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خرداد ماه 4934
ژوئن 2145

« روح القدس هدایت کننده کلیسا »

دوستان گرامی  ،اخیراً عید «پنطیکاست» را یعنی نزول
روح القدس بر شاگردان که در اورشلیم جمع شده بودند
برگزار کردیم  .در آن روز وعده ایکه خداوندمان عیسی
مسیح به شاگردانش داده بود به تحقق رسید" .وقتی هنوز
در بین شاگردان بود به ایشان گفت  :اورشلیم را ترک
نکنید بلکه در انتظار آن وعده پدر  ،که در خصوص آن به
شما گفته بودم  ،باشید  .یحیی با آب تعمید میداد  ،اما
بعد از چند روز شما با روح القدس تعمید خواهید یافت"
(کارهای رسوالن باب  2آیه . )5-4
و بر حسب انجیل یوحنا عیسی به شاگردانش فرمود :
"اگر مرا دوست دارید  ،دستورهای مرا اطاعت خواهید
کرد و من از پدر درخواست خواهم کرد و او پشتیبان
دیگری به شما خواهد داد که همیشه با شما بماند  .یعنی
همان روح راستی که جهان نمی تواند بپذیرد زیرا او را
نمی بیند و نمی شناسد ولی شما او را می شناسید  ،چون
او پیش شما می ماند و در خود شما خواهد بود" (انجیل
یوحنا باب  44آیه . )41-45
زیباترین ثمره نزول روح القدس بر شاگردان بوجود آمدن
کلیسا می باشد  ،کلیسا به معنی جماعت ایمانداران که به
عیسی مسیح ایمان آوردنده اند و شاهدان او می باشند .
میالد کلیسا مانند میالد مسیح توسط روح القدس انجام
گرفت و این نشانگر آن است که کلیسای مسیحی ریشه
در نقشه نجات خدا دارا می باشد  .خدا از ابتدا مقرر
فرموده بود که روزی توسط فعالیت رسولی و تبشیری
کلیسا مردم را بسوی مسیح نجات دهنده عالم بشریت
هدایت نماید  ،به همین دلیل کلیسا به کشتی نجات

تشبیه شد  .با مطالعه تاریخ مسیحیت در طول این دو
هزار سال اخیر  ،از حضور روح القدس و فعالیت او در
کلیسا آگاه میشویم  .به وسیله فیض و عطایای او بود که
کلیسای مقدس جهت انجام رسالت خویش متحمل
رنجهای بسیار و شکنجه های گوناگون گردید  ،لیکن هیچ
قدرتی نتوانست آنرا از پیمودن راهی که مسیح پیموده بود
باز دارد" .لیکن چون روح القدس بر شما می آید  ،قوت
خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود  ،در اورشلیم و
تمامی یهودیه و سامره و تا دور افتاده ترین نقاط عالم"
(کارهای رسوالن باب  4آیه . )8
امروز نیز در بعضی کشورها  ،مسیحیان بعلت ایمانشان و
شهادت زندگی ایشان به مسیح مورد زجر و رنج و شکنجه
قرار میگیرند و تعدادی از آنها کشته شدند یعنی به فیض
رفیع شهادت نائل گشتند  .زندگی افتخار آمیز این عزیزان
نشانگر حضور روح القدس در قلب ایشان می باشد ،
روح القدسی که به آنها قدرت و شجاعت بخشید تا اینکه
هرگز مسیح را انکار نکرده و مرتد نباشند .عیسی فرمود :
"خوب توجه کنید  ،من شما را مانند گوسفندان به میان
گرگها می فرستم  .شما باید مثل مار هوشیار و مانند
کبوتر بی آزار باشید  .مواظب باشید زیرا مردم شما را
تحویل دادگاهها خواهند داد و شما را در کنیسه ها تازیانه
خواهند زد و شما را به خاطر من پیش فرمانروایان و
پادشاهان خواهند برد تا در برابر آنان و ملل بیگانه شهادت
دهید  .اما وقتیکه شما را دستگیر میکنند نگران نباشید
که چه چیز و چطور بگویید چون در همان وقت آنچه باید
بگویید به شما داده خواهد شد  ،زیرا گوینده شما نیستید،

بلکه روح پدر آسمانی شماست که در شما سخن میگوید"
(انجیل متی باب  41آیه . )21-41
دوستان عزیز  :ما نیز مانند شاگردان فیض روح القدس را
دریافت کردیم  .راز تعمید آن رازیست که ما را از
روح القدس پر کرده تا اینکه بتوانیم شاهدان عیسی مسیح
که مرد و رستاخیز نمود باشیم  .با فیض تعمید شریک
مرگ و رستاخیز مسیح شده و همچنین اعضای زنده
کلیسا مقدس او گشتیم  .باید خوب بدانیم که انجام
فعالیت رسالتی و تبشیری کلیسا تنها به اسقفان و
کشیشان و راهبه ها بستگی ندارد  ،بلکه هر مسیحی
دعوت شده تا در احیای این فعالیت نجاتبخش و به ثمر
رساندن آن کوشا باشد  .وظیفه اصلی هر فرد و هر گروه
مسیحی  ،چه مرد و چه زن  ،چه دختر و چه پسر از
طریق شهادت زندگی ایشان مژده مسیح منجی را به
همنوعان خود برسانند  .همه مردم باید از نجاتی که
توسط مرگ و رستاخیز مسیح به انجام رسید بهرمند
شوند  .جهت تحقق بخشیدن به این امر بسیار مقدس و با
ارزش خداوندمان عیسی مسیح روح القدس را از نزد پدر
فرستاد تا همیشه با کلیسای او باشد و آنرا هدایت نماید .
"وقتی او که روح راستی است بیاید شما را به تمام
حقیقت هدایت خواهد کرد" (انجیل یوحنا باب  41آیه
. )49
ما مسیحیان ایمان داریم که تمام حقیقت در شخص
عیسی مسیح بطور کامل تجلی یافت  .ایشان فرمود " :من
راه حقیقت و حیات هستم  .هیچ کس جز بوسیله من نزد
پدر نمی آید" (انجیل یوحنا باب  44آیه . )1
پولس رسول در رساله او به مسیحیان غالطیه درباره
ثمرات روح القدس صحبت میکند و می گوید " :اما ثمره
ای که روح القدس به بار میاورد  :محبت  ،خوشی ،
آرامش  ،بردباری  ،مهربانی  ،خیر خواهی  ،ایمان  ،فروتنی
و خویشتنداری است که هیچ قانونی که بر خالف چنین
کارها باشد وجود ندارد و آنانیکه متعلق به مسیح عیسی
هستند  ،طبیعت نفسانی را با هوسها و امیال آن مصلوب
کرده اند  .اگر روح خدا منشأ زندگی ماست  ،او هم باید
هدایت کننده زندگی ما باشد  .خود پسند نباشیم و

یکدیگر را نرنجانیم و بر یکدیگر حسادت نورزیم" (رساله
به غالطیان باب  5آیه . )21-22
جا دارد برای این عطایای گوناگون که روح القدس به ما
افاضه کرد خدا را شکر و سپاس گوییم  ،او که برای
محبتی که نسبت به ما دارد از قبل توسط پسر محبوب
وی ما را برگزید تا فرزندان او باشیم و روح القدس خود را
برای ما فرستاد تا سنگهای زنده و روحانی کلیسای او
باشیم که بر مسیح سنگ اصلی آن بنا شده است .

"ای روح القدس  ،روز به روز ما را بهتر و
عمیقتر از هویت مسیحی و رسالت
کلیسایی ما را آگاه ساز  .آمین"
خدمتگزار شما
رمزی گرمو
اسقف اعظم خلیفه گری آشوری کلدانی کاتولیک تهران

مصاحبه با متی (رسول)

کی ،من؟
خانه متی باجگیر شلوغ تر از همیشه بنظر میرسید .شب بود .صدای موسیقی به گوش میرسید و تدارک شام دیده
میشد .حتماً میهمانی بزرگی در کار بود .یواشکی از البالی درختان نگاه کردم .به چشمان خودم اطمینان نکردم :نه
فقط دوستان آنچنانی حضور داشتند ،بلکه عیسی و شاگردانش هم از راه رسیدند .خیلی راحت بنظر نمیرسیدند .یک
دفعه احساس کردم یکی از شانه ام زد ،برگشتم ...گفت :اگر میخواهی وارد خانه شوی ...بفرما! اصال موقعیت را از دست
ندادم و وارد شدم .نزدیک متی شدم .تازه از این شغل شریف یعنی جمع آوری مالیات برای هرود آنتیپا در کفر ناحوم
دست برداشته بود .هر که این کاره بود در ردیف دزدان و غارت گران و زالوهای که خون مردم را می مکیدند ،حساب
میشد .بیشتر پولی که جمع میشد تو جیب خودشان میرفت .اما حاال متی همه این ثروت را گذاشته بود و دنبال
عیسی رفته بود .بنظر خوشحال می آمد .به او نزدیک تر شدم و حاضر شد که به سواالت من جواب بده.
چرا از کار خود دست برداشتید؟ شما هنوز جوان هستید!
همین دیروز اتفاق افتاد .مثل همیشه در محل کارم حاضر بودم .اما اتفاقی درکمین بود! رابی عیسی و شاگردانش از
آنجا رد می شدند .حتماً راجع به او شنیده اید .من مشغول کارم بودم .عیسی ایستاد و به من خیره شد ،صدایش را
شنیدم که گفت :بدنبال من بیا.
خوب چی شد بعد؟
اولین عکس العمل من این بود که بگم  :کی ،من؟ اما صدایم در درون خفه شده بود .خطاب او به من یک دستور
کامالً روشن بود .اصل مطلب اینجاست .عیسی از من خواست که بدنبالش بروم .با من بحث نکرد ،از من یک عمل
قهرمانانه نخواست ،به من یک پیشنهاد آنچنانی نداد .هیچ اتهام یا تهمتی به من نزد ،بلکه همینطور که هستم مرا
قبول کرد! از من توبه و یا قربانی ای نخواست .فقط به من گفت :بدنبال من بیا!
خوب بعد چه شد؟
هیچی ،بدون اتالف وقت ،همه چیز را گذاشتم و بدنبالش رفتم!
با این کار چه حسی داشتی؟
اولین حسم این بود که در عیسی نجات هست .بگذارید اینطور بگم :عیسی نجات است .احساس گناه نمیکردم و نه
اینکه آدم درستی از نظر اخالقی باشم .فقط حس میکردم که یک آدم دیگه شدم .و می بینم که این "نو" شدن مرا
بسیار قانع و ارضاء میکند.

ببخشید ،اما همه میدانند که هر کس شغل شما را داشته باشد ،نمی تواند آدم درستی باشد .چرا عیسی
شما را انتخاب کرد؟
این موضوع برای خودم هم یک راز باقی میماند .صفات برجسته ای نداشتم .با اینکه کارم را خیلی خوب انجام میدادم!
اما عیسی بدنبال "خوب ها" نمی رود .اما مطمئم هستم که وقتی عیسی کسی را دعوت میکند ،این کار را اتفاقی
انجام نمیدهد .فکر میکنم این اتفاق برای کسانی می افتد که بدنبال بهتر شدن هستند.
از انتخاب که کردید ،مطمئن هستید؟
مثل همیشه هر انتخابی یک چشم پوشی ای هم بدنبالش می آید .البته در شرایط من برگشتن به عقب وجود ندارد.
در حالی که برای سایر شاگردان برگشتن به خانه و زندگیشان خیلی ساده تر است .برای عوض کردن زندگی از این رو
به آن رو بود :چه از نظر اخالقی و چه از نظر مالی .اما میدانم که انتخاب درست است و حاضرم ریسک آن را نیز
بپذیرم.
و اما جشن امروز ،چطور میتوانید آدمهای اینقدر متفاوت را در کنار هم قرار دهید؟
راستش حداقل کاری بود که میتوانستم بکنم .دلم میخواست شادی بودن با عیسی را دوستانم هم بچشند .اما اینکه
برای او در انظار مردم شریک شدن در گناه ایشان است ،خود این موضوع هم دلیل آزادی و رهایی است .در حقیقت
عیسی برای هر کسی دریچه تازه ای به زندگی باز میکند .باعث میشود بهتر شدن را بیابیم از راه مالقات با آنکه صادق
و خوب است .عیسی قادر است تفاوتها را در کنار هم بگذار و ما را به گفتگو بنشاند .از خود ما رسوالنش شروع کنید
که اینقدر با هم از نظر فرهنگ و شرایط زندگی و سن و سال فرق میکنیم .او مرا ثبت خبر خوش نجاتی که آورده
است ،فراخواند.
آیا برای چیزی دلت تنگ شده؟
وقتی به "محبت" آشنا شدم ،تمام دفاتر را بستم! میدانید ،با عیسی مالیات آسمانی نداریم! فقط باید هنر محبت کردن
و محبت دیدن را آموخت.

پیام نوجوانان...
سرود مریم مقدس

چطور می توان دعا کرد؟

درود بر تو ای مریم پر از نعمت خدا با توستت ماتا
همه زنا تو خجسته هستی و عاسی ماوه درو تتو
خجسته است ای مریم مقدس متادر ختدا بترای متا
باچارگا گناهکار اکنو و در هنگتا مرگمتا دعتا
کن آمان.

بعضی وقتها آدم فکر یری د ره درا دررا در د درا
سرریتی تسرر

تگرر د دترراد ی رره

نگرراک د رره

یی توتن ه چ ن دراهایی ب اب ه:

 ای خدا به من بگو چه می خیوامن آن را انجام خوا م داد.

یی توتنی س ود ی یم ی ه

 خدایا من ترا خیل د ست م دارم ،تو نیر ی من ست .

 خدایا من خیل خوشبخت نیستم چرااجازه دادی که بدنیا بیایم.

مرا نجات داده ای.

وح تل ه

برا ترو یراد یری دهره درا د ی ابرو شرهت

با دچک وح تل ه

یی توتنی تنج و بیروتنی و حفرظ
ت دم دم بفهچی تنج و دالم شهتس

آم ا د ه

صحی

یی د م

ترو یرری ترروتنی بررا شرهت تز مررادص و یررم و ر رریان
تی ههای

تک با تو ش لی دچک شوتهه د د

آیهک تنه

بگویه هچانطو دا با یک دوس

د تیرن

و ه چ چ ب ب شت تز تنج و نچی توتنه یرا ت برا ر سری

پس یی ب ه درا آدم یری توتنره هچرا چ رب ت بیرهت

صحی

بایه بتوتنی با شهت تطچ ا د ی و وح تل ه

د ی و یع ی آ

دا تز زبرا تنی رایی ی رو یوسری

دتود تیود و ی یم ی ه

قیو تز شوتد بیوتنی

سکوت د ی و آ تم بامی تا بتوتنی با حضو تو ب سی

 -قلب من پر از شادی اسیت زییرا تیو

تی ها دراهایی تس

ت حفظ د ی و ه مر

دی

یی توتنی تز تو بیروتهی ترا سرالوت تی درا د برا ک ت
دت ص ب تص تو ومن سازد
با هچا تین دا ها "درا د د " یی گوی ه
ه چا ب شت درا د ی بهت درا شوتهی د د و ب شت
صهتص شهت ت شوتهی م ه
تو یی توتنی درایی ت دا ر سی یس ح با یا یراد دتد
با ها تک ت د ی :تص په یا دا د آسچانی

و

دراص تص په یا
تص په یا دا د آسچانی
شجستا باد نام تو ب سه ف یان وتیی تو
وت باد شوتس

تو وص زی ن

چ انکا د آسچا تس
تی وز با یا دک نا

وزتنا یا ت

بییش گ اها یا ت
چ انکا یا ن ب بیش هک تیم بههکا ت شود ت
و یا ت د بوتا آزیایش ف و یی
بلکا تز بهص هایی دک
زی ت پادماهی و جالل و ن وی هص تز آ توس

آی ن

بدنبال حقیقت
نمی توانستم باور کنم آنچه را که به چشم می دیدم! اسم مغازه این بود" :مغاازه قیقیا "! یعنای واععااآ آن اا قیقیا
می فروختند؟ رفتم توی مغازه  ،خانم فروشنده خقلی مودب پرسقد :چه نوع قیقی می خواهقد :کامل یا نسبی؟!
گفتم :کامل البته!
می خواستم "قیقی ِ من" خالص باشد بدور از جعلی بودن  ،دلقل تراشی  ،دفاع از خود ...
خانم فروشنده آنطرف دیگر مغازه را نشان داد .رفتم آن ا و یک آعای محترم آمد و با نگاهی پر عطوف به مان گفا :
عقم "قیقی کامل" خقلی باالس !
من می خواستم به هر عقمتی که شده بدستش بقاورم .گفتم :چنده!
گف  :به عقم از دس دادن آسایش در سراسر زندگق !
خقلی ناراق از مغازه بقرون رفتم .فکر می کردم بتوانم با عقم مناسب تری بدستش آورم.
اما معلوم شد که هنوز برایش آمادگی الزم را ندارم .من خقلی مشتاق بودم اما نه آنیدر کاه بتاوانم براساتی باا خاودم
همانطور که هستم روبرو شوم! هنوز نقاز به دلقل تراشی و تبرئه خود و خودستایی  ...داشتم.

ریشه در حقیقت یافتن (د اندن)
چرا بعضی چقزها را انتخاب می کنقم و بعضی را رد می کنقم؟
آیا در ارتباط با دیگران زیبایی باهم بودن را شناخته ایم و یا دالیل دیگری داریم؟
ارتباط ما با خلی درچه سطحی اس ؟ آیا ارتباط با خالق را آسان تر می سازد؟
آیا ارتباط با اطرافقان "مرا" با خود آشناتر می سازد؟
آیا این ارتباطات و پی بردن به قیقی درونم مرا عمقق تر متوجه قضور خدا در زندگی ام می سازد؟
تفکر درباره این سئواالت و طی این مسقر شما را به مفهوم زندگقتان نزدیک تر می نماید.

زندگی را بیش از منطق و پویش واقعیاتش دوست داشته باش  ،آنوقت بیشتر به معنی آن پی خواهی برد و پس ظواهر را
خواهی دید با این کارت نگاه های تازه ای به زمین خواهی آفرید.

داستایوسکی

به تو ای دوست جوان ...
زندگی مثل چای است
گروهی از فارغ التحصیالن قدیمی یک دانشگاه که همگی در حرفه خود آدم های موفقی شده بودند  ،با همدیگر
به مالقات یکی از استادان قدیمی خود رفتند .پس از خوش و بش اولیه  ،هرر کردام از آن را در مرورد کرار خرود
توضیح می داد و همگی از استرس زیاد در کار و زندگی شکایت می کردند.
استاد به آشپزخانه رفت و با یک کتری بزرگ چرای و انرواو و اقمرام فن ران گونراگون  ،از پالسرتیکی و بررور و
کریمتال گرفته تا سفالی و چینی و کاغذی (یکبار مصرف) بازگشت و م مانانش را به چای دعوت کرد و از آن ا
خواست که خودشان زحمت چای ریختن برای خودشان را بکشند.
پس از آن که تمرام دانشر ویان قردیمی اسرتاد بررای خودشران چرای ریختنرد و رحبت هرا از سرر گرفتره شرد ،
استاد گفت:
« اگر توجه کرده باشید  ،تمام فن ان های قشنگ و گران قیمرت برداشرته شرده و فن ران هرای دم دسرتی و ارزان
قیمت  ،داخل سینی بر جای مانده اند .شما هر کدام ب ترین چیزها را برای خودتان می خواهید و این از نظرر شرما
امری کامالً طبیعی است  ،اما منشاء مشکالت و استرس های شما هم همین است .مطمئن باشید که فن ان به خرودی
خود تأثیری بر کیفیت چای ندارد .برکه برعکس  ،در بعضی موارد یک فن ان گران قیمت و لوکس ممکرن اسرت
کیفیت چایی که در آن است را از دید ما پن ان کند .چیزی که همه شما واقعاً می خواستید یک چای خوش عطرر
و خوش طعم بود  ،نه فن ان .اما شما ناخود آگاه به سراغ ب ترین فن ان ها رفتید و سپس بره فن ران هرای یکردیگر
نگاه می کردید.
زندگی هم مثل همین چای است .کار  ،خانه  ،ماشین  ،پول  ،موقعیت اجتمراعی و  ...در حکرم فن ران هرا همرتند.
مورد مصرف آن ا « ،نگ داری و در بر گرفتن زندگی است .نوو فن انی که ما داشته باشریم  ،نره کیفیرت چرای را
مشخص می کند و نه آن را تغییر می دهد .اما ما گاهی رفاً با تمرکز بر روی فن ان  ،از چایی که خداوند بررای
ما در طبیعت فراهم کرده است لذت نمی بریم ؛ خداونرد چرای را بره مرا ارزانری داشرته نره فن ران را  ،از چایتران
لذت ببرید.
خوشحال بودن البته به معنی این که همه چیز عالی و کامل است نیمت برکره بردین معنری اسرت کره شرما تصرمیم
گرفته اید آن سوی عیب و نقص ها را هم ببینید».
زندگی جیره مختصری است مثل یک فن ان چای و کنارش عشق است مثل یرک حبره قنرد ؛ زنردگی را برا عشرق
نوش جان باید کرد.
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