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«همه ملتها را شاگرد من سازید»

دوستان گرامی  :بمناسبت فرا رسیدن ماه اکتبر (ماه مهر)
کلیسای مقدس از ما می خواهد تا برای تقویت و به ثمر
رسیدن فعالیت رسولی و تبشیری دعا کنیم  .به همین
دلیل موضوع این مقاله از انجیل متی باب  82آیه 91
اقتباس شده جائیکه مسیح به شاگردانش فرمود" :پس
بروید و همه ملتها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر
و پسر و روح القدس تعمید دهید".
فعالیت رسولی کلیسا ادامه دهنده فعالیت خود مسیح
می باشد .ایشان با مرگ و رستاخیز خود مأموریت
نجاتبخشش را به اتمام رسانید و قبل از اینکه به آسمان
صعود نماید به شاگردانش فرمود" :وقتی روح القدس بر
شما نازل شود قدرت خواهید یافت در اورشلیم و تمام
یهودیه و سامره و تا دور افتاده ترین نقاط عالم شاهدان
من خواهید بود" (اعمال رسوالن باب  9آیه . )2
در طول دو هزار سال گذشته کلیسا توسط شهادت زندگی
فرزندانش سعی بر آن نمود تا ملتهای جهان از فیض
نجات که توسط مسیح تحقق یافت بهرمند شوند و برای
رسیدن بدین هدف مقدس سختیهای زیاد و رنجهای
گوناگون و حتی قتلهای وحشتناکی را تحمل کند .کلیسا
باید راه صلیب را که خداوندمان عیسی مسیح آنرا پیموده،
طی کند تا اینکه نسبت به مأموریت رسولی اش وفادار و
امین بماند .در ضمن رنج و آزاریکه شاگردان مسیح برای
انجام مأموریت شان می بینند منشأ خوشحالی و شادی
می باشد" .خوشحال باشید اگر به خاطر من به شما اهانت
می کنند و آزار می رسانند و بر ناحق هرگونه افترایی به
شما می زنند .خوشحال باشید و بسیار شادی کنید زیرا

پاداش شما در آسمان عظیم است" (انجیل متی باب 5
آیه . )99
حضور کلیسا در میان ملتهای مختلف که دارای فرهنگها و
سنتها و مذاهب مختلف هستند باید بیانگر محبت بدون
قید و شرط او برای این ملتها باشد چون عیسی مسیح
نجات دهنده مان محبت خود را برای همه مردم مخصوص ًا
برای قشرهای فقیر و محروم و رنجدیده ابراز نمود.
همچنین برای اینکه فعالیت تبشیری کلیسا پر بار و اثر
گذار باشد نیاز دارد تا ریشه در یک زندگی روحانی بسیار
عمیق داشته باشد .منظور از زندگی روحانی  ،آن زندگی
است که توسط دعای روزمره و قرائت پیوسته کالم خدا
تغذیه و هدایت میشود .بدون دعا و تعمق در کالم خدا
فعالیتهای کلیسا عقیم و بدون ثمر می مانند .لوقای
قدیس  ،در کتاب کارهای رسوالن مرتباً به دعای
مسیحیان اولیه که منشأ قدرت و شجاعت برای انتشار
ایمان و رساندن مژده انجیل به یهودیان بوده اشاره می
کند( .رجوع شود به باب  8آیه  ، 27-28باب  2آیه  28و
باب  5آیه .)98
همچنین پولس رسول که یکی از بزرگترین رسوالن کلیسا
بشمار می رود موفقیت خود را در انجام فعالیتهای رسولی
و تبشیری نتیجه و ثمر دعا میداند .در رساله اش به
رومیان درخواست دعا می کند و می گوید" :ای دوستان ،
به نام خداوند ما عیسی مسیح و آن محبتی که روح
القدس می بخشد درخواست می کنم که با دعاهای خود
در پیشگاه خدا همکاران جدی من باشید" (باب  95آیه
. )23

دوستان عزیز  :کلیسای مقدس که نمادی است از ملکوت
خدا بر روی زمین  ،مأموریت دارد تا اینکه همه ملتهای
جهان را در درون خود جا دهد .امروز این مأموریت بسیار
مهم و الهام بخش بعهده ما مسیحیان این سرزمین
می باشد .باید بدانیم که هر مسیحی از روزیکه فیض راز
تعمید مقدس را دریافت نمود مسئولیت شاهد بودن
مسیح و رساندن مژده انجیل به دیگران را بعهده گرفت .
کسانیکه فکر می کنند که این مسئولیت تنها بعهده
اسقفان و کشیشان و راهبان است سخت در اشتباهند ،
چون کلیسا که بدن مقدس مسیح است از همه کسانیکه
تعمید یافته اند تشکیل شده است و نه تنها از کسانیکه
دستگذاری شدند یا نذر زندگی رهبانی را بعمل آورده اند.
همانطور که بدن ما از اعضای مختلف تشکیل شده است و
همه این اعضا برای زنده ماندنش و فعال بودنش الزم و
ضروری می باشند  ،همچنین کلیسای مسیح نیاز به
همکاری همه تعمید شدگان دارد تا اینکه بتواند مأموریت
رساندن مژده انجیل به همه ملتهای جهان انجام دهد.
پولس رسول درباره عطایای روح القدس که برای تقویت و
استحکام کلیسا به ایماندارانی داده می شود سخن
می گوید" :عطایای روحانی گوناگون است اما همه آنها را
یک روح می بخشد  ،خدمات ما گوناگون است اما همه
این خدمات برای یک خداوند است  .فعالیتهای ما نیز
مختلف است اما یک خداست که در همه عمل می کند .
در هر فرد روح خدا به نوعی خاص برای خیریت تمام
مردم تجلی می کند .مثالً روح القدس به یکی بیان
حکمت عطا می کند و به دیگری بیان معرفت  .به یکی
ایمان می بخشد و به دیگری قدرت شفا دادن  .به یکی
قدرت معجزه و به دیگری قدرت نبوت و به سومی عطیه
تشخیص ارواح عطا میکند .به یکی قدرت تکلم به زبانها و
به دیگری قدرت ترجمه زبانها را می بخشد .اما کلیه این
عطایا کار یک روح واحد است و او آنها را طبق اراده خود
به هر کس عطا می فرماید" (رساله اول به قرنتیان باب
 98آیه . )99-2
طبق آیات فوق  ،کلیسای مقدس در طول تاریخ جهت
انجام رسالت تبشیری اش توسط روح القدس که خداوند
ما عیسی مسیح از نزد پدر بر او نازل کرد هدایت میشود و

تا آخرالزمان توسط همان روح که روح راستی و محبت
است هدایت خواهد شد .ما نیز که اعضای کلیسای مقدس
هستیم از عطایای روح القدس بهرمند شویم تا اینکه در
شهادت دادن به مسیح و اعالم مژده انجیل به امتها سهیم
گردیم  .در این سال رحمت که رو به پایان است از مریم
مقدس که با پذیرفتن روح القدس عیسای نجات دهنده را
به جهان تقدیم نمود بخواهیم تا ما نیز از راه اقتدار به او
این باور و ایمان عمیق را داشته باشیم که با قدرت و فیض
روح القدس می توانیم د رهر شرایطی که باشیم از راه دعا
و خدمت عیسی را به همنوعان خود بشناسیم " .تمام
ایمانداران با هم متحد و در همه چیز شریک بودند  ...آنان
هر روز در معبد بزرگ دور هم جمع میشدند و در خانه
های خود نان را پاره می کردند و با دلخوشی و صمیمیت
با هم غذا می خوردند  .خدا را حمد می کردند و مورد
احترام همه مردم بودند و خداوند هر روز کسانیکه نجات
میافتند به جمع ایشان می افزود( ".کارهای رسوالن باب
 8آیه . )27-22
خدمتگزار شما
رمزی گرمو
اسقف اعظم خلیفه گری آشوری کلدانی کاتولیک تهران

همه چیز مرا به "بیرون" می کشاند
در حالی که همه چیز مرا به "بیرون" هدایت می کند  ،احتیاج دارم که به درون خودم راه پیدا کنم ؛ اما چه چیز می تواند راه را
به من نشان دهد؟
"بیرون!"  :فرمانی مقرر و الزمه یافتن آگاهی ؛ فرمانی که انسان همواره از آن اطاعت کرده است  ...آنچه که خود را از روزهای
آغازین جوانی علنی و به شدت نشان می دهد.
"بیرون" از  ...آداب و رسوم  ،عادات و مقررات روزانه  ،قید و بندهای اخالقی خانواده  ،حتیی بییرون از مدرسیه  ،اجتماعیات و
محیط های مذهبی.
"بیرون رفتن"  ...بعنوان مرحله مهمی از رشد و موقعیتی برای تجربیات ماجراجویانه جیوانی در جهیت خودکییایی  ،مسیتولیت
پذیری و آزادی برحسب دیدگاه یک جوان.
"بیرون رفتن"  ...موقعیتی برای یافتن "تازه های" زندگی  ،مواجه شدن با بعضی واقعیت ها  ،گاهی در حدی که جوان راهی در
پیش می گیرد که بدون "جاده" (راهی که معموالً کسی از آن نمی رود) و بدون یک هدف مشخص است.
"بیرون رفتن"  ...برای پرتا ب شدن در میان توده ای که قابل کنترل نیست نه از راه افکارش و نه از راه توانائی هیایش ؛ قیرار
گرفتن در جریانات پر صدایی که چیزی در آن قابل تشخیص نیست ؛ وارد شدن به مسیرهایی که بیشتر شبیه تله هایی هستند
که به قیس های مخوفی منتهی می شوند.
"بیرون رفتن"  ...برای ج ستجوی به حق جهانی که با آن غریبیم و با محیطی که ما را احاطه کرده بود و در آن بزرگ شده ایم،
بسیار متیاوت است .جهانی که بعداً فکر می کنیم برای ما آب و نان شده و امواجش ما را بر هر جا که می خواهند می برند و ما
هم می رویم!
"بیرون رفتن"  ...برای اینکه دیگر یک تماشیاچی نباشییم بلکیه
می خواهیم خودمان هم عددی محسوب گردیم! غافل از ظیواهر
فریبنده  ،دروغ هیایی کیه در انترارمیان هسیتند و بیا آدم چنیان
می کنند که خیال می کند نمی تواند از آنها خالص شود.
"بیرون رفتن"  ...برای اینکه دیگر حتی جسم مان نیز به نررمان
تنگ می آید! هیچ چیز برایمان کافی نیست.
با چنان حرصی به اطراف نگاه می کنیم مثل اینکه همه چیز برای
ما حکم اکسیژن را دارد  ،غیر از خود اکسیژن!
و باالخره "بیرون رفتن"  ...برای اینکه مبادا از بقیه عقب بمانیم ،
مبادا فضایی که در آن رشد کردیم تعیین کننده تصمیمات زندگی
روزانه یمان گردد .مبادا کمبودها و یا ضعف ها به چشم آیند و میا
مطابق معیارهای "روز" نباشیم.
غافل از اینکه انسان با انکار آنچه که هست (قوم  ،رسوم  ،مذهب  )...تبدیل به گلدان شکسیته شیده ای میی شیود کیه دیگیر
نمی توان تکه هایش را کنار هم نهاد تا اقالً تصویر اولیه اش را بتوان یافت!
و اما  ...احتیاج دارم به درون خودم راه پیدا کنم ...
نیازی که به قدمت تاریخ وجود بشر است و وفادارانه در هر لحره ای که انسان چشمانش را روی هم گذارد  ،خیودش را عییان
می سازد.

بعضی می گویند که می توان انسان را برحسب این قابلیت ها شناخت :
 میزان توانایی در تنها ماندن با خودش تسلط بر خودش ؛ یعنی چقدر عواطیش را کنترل می کند و به چه میزان وجدانش جوابگو است و آیا در پایان روز به درون خودش رجوع می کند یا خیرمعموالً سه دسته می شوند:
 من مشکلی با خودم ندارم (معیاری ندارد پس از مرحله پرت است)
 همینی که هست (جواب یک احمق)
 چطور می توانم فردا بهتر از امروز زندگی کنم؟ (در جستجوی تحول)
یک جوان ذاتاً در حال جستجو است  .اما مهم اینجاست که بداند "در جستجوی چی؟" و "برای چه هدفی؟"
"راستی" " ،خوبی" و "زیبایی" میاهیمی هستند که هر انسانی در جستجوی کشف حضور آنها در زندگی شخصی اش است.
دوست جوان بدان که :
"راستی" " ،خوبی" و "زیبایی"  ،هیچکدام سنگ گرانبهایی نیست که بدنبال آن بگردی  ،آن را بیابی و در جیب گذاری بلکیه
آن دریایی است که برای شناختنش باید واردش شوی.
خداوندا  ،هنگامی که در پی تو بودم  ،از خودم گذشتم و ترا ورای خودم یافتم  ...هر کسیی بیدنبال چییزی اسیت و آن را از تیو
می خواهد  ،اما هرکس قادر به شنیدن صدای آنچه می جوید نیست.
خادم حقیقی تو آن نیست که آنچه می خواهد  ،انترار دارد از تو بشنوند  ،بلکه کسی است که آنچه را تو می گویی  ،می خواهد
و می شنود...
خداوندا تو در من بودی ولی من بیرون از خودم بدنبال تو بودم .تو با من بودی اما من با تو نبودم.
آفریده های تو  ،مرا از تو دور می کردند  ...فقط وقتی با همه وجودم با تو منطبق شوم  ،زندگی من زنده خواهد شید( .حضیرت
آگوستین)
نیاز به درونگرایی  ،نیاز به کمال است  ،زیرا که هر جا گنج انسانی است همانجا قلبش را نهاده است.

در میدان مرکزی شهر آتن حکیمی هر روزه آنجا می نشست و به سئواالت
مردمی که به او رجوع می کردند  ،پاسخ می گفت.
روزی چوپانی به قصد امتحان کردن آن حکیم  ،پرندده کدوچکی در مشدت
خود گرفت و رو به وی کرده گفت:
در مشت من یک پرنده است  ،آیا این پرنده زنده است یا مرده؟
حکیم اندیشید  ،اگر می گفت زنده اسدت چوپدان بدا یدک فشدار کوچدک آن
حیوان بدبخت را مدی کشدت و اگدر مدی گفدت مدرده اسدت آن را زندده رهدا
می کرد.
پس به چوپان رو کرد و گفت :پرنده ای که در مشت تو است همانطوریکه تو می خواهی  ،هست .اگر تو می خواهی
بمیرد  ،آن را می کشی و اگر تو می خواهی زنده ماند آن را زنده نگه می داری .

پیام نوجوانان ...
آقایی می خواست به مسافرت برود  ،پس غالمان خود را صدا کرد و ثروتش را به ایشان سپرد.
به اولی پنج کیسه طال سپرد به دومی دو کیسه و به سومی یک کیسه.
آنکه پنج کیسه داشت با آن کار کرد و پنج کیسه دیگرر
سود برد .آنکره دو کیسره داشرت برا آن کرار کررد و دو
کیسه دیگر سود برد و اما آنکه یک کیسه داشرت آن را
در گوشه ای گذاشت.
وقتی آقرا ا مسرافرت برگشرت غرالل اوج پرنج کیسره را
نشان داد و پنج کیسه ای کره سرود برردو برود را هر بره
آقایش داد و او را خوشحاج کرد .آقایش ه به او شادی
بسیاری داد .همینطرور غالمری کره برا دو کیسره او  ،دو
کیسه دیگر نیز سود بردو در شادی آقایش شریک شد.
اما سومی که هیچ کاری نکردو بود تا سودی ببرد  ،آقایش دستور داد تا آنچه را که داشرت هر ا او پرس
بگیرند و او را تنها گذاشتند.
(انجیل متی )03-41/52
با این مثل ه عیسی ا ما می خواهد تا با ندگی برحسب انجیل مردمان خوشبختی بشوی .

یک گنج حقیقی
عیسی در این مثل ا ما نمیخواهد که فقط دنباج پوج باشی .
یرا ا نظر عیسی پوج و ثروت بهترین راو خوشبخت شدن نیستند.

معنی این مثل
می توان گفت که آقای این غالمان -همان خداوند است و غالمان او هریک ا ما هستی  .گنجی که خدا به ما
سپردو است "کالل او" می باشد .خدا ا هریک ا ما می خواهد تا برحسب "کالمش" نردگی کنری

یررا

کالل خدا ندو است و ثمرو بسیار می آورد.
مثالً یکدیگر را دوست داشته باشی  -به ه اطمینان کنی  ،همدیگر را ببخشی .
این مثل به ما می آمو د که اگر آنچه را انجیل می گوید ندگی کنی

ندگی ما پر ثمر میگردد.

دلیل برکات خدا برای هر انسان
وقتی ما ا کسی یک هدیه میگیری  ،بهترین راو تشکر به کار بردن آن هدیه می باشد .در حالی که در این
مثل غالل س ول هدیه ای را که دریافت کردو بود  ،بی ثمر گذاشته بود .او نفهمید کره خردا بره او بره برکتری
دادو بنابراین نتوانست ثمرات این برکات را در ندگیش بفهمد و ببیند .به همین دلیل خود را بدبخت دید.

اگر خدا فراموش کند که من فقط

به مرده ثابت می کرده که بطا مسطن

یک عروسک خیمه شب بازیم

تر شده  ،عاشق شده پایاه همی یابد

و به من عمر بیشتری عطا کند

چططوه عاشططق هشططده برططاز پیططری و

بطططا به بیتطططرین کطططا مم نطططه ا

کیولت است

خواهم کرد

بطططه کودکطططاه دو بطططال مطططی داده و
هایشططاه مططی کططرده تططا پططرواز ا

شططاید همططه اهدیشططه اه ا بططه زبططاه
هیاو ه  ،اما اول ف ر می کنم و بعطد

بیآموزهد

حرف می زهم

به سالخو دگاه می گفتم کطه رفلطت

هر چیزی ا ا زش می هَیَم

یعنی مرگ
استش چیزهای زیادی از شما بموختم ...

هه فق برای این ه با ا زش است
بل ه برای بهچه که هست.

بموختم که بدمای زیادی به قله کوه می سند اما این طه

کمتر خواهم خوابید و بیشتر ویا خواهم دید

از چه اهی به بهجا سیده اهد میم است.

چوه برای هر دقیقه ای که بخوابم

فیمیده که وقتی هوزادی متولد مطی شطود و بطر اهگشطت
مططی اهططدازد بططرای ابططد بططر جططاه او حططک

شصت ثاهیه هو ا هخواهم دید

پططد ش چنط

هرجا دیگراه متوقف شوهد من ادامه می دهم

شده است.

و هر وقت دیگراه بخوابند  ،من بیدا می شوه

فیمیده که فق وقتی می تواه به کسی از باال هگاه کطرد

ساده ترین لباس ها ا می پوشم

که بخواهیم او ا د برخاستن کمک کنیم

د هو بفتاب فرو می وه

ب ی  ،احساس ا باید بیاه کرد و ف ر ا به عمل بو د

و وح خویش ا د مقابل هو عریاه می کنم

اگر بداهم امروز بخرین وزی است که شما ا می بینم ،
قَویاً د بروشتاه می گرفتم تا هگیباه وحتاه گرده.

چه قدر شبيه خودت مي شوي وقتي...
• نا مهربانی ها را با مهربانی پاسخ می دهی .
• به چهره های عبوس و اخمو لبخند هدیه می دهی .
• فریادهای حاکی از عصبانیت را با سکوت  ،خاموش می کنی.
• در تمام کارهایت فقط به خدا توکل می کنی .
• بار همه زندگیت را به خدا می سپاری .
• هر روز صبح تصمیم می گیری بهتر از دیروز زندگی کنی .
• به جا ی ترسیدن از موانع ومشکالت  ،با شور و شادی به راههایی فکر می کنی که تو را به موفقیت می رسانند .
• ایمان داری که خواستن  ،توانستن است .
• برای کمک به دیگران سر از پا نمی شناسی .
• همیشه به خیر و صالح مردم کار می کنی .
معنوی ...دارند .
گیتای ،طعم
دوست جوان
زند تو
• اهداف بلند مدت و کوتاه مدت به

متصدی باجه قیمت بلیط را گیت :پدر به باجه نزدیک شد و بیه
«شبی که به سیرک نرفتیم»
یادم می آید وقتی که نوجوان بودم  ،یک شب با پدرم در صیف
خرید بلیط سیرک ایستاده بودیم .جلوی میا  ،ییک خیانواده پیر
جمعیت ایستاده بودند و به نرر می رسید پول زییادی نداشیتند.
شش بچه که همگی زیر دوازده سال بودند  ،لباس های کهنیه
ولی در عین حال تمیزی پوشیده بودند.
بچه ها همگی با ادب بودند .دو تا دو تا پشت پدر و مادرشیان ،
دست همدیگر را گرفته بودند و با هیجان در مورد برنامیه هیا و
شعبده بازی هایی که قرار بود ببینند  ،صحبت می کردند .میادر
بازوی شوهر را گرفته بود و با عشق به او لبخند میی زد .وقتیی
به باجه بلیط فروشی رسییدند  ،متصیدی باجیه از پیدر خیانواده
پرسید« :چند عدد بلیط می خواهید؟»
پدر جواب داد« :خواهشاً شش بلیط بیرای بچیه هیا و دو بلییط
برای بزرگساالن»

آرامی پرسید« :ببخشید  ،گیتید چقدر؟» متصیدی باجیه دوبیاره
قیمت بلیط ها را تکرار کرد .پدر و مادر بچه ها با ناراحتی زمزمه
کردند .معلوم بود که مرد پول کافی نداشت و حاال فکر می کرد
به بچه های کوچکش چه جوابی بدهد؟
ناگهان پدرم دست در جیبش کرد و ییک اسیکناس  02دالری
بیرون آورد و روی زمین انداخت .بعد خم شد  ،پیول را از زمیین
برداشت  ،به شانه مرد زد و گیت« :ببخشیید آقیا  ،ایین پیول از
جیب شما افتاد! مرد که متوجه موضوع شده بود  ،همیانطور کیه
اشییک از چشییمانش سییرازیر مییی شیید  ،گیییت« :متشییکرم ،
متشکرم آقا»
پدر خانواده مرد شرییی بود ولی در آن لحره برای اینکه پییش
بچه ها شرمنده نشود  ،کمک پدرم را قبول کرد.
بعد از این که بچه ها داخل سیرک شدند  ،من و پیدرم از صیف
خارج شدیم و به طرف خانیه حرکیت کیردیم .میا آن شیب بیه
سیرک نرفتیم.
«آنتوان پرلین»

هرکس خدا را آنطوری که خودش را می بیند تصور می کند:
اگر خود را گناهکار می بیند  ،خدا برایش یک قاضی است.
اگر پشیمان است  ،خدا را یک بخشنده می داند.
اگر شخص رحیمی است  ،به رحمت بی پایان خدا می اندیشد.
اگر شخص فروتن و شیرینی است  ،بیش از هرچه خیرخواهی خدا بر او عیان است.
اگر به درجه ای از دانایی و حکمت رسد خود را در مقابل دریایی از حکمت خدا می بیند.
اگر از خشم و غیظ می پرهیزد و در وی آرامش حاکم اسیت  ،بیر پیاکی بیی پاییان الهیی تعمیق
می کند.
اگر ایمان در او همواره می درخشد متوجه می شود که برای کارهای خدا توجییه ای وجیود نیدارد
چون راههای او راههای انسان نیست.
و نهایتاً اگر این انسان به درجه "محبت" رسد می بیند که خدا فقط محبت است.
وقتی خدا را می توانی "آنکه هست" ببینی  ،که تو شبیه او شده باشی.
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