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سال  ، 4112سال تعمق در راز و رسالت کلیسا

دوستان گرامی  ،به مناسبت آغاز سال میالدی جدید
 4102شما را دعوت می کنیم تا خدای مهربان  ،پدر
مقدس ما  ،برای همه نعمتها و برکاتی که در سال گذشته
به ما عطا نمود شکر و سپاس گوئیم  .همچنین سال
جدید را به او تقدیم نمائیم تا سالی پر از فیض جهت
پیشرفت کلیسای مقدس و تحقق رسالت نجات بخش او
در جهان امروز باشد.
کلیسا که بنیانگذار آن عیسی مسیح می باشد و بر ایمان
رسوالن استوار است در یک سفر طوالنی روی زمین بسر
می برد و در طول این سفر تالش می کند تا مژده انجیل
نجات بخش را به همه ملتها برساند  .طبق کتاب اعمال
رسوالن رسالت تبشیری کلیسا روز پنطیکاست آغاز شد ،
یعنی همان روزی که روح القدس بر شاگردان نازل گردید
و به آنها قدرتی بخشید تا با کمال شجاعت و بدون ترس
مژده مرگ و رستاخیز خداوندمان عیسی مسیح را به همه
جهانیان اعالم کنند  .طرح رسالت تبشیری کلیسا که از
قبل از طرف خدای پدر تدارک دیده شده بود توسط
عیسی مسیح پسر محبوب وی به انجام رسید و با فیض
روح القدس و فعالیت بشارتی کلیسا تدریجاً به همه ملتها
گسترش پیدا میکند  .کلیسای مسیحی یک مؤسسه
اجتماعی یا یک بنیاد فرهنگی و ملی نیست  ،بلکه اجتماع
ایماندارانی است که مورد لطف و محبت بیکران خدا قرار
گرفته  ،از فیض روح القدس برخوردار گشته و مسئولیت
شهادت دادن به عیسی مسیح پذیرفته است  .یکی از
مهمترین و شاخصترین ویژگیهای رسالت کلیسای مقدس
جهانی بودن آن است  .اشعیای نبی که در حدود 051

سال قبل از مسیح می زیست خطاب به قوم برگزیده خدا
فرمود" :خدا آسمانها را آفرید و آنها را گسترش داد  ،او
زمین و هر چه در آن است شکل داد و به تمام انسانها
زندگی و نفس بخشید  .اکنون خداوند خدا به بنده خود
می گوید  :من خداوند تو را خوانده ام و به تو قدرت
بخشیده ام تا عدالت را در تمام روی زمین اجرا کنی  .به
وسیله تو من با تمام مردم جهان پیمانی می بندم و
بوسیله تو به همه ملتها نوری می بخشم ( ".کتاب اشعیاء
نبی باب  24آیه  .)6-5ما مسیحیان ایمان داریم که نبوت
اشعیاء نبی توسط عیسی مسیح تحقق یافت  ،اوست که با
ریختن خون مقدسش پیمان جدیدی را با همه ملتها
بست  ،چنانکه در انجیل متی آمده است " :آنگاه عیسی
پیاله را برداشت و پس از شکرگزاری آنرا به شاگردان داد و
گفت  :همه شما از این بنوشید زیرا این خون من است که
اجرای پیمان تازه را تأیید میکند و برای آمرزش گناهان
بسیاری ریخته می شود" (متی باب  46آیه . )42-40
همچنین عیسی همان نوری است که همه ملتهای جهان
را روشن و منور ساخت  .لوقا نویسنده انجیل درباره مراسم
تقدیم عیسی در معبد بزرگ که توسط شمعون پیر مرد
پارسا و درستکار انجام گرفت می نویسد " :شمعون  ،طفل
را در آغوش گرفت و خدا را حمدکنان گفت  :حال ای
خداوند بر طبق وعده خود بنده ات را به سالمت مرخص
فرما چون چشمانم نجات تو را دیده است  ،نجاتی که تو
در حضور همه ملتها آماده ساخته ای  ،نوری که افکار ملل
بیگانه را روشن سازد" (انجیل لوقا باب  4آیه . )24-42
پیامی که در آیات فوق بیان شد بر جهانی بودن رسالت

عیسی مسیح که با مرگ و رستاخیزش به اتمام رسید
تأکید دارد  .به همین دلیل کلیسای مقدس با اطاعت
کردن از حکم بنیانگذار خویش با تمام توان و امکاناتی که
دارد به موعظه کردن انجیل و شهادت دادن به مسیح به
همه انسانها و ملتها بدون استثناء توجه دارد  .آخرین
دستوری که عیسی به شاگردانش داد از این قرار بود " :به
تمام نقاط دنیا بروید و این مژده را به تمام مردم اعالم
کنید کسی که ایمان می آورد و تعمید میگیرد نجات
خواهد یافت اما کسی که ایمان نیاورد محکوم خواهد
شد" (انجیل مرقس باب  06آیه . )06-05
دوستان عزیز  ،امروز مأموریت رساندن مژده عیسی مسیح
به همه ملتها به ما رسیده است  .کلیسای مقدس که ما
اعضاء و فرزندان او هستیم ما را می فرستد به هر جائیکه
هستیم تا از این مسئولیت بسیار مهم و ارزشمند آگاه
باشیم  .وظیفه داریم تا از راه شهادت زندگی و الگو بودن
تعالیم حیات بخش انجیل را به همنوعان خود برسانیم ،
چون خواسته خدا بر این است که هر انسان با ایمان
آوردن به مسیح پسر خدا و نجات دهنده بشریت فیض
نجات را بپذیرد  .عیسی فرمود " :من شبان نیکو هستم ،
من گوسفندان خود را می شناسم و آنها هم مرا می
شناسند  .همانطور که پدر مرا می شناسد من هم پدر را
می شناسم و جان خود را در راه گوسفندان فدا میسازم .
من گوسفندان دیگری هم دارم که از این گله نیستند ،
باید آنها را نیز بیاورم  .آنها صدای مرا خواهند شنید و یک
گله و یک شبان خواهند شد" (انجیل یوحنا باب  01آیه
 . )06-02چنانکه عیسی شبان نیکو  ،از طریق محبت و
فدا کردن جان خود مأموریت نجات بخش خود را به انجام
رساند ما نیز امروز پیروان او دعوت شده ایم تا راه او را
ادامه دهیم  .تنها توسط اعمال محبت آمیز و دوستی
صادق با همنوعان خود می توانیم راز مسیح  ،خدای
حقیقی و انسان حقیقی را آشکار سازیم  .سخن گفتن و
موعظه کردن درباره او اگر همراه با عمل نباشد کاری
بیهوده است  .مسیح  ،با تعالیم بسیار متعال و بی نظیر
خود ما را نجات نبخشید  ،بلکه با فدا کردن جان خود بر
روی صلیب سرچشمه فیض رستگاری و زندگی جاودانی
برای همه مردم شد  .از روح القدس که احیاء کننده

رسالت کلیسا و منشأ فعالیتهای رسولی او می باشد
بخواهیم تا در طول سال جدید هدایت کننده ما باشد  .او
از روز نزولش بر شاگردان در اورشلیم کلیسا را همراهی
میکند تا بتواند علیرغم کل مشکالت و رنجها و دشمنی
هائی که با آن مواجه است شاهد امین و وفادار عیسی
باشد  ،او مخصوصاً به کلیسا یادآوری میکند که رسالتی
که مسیح به او واگذار نمود جنبه همگانی  ،جهانی و بین
المللی دارد و هرگز مختص یک قوم یا یک ملت نمی باشد
 .در ضمن کلیسایی که خود را تنها به یک ملت وابسته
میداند طبق خواسته مسیح عمل نمیکند و در خطر زوال
نیز می باشد .
«ای روح القدس کلیسای مقدست را جهت اعالم مژده
انجیل  ،آنرا به سوی همه ملتها هدایت کن»

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

بنده از خدا پرسید :
چه چیز بشر شما را سخت متعجب می سازد؟
خدا پاسخ داد  :کودکی شان
این که از کودکی شان زود خسته می شوند و عجله دارند تا بزرگ شوند ،بعد دوباره پس از مدتی آرزو می کنند که ای
کاش کودک بودند.
این که سالمت خود را از دست می دهند تا پول به دست آورند و بعد از مدتی دوباره پول هایشان را می دهند تا سالمت
خود را به دست آورند.
این که با اضطراب به آینده می نگرند و حال را فراموش می کنند .بنابراین نه در حال زندگی می کنند و نه در آینده.
این که به گونه ای زندگی می کنند که گویی هرگز نخواهند مرد و به گونه ای می میرند که گویی هرگز زنده نبوده اند.
پس از خداوند پرسید  :در مقام پروردگار می خواهی بنده هایت کدام درس های زندگی را بیاموزند؟
خدا وندگفت  :بیاموزند که نمی توانند کسی را وادار کنند که عاشقشان باشد ،تنها کاری که می توانند بکنند این است
که خودشان او را دوست بدارند.
بیاموزند که فقط چند ثانیه طول می کشد تا زخم هایی عمیق در قلب کسانی که دوستشان داریم ایجاد کنیم ،اما سال ها
طول می کشد تا این زخم ها را التیام بخشیم .
بیاموزند ثروتمند کسی نیست که بیشترین ها را دارد بلکه کسی است که به کمترین ها نیازمند است .
بیاموزند انسان هایی هستند که ما را دوست دارند فقط نمی دانند که چگونه احساساتشان را بیان کنند.
بیاموزند که دو نفر می توانند با هم به یک نقطه نگاه کنند اما به همان یک نقطه دو دید مختلف داشته باشند.
بیاموزند کافی نیست که فقط دیگران را ببخشند بلکه باید بتوانند خود را نیز ببخشند.
پس بنده بار دیگر از خداوند پرسید :
آیا چیز دیگری هست که دوست دارید بنده هایتان بدانند ؟
و خداوند فرمود :
فقط این که بدانند که من هستم  ...همیشه و همه جا .

به تو ای دوست جوان ...

به دنبال خوشبختی
پول  ،سالمتي  ،زیبایي ...

چند توصي براي احساس خوشبختي كردن

براي بسياري از مردم دليل خوشبختي هسـتند .امـا بـ

دوست داشتن زندري

راستي خوشبختي چيست ؟

فقط یك فرد زنده مي تواند بشنود  ،ببيند  ،كشف كنـد ،
بفهمد  ،سعي كند ...
هر كدام از این اعمال مي توانند در بشر شادي برانگيـز
باشند.

در تلویزیون و رادیو و مجالت ب طرق مختلف مي آموزند

باهم بودن

ك چ طور مي توان موفق و مشهور شد!

براي خوشبخت بودن احتياج ب دیگران داریم .

مردم با راه هاي مختلف شانس خود را امتحان مي كننـد

دوست داشتن و مورد محبت قرار ررفتن بيشـترین نيـاز

تا یك شب ره صد سال روند!

بشر است .

وقتي پول ب اندازه الزم در دسترس باشد ك بتوان با آن

با نگاه درست نگریستن

خان و سایر مایحتاج روزان و از هم مهمتر سـالمتي را

نحوه نگاه ما ب زندري مـي توانـد مـا را خوشـبخت یـا

تأمين نمود  ،تا حدي اسباب خوشبختي را مهيا كرده ایم،

بدبخت كند.

ولي آیا هم كساني ك این اسباب را دارند خوشبختند؟

دیدن سختي ها  ،براي مبارزه بـا آنهـا الزم اسـت ولـي
یافتن نعماتي ك از آنها برخورداریم ب ما نيروي مبـارزه
را مي بخشند.

امروزه آدم ب سـختي بـ آن ـ دارد قـان مـي شـود.

استفاده از زمان حال

برعکس  ،عادت داریم هميش ناراضي باشيم حتـي ارـر

بعضي وقت ها فقط منتظـر موقعيـت هـاي مخ ـو

الزمات زندري مهيا باشند .ب راستي هـي وقـت  ،هـي

بزرگ هستيم  .اما هميش امکان پذیر نيستند و یا وقتـي

چيز كافي نيست !

هم رخ مي دهند آن طوري ك ت ور مـي كـردیم نتيجـ

هي كس  ،هميش خوشبخت نيست  .عوامل خوشبختي

نمي دهند.

براي ما یکي نيستند.

نباید فقط در آینده و یا فقط در رذشت زیست  .سـعادت

و

اكنون و حاال در انتظار ما است  ،فقط باید آن را ببينيم .
هي یك از ما نمي تواند از قبل تولدش انتخـاب كنـد در

ساختن زندري

چ خانواده اي متولد شود و یا اینک حتماً سالم بـ دنيـا

فهميدن  ،تالش كردن  ،رذشت داشتن  ،رشـد كـردن ،

بياید .اینها عواملي هستند ك باید با آنها ساخت و در هر

پيشرفت كردن و  ...همـ اینهـا لحظـاتي اسـت كـ در

حال سعادت را یافت .

زندري رخ مي دهند و متوج این لحظـات بـودن باعـ
بناي سعادت مي شوند.

"یک کار قشنگ"
وقتي عيسي در بيت عنيا در منزل شمعون جذامي بود  ،زني با شيش اي از
عطر ررانبها پيش او آمد و در حاليک عيسي سر سفره نشست بود آن زن
عطر را روي سر او ریخت .شارردان از دیـدن آن ع ـباني شـده رفتنـد:
«این اسراف براي چيست؟ ما مي توانستيم آنرا ب قيمت خوبي بفروشيم و
پولش را ب فقرا بدهيم!» عيسي این را فهميد و ب آنان رفت« :چرا مزاحم
این زن مي شوید؟ او كار بسيار خوبي براي من كرده است .فقـرا هميشـ
با شما خواهند بود اما من هميش با شما نيستم .او با ریختن این عطر بـر
بدن من مرا براي تدفين آماده ساخت است .بدانيد ك در هر جاي عالم ك
این انجيل بشارت داده شود آن او كرده است ب یاد بود او نقـل خواهـد
شد( ».انجيل متي )31 -2/62

این واقعه از سوی هر سه انجیل نگار اناجیل نظیر با ظرافت تمام نقل شده است.
عیسی در حال رفتن بسوی اورشلیم بود ؛ آنج ایی 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 )11/1
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  )11/3و فیض بر وی بخشد« :از فیض سرشار او پیوسته برکات فراوانی یافته ایم».
(یوحوا  )11/1پُری 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 .)11/11
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  11سبد 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  )33/1؛ 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  )11/5آری عیسی ری خواهد که پیروان بیشتر و بیشتر شتبیه "پتدر" باشتود( .رتتی
.)83/5
پولوس که فری فته 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  )13/3آن 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 سخوان 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 فقتب 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  )11-12/3و 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 کاهن و قربانی بود .شاگردان با ایو ه بارها از زبان
عیسی در با رر قریب الوقوع شویده بودند ارا نمی توانستود آن را بف مود و قبول کوود این زن با تدهین جسم 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.

آیا گناه وجود دارد؟
از خودم می پرسم آیا واقعاً پدیده ای به اسم "گناه" وجود دارد؟
اگر وجود دارد چه عواقبی برای آنکه مرتکبش می شود و برای جامعه دارد؟
بله گناه وجود دارد و نه تنها بد است بلکه بدی را نیز منتشر می کند .کافیست به چهره جهان فعلی نگاه کنیم ،
همه خبرها حاکی از جنگ و بالیای طبیعی و گرسنگی و غیره است.
آ نکه به محبت خدا ایمان دارد  ،متوجه می شود که گناه در حقیقت محصول خودخواهی انسان است ؛ یعنی رفتار
حق ناشناسانه شخصی که جواب محبت را با بی تفاوتی و بی اعتنایی می دهد .این حرکت نه تنها بَر کُنَندِه عمل
تأثیر منفی دارد بلکه در جامعه بافتی از خودخواهی را اشاعه می دهد که ثمر آن ایجاد "خشونت" می باشد ؛ به
عبارتی ابزار گناه مهیا می شوند .برای همین بسیار مهم است که شخص بتواند گناه را در زندگیش یا بهتر بگوئیم
در اعمال و گفتار و افکار روزانه اش تشخیص دهد تا مبادا آنقدر عادت کرده باشد که اصالً متوجه آن نشود.
"گناه" حرب ه قدرت بدیست که همواره می خواهد ما را از خدا جدا کند .وقتی شخص قادر است گناهانش را
تشخیص دهد متوجه می شود که چقدر دور از خدا زندگی می کند (یادآور می شویم که خدا برای ما خدای
محبت است) .شخص باید بتواند در مقابل گناهی که مرتکب شده است احساس ناراحتی کند و متوجه باشد که
عهدش را با خدا شکسته است ؛ یعنی در مقابل محبت (برکات) خدا با حق ناشناسی و بی اعتنایی پاسخ گفته
است .در حقیقت برای شخص ایماندار "گناه" باعث می شد تا انسان از مسکن واقعی اش یعنی "خانه پدر
آسمانی" دور شود.
بدون "محبت" نمی توان تعلق مان را به خدا حفظ کنیم" .گناه یعنی برخالف محبت رفتار کردن"  ،بنابراین
منطبق شدن با محبت انجیلی  ،امید به یافتن راه بازگشت به خانه پدر را در ما زنده نگه می دارد.
اگر با همان احساسی که پسر گمشده در حین بازگشت به خانه پدر داشت  ،یعنی فروتنی واقعی  ،به همان شدت
هم با "پدر" روبرو می شویم که در انتظار ما بر در ایستاده و چشم به راه برگشت ما دوخته است .در مقابل
پشیمانی از گناه  ،پدر آسمانی با بخشش پاسخ می دهد  ،بخششی که دلیل آشتی ما با او است:
« اما هنوز دور بود که پدرش او را دیده  ،ترحم نمود و دوان دوان آمده او را در آغوش کشیده  ،بوسید»
(لوقا )51/02
این رحمت بی پایان پدر است که ما را در مسیح فرزندان خود ساخته است.

اخبار و تقویم کلیسایی
ت ی شوبه  13ب من  1 = 11فوریه  1118ی شوبه چ ارم تعمید رسیح و عید شمعون پیر.
رساله :عبرانیان فصل  2آیه 13-13
انجیل :یوحوا فصل  1آیه  83الی فصل  1آیه 11
 ی شوبه  11ب من  1 =11فوریه  1118ی شوبه پوجم تعمید رسیح.رساله :عبرانیان فصل  1آیه  1الی فصل  2آیه 13
انجیل :یوحوا فصل  3آیه 11 -1
-

 دوشوبه سه شوبه چ ارشوبه 11 11و  13ب من  11 11 =11و  11فوریته  1118روزه نیوتوا پرهیتز از گوشتت وچربی و روزه تا ظ ر
 چ ارشوبه  13ب من  11 =11فوریه  1118نماز آخرین روز نیووا ساعت  8بعدازظ ر در کلیسای حضرت یوس برگتزارری گردد.
 ی شوبه  12ب من  11 =11فوریه  1118ی شوبه ششم تعمید رسیحرساله :عبرانیان فصل  3آیه  1الی فصل  1آیه 11
انجیل :یوحوا فصل  3آیه  11الی فصل  8آیه 3
 ی شوبه  8اسفود  13 =11فوریه  1118ی شوبه هفتم تعمید رسیحرساله :اول تیماتائوس فصل  1آیه 11-1
انجیل :رتی فصل  2آیه  13الی فصل  3آیه 13
 جمعه  1اسفود  13 =11فوریه  1118یادبود درگ شتگان نماز ساعت  11صبح در کلیسای حضرت یوس برگزار رتیگردد.

سادهترین کار جهان این است که خود باشی
و دشوارترین کارجهان این است که کسی
باشی که دیگران میخواهند.

