیا نتوانسیتن شیروع میی کنییم ،
بعضی ها بالعکس همیشه احساس می کنیم می توانیم کارهای مهم و بزرگ را انجام دهیم  ،می تیوانیم صیحبت کنییم  ،حیر
بزنیم و نظر بدهیم.
اما دوستان گرامی  ،راستی چرا این تفاوت ها در ما وجود دارد؟
دانشمند بزرگی به ن ام ماکسول مالتز  ،با این که یک جراح موفق پالستیک است همچنین با نبوغ فردی رود  ،به یک روانشناس
بزرگ تبدیل شده است .او می گوید :انسان ها در درون رود موتوری دارند که همه اعمالشان را به سمت افکار و اندیشه هایشان
به پیش می برد  ،یعنی ما هر چه فکر می کنیم به همان سمت هم پیش می رویم  ... ،مثالً اگر فکر کنیم کیاری را میی تیوانیم
انجام دهیم به همان سمت پیش می رویم و اگر فکر کنیم نمی توانیم  ،قوای درونی ما نارودآگاه ضعیف می شیوند و میا عمیالً
کم توان می شویم.
همه ما اصوالً بر اساس آنچه فکر می کنیم  ،عمل می کنیم ،
ما درباره ی رود چه فکر می کنیم ؟ قوی فکر می کنیم یا ضعیف؟
همه ی این افکار بر روی توان ما مؤثرند!
ردا نکند ما تصویر ضعیفی از رود داشته باشیم آن موقع است که دیر یاد می گیریم  ،حافظه ی ما نارودآگاه ضعیف میی شیود ،
توان رالقیت ما پایین رواهد آمد  ،نمی توانیم در جمع صحبت کنیم و در شکست های کوچک و کم ترین مشکالت زود از پا در
می آییم  ،حتی عضالت ما نیز تحت تأثیر افکار ماست!
اما اگر درباره ی رود تصویر روب و مثبتی پیدا کنیم و بگوییم می توانیم و همیشه رود را قوی بپنیداریم  ،دارای تصیویر نهنیی
روبی از رود رواهیم بود که همه ی اعم ال ما و درون و جسم میا بیه سیمت توانمنیدی و موفقییت هیای بییش تیر بیه پییش
رواهند رفت.
دوستان گرامی  ،تابستان امسال را با تلقين هاي مثبت و افکار خـو و بهتـرین تیـویر یهنـي دربـاره ي خـود

آغاز كنيد.
مطمئن باشيد شما هر آنچه را كه درباره خود فکر مي كنيد به سمت آن حركت خواهيد كرد.

آرام باشيد  ،شاد و با نشاط

به تو ای دوست جوان

دو نجات یافته
یک کشتی در یک سفر دریایی در میان طوفان در دریا
شکست و غرق شد و تنها دو مرد توانستند نجات یابند و
به جزیره کوچکی شنا کنند.
دو نجات یافته نمی دانستند چه کاری باید کنند اما هر
دو موافق بودند که چاره ای جز دعا کردن ندارند .به هر
حال برای اینکه بفهمند که کدام یک از آنها نزد خدا
محبوبترند و دعای کدام یک مستجاب می شود آنها
تصمیم گرفتند تا آن سرزمین را به دو قسمت تقسیم
کنند و هر کدام در یک بخش درست در خالف یکدیگر
زندگی کنند .نخستین چیزی که آنها از خدا خواستند غذا
بود.
صبح روز بعد مرد اول میوه ای را که بر روی درختی
روییده بود در آن قسمتی که او اقامت می کرد دید و مرد
می تونست اونو بخوره  .اما سرزمین مرد دوم زمین لم
یزرع بود.
هفته بعد مرد اول تنها بود و تصمیم گرفت که از خدا
طلب یک همسر کند .روز بعد کشتی دیگری شکست و
غرق شد و تنها نجات یافته آن یک زن بود که به بخشی
که آن مرد قرار داشت شنا کرد .در سمت دیگر مرد دوم
هیچ چیز نداشت  .به زودی مرد اول از خداوند طلب خانه،
لباس و غذا بیشتری نمود .در روز بعد مثل اینکه جادو

شده باشه همه چیزهایی که خواسته بود به او داده شد.
اگرچه مرد دوم هنوز هیچ چیز نداشت .
سرانجام مرد اول از خدا طلب یک کشتی نمود تا او و
همسرش آن جزیره را ترک کنند .صبح روز بعد مرد یک
کشتی که در سمت او در کناره جزیره لنگر انداخته بود را
یافت  .مرد با همسرش سوار کشتی شد و تصمیم گرفت
مرد دوم را در جزیره ترک کند.
او فکر کرد که مرد دیگر شایسته دریافت نعمتهای الهی
نیست  .از آنجاییکه هیچ کدام از درخواستهای او از
پروردگار پاسخ داده نشده بود .هنگامی که کشتی آماده
ترک جزیره بود مرد اول صدایی غرش وار از آسمانها
شنید« :چرا همراه خود را در جزیره ترک می کنی؟»
مرد اول پاسخ داد« :نعمتها تنها برای خودم هست چون
که من تنها کسی بودم که برای آنها دعا و طلب کردم
دعاهای او مستجاب نشد و سزاوار هیچ کدام نیست»
آن صدا مرد را سرزنش کرد« :تو اشتباه می کنی او تنها
کسی بود که من دعاهایش را مستجاب کردم وگرنه تو
هیچکدام از نعمتهای مرا دریافت نمی کردی»
مرد از آن صدا پرسید« :به من بگو که او چه دعایی کرد
که من باید بدهکارش باشم»
«او دعا کرد که همه دعاهای تو مستجاب شود»
ما هممون می دونیم که نعمتهای ما تنها میوه هایی
نیست که برایش دعا می کنیم  ،بلکه آنها دعاهای دیگران
هستند برای ما .

پیام نوجوانان ...
آقایی می خواست به مسافرت برود  ،پس غالمان خود را صدا کرد و ثروتش را به ایشان سپرد.
به اولی پنج کیسه طال سپرد به دومی دو کیسه و به سومی یک کیسه.
آنکه پنج کیسه داشت با آن کار کرد و پنج کیسه دیگرر
سود برد .آنکره دو کیسره داشرت برا آن کرار کررد و دو
کیسه دیگر سود برد و اما آنکه یک کیسه داشرت آن را
در گوشه ای گذاشت.
وقتی آقرا از مسرافرت برگشرت غرالل اوج پرنج کیسره را
نشان داد و پنج کیسه ای کره سرود بررده برود را هر بره
آقایش داد و او را خوشحاج کرد .آقایش ه به او شادی
بسیاری داد .همینطرور غالمری کره برا دو کیسره او  ،دو
کیسه دیگر نیز سود برده در شادی آقایش شریک شد.
اما سومی که هیچ کاری نکرده بود تا سودی ببرد  ،آقایش دستور داد تا آنچه را که داشرت هر از او پرس
بگیرند و او را تنها گذاشتند.

(انجیل متی )03-41/52

با این مثل ه عیسی از ما می خواهد تا با زندگی برحسب انجیل مردمان خوشبختی بشوی .

یک گنج حقیقی
عیسی در این مثل از ما نمیخواهد که فقط دنباج پوج باشی .
زیرا از نظر عیسی پوج و ثروت بهترین راه خوشبخت شدن نیستند.

معنی این مثل
می توان گفت که آقای این غالمان -همان خداوند است و غالمان او هریک از ما هستی  .گنجی که خدا به ما
سپرده است "کالل او" می باشد .خدا از هریک از ما می خواهد تا برحسب "کالمش" زنردگی کنری زیررا
کالل خدا زنده است و ثمره بسیار می آورد.
مثالً یکدیگر را دوست داشته باشی  -به ه اطمینان کنی  ،همدیگر را ببخشی .
این مثل به ما می آموزد که اگر آنچه را انجیل می گوید زندگی کنی زندگی ما پر ثمر میگردد.

دلیل برکات خدا برای هر انسان
وقتی ما از کسی یک هدیه میگیری  ،بهترین راه تشکر به کار بردن آن هدیه می باشد .در حالی که در این
مثل غالل سول هدیه ای را که دریافت کرده بود  ،بی ثمر گذاشته بود .او نفهمید کره خردا بره او بره برکتری
داده بنابراین نتوانست ثمرات این برکات را در زندگیش بفهمد و ببیند .به همین دلیل خود را بدبخت دید.
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