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سال آیین مذهبی
زمان سوبارا

دوستان گرامی  :هدف از برگزاری سال آیین
مذهبی آشنا شدن با شخص عیسی مسیح و تعمق
کردن در راز او می باشد تا اینکه نسبت به ایشان
عشق بورزیم و شاهدان حقیقی او باشیم .در طول
سال آیین مذهبی ،ما مسیحیان زندگی خداوندمان
عیسی مسیح را از بدو تولدش و تا مرگ و
رستاخیز و صعودش به آسمان و نزول روح القدس
بر شاگردان به یاد میاوریم تا از میوه های شیرین
آن بهره مند شویم .
سال آیین مذهبی ما با زمان سوبارا یعنی «مژده»
آغاز میگردد و در مدت چهار هفته برگزار میشود .
هدف اصلی از برگزاری آیین عبادتی «سوبارا»
آماده شدن برای گرامی داشتن عید باشکوه تولد
خداوندمان عیسی مسیح می باشد ،عیدی که هر
سال محبت بیکران خدا برای تمام بشریت به ما
یادآوری می کند" .محبت خدا از این طریق بر ما
آشکار گردید که پسر یگانه خود را به جهان
فرستاد تا ما بوسیله او حیات داشته باشیم" (رساله
اول یوحنا باب  4آیه .)9
متون انجیل مقدس که در طول این چهار هفته
قرائت میشود بر نقش روح القدس در تحقق
بخشیدن به راز تنگیری مسیح تأکید می نماید.

طبق انجیل لوقا که مژده فرشته به مریم در رابطه
با میالد مسیح برای ما نقل می کند بطور خیلی
روشن نقش روح القدس در انجام این کار معجزه
آسا را بیان می کند .وقتیکه مریم به فرشته گفت :
" این چگونه ممکن است؟ من باکره هستم  .فرشته
به او پاسخ داد  :روح القدس بر تو خواهد آمد و
قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکند و به
این سبب آن نوزاد مقدس  ،پسر خدا نامیده
خواهد شد .مریم گفت  :باشد من کنیز خداوند
هستم  ،همانطور که تو گفتی بشود( ".انجیل لوقا
باب  1آیه  23-23و آیه .)23
پاسخ مثبت مریم به فرشته نشانگر ایمان وی به
قدرت روح القدس است که می تواند با وجود اینکه
باکره است پسری بدنیا آورد و مادر باشد .الزم به
تذکر است که مریم مقدس در برابر مژده فرشته
کامالً آزاد بود و می توانست پاسخ منفی را به او
بدهد چنانکه حوا از کالم خدا سرپیچی کرد و
باعث مرگ انسانها شد ،اما مریم با آزادی کامل از
کالم خدا اطاعت نمود و باعث حیات انسانها
گردید.
دوستان گرامی  :در این ایام «سوبارا» ما نیز از
مادر مقدسمان مریم باکره سرمشق بگیریم و

همانند او نسبت به کالم خدا مطیع باشیم  .یکی از
مهمترین صفات مریم شنیدن و حفظ کالم خدا و
پیروی کردن از پسر محبوبش تا پای صلیب
مقدس است " .اما مریم این چیزها را به خاطر
می سپرد و درباره آنها عمیقاً می اندیشید" (انجیل
لوقا باب  3آیه .)19
شنیدن کالم خدا و عمل کردن طبق آن کار
روح القدس می باشد  ،بدون هدایت و راهنمایی
روح القدس نمی توانیم آن برداشت صحیح و کامل
را از کالم خدا بدست آوریم و همچنین قدرت
انجام دادن آن نخواهیم داشت  .اوست تفسیر
کننده راستین کالم خدا و می توانیم به او
اطمینان داشته باشیم  .درباره کار روح القدس
عیسی می فرماید " :وقتی او که روح راستی است
بیاید شما را به تمام حقیقت رهبری خواهد کرد ،
زیرا از خود سخن نخواهد گفت  ،بلکه فقط درباره
آنچه بشنود سخن می گوید و شما را از امور آینده
باخبر می سازد" (انجیل یوحنا باب  12آیه .)12
ایمان ما مسیحیان که ریشه در پیام انجیل مقدس
دارد بر این اصل مهم و اساسی استوار می باشد :
در شخص عیسی مسیح تمام حقیقت و کمال راز
الهی تجلی و آشکار شد .به همین دلیل او
می فرماید" :من راه و حقیقت و حیات هستم ،
هیچ کس بدون من نزد پدر نمی آید" (انجیل
یوحنا باب  14آیه  .)2و "هر که مرا دید پدر را
دیده  ،من در پدر هستم و پدر در من" (انجیل
یوحنا باب  14آیه  9و .)11
در اتحاد با مریم مقدس مادر کلیسا و الگو گرفتن
از او سعی کنیم تا در این زمان «سوبارا» قلب خود
را برای سکونت روح القدس در آن آماده سازیم .
اوست که می تواند ما را بسوی بیت لحم هدایت

کند تا از دیدن آن نوزاد آسمانی و آن کودک
نورانی که نجات دهنده عالم است لذت ببریم و
شادی کنیم  .با کمال فروتنی و صداقت قبول
کنیم که گناهکاریم و بسوی منبر اعتراف بشتابیم
و فیض و رحمت خدا و بخشش او را دریافت کنیم.
خدای ما رحیم و بخشنده است  .زمان «سوبارا»
زمان انتظار و امید است  .انتظار آن کسی که
می آید تا گناهان ما را ببخشد و فیض زندگی
جاودان را به ما عطا کند .اولین پیامی که عیسی
پس از آغاز مأموریت نجاتبخشش اعالم نمود از این
قرار بود" :توبه کنید زیرا پادشاهی خدا نزدیک
است" (انجیل متی باب  4آیه  .)11مریم پاک و
مقدس که به «مادر رحمت» ملقب شده است برای
ما شفاعت میکند تا هرگز بعلت گناهکار بودن ما
دلسرد و مأیوس نشویم بلکه اطمینان داشته باشیم
که مورد لطف خدا قرار گرفته و فرزندان عزیز او
هستیم  ،به همین دلیل خدا را برای فیض بزرگی
که توسط مریم به کلیسا و جهان هدیه نمود از ته
دل شکر و سپاس گوییم.
ای مریم مقدس  ،ای مسکن روح القدس ،
برای ما فرزندان تو دعا کن  .آمین

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

پيام نوجوانان...

آيا شما ميدانيد عيسي كجاست؟!
عیسی به ما گفته است که روزی خواهد آمد .در آن روز همه چیز را روشن خواهیم دید .اما اکنون که در انتظار آن روز
هستیم ،باید بدانیم که عیسی از ما دور نیست.
عیسی از ما خواسته است قلبمان را بسوی دیگران بگشائیم .او چنین گفته است:
وقتی پسر انسان بیاید ،در آن روز شکوه خداوند دیده خواهد شد .زیرا او به صورت یک پادشاه خواهد آمد و همه
مردمان را دور خود جمع خواهد کرد .مثل یک شبانی که همه گله خود را جمع کند .آنوقت هر کدام از ما را نزد خود
خوا هد خواند و اعمال درست و نادرست ما نمایان خواهند شد .این پادشاه و شبان گوسفندان را از بزها جدا خواهد کرد.
به گوسفندانش در سمت راستش خواهد گفت :شما ای محبوبان پدر بیائید و داخل ملکوت آسمان بشوید ،که از آغاز
برای شما مهیا شده است .زیرا من گرسنه بودم به من نان دادید ،تشنه بودم به من آب دادید ،مرا از سرما و گرما
پوشاندید؛ وقتی بیمار بودم به عیادتم آمدید ،وقتی زندان بودم به دیدارم شتافتید.
آنگاه گوسفندانش خواهند گفت :خداوندا ،کی ترا گرسنه و تشنه یا عریان و بیمار و زندانی دیدیم؟ و او به ایشان خواهد
گفت :هر کاری برای هر نیازمندی کردهاید ،برای من کردهاید.
بعد پادشاه و شبان رو به بزها در سمت چپش خواهد کرد و خواهد گفت :از من دور شوید و به تاریکیها بروید ،چون
وقتی مرا گرسنه و تشنه و بی پناه و بیمار دیدید ،رحم نداشتید .ایشان خواهند گفت :کی ترا چنین دیدیم و توجه
نکردیم؟ و او جواب خواهد داد :هر چه برای یکی از این نیازمندان نکردید برای من نکردید.

معني اصطالح و لغت
پسر انسان :عیسی از این اصطالح "پسر انسان" بارها استفاده کرد تا درباره خودش صحبت کند .در کتاب عهد قدیم ،از
این اصطالح برای مشخص کردن آنکس که خدا می فرستد  ،استفاده شده است.
گوسفندان در سمت راست :عیسی از این اصطالح استفاده می کند تا به ما بفهماند که قلب ما همیشه با او نیست .ما
گاهی بدی میکنیم و گاهی خوبی.
ملكوت خدا :ملکوت خدا یک آدرس یا یک مکان مشخصی نیست .ملکوت خدا یعنی با خدا زندگی کردن برای ابد.
عیسی به ما گفته است که اگر یکدیگر را دوست بداریم و هر چه که میتوانیم برای همنوع خود انجام بدهیم ،برای
همیشه با او خواهیم زیست.
براي من كردهايد :ما نمیتوانیم عیسی را ببینیم اما او به ما گفت :اگر برای کسی خوبی بکنید ،برای من کردهاید.

دعا با مريم
مریم مقدس  ،با نوی ما  ،حوای نوین  ،ملکه عالم  ،درِ آسمان  ،مادر مسیح خداوند  ،ماادر مماه
بشریت  ،مادر برکت یافته بیش از ساایر ماادران  ...و هادما لقاگ دیهار کاه در راو ااری
مسیحیان بعد از مر جربه ای از دعای مریم مقدس داشتند به فهرست این القاب افزوده اند.
مریم مقدس یک باکره ساده  ،ممچون بیشتر دختران زمانش زندگی سااده ای داشات .او ماادر
عیسی شد  ،نوزادی که وسط روح خدا در رحم وی جای گرفات و باه مماین دلیار خسار خادا
خوانده شد .بر حسگ ایمان ما مسیحیان  ،مطابق آنچه که انجیر به ما می آموزد  ،مریم در
میان ممه زنان مبارک رین است .در قرن  9مسیحیان مریم را ستاره دریاا نامیدناد و فاانوس دریاا خواندناد  ،زیارا ماریم
رامنما ی ما بسوی عیسی مسیح است  .در عروسی قانای جلیر مریم به غالمان می گوید :مر چه عیسای مای گویاد انجاا
دمید .مریم یکی از ما است که مادر مسیح خداوند شد  ،و مسیح را ا خای هلیگ خیروی نمود درست آنجایی که نزدیکتارین
شاگردانش او را رک کرده بودند .چنانکه کلیسای اولیه سرمشق ما گشت  ،ما نیز امروز ادامه می دمیم و می گوییم:
ای مریم مقدس برای ما دعا کن!

یکي از بستگان خدا
شگ کریسمس بود و موا ،سرد و برفی .خسرک ،در حالیکه خاماای برمناهاش را روی بار
جابهجا میکرد ا شاید سارمای بر ماای کاپ خیاادهرو کم ار آزارش بدماد ،هاور ش را
چسبانده بود به شیشه سرد فروشهاه و به داخر نهاه میکرد .در نهامش چیزی موج مایزد،
انهاری که با نهامش  ،نداشتهماش رو از خدا رلاگ میکارد ،انهااری باا چشامماش آرزو
میکرد .خانمی که قصد ورود به فروشهاه را داشت ،کمی مکث کرد و نهامی به خسرک که
محو ماشا بود انداخت و بعد رفت داخر فروشهاه .چند دقیقه بعاد ،در حالیکاه یاک ج ات
ک ش در دستانش بود بیرون آمد - .آمای ،آقا خسر! خسرک برگشت و به سمت خاانم رفات.
چشمانش برق میزد وقتی آن خانم ،ک شما را به او داد .خسرک با چشممای خوشحالش و
با هدای لرزان خرسید - :شما خدا مستید؟  -نه خسر  ،من نها یکی از بندگان خدا مساتم!
 آما ،میدانستم که با خدا نسبتی دارید!خوشبخت رین فرد کسی است که بیش از ممه سعی کند دیهران را خوشبخت سازد..

به تو ای دوست جوان ...

سئوال يک جوان:
 آیا تصميمات من در زندگي به دیگران ربطي دارند؟ براستي انتخاب من در زندگ ي به كي مربوط است  ،آیا پيدا كردن راه زندگيم فقط مربوط به خـودنيست؟
جواب:

دوست عزیز  ،از آنجائی که بنظر جوانی می آیی که در مقابر مسائر زندگی اهالً حالت سبک و سرسری نادارد ،
حقیقتاً نحوه برداشت شما برایم بسیار عجیگ می آید.
قبر از مر چیز چنین ررز فکری منحصر به یک نوع اخالق یا ررز فکر نیست بلکه سبکی است بسیار متداو که
بِجاست با آن روبرو شویم .اولین مشخصه این رور اندیشیدن "مماه چای فقاط بخاود مربوراه!" دور باودن از
واقعیت زندگی است .چون شما در بیابان زندگی نمی کنید  ،شما عضو یک خانواده و در جامعه مستید ...
دومین م هومی که دارد این است که شما با اعتقادات مسیحی ان بسیار بیهانه اید!
حاال به جزئیات این دو مشخصه می خردازیم.
اوالً مر انسانی با انتخاب راه زندگی اش (چه در سطح حصیلی و شغلی و چاه در ساطح ازدواجم محیطای را کاه
ساعات بیشتری از زندگی روزانه اش را در آن سپری خوامد کرد و بخارر آن اشتیاق  ،استعداد و نیروی خاویش را
متمرکز خوامد نمود  ،انتخاب می کند .و در ثانی برای شخیص این راه در ار باط با دیهران اسات کاه اساتعداد و
عالیق شما مشخص می شود (در منز  :شما برای نظم فوق العاده ای که دارید حسین مای شاوید  ،در مدرساه:
شما برای انضباط و وظی ه شناسی حسین می شوید و خود ان مم مثالً گرایش بسیار به وارد شادن باه مدرساه
نظا داریدم خس راه زندگی یک انسان در رابطه او با دیهران مشخص می شود.
اگر لحظه ای فکر کنی که انتخاب راه زندگی ات به دیهران مربوط نیست ؛ یعنی نه دیهران برایت ارزشی دارند و
نه اجازه می دمی دیهران برای و ارزشی قائر باشند.
دوست جوان مواظگ باش که این جور "مستقر و نها" "راه رفتن" عملی است کامالً نابخردانه.
لحظه ای که بهویی "من خود می دانم و بس" زندگی را باخته ای .میچ "منی" هاحگ زنادگی اش نیسات .و
مر "منی" با رابطه با دیهران  ،بتدریج شکر می گیرد ا بدیر به یک انسان عاقر گردد.
دوست من کافی نیست درس بخوانی -کافی نیست شغلی داشته باشی  ،بلکه میزان موفقیت و خوشبختی شما در
نحوه ار باط شما با دیهران نیز مشخص می گردد.
شما که یک نوع "کاال" نیستید که ب همید فقط "به چه درد" می خورید! بلکه شما فرزند خدا مساتید کاه بارای
یک مد و راه مشخصی به این جهان آمده اید.
مستند جوانان بسیار ساعی و جدی در حصیالت و در زمینه انتخاب شغر که خیشرفت ماالی بسایاری در زنادگی
می کنند  ،ولی بعلت متمرکز شدن در "من" سعادت خود را نمی یابند.

نسبت به آنچه گ ته شد  ،انتخابی که در ار باط با دیهری نباشد اهالً وجود ندارد .سعادت یک انسان در نحوه و
میزان ار باط او در خانواده و جامعه اش می باشد ؛ بناابراین بادون در نظار گارفتن ایان دو عامار نمای واناد
احتیاجات و استعدادمای "من" حقیقی اش را در یابد.
مشخصه دو  :انتخاب کردن از دید یک مسیحی
اقدا به انتخاب در زندگی یک شخص نشانه بلوغ و انتخاب هاحیح نشاانه عاقار باودن و داشاتن شاخیص
درست است .از دیدگاه مسیحیت  ،نحوه انتخاب در زندگی یک ایماندار نمایانهر میزان مسایحی زیساتنش مای
باشد .به این معنی که ایمان ما بر این است که از رریق مصالوب شادن عیسای و مارگ وی بار روی هالیگ
نجات بشریت به کما رسید .ممین عیسی خیش از مصلوب شدنش مورد مسخر ماشاچیانش قرار گرفت چون
به او می گ تند و که دیهران را ش ا می دادی و از دردمایشان نجات بخشایدی اکناون خاود را نجاات باده از
هلیگ خائین بیا ا ایمان آوریم که خسر خدا مستی! اما عیسی از هلیگ خائین نیامد زیرا نه خیا نمایش قدر ش
را داشت و نه خیا خالص کردن خودش از دست انسانها! بلکه عیسی مسیح از نزد خدر آمده باود اا بشار را از
گنامانش نجات بخشد و با خدا آشتی دمد .این انتخابش بود .به ممین دلیر عاااب هالیگ را خاایرفت و از آن
خائین نیامد.
بنابراین یک مسیحی ایماندار خود را در عمر نجات بخش مسیح سهیم می داند چون از این رریق خود نجاات
یافته ایم  ،و در راه نجات دیهران با مسیح سهیم می گردیم .نجا ی که یک "عمر شخصی" نیست و نه اینکه
یکبار در دومزار چند سا خیش رخ داده باشه  ،زیرا مر کسی این نجات را بپایرد یعنی به آن ایمان بیاورد  ،این
نجات برایش بدیر به برکات فعا می شود .نیرویی کاه در او کاار مای کناد و شاخص ایمانادار بایاد باا آن
ممکاری کند ا آن نیروی الهی او و اررافیان را در جهت کما مدایت نماید .کما یک انساان "آزاده" باودن
اوست.
با خایرفتن نجا ی که مسیح می بخشد  ،شخص ایماندار اعال می کند کاه در ایان نجاات ساهیم و مبشار آن
است .یعنی قادر است ممچون مسیح او نیز برای زمان و مکان خودش عمر کند .نجاات یاافتن وساط مسایح
مصلوب یعنی رما شدن از خودخوامی و مدایت شدن بوسیله فای الهای (روح القادسم و "شاامد" شادن در
مقابر دوست و دشمن است.
این است "دعو ی" که خدر آسمانی از ما نموده ا ممان احساسا ی که در خسر محبوبش جاری بودند در ماا نیاز
باشند ا در کار نجات سهیم گردیم.
بنابراین دوست جوان و بسیار عزیز  ،انتخاب راه زندگی نه یاک قلیاد از دیهاری اسات و ناه هارفاً بارآوردن
خواسته یک "من" بدون دیهری است!
اگر مثر یک ایماندار بیاندیشی و عمر کنی انتخابی که در زندگی خوامی کرد ناشی از "محبت الهی" و اشااعه
نجات الهی خوامد بود.
موفق باشی!

«امروز چه كار خوبي مي توانم بکنم؟»
صمیم بهیر در روز دست کم یک کار خوب انجا بده

خداوند به وسیله روحت که رامنمای واقعی و در زندگی است

گرچه چندبار  ،یا به عداد بی شمار نباشد.

با و حر خوامد زد.

مر هبح با خداوند حر بزن و از او بپرس:

از خدا بخواه  ،با خدا هحبت کن  ،با خدا راز و نیاز کن

«امروز چه کار خوبی می وانم بکنم؟»

و و منشاء معجزات بسیاری خوامی شد.

او به و خاس می دمد و رامنماییت می کند

ا آخرین روز زنادگیت  ،در روز دسات کام یاک عمار خاوب

چون او در وجود وست.

انجا بده.

و و با درخواست از او  ،او را در خودت زنده می کنی

اگر ما  6میلیارد انسان ساکن بر روی زمین

او ممکن نیست بدون اینکه خواسته شود  ،خود را آشکار سازد.

یک عمر خوب در روز انجا دمند  ،چه سیاره ای خوامد شد!
«رابرت مولر»

چرا عيسي؟؟؟

عیسی به دنیا آمد ا من دوباره متولد شو .
او فقیر شد ا من مالک ثرو ی عظیم گرد .
او بی جا و مکان شد ا من هاحگ بنائی خر شکوه گرد .
او برمنه شد ا من ممیشه بر ن خود لباسی داشته و خوشیده باشم.
او نها و ررد شده  ،رما گشت  ،ا من ممیشه دوستانی داشته باشم.
او اسیر شد ا من آزادی کامر یابم.
او غمهین شد  ،باشد که من سرشار از شادی گرد .
او حقیر و فرو ن شد ا من بلند کرده شو .
او خاد شد ا من بتوانم برای ممیشه فرزند باشم.
او گرسنهی کشید ا من ممیشه غاایی برای خوردن داشته باشم.
او گناه شد ا من امروز عدالت او را با دیهران قسمت کنم.
او مُرد ا من مرگز رعم مرگ ابدی را جربه نکنم.
او خایین خوامد آمد ا من به باال برو .
خداوند این ممه را انجا داد ا امروز خُری فی و عدالت و بخشش او در من نمایان باشد و شریک او در ما
برکات سَماوی باشم.
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