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« پیام عید تجلی مسیح »

دوستان گرامی  ،رویداد تجلی خداوند ما عیسی مسیح
توسط سه تا انجیل نویس یعنی ( :مرقس باب  9ایه ،3-2
متی باب  71آیه  9-7و لوقا باب  9آیه  )33-22نقل شده
است و این بیانگر اهمیت بی نظیر این اتفاق غیر عادی و
مافوق الطبیعی می باشد .
هر سال این عید باشکوه روز ششم ماه اوت مصادف با 71
مرداد ماه برگزار میشود .هدف اساسی برگزاری ساالنه این
عید پر فیض و برکت تقویت ایمانمان به عیسی مسیح
پسر خدا و همچنین به خدای واحد و سه گانه می باشد .
از بدو ظهور مسیحیت و انتشار آن بین ملتهای مختلف
این دو اصل ایمان یعنی پسر خدا بودن عیسی و راز
تثلیث اقدس پایه و اساس اعتقاد همه مسیحیان بوده و به
عنوان اعتقاد نامه کلیسای مقدس تثبیت گردید و هر
یکشنبه در حین اجرای مراسم نماز قربانی مقدس از
طرف ایماندران تالوت میشود  .از این لحاظ رویداد تجلی
مسیح بر کوه در برابر سه تا از شاگردانش و با حضور
موسی و ایلیا دو تا شخصیت بزرگ و برجسته عهد قدیم
دال بر اهمیت ویژه و خاص آن می باشد  .لیکن این
رویداد اسرار آمیز می خواهد این پیام را به ما برساند که
انسان تنها از راه عقل و دانش و منطق و حتی از راه علم
الهیات و فلسفه از درک راز خدا عاجز می ماند .
درک و ایمان آوردن به راز خدای واحد و سه گانه نیاز به
فیض الهی و کمک آسمانی دارد  .فروتنی و دعا شرط
ضروری می باشند جهت سئوال کردن و جستجو نمودن
درباره راز تثلیث اقدس  .خداوندمان عیسی مسیح
می فرماید " :ای پدر  ،ای خداوند آسمان و زمین  ،تو را

سپاس می گویم که این امور را از دانایان و خردمندان
پنهان داشته و به ساده دالن آشکار ساخته ای  .آری ای
پدر  ،خواسته تو چنین بود" (انجیل متی باب  77آیه
. )23-21
پولس رسول نیز در این باره می گوید " :ای دوستان من،
وقتی من برای اعالم اسرار الهی به نزد شما آمدم  ،با
فصاحت و فلسفه انسانی نیامدم  ،زیرا من تصمیم گرفته
بودم تا زمانی که من در میان شما هستم  ،همه چیز جز
عیسی مصلوب شده را فراموش کنم  .من با ضعف و ترس
و لرز به میان شما آمدم و سخن و پیام خود را بادالیل
مجذوب کننده فلسفی بیان نکردم  ،بلکه آنرا با روح
القدس و قدرت او به ثبوت رسانیدم تا ایمان شما بر
قدرت خدا متکی باشد  ،نه بر فلسفه انسانی" (رساله اول
به قرنتیان باب  2آیه . )1-7
مقدسین که تجربیات بسیار ارزنده و فرح بخشی را دراثر
تعمق و فرو رفتن در راز خدای واحد و سه گانه بدست
آوردند اهل دعا و فروتنی بوده و بعضی از آنها اهل علم و
دانش هم بودند  .ایمان حقیقی و زنده بیشتر حاصل عطیه
الهی است تا کار و کوشش انسانی  ،در ضمن خدا فیض
ایمان را از هیچ کس دریغ نمی کند چون می خواهد همه
مردم از راه ایمان آوردن به او نجات یابند  .البته باید گفت
که ایمان هرگز راه تحقیق درباره راز خدا و حقایق الهی را
نمی بندد چون می تواند کاری مفید و ثمر بخشی باشد .
به همین دلیل در بین دانشمندانیکه خدماتی بسیار ارزنده
در رشته های مختلف علوم برای بشریت ارزانی داشته

تعداد زیادی ایماندار مسیحی بودند  .آنها علم و ایمان را
مکمل یکدیگر میدانستند و نه بر ضد یکدیگر .
دوستان عزیز  :عید تجلی نجات دهنده ما عیسی مسیح ،
برای هر ایماندار مسیحی منشأ امید بزرگی است  ،چون
به ما یاد آوری میکند که هدف اصلی و نهائی زندگیمان
این دنیای فانی و زود گذر نیست  ،بلکه رسیدن به آن
جاللیکه سرور ما عیسی مسیح پس از مرگ و رستاخیزش
به آن دست یافت می باشد  .این عید باشکوه مارا دعوت
میکند تا طوری زندگی کنیم که عیسی مسیح در ما
تجلی یافته و جالل او را منعکس نموده تا جائیکه اعمال و
رفتار ما به یک شهادت بسیار مؤثر و سئوال بر انگیز مبدل
شود  .اما تا اینکه بتوانیم چنین شاهدانی باشیم باید به
دعا که فعالیت روح القدس در قلب هر یک از ما است
متوسل شویم  ،چون اوست که زندگی ما را از نور و
زیبایی خدا مملو میسازد  ،هم چنین باید فروتن و
متواضع باشیم  ،از هرگونه تکبر و غرور و خود خواهی دور
شویم  ،چون خدا راز خود را به فروتنان و مسکینان آشکار
میکند و نه به متکبران و مغروران  .پولس رسول که به
رسول امتها نامیده شد و کل زندگی خود را پس از اینکه
به مسیح ایمان آورد در راه رساندن مژده انجیل به ملتهای
مختلف وقف نموده است می فرماید " :همه ما در حالیکه
با صورتهای بی نقاب مانند آینه ای جالل خداوند را
منعکس می کنیم  ،به تدریج در جاللی روز افزون به
شکل او مبدل می شویم و این کار  ،کار خداوند یعنی روح
القدس است" (رساله دوم به قرنتیان باب  3آیه  )72و
اضافه میکند " :زیرا همان خدائی که فرمود  :روشنائی از
میان تاریکی بدرخشد  ،در قلبهای ما نیز درخشیده است ،
تا آن نور معرفت جالل خدا که در چهره مسیح مشاهده
میشود بر ما بدرخشد" (رساله دوم به قرنتیان باب  1آیه
.)3
طبق آیات فوق ما نیز مسیحیان از هم اکنون در جالل
مسیح شریک هستیم  ،آن نوری که در حین تجلی بر
چهره مبارکش درخشید در قلب ما نیز درخشید  .توسط
فیض روح القدس که روز تعمیدمان بر ما نازل شد به
فرزندان نور مبدل گشته و از تاریکی گناه و مرگ آزاد
شده ایم  .عیسی فرمود " :کسیکه از من پیروی کند در

تاریکی سرگردان نخواهد شد  ،بلکه نور حیات را خواهد
داشت" (انجیل یوحنا باب  2آیه . )72

سرود عید تجلی مسیح
خجسته باد مسیح فاتح عالم  ،که جالل خویش را
بر فراز کوه نمایان کرد .
حواریون حیران و پیغمبران مبهوت ماندند آنگاه
که شکوه و جالل
کسی را دیدند که افاق را جان می بخشاید  .ابری
او را پوشاند ،
نوری پرتو افکند و از پدر ندا رسید  :این است پسر
محبوب من .

عید تجلی خداوندمان عیسی مسیح بر همه
شما عزیزان مبارک باد .

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

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؟
ش ما 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 نام 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 ههنیی
روبی از رود رواهیم بود که همه ی اعمال 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

پیام نوجوانان ...

دو کلید خوشبختی
عیسی به ما یاد میی ددیک یه ر یوش خو یندگ یک ی
نیییی  .اول می ی دز ا
می

یی

اشدیییای عیسیییی خیبیییی

د یک ریون عیسیی بیا م دمیی یه دی ی ان خیبیی

دوستشان کا تنک شفگ و آمیک میی ی د و ریون عیسیی
فقط به ظاد م دز وجه می نک.
عیسی صحنگ می نک و الز او اث بسیاشی داشد.
دسته ای ا یهودیان ه ایشان شا ف یسی می امیک ک  ،دوش د جمع که بود ک ا به ضک عیسی یاشی
بکننک .عیسی د مثی ایشیان یهیودی بیود  ،او دی
می فتنک ،شعایگ می

میاز یوا یم تیاه مقیکن یه بیه آن ی ی گ

د .اما ف یسیان می خواستنک خالف ایم شا ثابگ ننک ا عیسی شا ا بیم بن ک.

اول خدا
یکی ا ایشان ا عیسی پ سیک« :ای استاد  ،کاز یک ا ف ما ها ا دمه مهمت اسگ؟» عیسی پاسخ داد:
«خکای خود شا با ماز ب

به ماز جان و دمه فک خود دوسگ بکاش».
دن و

دوسگ دا تم خکا ی نی اینکه و گ ب ای دعا

ائگ الز خکا دا ته با ی .

دیگران مثل ما هستند
اما عیسی ریز دی
دی

ی دی اضیافه میی نیک :امیا ف میان

ی دی اسیگ یه مثی ف میان اول مهی اسیگ یه

«دمسایه خود شا مث خودت دوسگ بکاش» .می بایسگ بیا
دی

ان آ وش شفتاش

د یه میی خیوادی بیا میا شفتیاش

ننک .دمه ا سا ها ایسته وجه ا ک حتی آ کیه بنری میا
اصالً دوسگ دا تنی یایک.
رون خکا ما شا آ وش ه دستی دوسگ می داشد .دمه ما به یک ا کا ه ب ای خکا عزیز دستی  .ایم دو
ف مان ب ای آ اد و خو ندگ یستم به ما ا سا ها داده که ا ک.
دش حقیقگ د دو یک دستنک رون دوسگ دا تم خکا ی نی دوسگ دا تم ا سان -ایم دو ف مان یک
دستنک!

آ چه ه آ اش ددنکه اسگ

دیچو گ دی یسگ

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

خشو گ بکون ا تها

کم

بق تر لک ؟

محنگ پیش دشآمک م زه!

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

ی ویی ه به دکش می شود

محنگ

دن بکون حساب ی

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

ا بدشش

بیقار کدخ

عقیی ییقح لر طریق سعای

و یقریا!

محنگ

دن بکون ضاوت

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

بارگ

رل بدارگ

رده لک  .یثالً برل عقیی طردیاگا و رم م ردگا
لی ا و یلی رمد های دا و یدها بقماری دا بد ده
لک

کرح پدایقا فره دو و لدو و

لمالققات لی ا بر رویش لثر ی هی گذلرنا.

رده بایق ح یحبد
ح لو همد لره در لنتردار

یا لک .

محنگ بایک به دی ان س ایگ ود !

بیقار یه ب ده لنا .ی انع هم لره آیاده ی قا نقارهدا
و لجاره نمی دلد

لیثداتش کدعی دلید

بد

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
ظاهر 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 مرگش دو خواسته 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 چون می توانی زخمی و نابود کنی.
در حالی که قادر اصلی آنست که می آفریند  ،حیات می بخشد و از آن محافظت
می کند!

به تو اي دوست جوان...

آزمایشات برکات

ام و صنح ه ا خواه بیکاش
خوش یک مث

کز ،میدو ست

دمیشه میدشخشه و اب دای آسمون

خودت کیو و د و گ دشخواستی ا مم دا تی
دیک و دش گ دش بیان خواستهات می دی.

دیچ

خا ست ی خوادنک بود .دمیم ه پامو ا دش بی ون

و تی به مم یا دا تی مم پیش و بودز .ولی دمیم

شو م شک و

و پیش میشفتنک ،ایم نها مم

ذا ت

باشون

وع

کو ما ین

م نوش کز ا مکشسه پیاده ب ز .کالیف شو ف اموش
ده بودز .و دمه امتحا ا

م دود کز .س ز شا

پائیم ا کاخت ا خکا فقط یک قاضا

ه اشدا م ابق می

بودز ه ف اموش می کز.
ا

اینها افی نود ،مم به و

مالت یادی دادز،

اشدایی ه مم م نوش نودز ا از بکز .ولی ما ی ه

دز:

و بایک ا و می دی و ا مم شک
«خکای مم! ر ا اشدا م ابق می مم پیش می ن؟»

می دی ،ب ک ا یک شو پ مشغبه حوصبه ایم

خکا با مالیمگ جواه داد« :پس عزیزز! فقط به خاط
اینکه دی و ا مم شک ک دی .مم و شو ا خواه
بیکاش

دز ا یه باش دی ه خوش یک شو بنینی .مم به و

س پناه دادز و خا وادهات شو محافرگ

و کشدا ی

اشدا شو کا تی.
پس صمی

فت

ه آ مایشگ ن و به و شون

بکز بکون ب ات مم ره ا فا ی میافته.

دز و حتی

«مم ا ه دا ت میفهمیکز ه خکا ری داشه می ه.

ایم اجا ه شا به و دادز ا دوستان جکیکی دا ته

و تی به خو ه شسیکز ن ا د اشی ا و دز و دعا

با ی و خیبی بیشت ا ن به و ب گ دادز .ولی و
خیبی

فتاش ا ایم بودی ا ا مم شک

دز».

نی.
خکا به مم فگ « :پس ز و خوه فهمیکی و میدو ی

سالگ و بیماشی کا تی ،رون مم به و سالمتی داده

ه مم بدشاینکه دست  .ام و شا دمیشه به یاد دا ته

بودز .مشک پول کا تی ،رون مم به و داشایی و

باش و دیچ و گ ا یاد ن  .مم دوسگ داشز ه

ث وت داده بودز .فش و لنان ب ای پو یکن و

ادما ی با ه و دشددای و شو التیاز

غذایی ب ای خوشدن دا تی .ولی و دش عوض ره اش
دی؟ و به مم بی وجهی

ک ی وپ ا

بکزو و و دش عوض با یک شک ساده می و ی ک و

دی و مشغول اشدای

کشدا ی خودت شو شون بکی».

خدایم!
جدایی از تو را بیش از این نمیتوانم تاب آورم.
مرا پاك و مطهر کن تا از آن تو شوم .به تو بیش از جانم عشق میورزم،
چنان که نیرو ،تسکین و سرورم را در نام مقدس تو مییابم.
در ظلمت ایام ،نام تو نوری در من میافروزد و همة راههایی را
که پیش رو دارم روشنی میبخشد.
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