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مراسم هفته مقدس

دوستان گرامی  ،به آخرین هفته روزه پنجاهه رسیدیم که
به نام هفته مقدس معروف می باشد  .این هفته با یکشنبه
اوشعنا آغاز می شود و با یکشنبه رستاخیز به اوج خود
میرسد  .برای ما مسیحیان این هفته زمان عبادت و
نیایش بسیار با ارزش و مهم است  ،به همین دلیل
کلیسای مقدس از همه ما می خواهد تا در اتفاقاتی که
برای خداوندمان عیسی مسیح در طول این هفته رخ داده
با قلبی آکنده از ایمان و عشق و عالقه تأمل و تعمق
نماییم.
انجیل مقدس ورود عیسی به اورشلیم یکشنبه اوشعنا
اینطور بیان میکند " :در حالیکه عیسی سوار بر االغی
بوده وارد اورشلیم شده و از طرف جمعیت بعنوان «پسر
داود» مورد استقبال قرار می گیرد و مردم به نشانه احترام
لباسهای خود و شاخه های درختان را به پای او نثار می
کنند و فریاد زنان می گفتند « :سپاس باد بر پسر داود،
مبارک باد آن کسی که بنام خداوند میاید  ،خدای متعال
او را مبارک سازد»" (انجیل متی باب  12آیه .)9
یکشنبه اوشعنا  ،خداوندمان عیسی مسیح  ،برای آخرین
بار وارد اورشلیم میشود  ،چند روز بعد مالیان و رؤسای
یهود در اثر مخالفت شدید با وی او را دستگیر می کنند و
مصلوب میگردد  .اما از دیدگاه ما ایمانداران مسیحی ورود
عیسی به اورشلیم زمینی نمادی است از ورود او به
اورشلیم سماوی  ،یعنی ملکوت آسمانی و تحقق بخشیدن
به نبوت هایی که درباره او گفته شده بود.
رویداد دیگر  ،روز پنجشنبه مقدس بوقوع پیوست  .در آن
روز عیسی و شاگردانش برای برگزاری شام فصح جمع
شده بودند  ،این مراسم به یادبود آزاد شدن یهودیان از

مصر و عبور آنها از دریای سرخ توسط موسی برگزار
میشد .لیکن در هنگام صرف این شام خداوندمان عیسی
مسیح دست به یک ابتکار کامالً جدیدی زد  ،او در حالیکه
نان را برداشت و پس از سپاسگزاری آنرا پاره کرد به
شاگردانش داد و گفت " :بگیرید و بخورید این بدن من
است  .آنگاه پیاله را برداشت و پس از شکرگزاری آنرا به
شاگردانش داد و گفت  :همه شما از این بنوشید زیرا این
خون من است که اجرای پیمان تازه را تأیید می کند و
برای آمرزش گناهان بسیاری ریخته میشود" (انجیل متی
باب  12آیه . )12
در حین صرف « شام آخر » خداوندمان عیسی مسیح
یکی از مهمترین و بزرگترین هفت راز کلیسا به ما سپرد ،
یعنی راز قربانی مقدس که به یادبود مرگ و رستاخیز وی
هر یکشنبه برگزار میشود  .رازیکه توسط آن فیض نجات
ابدی و زندگی جاودانی را به همه بشریت عطا داده شده
است  .عیسی فرمود " :یقین بدانید اگر بدن پسر انسان را
نخورید و خون او را نیاشامید در خودتان حیات ندارید .
هر که بدن مرا بخورد و خون مرا بیاشامد حیات جاودان
دارد ومن در روز بازپسین او را زنده خواهم ساخت"
(انجیل یوحنا باب  2آیه . )35-35
همچنین روز پنجشنبه مقدس  ،عالوه بر برقرار کردن راز
قربانی مقدس  ،نجات دهنده مان به انجام کار دیگری که
باعث حیرت و تعجب شاگردانش شد پرداخت  ،ایشان از
سر سفره برخاست  ،کمرش را با حوله بسته و مشغول
شستن پاهای آنان گردید  .او که سرور و خداوند است
راضی شد کاری انجام دهد که خدمتکاران و بردگان انجام
میدادند و از این طریق خواست پیامی بسیار با ارزش به

همه قدرتمندان و سلطه گران را برساند که عبارت است
از« :قدرت و سلطه جهت خدمت کردن و فروتن
بودن است و نه برای متکبر شدن و سؤاستفاده
کردن از دیگران می باشد»  .او صریحاً فرموده بود :
"پسر انسان نیامد تا خدمت شود  ،بلکه تا خدمت کند و
جان خود را در راه بسیاری فدا سازد" (انجیل متی باب
 11آیه .)12
اما روز جمعه مقدس  ،کلیسا مرگ نجات بخش مسیح را
گرامی میدارد  ،مرگ آن مرد عادل که جان خود را فدا
کرد تا اینکه محبت بی کران او برای کل بشریت ثابت
نماید " .محبتی بزرگتر از این نیست که کسی جان خود
را فدای دوستان خود کند" (انجیل یوحنا باب  23آیه
 .)25و همچنین "شبان نیکو جان خود را برای گوسفندان
فدا میسازد" (انجیل یوحنا باب  21آیه . )22
مرگ عیسی یک واقعه تحمیلی نیست لیکن او آزادانه
بسوی مرگ رفت چون خواسته پدر آسمانی این بود که او
توسط مرگ مبارکش مأموریت نجات بخش خود را به
اتمام برساند  ،به همین دلیل طبق انجیل یوحنا ساعت
مرگ مسیح ساعت جالل یافتن او نیز می باشد  .عیسی
فرمود " :اکنون جان من در اضطراب است  ،چه بگویم ؟
آیا بگویم  :ای پدر مرا از این ساعت برهان ؟ اما برای
همین منظور  ،به این ساعت رسیده ام  .ای پدر نام خود
را جالل بده  .در آن وقت صدایی از آسمان رسید که
می گفت  :آنرا جالل داده ام و باز هم جالل خواهم داد"
(باب  21آیه . )12-12
شنبه مقدس که به شنبه نور معروف است  ،کلیسا یا
سکوتی عمیق و تأمل ژرف به آن کسیکه پهلویش با نیزه
باز شده بود نگاه میکند  ،نگاهیکه نشانه محبت و امید به
سرور و خداوند او بوده و در انتظار رستاخیز شکوهمند او
می باشد  ،اتفاقیکه روز یکشنبه بزرگ انجام خواهد گرفت
و سر چشمه حیات نوین و سعادت پایان ناپذیر خواهد بود
برای همه کسانیکه اعتراف میکنند که عیسی آن مسیح
موعود و خداوند است " .زیرا اگر با زبان خود اعتراف کنی
که عیسی  ،خداوند است و در قلب خود ایمان آوری که
خدا او را پس از مرگ زنده ساخت نجات خواهی یافت"
(رساله به رومیان باب  21آیه . )9

دوستان عزیز  :سعی کنیم تا در طول ایام هفته مقدس ،
از راه دعا  ،توبه و شرکت کردن در مراسم کلیسا در اتحاد
با عیسی مسیح نجات دهنده ما زندگی کنیم  ،او رادر
پیمودن راه صلیب همراهی نماییم  ،در رنج و مرگ او
شریک شویم تا در رستاخیز پر جالل او نیز سهیم گردیم .
سال رحمت که در آن بسر می بریم بما یاد آوری میکند
که عیسی از راه رنج و مرگ و رستاخیز وی کمال رحمت
خدا برای ما مجسم کرد  .او راز خدای رحیم و مهربان
برای کل بشریت آشکار ساخت  ،خدائیکه ما را بصورت و
شمایل خود آفریده و با فرستادن پسر محبوبش حیات
جاودانی به ما داده است .
هفته مقدس بر همه شما عزیزان مبارک باد .

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

سرود های "خادم خدا"
همانطور که در کتاب اشعیاء اول (ابواب الی  )59سرود هایی داریم که میتوان آنها را تحت عنوان کتاب عمانوئیل در
کنار هم گذاشت ،در کتاب اشعیاء دوم (ابواب  51الی  )33نیز سرودهایی داریم که میتوان آنها را تحت عنوان
سرودهای خادم خدا در کنار هم نهاد.
فهرست "سرودهای خادم خدا" عبارت است از :سرود اول اشعیاء  5-2/51و  .9سرود دوم اشعیاء  9-2/59الف .سرود
سوم اشعیاء  .21-5/31سرود چهارم اشعیاء .21/35-25/31
یک چهره مرموز
در کالم خدا هر کسی که از سوی خدا دعوت به همکاری برای بانجام رسیدن نقشه نجات گردد ،خادم خوانده میشود.
ابراهیم و موسی و داود و ایوب خادم خوانده شده اند .حتی شخصیت های غیر یهود مثل کورش پادشاه هخامنشی و
نبوکد نصر پادشاه بابل نیز این لقب را یافته اند .با این وجود ،این لقب از آن کسی است که در چهار سرود کتاب
تسلی آمده است.
این خادم کیست؟ نبی از چه کسی صحبت میکند؟ آیا منظور خودش است؟ آیا از زمانی که قوم در تبعید بین
النهرین بود ،سخن میراند؟ و یا ازهر کسی که وفادارانه برای سعادت دیگران مبارزه میکند؟ و شاید هم از همه این
موارد .امروزه متخصصین ،یک صدا معتقدند که نویسنده این سرودها همزمان از قوم اسرائیل و از یک مسیح مشخص
صحبت کرده است.
بنظر میرسد که این نبوت در خالل قرون سیر کرده باشد و نهایتا درعیسی مسیح خادم واقعی خدا به تحقق رسیده
است؛ او که برگزیده پدر ،نور مردمان بود ،و با تقدیم زندگیش ،نجات دهنده جهان شد و نهایتا پدر آسمانی او را جالل
بخشید.
شکوهی که از راه صلیب به آن دست یافت .رنجی که نجات بخش است
در متن چهار سرود مذکور مشخصات این خادم در اختیار ما قرار داده شده است .این مشخصات به طرز عجیبی با
مسیح مطابقت دارند .خدا او را انتخاب میکند ،میخواند ،و با روح القدس تقدیس میکند ،که اینچنین مبدل به خادم
محبوب گشته و مرد کلمه میگردد .خادم از خدا اطاعت میکند و با برادرانش همدرد میگردد .او با وسوسه شیطانی
خادم نبودن مقابله میکند (آزمایشات مسیح در بیابان) .مأموریت بهم پیوستن انسانها را قبول میکند و وسیله نجات
میگردد تا خدا از طریق او عهدش را با قوم نو سازد.

این خادم خدا مأموریتش را بدور از هر نوع تبلیغ و یا خشونت بانجام میرساند .او بر حسب روح القدس عمل میکند:
شیرین در مقابل ضعفاء و محکم در مقابل عذاب .بره خدا گناه جهان را بر خود میگیرد و رنج و عذاب ناعادالنه را بر
خویشتن قبول میکند .آن را در سکوت میپذیرد .بدون دفاع از خود .بدون آنکه تأدیب شکنجه گران را طالب شود .او
شجاعانه عمل میکند و تسلیم او بی با کانه است .سکوت وی بخاطر گناهکار بودنش نیست ،بلکه آکنده از سخن و
فریادهاست.
رنج او بی گناه و نجات بخش است .رنج او گناه جهان را آشکار میسازد .چشمان انسانها را باز میکند تا به گناهشان پی
ببرند .پشیمانی و بخشش را هدیه میکند .عدالت تازه ای که مال این دنیا نیست و که عیسی از آن در سعادتهای
انجیل سخن میراند ،به ما معرفی میکند .این خادم تحقیر شده و رد شده از سوی آدمیان ،نهایتا نور اقوام شد؛ دری
که بروی جهانیان بسوی نجات گشوده شده است.
کلیسا ،خادم خداوند
بعد از رستاخیز ،کلیسا نماینده راز نجات بخش عیسی در جهان است" :از پری او همه ما بهره مند شده ایم" .هر
مسیحی ای در صورتی که اجازه دهد روح خدا در او فعال باشد ،میتواند خادم خداوند گردد .او میتواند خدمت عیسی
مسیح را که راس کلیسا میباشد بر روی زمین ادامه دهد .زیرا همه ما فراخوانده شده ایم تا با کالم و عمل در رنج
همگان شریک گردیم.
دهان خود را نگشود
فکر اینکه اگر کسی خود را در مقابل ناسزاهای دشمنانش دفاع نکند ،شخص نادانی است ،حتی در میان مسیحیان
نیز شایع میباشد .انسانها به خشونت یک اعتماد واعتقاد کور دارند ،آن را همچون ابزار مهمی برای ادامه زندگی میداد،
بخصوص در ایام فعلی جهان.
باز هم برای یکبار دیگر راههای خدا با راههای انسان بسیار متفاوتند ( اشعیاء )2/33؛ چرا که چهره خادم رنجبر خدا
که بی گناه است و ناعادالنه تحت ظلم واقع شده ،اما در مقابل شکنجه گرانش سکوت اختیار میکند ،سوال برانگیز
است .خادم خدا راههای خشونت را اختیار نمیکند ،بلکه با تمام وجودش در پی بستن آنهاست .او هم می تواند مقابله
به مثل کند ،انتقام بگیرد و دشنام دهد .اما نمیخواهد در مقابل حمله ،حمله کند .با سکوتش میخواهد انسانها متوجه
راهی که در پیش گرفته اند ،بشوند .خادم رنجبر خدا عدم درک انسانها و خودخواهی و زشتی اعمالشان را بر دوش
خود میکند ،یعنی آنچه که ما را از هم و از خدا جدا میسازد .این معنی نجات است .این همان کاریست که عیسی پسر
خدا کرد .رنج و عذابی که او متحمل شد نه تنها به منزله یک تأدیب نیست ،بلکه دلیل نجات انسان شد.

به همین دلیل رفتار عیسی در مقام خادم رنجبر خدا هیچ ارتباطی با عالقمند بودن به رنج کشیدن ندارد .مسیح نه
بدنبال رنج بود و نه فکر میکرد که با شکست میتواند پیروز شود.
باید با بی عدالتی مبارزه کرد ،آنچه که شرارت است و باعث نکبت و ویرانی میگردد .اما راه درست مباززه نابود کردن
نیست .راهی که عیسی خادم رنجبر خدا در پیش گرفت این بود که او محبت کرد ،بخشید ،و اجازه نداد که حمله
دیگران تعیین کننده رفتار خودش شود .پولس رسول هم ما را تشویق میکند تا با نیکی کردن ،با بدی مبارزه کنیم
(رومیان  .)12-25/21حرف آخر از آن محبت است.
سرود اول خادم خدا اشعیاء 9-2/51

اینک بنده من که او را دستگیری نمودم و برگزیده من که جانم از او خشنود است؛ من روح خود را بر او می نهم تا
انصاف را برای امت ها صادر سازد .او فریاد نخواهد زد و آواز خود را بلند نخواهد نمود و آن رادر کوچه ها نخواهد
شنوانید .نی خرد شده را نخواهد شکست و فیتله ضعیف راخاموش نخواهد ساخت ،تا عدالت را به راستی صادرگرداند.
او ضعیف نخواهد گردید و منکسر نخواهد شد تا انصاف را بر زمین قرار دهد و جزیره ها منتظر شریعت او باشند .خدا
یهوه که آسمانها را آفرید و آنها را پهن کرد و زمین و نتایج آن را گسترانید و نفس را به قومی که در آن باشند و روح
را بر آنانی که در آن سالکند میدهد ،چنین میگوید" :من که یهوه هستم ترا به عدالت خوانده ام و دست تو را گرفته،
تو را نگاه خواهم داشت و تو را عهد قوم و نور امت ها خواهم گردانید .تا چشمان کوران را بگشایی و اسیران را از زندان
و نشینندگان در ظلمت را از محبس بیرون آوری .من یهوه هستم و اسم من همین است .جالل خود را به کسی دیگر
و ستایش خویش را به بتهای تراشیده نخواهم داد .اینک وقایع نخستین واقع شد و من از چیزهای نو اعالم میکنم و
قبل از آنکه بوجود آید شما را از آنها خبر می دهم.

پيام نوجوانان...

آنكه از باال نگاهمان ميكند!
برای هر باری که فکر میکنیم کاری که انجام

عیسی گفت :من به شما میگویم که خدا دعای این

میدهیم ،خیلی درست است و در عوض دیگران را

باجگیر را شنید و او را بخشیده عادل به حساب

کوچک میکنیم ،عیسی این حکایت را برای ما

آورد .اما آن فریسی نیازی به خدا ندارد .او خودش

تعریف میکند:

گفت و خودش شنید .او کامالً از خود راضی بود.

دو مرد به معبد بزرگ رفتند .یکی از آنها فریسی

هر كس خود را باال ببرد ،پائين آورده شود و هر كه

بود .فریسیان به قوانین دینی بسیار وفادار بودند .اما
آن دیگری جمع کننده مالیات بود .در زمان عیسی
مسیح به کسانی که جمع کننده مالیات بودند ،به
چشم خوبی نگاه نمیکردند.
آن فریسی با سر بلند ایستاده و با خوشحالی تمام،
اینچنین به خودش میگفت:
خدایا از تو ممنون هستم که با دیگران خیلی فرق
دارم ،خیلیها دزد و بدکار و دروغگو میباشند .اما
من مثل آنها نیستم! مثل این باجگیر (مامور مالیات)
هم نیستم ،بلکه خیلی بهترم! تو میدانی خدایا ،که
من دو بار در هفته روزه میگیرم ،ده یک هر چه
دارم را به معبد پرداخت میکنم ،و با گناهکاران
کاری ندارم ...من عین دستوری که در دین آمده
زندگی میکنم.
کمی دورتر از فریسی ،آن باجگیر در مقابل خدا به

خود را پائين نگاه دارد ،يعني سعي كند خودش را
آنطور كه هست بشناسد ،خدا او را سربلند خواهد
كرد.

معني كلمات:
فريسي :مرداني بودند بسيار پايبند به قوانين ديني،
اما گاهي يادشان ميرفت كه چرا خدا اين قوانين را
گذاشته است.
عادل به حساب آورد :ما انسانها نميتوانيم بفهميم كه
در قلب هر كس چه ميگذرد و يا زندگي او چطور
گذشته است .تنها خدا ميتواند درباره انسان قضاوت
درست را اعالم كند .در حقيقت فقط خدا ميداند كه
كي ما عادل (درستكار) هستيم و كي نادرست
ميباشيم.

زمین افتاده بود و با مشت به سینه خود میزد و
جرات نداشت به آسمان نگاه کند .او چنین دعا کرد:

هيچكس كامالً خوب
و يا كامالً بد نيست.

خدايا  ،تو بسيار بزرگ هستي و من بسيار كوچكم .
اگر ميل داري ،به من كوچك نگاه كن و بر من
رحم نما! چون من فقط يك گناهكار هستم.

به تو اي دوست جوان ...

«قدرت عشق»
درهاي قطار در یکي از ایستگاهها باز شد و ناگهـان سـکو
بعدازظهر با عربده و فحـ

هـاي نـاممهور مـردي در هـ

درختو  ،پدر پدربزرگ كاشته .فقط خدا مي دونـه از بـارون و
یخبندون سال آینده جان سال به در مي برده یا نه تا حـا
خيلي خوبه  ،هر چند كه خاک خونه مـون چنـدان

شکست .مردي تلوتلو خوران وارد واگن شد .او درشت هيکل

كه وضع

و مست بود و لباس كارگري بر تن داشت.

تعریمي نداره .وقتي ن ن باران مي آد  ،پسر  ،مي رر زیرا

عربده كشان تنه اي به یکي از زنـاني كـه ب ـه اي در ب ـل

مي شين و از صداي بارون لذ

داشت زد .با ضربه او زن بينوا چرخ زنان بر دامـان یـك زو

او چش ك زنـان نگـاهي بـه مـرد مسـت انـداخت .صـور

پير افتاد .واقعاً معجزه بود كه هيچ آسيبي به ب ه نرسيد.

خش گين مرد مست با ادامه صحبت هاي پيرمـرد نـرر تـر و

زو پير  ،هراسان و وحشت زده از جاي پریدند و بـه سـ ت

نرر تر مي شد و مشت هاي گره كرده اا بتدریج از ه بـاز

دیگر واگن خيز برداشتند .كارگر با لگـد پشـت زن را نشـانه

مي شدند .مرد گمت« :آره .من هـ مثـل تـو عاشـق درخـت

گرفت  ،اما سرعت او باعث شدكه لگد كـارگر بـه او اصـابت

خرمالوی »...

نکند .این حركت به قدري مرد مست را از كوره به در برد كـه

پيرمرد تبس ي كرد« :آره  ،معلومه .حـت دارر زن خـوبي هـ

ميله فلزي وسط واگن را چنگ زد و كوشـيد كـه آن را از جـا

داري».

بکند  ،یکي از دستهای

زخ ي شد و خون از آن جاري بود.

مي برر!»

مرد مست بي درنگ پاسخ داد« :نه  ،ندارر .ع رشـو داده بـه

آن زمان جوان بودر  ،و بدن به اصطالح رو فرر بود .سه سال

ش ا».

ت ار بود كه هـر روز از اول صـب ، ،هشـت سـاعت ت ـرین

سپس در حالي كه با تکان هاي منظ قطار به این طرف و آن

«آیکيدو» مي كردر .عاشق بزن بزن و دعوا بودر  ،فکـر مـي

طرف مي جنبيد  ،شروع به گریستن كرد.

كردر كه سرسخت و قوي هست .

«من زن ندارر  ،خونه ندارر  ،كار ه نـدارر  ،مـن از خـودر

از جاي كه برخاست با خود گمت « :این لحظـه اي اسـت كـه

متنمرر».

مهار

رزمي را به طور ع لي مورد آزمای

و امتحـان قـرار

اشك بر گونه های

روان شد  ،احساسي از نوميـدي شـدید

ده  .مردر ه در خطرند اگر من فوري كاري نکـن  ،بـدون

سرتاپاي وجودا را درنوردید.

تردید كسي آسيب خواهد دید».

ه انطور كه آنجا در قالب بي آ ی

مرد مست با مشاهده بلند شدن من دریافـت كـه مـي توانـد

بودر  ،خود را كثيف تر از او احساس كردر.

خش و غضب خود را روي من مت ركـز كنـد .او هـوار زنـان

قطار در ایستگاهي كه قرار بود پياده شـور  ،توقـف كـرد .در

گمت« :باشه! بهت درسي بدر كه تـا ع ـر داري مـزه اا را

اثنایي كه درهاي قطار باز مي شدند  ،شنيدر كه پيرمـرد مـي

فراموا نکني!»

گمت« :عجب  ،عجب  ،بنشين  ،اینجا برای تعریف كن ببين .

ثانيه اي قبل از ح له او  ،مردي با صداي بلندي گمت« :هـي!»

راست

خيلي سخته  ،راست

و پاک جـواني ایسـتاده

خيلي مشکله».

گوشخراا و كر كننده اما شاد و دلنواز بود .هر دوي

بار دیگر سرر را برگرداندر و بـراي آخـرین بـار نگاهشـان

پيري كه آنجا نشسته بود  ،خيره شـدی .

كردر .مرد مست روي صندلي ولو شده بـود و سـرا را بـر

پيرمرد با اشاره به او گمت« :بيا اینجا! بيا اینجا باه صـحبت

دامن پيرمرد گذاشته بود .پيرمرد بـه نرمـي و آرامـي موهـاي

كني ».

كثيف و ژوليده او را نوازا مي كرد.

مرد اطاعت كرد  ،انگار ت ار اختيارا دسـت او بـود .كـارگر

آن ه را كه من به زور بازو مي خواست انجار ده او با كل ا

مست گمت« :چرا باید با یه لعنتي مثـل تـو صـحبت كـن »

محبت آميز انجار داده بود .من به چشـ خـود شـاهد هنـر

پيرمرد با عالقه و جذبه ت ار پرسيد« :چي خـوردي  ،پسـر »

رزمي «آیکيدو» بودر و جـوهره آن چيـزي جـز عشـق و

مست گمت« :به تو مربوط نيست ».آب دهان مرد مسـت بـر

محبت نبود .من مجبورر این هنر رزمي را با روحيه اي كـامالً

صدای

ما به مرد ریز نق

روي لباس پيرمرد پاشيده شد.

متماو

پيرمرد گمت« :عاليه  ،پسر  ،عاليه .من ه گاهگداري عصرها

درگيري هاي مردر نيست و راه درازي تا رسيدن به آن دارر.

زیر درخت خرمالوي منزل ان مي نشين و ك ي مي نوش .

ت رین كن  .من هنوز شایسته حل و فصل معضال

و

«تري دابسن»
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