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خدا را برای «سال ایمان» شکر و سپاس گوئیم

دوستان گرامی  ،روز  42نوامبر  4102برابر با  2آذر
« 0234سال ایمان» پایان یافت  ،بدین مناسبت مراسمی
بسیار باشکوه در واتیکان و سایر کشورهای جهان برگزار
گردید .انگیزه این مراسم تقدیم شکر و سپاس به خدا پدر
مقدس ما است که توسط مرگ و رستاخیز پسر یگانه اش
فیض نجات ابدی را به همه جهانیان بخشید و با عطیه
روح القدس کلیسا را بوجود آورد و آنرا با فیض ایمان ،
امید و محبت زنده و فعال نگه می دارد .ما نیز مسیحیان
ایران در اتحاد با همه مسیحیان جهان برای این فیض
گرانبها او را ستایش نمائیم  .چنانکه در «پیامهای» سابق
گفته شد  ،هدف اصلی برگزاری «سال ایمان» آگاه
ساختن مسیحیان است از مسئولیتی که نسبت به تحقق
رسالت کلیسا داریم که عبارت از رساندن مژده انجیل و
فیض نجات ابدی توسط مسیح به همه ملتهای جهان می
باشد .متی رسول در آخرین باب انجیلش سخنان زیر را
که عیسی به شاگردانش فرمود نقل می کند" :پس بروید
و همه ملتها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و پسر
و روح القدس تعمید دهید و تعلیم دهید که همه
چیزهایی را که به شما گفته ام انجام دهند و بدانید که
من هر روزه تا آخر زمان با شما هستم" (انجیل متی باب
 42آیه  . )41-03همچنین طبق کتاب اعمال رسوالن
عیسی به شاگردانش گفت " :اما وقتی روح القدس بر شما
نازل شود قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام
یهودیه و سامره و تا اقصا نقاط عالم شاهدان من خواهید
بود" (اعمال رسوالن باب  0آیه  . )2همچنین «سال
ایمان» به ما یاد آوری کرد که کسانی می توانند شاهدان

حقیقی مسیح و خدمتگذاران وفادار کلیسای او باشند که
از یک ایمان زنده و ریشه دار برخوردار هستند .ایمان زنده
و ریشه دار آنست که از روح القدس دریافت می کنیم و
سر چشمه یک مالقات شخصی با عیسی زنده می گردد ،
به همین دلیل ایمانی که تنها مبتنی بر خصوصیات ملی ،
فرهنگی و سنتهای بشری و انسانی باشد قدرت شهادت
دادن و شهید شدن ندارد  ،چنین ایمانی در برابر مشکالت
و آزمایشات نمی تواند ایستادگی و مقاومت کند و زود از
بین می رود .ما که به واسطه راز مقدس تعمید فیض
زندگی نو را دریافت کرده ایم  ،دعوت شده ایم تا همانند
شاگردان شایسته مسیح زندگی کنیم  .اجازه ندهیم نا آن
نوریکه در قلب ما درخشید به علت کارهای بد و ناشایست
خاموش گردد  ،بلکه آنرا توسط دعای مداوم و مشارکت در
رازهای مقدس کلیسا مخصوصاً روزهای یکشنبه و کارهای
محبت آمیز هر چه بیشتر آنرا تقویت و روشنتر کنیم تا از
این راه نشانی آشکار و بارز از فیض نجات که خداوندمان
عیسی مسیح به همه مردم عطا نمود باشیم  .پولس رسول
می فرماید" :برای من اعالم مژده انجیل یک ضرورت است
و نه یک فخر و امتیاز  ،وای بر من اگر انجیل را اعالم
نکنم" (رساله اول به قرنتیان باب  3ایه  . )01از دیدگاه
پولس  ،اعالم مژده انجیل و شهادت دادن به مسیح رسالت
و مسئولیت اصلی و اساسی هر فرد مسیحی را تشکیل
میدهد و بدون انجام دادن آن مسیحی وفادار و صادق
وجود ندارد  .جا دارد که خدا را برای همه کسانیکه در
عرض این دو هزار سال اخیر سعی نمودند تا انجیل را
بشارت دهند و از این طریق شعله ایمان را افروخته نگه

داشتند از ته دل شکر و سپاس گوییم  ،ما نیز از آنها الگو
گرفته و راه آنها را ادامه دهیم تا کل جهان با نور مسیح
منور گردد.
دوستان عزیز  :مهمترین پیامی که از «سال ایمان» باید
برای ما باقی بماند این است  :هرگز فراموش نکنیم که
فیض ایمان مسیحی که خدا به ما بخشید ارزشمندترین و
زیباترین فیض می باشد  ،آنرا بعنوان یک امانت و ودیعه
گرانبها تلقی کنیم و در حفظ  ،پرورش و بارور ساختن آن
کوشا باشیم چون ایمانیکه رشد نکند از بین میرود .با
دریافتن این فیض مطمئن هستیم که مورد لطف و محبت
خدا قرار گرفته ایم  ،و در طول زندگیمان بر روی زمین
می توانیم با اتکا به او راه نجات را که توسط مسیح برای
ما باز شد طی نمائیم  .در ضمن داشتن باور عمیق و
پایدار به اینکه خدا ما را دوست دارد و محبت او برای ما
همیشه سرشار است سرچشمه یک انرژی و طراوت
زندگی می باشد که از هرگونه افسردگی  ،یأس و نا امیدی
ما را حفظ می نماید  .تاریخ کلیسا بهترین معلم است به
ما میاموزد که آنانیکه زندگیشان بر خدا استوار بود با
وجود مشکالت و زحماتیکه با آنها مواجه شدند با کمال
آرامش و امید به باالترین و زیباترین هدف زندگی که
همانا خدا می باشد رسیدند .پولس رسول در وصف محبت
خدا که توسط عیسی مسیح ظاهر شد می فرماید" :زیرا
یقین دارم که نه مرگ و نه زندگی  ،نه فرشتگان و نه
نیروها و قدرتهای فوق بشری  ،نه پیش آمدهای امروز و
نه اتفاقات فردا  ،نه قدرتهای آسمانی و نه بلندی و نه
پستی و خالصه هیچ چیز در تمام آفرینش نمی تواند ما را
از محبتی که خدا در خداوند ما عیسی مسیح آشکار نمود
جدا سازد" (رساله اول به قرنتیان باب  2آیه . )23-22
با کمال تأسف باید پذیرفت که یکی از عوامل مهم ضعف
رسالت کلیسا در جهان امروز بی تفاوتی و متعهد نبودن ما
مسیحیان نسبت به پیام انجیل مقدس می باشد  .نداشتن
شوق و شور و شادی برای شهادت دادن به سرور و نجات
دهنده ما عیسی مسیح باعث میشود تا تعداد زیادی از
همنوعان ما از شناخت و ایمان آوردن به او محروم گردند
و این یک گناه بزرگ محسوب میشود  .عیسی به
کسانیکه باعث لغزش و وسوسه دیگران میشوند می

فرماید" :از رو به رو شدن با وسوسه ها گریزی نیست اما
وای به حال آن کسی که سبب وسوسه میشود  .برای او
بهتر است که با سنگ آسیابی به دور گردن خود به دریا
انداخته شود تا یکی از این کوچکان را منحرف کند"
(انجیل لوقا باب  01آیه . )4-0
پیام دیگر «سال ایمان» عبارت است از امید داشتن به
بخشش خدا  ،خدائیکه همانند یک پدر دلسوز پیوسته در
انتظار ماست تا اینکه ما را ببخشد  ،او هرگز از ما دلسرد و
مأیوس نمی شود  .امید به مسیح محرک زندگی است،
انسان را شاداب و خوشبین میسازد و آفاق جدید را در
برابر او باز میکند و هرگز به بن بست نمیرسد  .این مقاله
را با سخنانی که پولس رسول به مسیحیان شهر
تسالونیکی عنوان کرد به پایان می رسانم به امید اینکه
بتوانیم ما مسیحیان امروز سخنان او را به خودمان نسبت
دهیم " :به این سبب است که ما همیشه برای شما دعا
می کنیم که خدای ما شما را شایسته دعوت خود گرداند
و همه آرزوهای نیکوی شما را برآورد و فعالیتهای شما را
که از ایمان سرچشمه می گیرد با قدرت خود به کمال
برساند  ،تا نام خداوند ما عیسی مسیح در شما جالل یابد
و شما نیز بر طبق فیض خدای ما و عیسی مسیح خداوند
در او جالل یابید" (رساله به تسالونیکیان باب  0آیه -00
. )04
خدا را برای فیض «سال ایمان» شکر و سپاس گوئیم .

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

تنها "محبت" مي تواند شما را به جنوب و شرق را به غرب متصل نماید
تنها "محبت" مي تواند فرهنگها و ادیان متفاوت را در كنار هم نهد
تنها "محبت" مي تواند ابدیت را وارد زمان كرده و زمان را به ابدیت
متصل گرداند

انجيل اولين یکشنبه سوبارا لوقا 1/2-52
مژده فرشته به زکریا
«در زمان سلطنت هیرودیس  ،پادشاه یهودیه  ،کاهنی به نام زکریا از افراد
گروه ابیا زندگی می کرد .همسر او نیز از خاندان هارون بود و الیزابتت نتام
داشت .این دو نفر در نظر خدا درستکار بودند و بدون قصور  ،کلیه احکام و
دستورات خداوند را رعایت می کردند .اما فرزندی نداشتند زیرا الیزابت نتازا
بود و هر دو سالخورده بودند .چون نوبت خدمت روزانه در معبد بتزر بته
گروه زکریا رسید  ،او به عنوان کاهن مشغول انجام وظایف ختود شتد .بتر
طبق رسوم کاهنان قرعه به نام او اصابت کرد که به اندرون مقدس معبتد
وارد شود و بخور بسوزاند .در وقت سوزاندن بخور  ،تمام جماعت در بیرون
ایستاده و دست به دعا برداشته بودند .در آنجا فرشته خداونتد بته او ظتاهر
شد و در سمت راست چهارپایه بخور ایستاد .زکریتا از دیتدن ایتن منظتره
تکانی خورد و ترسید .اما فرشته به او گفت« :ای زکریا  ،نتترس .دعاهتای
تو مستجاب شد و همسرت الیزابت برای تتو پستری خواهتد زا یتد و او را
یحیی خواهی نامید .شادی و سرور نصیب تو خواهد بود و بسیاری از تولتد
او شادمان خواهند شد .زیرا او در نظر خداوند بزر خواهد بود و هرگز بته
شراب و باده لب نخواهد شد .از همان ابتدای تولد از روح القدس پر خواهد
بود و بسیاری از بنی اسرا یل را بسوی خداونتد  ،ختدای آنتان بتاز خواهتد
گردانید .با روح و قدرت الیاس مانند پیشاهنگی در حضور خدا قتدم خواهتد
زد تا پدران و فرزندان را آشتتی دهتد و سرکشتان را بته راه نیکتان آورد و
مردمانی مستعد برای خداوند آماده سازد ».زکریا به فرشته گفتت« :چطتور
می توانم این را باور کنم؟ من پیر هستتم و زنتم نیتز ستالخورده استت».
فرشته به او پاسخ داد« :من جبرا یل هستم که در حضور خدا می ایستتم و
فرستاده شده ام که با تو صحبت کنم و این مژده را بتو برسانم  .پس توجه
کن  :تو تا هنگام وقوع این امور الل خواهی شد و نیروی تکلم را از دست
خواهی داد زیرا سخنان مرا که در وقت مقرر به حقیقت خواهد پیوست باور
نکردی ».جماعتی که منتظر زکریا بودند از اینکته او آن همته در انتدرون
مقدس معبد ماند متعجب گشتند .وقتی بیرون آمد و یتارای ستخن گفتتن
نداشت  ،آنان فهمیدند که در اندرون مقدس معبتد رویتا ی دیتده استت و
چون نمی توانست حرف بزند ایما و اشاره می کرد .زکریتا وقتتی کته دوره
خدمت کاهنی خود را به انجام رسانید به خانه برگشت .بعد از آن همسرش
الیزابت حامله شد و مدت پنج ماه در انزوا بسر برد و با خود می گفت« :این
کار را خداوند برای من کرده است و با این لطف خود رستوا ی مترا پتی
مردم از میان برداشته است».
ایام سوبارا (مژده) یادآور «انتظار آمدن مسـي دداونـد» ميباشـد
مسي آمد  ،امروز هم مي آید و دواهد آمد مژده ميالد یوحناي

تعميد دهنده  ،مژده یك ميالد غير ممکن و آمدن كسي است كه راه
دداوند را مهيا مي سازد
اگر نسبت به این "آمدن دداوند" بي اعتناء مانيم  ،بتدریج نور ددا
در قلوبمان داموش دواهد شد اما اگر در انتظـارش هسـتيم بایـد
بدانيم كه او به پيروانش مأموریت اشاعه صل و سالمتي را محـو
كرده است این تنها راه استقرار ملکوت دداست

انجيل دومين یکشنبه سوبارا لوقا 1/52-52
مژده فرشته به مریم
«در ماه ششم جبرا یل فرشته از جانب خدا به شهری به نام ناصتره کته در
استان جلیل واقع است به نزد دختری که در عقد مردی به نام یوستف -از
خاندان داود -بود فرستاده شد .نام این دختر مریم بود .فرشته وارد شد و به
او گفت« :سالم  ،ای کسی که مورد لطف هستی  ،خداوند با تو است» امتا
مریم از آنچه فرشته گفت بسیار مضطرب شتد و ندانستت کته معنتی ایتن
سالم چیست .فرشته به او گفت« :ای مریم  ،نترس زیرا خداوند به تو لطف
فرموده است .تو آبستن خواهی شد و پسری خواهی زا ید و نام او را عیسی
خواهی گذارد .او بزر خواهد بودو به پسر خدای متعال ملقب خواهد شد ،
خداوند  ،خدا تخت پادشاهی جدش داود را به او عطا خواهد فرمود .او تا به
ابد بر خاندان یعقوب فرمانروا ی خواهد کترد و پادشتاهی او هرگتز پایتانی
نخواهد داشت ».مریم به فرشته گفت« :این چگونه ممکن استت؟ متن بتا
هیچ مردی رابطه نداشته ام ».فرشته به او پاسخ داد« :روح القتدس بتر تتو
خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکند و به این سبب آن
نوزاد مقدس  ،پسر خدا نامیده خواهد شد .بدان که خویشاوند تو الیزابت در
سن پیری پسری در رحم دارد و آن کسی که نازا به حساب می آمد اکنون
ش ماه از حاملگی او می گذرد .زیرا برای خدا هیچ چیز محتال نیستت».
مریم گفت« :باشد  ،من کنیز خداوند هستم  ،همانطور که تو گفتی بشود».
و فرشته از پی او رفت .در آن روزها مریم عازم سفر شد و بتا شتتاب بته
شهری واقع در کوهستان یهودیه رفت .او بته خانته زکریتا وارد شتد و بته
الیزابت سالم کرد .وقتی الیزابت سالم مریم را شنید بچه در رحم تکتان
خورد .الیزابت از روح القدس پر شد و با صدای بلند گفت« :تو در بین زنان
متبارک هستی و مبارک است ثمره رحتم تتو .متن کتی هستتم کته متادر
خداوندم به دیدنم بیاید؟ همینکه سالم تو بته گتوش متن رستید  ،بچته از
شادی در رحم من تکان خورد .خوشابحال آن زنی که باور متی کنتد زیترا
وعده خداوند برای او به انجام خواهد رسید».

مریم با آري گفتنش شادي بسيار فراهم كرد :دداوند مـي آیـد تـا

انجيل چهارمين یکشنبه سوبارا لوقا 5/1-58

ملکوتش را مستقر گرداند اشعياء گفت« :او مي آید و شما را نجات

میالد مسیح موعود
«در آن روزها به منظور یتک سرشتماری عمتومی در سراستر دنیتای روم
فرمتتانی از طتترف امپراطتتور اواستتطس صتتادر شتتد .وقتتتی دور اول ایتتن
سرشماری انجام گرفت کرینیوس فرماندار کل سوریه بود .پس برای انجام
سرشماری هر کس به شهر خود می رفت و یوسف نیز از شهر ناصره جلیل
به یهودیه آمد تا در شهر داود که بیت لحم نام داشت نامنویسی کند  ،زیترا
او از خاندان داود بود .او مریم را که در این موقتع در عقتد او و بتاردار بتود
همراه خود برد .هنگامیکه در آنجا اقامت داشتند وقت تولد طفل فرا رسید و
مریم اولین فرزند خود را که پسر بود به دنیا آورد .او را در قنداق پیچیده در
آخوری خوابانید  ،زیرا در مسافرخانه جا ی برای آنان نبود .در همان اطراف
در میان مزارع  ،چوپانانی بودند که در وقتت شتب از گلته ختود پاستداری
می کردند .فرشته خداوند در برابر ایشان ایستاد و شکوه و جالل خداوند در
اطرافشان درخشتید و ایشتان ستخت وحشتت کردنتد .امتا فرشتته گفتت:
«نترسید ،من برای شما مژده ای دارم :شادی بزرگی شامل حال تمامی این
قوم خواهد شد .امروز در شهر داود نجات دهنده ای برای شما به دنیا آمده
است که مسیح و خداوند است .نشانی آن برای شما اینست که نتوزاد را در
قنداق پیچیده و در آخور خوابیده خواهید یافت ».ناگهان با آن فرشته فتو
بزرگی از سپاه آسمانی ظاهر شد که خدا را با حمتد و ثنتا متی سترا یدند و
می گفتند« :خدا را در برترین آسمانها جالل و بر زمین در بین مردمی کته
مورد پسند او می باشند صلح و سالمتی باد ».بعد از آنکه فرشتگان آنان را
ترک کردند و به آسمان رفتند  ،چوپانان به یکدیگر گفتند« :بیا ید  ،به بیت
لحم برویم و واقعه ای را که خداوند ما را از آن آگاه ساخته است ببینیم».
پس با شتاب رفتند و مریم و یوسف و آن کودک را که در آخور خوابیده بود
پیدا کردند .وقتی کودک را دیدند آنچه را که درباره او به آنتان گفتته شتده
بود نقتل کردنتد .همته شتنوندگان از آنچته چوپانتان متی گفتنتد تعجتب
می کردند .اما مریم تمام این چیزها را به خاطر متی ستپرد و دربتاره آنهتا
عمیقاً می اندیشید .چوپانان برگشتند و به خاطر آنچه شنیده و دیتده بودنتد
خدا را حمد و سپاس می گفتند  ،زیرا آنچه به ایشان گفته شده بتود اتفتاق
افتاده بود».

دواهد داد » همه آفرینش غرق شادي است همان شـادي اي كـه
عيسي بعدها با شفا كوران و كران و لنگان بپا دواهد كرد مریم در
مقابل سخنان فرشته شکي ندارد  ،پس روح القدس نـاز شـده و
مریم آبستن مي گردد به همين دليل آن مولود پسـر دـدا دوانـده
دواهد شد

انجيل سومين یکشنبه سوبارا لوقا 1/25-08
میالد یوحنای تعمید دهنده
«وقت زایمان الیزابت فرا رسید و پسری به دنیا آورد .وقتتی همستایگان و
خویشاوندان او با خبر شدند که خداوند چه لطف بزرگتی در حتق او کترده
است مانند او شاد و خوشحال گشتند .پس از یک هفته آمدنتد تتا نتوزاد را
ختنه نمایند و در نظر داشتند نام پدرش زکریا را بر او بگذارند .اما متادرش
گفت« :خیر  ،نام او باید یحیی باشد ».آنها گفتند« :اما در خاندان تتو هتیچ
کس چنین نامی ندارد» و با اشاره از پدرش پرسیدند که تصتمیم او دربتاره
نام طفل چیست .او لوحی خواست و در برابر تعجب همگی نوشت« :نام او
یحیی است ».ناگهان زبان باز شتد و بته ستتای ختدا پرداختت .تمتام
همسایگان ترسیدند و کلیه ایتن اخبتار در سرتاستر کوهستتانهای یهودیته
انتشار یافت .همه کسانیکه این موضوع را شنیدند درباره آن فکر می کردند
و می گفتند«:این کودک چه خواهد شد؟ در واقع دست خداوند با او است».
پدر او زکریا  ،از روح القدس پر شد و چنین نبوت کترد« :خداونتد  ،ختدای
اسرا یل را سپاس باد .زیرا به یاری قوم ختود آمتده و آنتان را رهتا ی داده
است .از خاندان بنده خود داود  ،رهاننده نیرومنتدی برافراشتته استت .او از
قدیم از زبان پیامبران مقدس خود وعده داد که ما را از دستت دشتمنانمان
رها ی بخشد و از دست همه کسانیکه از متا نفترت دارنتد آزاد ستازد و بتا
پدران ما برحمت رفتار نماید و پیمان مقدس خود را بخاطر آورد .برای پتدر
ما ابراهیم سوگند یاد کرد که ما را از دست دشمنان نجات دهتد و عنایتت
فرماید که او را بدون ترس با پاکی و نیکی تا زنده ایم عبادت نما یم .و تو،
ای فرزند  ،پیامبر خدای متعال نامیده ختواهی شتد .زیترا جلتوی قتدمهای
خداوند خواهی رفت تا راه او را آماده سازی و بقتوم او خبتر دهتی کته بتا
آمرزش گناهانشان رستگار می شوند  ،زیرا از رحمت و دلسوزی ختدای متا
است که خورشید صبحگاهی از آسمان بتر متا طلتوع خواهتد کترد تتا بتر
کسانیکه در تاریکی و در سایه مر به سر میبرند بتابد و قدمهای ما را بته
راه صلح و سالمتی هدایت فرماید ».و اما طفل بزر میشد و در روح قوی
می گشت و تا روزیکه علناً به قوم اسرا یل ظاهر شد دربیابان بسر میبرد».

در تنگ وارد شد عيسي دداوند به جهان آمد و از جهـان نشـد او

سه كلمه كليدي متون امروز عبارتنـد از  :مـژده  ،یوحنـاي تعميـد

فروتنان را سرافراز و كوفتگان را سربلندي بخشيد جاه و قدرت را

دهنده ،بيابان یوحنا دبردوش آمدن مسي مولود را اعالم ميـدارد،

رد كرد تا نان حيات بخش گردد كه تـا امـروز در ميـان پيـروانش

او دود آدـرین پيامبرعهدقـدیم اسـت و ميخواهـد كـه دربيابـان

تقسيم مي شود

وجودمان راه ورود مسي را آماده سازیم این آمادگي تنهـا از یـك
راه امکانپذیر است و آن پرشدن ازمحبت مسي است تا با محبـت
او یکدیگر را محبت كنيم

مریم دانست كه چگونه به كالم ددا گوش كند و مطيع گردد  ،حا
لحظه بوقوع پيوستن همه وعده هاي داده شده در سراسـر تـاری
نجات فرا رسيده بود اكنون رازي كـه قرنهـادر نهـان مانـده بـود
آشکار گشته و عمانوئيل "ددا با ما" ميالد یافت بـا مـيالد مسـي
چگونه زیستن را در جهان آمودتيم  :آرام و مصل  ،مسي آمد و از

پیام نوجوانان

مریم به دعوت خدا جواب "بله" می دهد
مریم مثل هر دختر دیگر در آن زماان  ،انتااار داشات یاک
زندگی ساده و آرامی داشاته باشاد .او ناام دی بناام یوسا
داشت و قرار بود که با هم ازدواج کنند .اما خدا از او خواست
تا مادر عیسی گردد.
خیلی دورتر از اورشلیم در یک دهکده کوچک بنام ناصاره ،
دختری بنام مریم همراه با خانواده اش زندگی می کرد  ،کاه
ب ودی همسر یوس

نجار می شد .اما قبل از مراسم ازدواج ،

روزی خدا فرشته جبرائیل را ن د مریم فرستاد .فرشاته وارد
شده و به مریم گفت« :شادمان باش  ،مریم! تو از خدا برکتی
یافتی و خدا با تو است»
مریم ترسید و معنی این سالم را نفهمید .فرشته گفت« :نترس! ای مریم تو از برکت خدا پر شاده ای .مان
به تو این خبر خوش را می دهم که صاحب فرزند خواهی شد و نام او را عیسی خواهی گذاشات .او با ر
خواهد بود و او را پسر خدا خواهند خواند .او بارای همیشاه قاوم خادا را رهباری خواهاد کارد» .ماریم از
فرشته پرسید« :این چگونه ممکن است چون من هنوز ازدواج نکرده ام؟» فرشته جواب داد« :روح القادس
خدا بر تو خواهد آمد .به همین خاطر این کودک پسر خدا خوانده خواهد شد».
مریم خود را به خدا می سپارد.
فرشته ادامه داد و گفت « :خاله تو الی ابت که نازا بود  ،در سن پیری خدا دعایش را شنید و حاال در انتااار
کودکی است .زیرا برای خدا چی ی غیر ممکن نیست».
مریم به سخنان خدا اطمینان کرد و گفت« :من کنی خدا هستم  ،هر چه خدا برای من مای خواهاد  ،هماان
بشود» .و فرشته از ن د او رفت.

دعا :ای خداوند عیسی  ،من پول زیادی ندارم  ،ولی دلم می خواهد برای
عید میالد تو برای هر کدام از کسانی که دوستشان دارم یک هدیه بدهم .
ای عیسی  ،تو می دانی که در قلب من یک گنجینه ای از محبت هست!
کمکم کن تا هدیه من به دیگران محبت واقعی من به ایشان باشد .آمین

«امروز چه كار دوبي مي توانم بکنم؟»
تصمیم بگیر در روز دست کم یک کار خوب انجام بده

خداوند به وسیله روحت که راهنمای واقعی تو در زندگی است

گرچه چندبار  ،یا به تعداد بی شمار نباشد.

با تو حرف خواهد زد.

هر صبح با خداوند حرف بزن و از او بپرس:

از خدا بخواه  ،با خدا صحبت کن  ،با خدا راز و نیاز کن

«امروز چه کار خوبی می توانم بکنم؟»

و تو منشاء معجزات بسیاری خواهی شد.

او به تو پاسخ می دهد و راهنماییت می کند

تا آخرین روز زنتدگیت  ،در روز دستت کتم یتک عمتل ختوب

چون او در وجود توست.

انجام بده.

و تو با درخواست از او  ،او را در خودت زنده می کنی

اگر تمام  6میلیارد انسان ساکن بر روی زمین

او ممکن نیست بدون اینکه خواسته شود  ،خود را آشکار سازد.

یک عمل خوب در روز انجام دهند  ،چه سیاره ای خواهد شد!
«رابرت مولر»

چرا عیسی؟؟؟

عیسی به دنیا آمد تا من دوباره متولد شوم.
او فقیر شد تا من مالک ثروتی عظیم گردم.
او بی جا و مکان شد تا من صاحب بنا ی پر شکوه گردم.
او برهنه شد تا من همیشه بر تن خود لباسی داشته و پوشیده باشم.
او تنها و طرد شده  ،رها گشت  ،تا من همیشه دوستانی داشته باشم.
او اسیر شد تا من آزادی کامل یابم.
او امگین شد  ،باشد که من سرشار از شادی گردم.
او حقیر و فروتن شد تا من بلند کرده شوم.
او خادم شد تا من بتوانم برای همیشه فرزند باشم.
او گرسنگی کشید تا من همیشه اذایی برای خوردن داشته باشم.
او گناه شد تا من امروز عدالت او را با دیگران قسمت کنم.
او مُرد تا من هرگز طعم مر ابدی را تجربه نکنم.
او پایین خواهد آمد تا من به باال بروم.
خداوند این همه را انجام داد تا امروز پُری فیض و عدالت و بخش
برکات سَماوی باشم.

او در من نمایان باشد و شریک او در تمام

به تو ای دوست جوان...

معلم و دانش آموزان
معلم یک کودکستان به بچه های کالس گفت که می خواهد با آنها بازی کند .او به آنها گفت که فرددا هرد کردا
یک کیسه پالستیکی بددارند و درون آن به تعداد آدمهایی که از آنها بدشان می آیرد سریز زمینری بدی نرد و برا
خود به کودکستان بیاورند.
فددا بچه ها با کیسه های پالسرتیکی بره کودکسرتان آمدنرد .در کیسره بع ری هرا  2بع ری هرا  3و بع ری هرا
 5سیز زمینی بود.
معلم به بچه ها گفت :تا یک هفته هد کجا که مری رونرد ک یسره پالسرتیکی را برا خرود ب.دنرد .روزهرا بره ه ری
تدتیز گذشت و کم کم بچه ها شدوع کددند به شکایت از بوی سیز زمینی ها گندیده .به عالوه آن هرایی کره
سیز زمینی بیشتدی داشتند از ح ل آن بار سنگی خسته شده بودند .پس از گذشت یک هفته بازی براخخده ت را
شد و بچه ها راحت شدند.
معلم از بچه ها پدسید :از اینکه یرک هفتره سریز زمینری هرا را برا خرود ح رل مری کددیرد دره احساسری داشرتید
بچه ها از اینکه مج.ور بودند سیز زمینی های بدبو و سنگی را ه ه جا با خود ح ل کنند شکایت داشتند.
آنگاه معلم منظور اصلی خود را از ای بازی ای دنی توضیح داد:
ای درست ش.یه وضعیتی است که ش ا کینه اد هایی که دوستشان ندارید را در دل خرود نگراه مری داریرد و ه ره
جا با خود می بدید .بدوی بد کینه و نفدت قلز ش ا را فاسد می کند و ش ا آن را به ه ه جا ه رداه خرود ح رل
می کنید .حاخ که ش ا بوی بد سیز زمینی ها را فقط بدای یک هفته نتوانستید تح ل کنید.
پس دطور می خواهید بوی بد نفدت را بدای ت ا ع د در دل خود تح ل کنید
جمله های کوچک  ،درس های بزرگ
* همیشه پاسخ زیبا برای کسی است که پرس
* کسانی بی

زیباتری بکند.

تر موفق شده اند که کم تر تعریف شده اند.

* گاهی ارزش یک سئوال  ،بی

تر از پاسخ آن است.

* به یاد داشته باش که امروز  ،طلوع دیگری ندارد!

* در پشت هیچ در بسته ای ننشینید تتا شتاید
روزی باز شود  ،درهای دیگری جستت و جتو
کنید و اگر نیافتید  ،همان در را بشکنید!
* آرزو نکن چیزی به ایتر از آن چته هستتی
باشی ،تالش کن بهترینِ ان چه هستی باشی!

اخبار و تقویم کلیسایی
ت یکشنبه  01آذر  0 = 29دسامبر  ،9102یکشنبه اول سوبارا.
رساله :افسسیان فصل  5آیه  90الی فصل  6آیه 2 -0
انجیل :لوقا فصل  0آیه 95 -0
 یکشنبه  01آذر  8 =29دسامبر  ،9102یکشنبه دوم سوبارا.رساله :کولسیان فصل  4آیه 08 -9
انجیل :لوقا فصل  0آیه 56 -96
 یکشنبه  94آذر  05 =29دسامبر  ،9102یکشنبه سوم سوبارا.رساله :افسسیان فصل  2آیه 04 -0
انجیل :لوقا فصل  0آیه 81 -51
 یکشنبه  0دی  99 =29دسامبر  ،9102یکشنبه چهارم سوبارا.رساله :افسسیان فصل  5آیه 90 -5
انجیل :متی فصل  0آیه 95 -08
-

 دوشنبه  9دی  92 =29دسامبر  9102و  2دی  94 =29دسامبر  ،9102روزه میالد عیسی مسیح .پرهیز از گوشت سه شنبه  2دی  94 =29دسامبر  ، 9102شب عید میالد  ،نماز قربانی مقتدس ستاعت  00شتب در کلیستای حضترتیوسف و ساعت  1شب در کلیسای حضرت مریم برگزار می گردد.
 چهارشنبه  4دی  95 =29دسامبر  ،9102عید میالد مسیح  ،نماز قربانی مقدس ساعت  01صبح در کلیستای حضترتیوسف و حضرت مریم برگزار می گردد.
 پنجشنبه  5دی  96 =29دسامبر  ،9102عید تبریک گفتن به حضرت مریم  ،نماز قربانی مقتدس ستاعت  01صتبح درکلیسای حضرت مریم برگزار میگردد.
 یکشنبه  8دی  92 =29دسامبر  ،9102یکشنبه بعد از عید میالدرساله :االطیان فصل  4آیه  08الی فصل  5آیه 0
انجیل :متی فصل  9آیه 92 -0
 سه شنبه  01دی  20 =29دسامبر  ،9102تحویل سال نو متیالدی  ، 9104نمتاز قربتانی مقتدس ستاعت  00شتب درکلیسای حضرت یوسف برگزار می گردد.

اول ژانویه  11دی آغاز سال نو میالدی  4112به همه هموطنان عزیز تبریک می گوئیم

