165
ماهنامة كليساي آشوري ـ كلداني كاتوليك تهران

شهریور ماه 4291
سپتامبر 3142

صلیب مقدس  ،تجلی گاه محبت الهی

دوستان گرامی  ،مانند هر سال  ،امسال نیز فیض برگزاری
عید صلیب مقدس به ما عطا داده شد  ،که روز
 41سپتامبر برابر با  32شهریور مصادف خواهد بود .سنت
برگزاری این عید مقدس به قرون اولیه بر میگردد ،
زمانیکه چوب صلیب که بر آن سرور و نجات دهنده ما
عیسی مسیح میخکوب شده بود پیدا شد و با شکوه و
جالل بی نظیر به شهر رم منتقل گردید .این اتفاق در
قرن چهارم میالدی رخ داد .اما هدف اصلی برگزاری
مراسم عید صلیب آشنا شدن با پیام صلیب می باشد ،
پیامیکه راز و سرشت خدا را که محبت است آشکار
می سازد .زیباترین اسمی که کتاب مقدس به خدا نسبت
میدهد «محبت» است  ،محبتی که با مصلوب شدن
مسیح به اوج و کمال خود رسید" .خدا جهانیان را آنقدر
محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هرکه به او ایمان
بیاورد هالک نگردد" (انجیل یوحنا باب  2آیه  )41و
"محبت خدا از این طریق بر ما آشکار گردید که خدا پسر
یگانه خود را به جهان فرستاد تا ما بوسیله او حیات داشته
باشیم" (رساله اول یوحنا باب  1آیه .)9
کلیسای مقدس از دوهزار سال پیش و تا به امروز پیام
مسیح مصلوب شده را به جهانیان اعالم میدارد که عبارت
است از « :عیسای ناصری که به صلیب کشیده شده بود و
مرگ را پذیرفت  ،خدا او را زنده کرد و از عذاب مرگ
رهائی داد  ،زیرا محال بود مرگ بتواند او را در چنگ خود
نگهدارد» (کارهای رسوالن باب  3آیه .)31-33
خوب است که بدانیم  ،در دورانی که رومیان بر فلسطین
حکومت می کردند  ،صلیب وسیله ای بود جهت اعدام

جنایتکاران و مجرمان  .طبق روایت انجیل خداوند ما بین
دو جنایتکار مصلوب شد( .انجیل لوقا باب  32آیه
.)22-23
لیکن پس از اینکه سرور و منجی ما مصلوب شد  ،صلیب
مظهر محبت خدا و وسیله ای جهت نجات و رستگاری
کل بشریت گردید« .محبتی از این بزرگتر نیست که کسی
جان خود را فدای دوستان خود کند» (انجیل یوحنا باب
 41آیه .)42
طبق سنت آیین کلیسا  ،صلیب مقدس به شجره حیات
تشبیه شده و ثمره آن جاودانی و فساد ناپذیر است .
(کتاب پیدایش باب  )2به ما یاد آوری می کند :زمانیکه
آدم از ثمره آن درختی که نمی بایست از آن بخورد ،
خورد باعث مرگ همه انسانها گردید  ،اما درخت عهد
جدید که همان صلیب مقدس می باشد  ،با مرگ مسیح
بر آن فیض نجات و زندگی جاودانی را به همه مردم
بخشید  .پولس رسول که در راز و پیام صلیب تعمق کرد ،
می فرماید« :پس همانطور که یک گناه موجب محکومیت
همه آدمیان شد  ،یک کار کامالً نیک نیز  ،باعث تبرئه و
حیات همه شد و چنانکه بسیاری در نتیجه بی اطاعتی
یک نفر  ،گناهکار گشتند  ،به همان طریق بسیاری هم در
نتیجه اطاعت یک نفر و کامالً نیک محسوب خواهند شد»
(رساله به رومیان باب  1آیه .)49-41
دوستان عزیز  :سعی کنیم تا عید صلیب امسال را فرصتی
باشد برای بذل توجه بیشتر جهت تعمق در راز و پیامی
که در آن نهفته است  .ما مسیحیان عادت داریم روزی
چند بار عالمت صلیب را بکشیم  ،ولی آیا به معنی و

مفهوم این حرکت پی برده ایم ؟ کشیدن عالمت صلیب
باید ما را بیاد آن روزیکه فیض تعمید را دریافت کرده ایم
بیندازد  .فیضی که ما را با عیسی مسیح که بر روی
صلیب مرد و رستاخیز نمود متحد ساخت  .در این باره
پولس رسول می فرماید« :آیا نمی دانید که وقتی که ما
در اتحاد با عیسی مسیح تعمید یافتیم  ،در اتحاد با مرگ
او تعمید یافتیم ؟ پس با تعمید خود با او مدفون شدیم و
در مرگش شریک گشتیم تا همانطوری که مسیح به
وسیله قدرت پر شکوه پدر پس از مرگ زنده شد  ،ما نیز
در زندگی تازه ای بسر ببریم» (رساله به رومیان باب 41
آیه .)1-2
همچنین کشیدن عالمت صلیب باید فکر ما را به این
سخن عیسی هدایت کند که می فرماید« :هر که صلیب
خود را بر ندارد و به دنبال من نیاید الیق من نیست»
(انجیل متی باب  41آیه .)22
برداشتن صلیب طبق انجیل به معنی شاهد بودن مسیح
می باشد  ،نمی توانیم مسیحی واقعی باشیم بدون اینکه
شهادت دهیم  .شاهد مسیح آن کسی است که تنها
آرزویش رساندن مژده حیات بخش انجیل به کسانیکه از
آن محرومند است « .پس رسوالن چون خدا آنان را
شایسته دانسته بود که به خاطر نام عیسی آزار دیدند
شادی کنان از حضور شورا بیرون رفتند و همه روزه در
معبد بزرگ و در خانه ها به تعلیم و اعالم این مژده که
عیسی  ،مسیح موعود است  ،ادامه دادند» (کارهای
رسوالن باب  1آیه . )13-14
مفهوم دیگر برداشتن صلیب این است که  :محبت ؛ انگیزه
اصلی همه کارهای ما باشد .محبتی که بردبار و مهربان
است  ،فروتن و حلیم است  ،رفتار ناشایست ندارد ،
خودخواه نیست  ،خشمگین نمی شود  ،کینه به دل
نمی گیرد  ،شاد و امیدوار است  ،صبور و خوشبین است .
(رجوع شود به رساله اول به قرنتیان باب  42آیه .)2-4
رستاخیز مسیح که پس از مرگش بر روی صلیب اتفاق
افتاد  ،نشانه بارز محبت اوست برای تمام بشریت  .محبت
تنها قدرت مسیح بود جهت پیروزی بر مرگ  ،به همین
دلیل جائیکه محبت است آنجا خدا است و خبری از مرگ
نیست « .ای دوستان من  ،اگر مردم این دنیا از شما

متنفر باشند  ،تعجب نکنید  .ما میدانیم که از مرگ
گذشته و به حیات رسیده ایم  ،چون یکدیگر را دوست
میداریم  .هر که دیگران را دوست ندارد  ،هنوز در قلمرو
مرگ زندگی می کند .هر که از برادر خود متنفر باشد
قاتل است و شما میدانید که هیچ قاتلی دارای حیات
جاودانی نیست  .ما معنی محبت را درک کرده ایم زیرا
مسیح جان خود را در راه ما فدا کرد .پس ما نیز جان خود
را در راه دیگران فدا سازیم» (رساله اول یوحنا باب  2آیه
.)41-42
از روح القدس که  ،به آتش محبت تشبیه شد  ،بخواهیم
تا روز به روز  ،ما را از پیام صلیب مقدس آگاهتر سازد  ،تا
اینکه بتوانیم با پیمودن راه صلیب  ،راه محبت  ،در مرگ
و رستاخیز عیسی  ،نجات دهنده ما  ،شریک باشیم .
آمین

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

یک فرشته برای تو!
یک پیام خاص برای آدمای خاص! این متن را تا آخر بخوان و در آخر خواهی فهمید که داشتن یک فرشته در کناار
چقدر واجبه!
دوفرشته روی زمین آمده بودند و وقتی شب شد به در خانه بسیار زیبایی رسایدند و قداد کردناد شاب را در همان اا
بمان ند .در زدند و صاحب خانه آنان را بداخل خانه دعو کرد .اما در هنگام خواب  ،میهمانانش را به اتاق خواب مهمان
نبرد بلکه آنان را به زیرزمین فرستاد .وقتی دو فرشته بر روی زمین سرد و خالی دراز کشیدند  ،فرشته بزرگتار متوجاه
سوراخی در دیوار شد و آن را پوشاند .وقتی فرشته جوانتر علت کار را جویا شد ،در جوابش گفات کاه هااهر هار چیاز
همیشه گویای حقیقت آن نمی باشد.
شب بعدی فرشتگان برای استراحت به در خانه یک کشاورز فقیر رسیدند .صاحب خانه آنان را با شادی بسیار پذیرفت و
برای اینکه بتوانند شب راحتی بگذرانند  ،اتاق خواب خود و همسرش را در اختیار ایشاان نهااد .هنگاام علاوح صاب ،
فرشتگان  ،با اندوه صاحب خانه مواجه شدند و در حالی که همسرش غرق گریه بود گفت که در خال شاب گذشاته
گاوشان مرده بود؛ آن  ،تنها گاوی بود که داشتند و با شیر آن مایحتاج خود را تأمین می نمودند .فرشتگان برکت خدا را
برای میزبانان مهربانشان علبیدند و خداحافظی کرده به راه خود ادامه دادند.
فرشته جوانتر که بسیار عدبانی بود  ،در عو راه روبه فرشته بزرگتر کرد و گفت :دو شب پیش  ،ما نزد یاک خاانواده
ثروتمند بودیم و تو حتی سوراخ دیوارشان را برایشان تعمیر کردی .اما دیشب با اینکه نزد یک خاانواده فقیار باودیم و
آنقدر هم نسبت به ما محبت کردند  ،تو اجازه دادی که گاو ایشان که تنها سرمایه آنان بود  ،بمیرد .فرشته بزرگتار در
جواب گفت  :ظاهر هر چيز هميشه گویاي حقيقت آن نيست! وقتی ماا پایش آن خاانواده ثروتمناد باودیم ،
متوجه شدم که صاحب خانه مرد خوش دلی نیست .به همین دلیل سوراخی را که در آن عل پنهان کرده بود  ،پوشاندم
تا دیگر نتواند آنها را پیدا کند .و اما دیشب وقتی خواب بودیم متوجه شدم که فرشته مرگ باال سر همسر صاحب خانه
ایستاده ؛ بعد از صحبت زیاد قانع اش کردم که ب ای زن صاحب خانه  ،جان گاو را بگیرد.

ظاهر هر چيز هميشه گویاي حقيقت آن نيست!
بعضی وقتها جریانا زندگی با آرزوهای قلبیمان چندان تقاربی ندارند .اما اگر ایمان داشته باشیم  ،خواهیم فهمید کاه
هر اتفاق دلسرد کننده ای  ،نهایتاً برای ما برکتی الهی را با خود بهمراه دارد .دیروز  ،گذشاته اسات ؛ فاردا  ،یاک راز
است؛ و اما امروز  ،یک هدیه می باشد .بد نیست بدانید کاه در هماه زبانهاا التاین ریشاه کلماه "اماروز" باه معنای
هدیه می باشد.

مگذارید که زمان حا فقط یک زمان گذرا باشد  ،بلکه در آن زندگی کنید و ععم آن را دریابید .یادتان باشد که :
 کسی هست که به تو افتخار می کند. کسی هست که به تو فکر می کند. کسی هست که نگران توست. کسی هست که همه چیزش را با تو تقسیم می کند. کسی هست که می خواهد با تو باشد. کسی هست که خیر ترا می خواهد. کسی هست که کمک تو برایش خیلی مهم است. کسی هست که دست ترا می گیرد. کسی هست که آرزو دارد ترا همیشه موفق ببیند. کسی هست که آرزوی خوشبختی ترا دارد. کسی هست که از پیشرفت تو خیلی خوشحا می شود. کسی هست که می خواهد به تو یک هدیه دهد. کسی هست که تو برایش یک هدیه هستی. کسی هست که ترا همانطور که هستی دوست دارد. کسی هست که ترا تحسین می کند. کسی هست که وقتی به فکر تو می افتد  ،لبخند می زند. کسی هست که آماده است در وقت سختی همیشه در کنار تو باشد.این متن را به کسی که وقتی به فکرش می افتی  ،لبخند می زنی بده تا او هم بفهمد که داشتن یاک فرشاته نگهباان
چقدر شیرینه!
نیایش
نمی توانیم گذشته را تغییر دهیم و تنها باید خاطرات آن را به یاد بسپاریم
و لغزشهای گذشته را تجربه راه خود بسازیم
همینطور نمی توانیم آینده را پیش بینی کنیم.
تنها باید امیدوار باشیم و دعا کنیم تا هر آنچه نیکوست برایمان رقم بخورد.
خدای عزیزم به همه ما کمک کن.

به تو اي دوست جوان ...

بــــدی !!!
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آیا تا بحال راجع به مفهوم بدی فکر کرده اید؟
آیا می دانید که در کجا می توان ریشه های آن را یافت؟
معموالً اثرات بدی ای که از اطرافیانمان به ما وارد می شوود،
می بینیم و هرگز به بدی ای که از ما به دیگوران موی رسود
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نمی اندیشیم یا اصالً قبول نمی کنیم که ما هوم بوه دیگوران
بدی می کنیم.
اما ای دوست عزیز  ،همانطور که در جواب بعضوی تعارفوات
معمول  ،به ما می گویند" :خوبی از خودتان اسوت" بعضوی
اوقات پاسخ درست در برابر سوء تفاهمات ایجاد شده هم این
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است" :بدی از خودم بود!"
توصیه های زیر از زبان یک خواهر روحانی در جهت شناختن
بهتر "خویشتن خویش" در ارتباط با دیگران  ،بیوان شوده
است.
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پذیرفتن خود  ،پی بردن بهه واقعیهت کهه  :مهن کهی
هستم؟ سعی کنم تا خود را با همه خطاها  ،ضعفها و
محدودیتهایم ببینم .برداشتن این قدم ما را یاری می
دهد تا نقابی که بر چهره مان نهادیم بیفتد و توقعات
بی جایمان را کنار بگذاریم.
این حقیقت را قبول کنیم که آنچه باعث رنجش ما از
دیگری مهی گهردد و آنچهه را کهه در دیگهری قبهول
نداریم و باعث نفرت ما شده  ،ناشی از ندیدن و قبول
نکردن همان خطا در شخص خودمان است.
خشونت خود را بشناسیم و با دقت در گفتهار و رفتهار
و طرز عمل از خشونت پرهیز کنیم.
از دورویههی و طههرز فکههری کههه نفههاق و جههدایی ببههار
می آورد و باعث می شود تا شخص مخهال را الزامهاً
بد تصور کنی  ،بپرهیز.
قبول کنیم که تالش در راه تکامل شخصهیت انسهانی
و ایجاد این حس در اطرافیانمان  ،کاریست کهه بایهد
آن را با یاری همدیگر انجهام دههیم .ههیچکس نمهی
تواند در تنهایی و انزوا یک انسانی واقعی شود و ههیچ
احدی هم نمی تواند مدعی شود که توانسته است بهه
تنهایی جماعتی را به "انسان" بودن برساند! ما با هم
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و برای هم "انسان هسهتیم" .در ایهن صهورت معنهی
شکیبایی و بخشش را نسبت به هم خواهیم فهمید.
باید خود را بخشی از آفرینش بدانیم .یعنی باید سهم
خههود را در راه حفههب و بهتههر سههاختن آن در کمههال
محبت اداء کنهیم .بدانیهد کهه عامهل نهابودی جههان
هستی  ،تنهها پیشهرفت جنبهه ههای مخهرب علهم و
تکنولوژی نیست  ،بلکهه سههم عمهده را خودمهان بها
انتشار بدی و نفرت در جماعت ایفا می کنیم.
خدا را حرمت بداریم و ایمان داشته باشهیم کهه او در
همه آفریده هایش حضهور دارد .پهس در ههر انسهانی
محبت و نیکی خدا نهفته اسهت .ههر جامعهه انسهانی
نمایانگر جلوه ای از حضور وی است .در ایهن صهورت
می توان بدون ترس  ،پیش رفت.
برای اینکه هر انسانی به این حقیقهت پهی ببهرد کهه
محبت الهی در وجودش نهفته و باید به ایهن محبهت
اختیار عمل دهد  ،نهایت سعی خهود را بنمهاییم و در
صورت لزوم حاضر باشیم ههر رنجهی را بخهود همهوار
کنیم.
در هر جایی که ایمان به خدا هست  ،بها ایشهان ههم
صدا شده خداوند را بستاییم؛ و در هر جایی که ایمان
به خدا نیست  ،از طریق شههادت بهه عمهل محبهت ،
انسانها را در راه شناخت این ایمان کمک کنیم.

 -41آهسته و با صبر و شکیبایی دانه های کالم خهدا
را نخست در قلهب خودمهان و سهپس در قلهب
دیگران با اعمال محبت آبیاری کنیم تا محبهت
خدا  ،که با خود بخشش و سازگاری به ارمغهان
می آورد  ،در همه انسانها شیوع یابد .زیرا ایمان
داریم کهه خهدا بشهر را از روح خهود بخشهید و
سعادت بشر نزد خدا تأمین می شود.
اولین کالم آفرینش نوین از زبان مسیح رستاخیز کرده چنین
بود :صلح با شما باد! به همین دلیل پولس رسول موی گویود:
مسیح صلح ما است! ...و انجیل اعالم موی دارد :خوشوابحال
صلح دهندگان!
اما دوستان عزیز  ،صولح را بایود بنوا کورد! نخسوت وجوود
خودمان و بعد می توان آن را به اطراف نیز انتقال داد .اینانند
پیروان راستین مسیح رستاخیز کرده  ،زیرا کوه وارد خلقوت
نوین گشته اند.

به راستي چه اتفاقي مي افتاد؟
به راستی چه اتفاقی می افتاد اگر خدا هم مثل ما رفتار می کرد؟
چی می شد اگر  ...؟
خدا برای برکت دادن ما در امروز وقتی نداشت چونکه ما دیروز وقتی برای تشکر کردن از او نداشتیم؟
چی می شد اگر ...؟
خدا تدمیم بگیره که از فردا دیگه ما را هدایت نکنه چونکه ما امروز از او پیروی نکردیم؟
چی می شد اگر ...؟
خدا امروز با ما قدم نمی زد چون ما متوجه نبودیم که امروز روزیست که او خلق کرده؟
چی می شد اگر ...؟
ما هرگز از این به بعد شکوفه زدن یک گل را نمی دیدیم چونکه آخرین باریکه خدا باران را فرستاد ما شاروح کاردیم باه غرغار
کردن؟
چی می شد اگر ...؟
خ دا از این به بعد از محبت کردن و توجه به ما دست بکشه چونکه ما دیگران را محبت نکردیم و به آنها اهمیتی ندادیم؟
چی می شد اگر ...؟
خدا همین فردا ان یل را از در دسترس ما دور می کرد چونکه ما امروز آنرا نخواندیم؟
چی می شد اگر ...؟
خدا پیغامش را ور می داشت چونکه ما به پیغام آورش گوش ندادیم؟
چی می شد اگر ...؟
خدا به همان نحوی که ما زندگیمان را به او تقدیم می کنیم نیازهایمان را برآورده می کرد؟
چی می شد اگر ...؟
خدا فرزند محبوبش را نمی فرستاد چونکه می خواست ما برای پرداخت بهای گناه حاضر شویم؟
چی می شد اگر ...؟
خدا همانطوری که ما به خواندگیمان برای خدمت پاسخ می دهیم جواب دعاهایمان را می داد؟
چی می شد اگر ...؟
درهای کلیسا بسته می شد چونکه ما درهای قلبمان را باز نکردیم؟
چی می شد اگر ...؟
خدا امروز ما را نشنود چونکه ما دیروز به او گوش ندادیم؟

پيام نوجوانان ...

« چرا پر كاهي را كه در چشم برادرت هست ميبيني
ولي در فكر چوب بزرگي
كه در چشم خود داري نيستي؟ » (انجيل متي )3 :7
وقتي واقعاً بد هستيم ،عيسي با اين كلمات با ما

دس براي ايناه خدا ما را ببخشد ،بايد اول با

صحبت ميكند .بعضي وقتها از ديگران انتظار

ا رافيانمان در دو تي و خشتي باشيم.

كارهايي داريم كه خودمان حاضر نيستيم انجام دهيم.
در زمان عيسي عدهاي كه فريسي ناميده ميشدند از

چطور ميتوانيم به برقراري صلح و آشتي

مردم ديگر شديداً انتقاد ميكردند چون مثل خودشان

كمك كنيم؟

دينداري نميكردند .عيسي به ايشان ميگويد كه چه
فايده دارد به دعا بنشينيد ولي نسبت به ديگران
بيتوجهي كنيد.
وقتي عيسي عيب كسيي را مريرم ميكنيد بيراي ايين
نيست كه او را ناراحت كند .عيسيي اينايار را ميكنيد
براي ايناه هر كدام از ما بيا توجيه بيه يرز رفتيار
نسبت به ديگران ،بتوانيد راه بهتير زنيدگي كيردن بيا
ا رافيييانر را ديييدا كنييد .عيسييي خناييه را خوا ييت و
گفت ،اول خود

انجام داد.

خيلي خ ان ا ت كه ديگران را راضي كنيم تا
اشتباهاتشان را ببينند حتي بپذيرند .و اين كار بايد
فقط براي كمك كردن باشد .بنابراين بايد قبول كنيم
كه براي كمك به شخص ما هم ،ديگران عيب ما را
بگويند و ما هم بپذيريم.
اما قبل از خناه در انتقاد از ديگران عجله كنيم ،بهتر
ا ت گاهي از خودمان ئوال كنيم :چرور ميتوانم
ايرادات خودم را روشنتر ببينم؟ عيسي به ما خموخت
كه هر كس دعا ميكند بايد فروتني بيشتري نشان
دهد و با محبت بيشتري به ا رافيانر نگاه كند زيرا
هر يك از ما گناه كاريم و نياز به بخشر خدا داريم.

وقتي بجاي انتقاد كردن و بد گفتن ،عي ميكنيم
عادات و اخالق زيباي ياديگر را كشف كنيم...
وقتي دنبال دعوا كردن نيستيم و عي ميكنيم تا از
يك بزرگتر براي حل و رفع

وء تفاهم كمك

بگيريم...
وقتي راضي نيستيم كوچاترين بيعدالتي بشود حتي
اگر به نفع ما باشد...
وقتي بجاي داد و بيداد كردن ،راضي ميشويم با
شخصي كه رز فار

با ما فرق ميكند ،صحبت

كنيم و به حرفهاي او هم گو

دهيم.

وقتي با ديگران خنرور رفتار ميكنيم كه ميخواهيم
ديگران با ما رفتار كنند.

اخبار و تقویم کلیسایی
 یکشنبه  21شهریور  3 =69سپتامبر  ،1122یکشبنه هفتم تابستان.عهد عتيق :اشعياء فصل  31آیه 21-2
رساله  :اول تسالونيکيان فصل  1آیه  21الي آخر باب
انجيل  :لوقا فصل  21آیه 21-2
 جمعه  22شهریور  1 =69سپتامبر  ، 1122عيد تولد حضرت مریمیکشنبه  26شهریور  21 =69سپتامبر  ،1122یکشنبه اول اليا.عهد عتيق :اشعياء فصل  32آیه 6-2
رساله :دوم تسالونيکيان فصل  2آیه  2الي آخر باب
انجيل :لوقا فصل  21آیه  31الي فصل  26آیه 21-2

 پنجشنبه  13شهریور  21 =69سپتامبر  ،1122عيد صليب مقدس  ،مراسم این عيـد رو جمعـه  11شـهریور 21 =69سپتامبر  ،1122ساعت  21صبح در كليساي حضرت یوسف برگزار مي گردد.
عهد عتيق :اعمال رسوالن فصل  1آیه 39-21
رساله :اول قرنتيان فصل  2آیه  21الي آخر باب
انجيل :لوقا فصل  11آیه 31-23
یکشنبه  19شهریور  22 =69سپتامبر  ،1122یکشنبه دوم اليا.عهد عتيق :اشعياء فصل  31آیه  21الي 19
رساله :دوم تسالونيکيان فصل  1آیه  2الي  21الي فصل  3آیه  2الي 21
انجيل :متي فصل  23آیه  2الي 13
یکشنبه  1مهر  11 =69سپتامبر  ،1122یکشنبه سوم ایليا.عهد عتيق :اشعياء نبي فصل  31آیه  2الي فصل  33آیه 9
رساله :فيليپيان فصل  2آیه  21الي 11
انجيل :متي فصل  23آیه  11الي 13

شکیبایی و صبر بهره فراوان دارد و عدم آن مانع رسیدن به قدرت وتمرکز حواس و پیروزی است.
اگر انسان قدرت پیروز شدن بر نفس خویش را داشته باشد قدرت انجام کارهای بزرگ را نیز دارد.
عمل هر فردی نمایانگر اندیشه اوست ،
خوش بینی و ایمان داشتن به هدف ما را به موفقیت راهنمایی می کند( .استاد لی)

