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دعا کردن طبق انجیل مقدس

دوستان گرامی  ،با مطالعه باب چهارم انجیل یوحنا به این
آیه بر می خوریم  ،عیسی در جواب زن سامری که به وی
گفته بود " :پدران ما در روی این کوه عبادت میکردند اما
شما یهودیان می گوئید باید خدا را در اورشلیم عبادت
کنید .فرمود  :زمانی میاید و این زمان هم اکنون شروع
شده است که پرستندگان حقیقی  ،پدر را با روح و راستی
عبادت خواهند کرد زیرا پدر طالب این گونه پرستندگان
می باشد" (انجیل یوحنا باب  4آیه .)23
پاسخ عیسی جوهر و اصالت دعای مسیحی را بیان
می کند .سعی کنیم با کمک روح القدس معنی دعا در
روح و راستی را بهتر و عمیقتر درک نمائیم  .طبق کتاب
مقدس  ،اصطالح «دعا کردن در روح» به آن دعا اطالق
می شود که از روح القدس نشأت می گیرد و هدفش
ایجاد یک رابطه بسیار محکم و صمیمی با خدای زنده
جهت کشف عمیقتر راز او می باشد .ما مسیحیان باور
داریم که از روزی که تعمید یافته ایم  ،خدا روح خود را
بر ما افاضه نمود و در قلب ما ساکن گشت و ما را بعنوان
فرزندان عزیز خویش پذیرفت  ،تا اینکه بتوانیم با کمال
اطمینان و شادی او را «پدر» صدا کنیم  .با فیض تعمید
فرزندان خدا شده ایم " .زیرا ایمان باعث شد که همه شما
در اتحاد با عیسی مسیح فرزندان خدا باشید" (رساله به
غالطیان باب  3آیه .)27
یکی از ثمرات دعا در روح آگاه ساختن ما از گناه
می باشد  ،گناهیکه ما را از خدا دور می کند و زندگی
مسیحی ما را تضعیف می نماید تا اینکه نتوانیم شاهدان
مسیح زنده باشیم  .باید با کمال فروتنی اعتراف کنیم که

گناهکاریم و در وسوسه های گوناگون سقوط می کنیم :
وسوسه های تکبر  ،خود خواهی  ،قدرت طلبی  ،لذت
جوئی  ،پول پرستی  ،غیبت کردن  ،حس انتقام گرفتن و
نبخشیدن  .همه ما مرتکب چنین گناهانی می شویم و
تنها با قدرت دعا است که توسط روح القدس انجام
می شود می توانیم پاک و مقدس شویم  .در ضمن
مقدسین کلیسا که برای آنها احترام قائل هستیم ،
اشخاصی مثل ما گناهکار و دارای ضعف بودند  ،اما توسط
دعا کردن با خلوص نیت و ایمان عمیق توانستند زندگی
خود را تغییر دهند و به درجه رفیع قداست نائل شوند.
این فیض گرانبها برای ما نیز عطا شده تا اسیر گناه نشویم
و در آزادی که عیسی مسیح به ما عطا نمود زندگی کنیم.
عیسی گفت " :یقیین بدانید که هر کسیکه گناه می کند
برده گناه است  .و برده همیشه در میان اهل خانه
نمی ماند ولی پسر همیشه می ماند .پس اگر پسر  ،شما را
آزاد سازد واقعاً آزاد خواهید بود" (انجیل یوحنا باب  8آیه
.)36-34
دعائیکه در روح و راستی انجام می شود  ،باید میوه هایش
در زندگی ما قابل رؤیت شود .متأسفانه یکی از نکات
ضعف دعای ما جدا بودنش از زندگی روزمره ما می باشد.
گاهی دعا کردن را بعنوان یک وظیفه می دانیم  ،به
محض اینکه آنرا انجام داده ایم  ،فکر می کنیم دیگر
هیچگونه ارتباطی با دیگر کارهائیکه در طول روز انجام

میدهیم ندارد .چنین برداشتی از دعا کامالً اشتباه و ناقص

شما باید به چیزهای آسمانی  ،جایی که مسیح در آنجا در

است  .دعا در روح و راستی باید هر کاری که در طول روز

دست راست خدا نشسته است دل ببندید  ،درباره آنچه در

انجام می دهیم به یک شهادت سئوال بر انگیز منجر شود.

عالم باالست بیندیشید  ،نه به آنچه بر روی زمین است .

زندگی آنکسیکه از ته دل و با عشق و عالقه دعا کند مردم

زیرا شما مرده اید و زندگی شما اکنون با مسیح در خدا

را به جستجو وادار می کند  ،آنها درباره شناخت راز و رمز

پنهان است  .وقتی مسیح که زندگی ماست ظهور کند ،

چنین رفتاری پرسش می کنند.

شما نیز با او در شکوه و جالل ظهور خواهید کرد" (رساله

دوستان عزیز خداوند ما عیسی مسیح وقت زیادی را برای

کولسیان باب  3آیه .)4-1

دعا اختصاص میداد .انجیل مقدس می فرماید  :او کل

از روح القدس  ،معلم و مربی دعای مسیحی  ،بخواهیم تا

شب را در دعا و نیایش می گذرانید  ،صبح زود بلند

اینکه روز به روز دعا کردن در روح و راستی را یاد بگیریم،

می شد تا دعا بخواند  ،قبل از آغاز رسالت تبشیری اش

و از این راه بتوانیم خدا را جالل داده و مژده ملکوت او را

چهل شبانه روز در بیابان روزه گرفت و دعا برگزار کرد ،

به همه ملتها برسانیم  .آمین

قبل از مرگش بر روی صلیب مقدس دعا خواند .دعای
عیسی نشانگر اطمینان کامل او به پدر مقدسش بود .او
آماده بود تا اینکه طبق خواسته پدر آسمانی اش زندگی
نماید  ،به همین دلیل ایشان کمترین شکی و تردیدی
نداشت به اینکه پس از مرگ رستاخیز خواهد نمود" .آنگاه
عیسی به تعلیم شاگردان پرداخت و گفت  :الزم است پسر
انسان متحمل رنجهای زیادی شده و بوسیله رهبران و
سران کاهنان و علما طرد و کشته شود و پس از سه روز
زنده گردد" (انجیل مرقس باب  8آیه .)31
چون دعا برای نجات دهنده ما عیسی مسیح از یک
اهمیت خاصی برخوردار بود  ،به همین دلیل به ما
شاگردان او توصیه می کند که همیشه دعا کنیم و هرگز
دلسرد نشویم ( .انجیل لوقا باب  18آیه  .)1همیشه دعا
کردن بدین معنی نیست که شب و روز در کلیسا باشیم ،
بلکه به معنی زندگی کردن طبق تعالیم انجیل مقدس
می باشد .دعای برخاسته از دل که در روح و راستی انجام
می گیرد ما را از قید و بندهای این دنیای فانی و زود گذر
آزاد می سازد  ،تا اینکه با امید و شادی منتظر ظهور
باشکوه خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح باشیم .
"مگر شما با مسیح زنده نشده اید ؟ پس در اینصورت

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

پیام نوجوانان

مریم به دعوت خدا جواب "بله" می دهد
مریم مثل هر دختر دیگر در آن زماان  ،انتااار داشات یاک
زندگی ساده و آرامی داشاته باشاد .او ناام دی بناام یوسا
داشت و قرار بود که با هم ازدواج کنند .اما خدا از او خواست
تا مادر عیسی گردد.
خیلی دورتر از اورشلیم در یک دهکده کوچک بنام ناصاره ،
دختری بنام مریم همراه با خانواده اش زندگی می کرد  ،کاه
ب ودی همسر یوس

نجار می شد .اما قبل از مراسم ازدواج ،

روزی خدا فرشته جبرائیل را ن د مریم فرستاد .فرشاته وارد
شده و به مریم گفت« :شادمان باش  ،مریم! تو از خدا برکتی
یافتی و خدا با تو است»
مریم ترسید و معنی این سالم را نفهمید .فرشته گفت« :نترس! ای مریم تو از برکت خدا پر شاده ای .مان
به تو این خبر خوش را می دهم که صاحب فرزند خواهی شد و نام او را عیسی خواهی گذاشات .او با ر
خواهد بود و او را پسر خدا خواهند خواند .او بارای همیشاه قاوم خادا را رهباری خواهاد کارد» .ماریم از
فرشته پرسید« :این چگونه ممکن است چون من هنوز ازدواج نکرده ام؟» فرشته جواب داد« :روح القادس
خدا بر تو خواهد آمد .به همین خاطر این کودک پسر خدا خوانده خواهد شد».
مریم خود را به خدا می سپارد.
فرشته ادامه داد و گفت « :خاله تو الی ابت که نازا بود  ،در سن پیری خدا دعایش را شنید و حاال در انتااار
کودکی است .زیرا برای خدا چی ی غیر ممکن نیست».
مریم به سخنان خدا اطمینان کرد و گفت« :من کنی خدا هستم  ،هر چه خدا برای من مای خواهاد  ،هماان
بشود» .و فرشته از ن د او رفت.

دعا :ای خداوند عیسی  ،من پول زیادی ندارم  ،ولی دلم می خواهد برای
عید میالد تو برای هر کدام از کسانی که دوستشان دارم یک هدیه بدهم .
ای عیسی  ،تو می دانی که در قلب من یک گنجینه ای از محبت هست!
کمکم کن تا هدیه من به دیگران محبت واقعی من به ایشان باشد .آمین

عید میالد در جهانی پر خشونت
عید میالد عید صلح اللالم ا تاللن نکه فلش گانل ه
نوپه ه رت گف کد« :خدت رت در باتاین آاللاه اه اللالو بلا
زمین در بین مادم کش مورد پسکد خدتیکد صلح اللالم ا
بهد!» تمه مدتاهالن کش الاه گعحا مه رت الکگ خشو ن گات
گاگ ش تالن .در نکین ناتیطا آیه درالن تالن کش نشم بلش
ر ج درد هاکوع ببکدیم غاق در با همش ریزی خاید هدتیه
میااه یاهی عید بهنیم؟ میالد مسلی ملیالد هالدردی
بخشش وعد ال ا تالن ؛ اا توت خودخوتهه لش بلاتی
خویش ن زیسن .تگا تین عید رت نکین باگزتر ککیم کش :
 بش گفا باتدر خوتها مح هج خود بهنیم به گاز دت ت جیل میالد رت بخوت یم مفالوم آ رتبه هم دریهبیم بخصوص آ چش کش گانل ش در تیلن
نب پا باکن ما گوید :االید!
 تیکفش خدت خدتی صح آرتملش تاللن بلاتیباقاتری آ با صحیب اله دتد.
 یهد ب یایم باتال ا باتی باقاتری صح الالم ادر خه ش هه الاه اه دعه ککیم.
در تین صورت بلهخخا ز لدگیاه هاههکلگ بله تیاه اله
خوتهد بود صهدق خوتهیم زیسن.

به تو ای دوست جوان .............
داستان زندگی ما ...
روزی جوانی از حکیمی پیر و دنیادیده خواست که واسش یه درس بیاد موندی بده  .حکیم از جوان خواست ظرف
نمک رو بیاره پیشش  ،بعد یه مشت از اون نمک رو داخل لیوان نیمه پری ریخت و از او خواست اون آب رو سر بکشه .
جوان فقط تونست یه جرعه کوچک از آب داخل لیوان رو بخوره  ،اونم بزحمت .

حکیم پرسید  " :مزه اش چطور بود ؟ "

جوان پاسخ داد  " :بد جوری شور و تنده  ،اصال نمیشه خوردش "

حکیم از جوان خواست ظرف نمک رو برداره و اونو همراهی کنه  .رفتند تا رسیدن کنار دریاچه  .حکیم از او خواست تا
نمکها رو داخل دریاچه بریزه  ،بعد یه لیوان آب از دریاچه برداشت و داد دست جوان و ازش خواست اونو بنوشه .
جوان براحتی تمام آب داخل لیوان رو سر کشید .

حکیم اینبارهم از او مزه آب داخل لیوان رو پرسید .جوان پاسخ داد  " :کامال معمولی بود " .

حکیم گفت  " :رنجها و سختیهائی که انسان در طول زندگی با آنها روبرو میشه همچون یه مشت نمکه و اما این روح و
قدرت پذیرش انسانه که هر چه بزرگتر و وسیعتر بشه  ،میتونه بار اون همه رنج و اندوه رو براحتی تحمل کنه  ،بنابراین
سعی کن یه دریا باشی تا یه لیوان آب " .

طول زندگی خیلی کوتاهتر از عمقشه

ایستاده و دست به دعاا برداشاته بودناد .در آنجاا فرشاته

"سوبارا" یعنی چه؟

خداوند به او ظاهر شد و در سمت راست چهارپایاه بخاور
ایستاد .زکریا از دیدن این مناره تکانی خاورد و ترساید.

کلمه ایست آرامی به معنی مژده

اما فرشاته باه او گفات« :ای زکریاا  ،نتارس .دعاهاای تاو

"سااوبارا" شااامل  24روز قباال از عیااد ماایالد

مستجاب شد و همسرت الی ابت برای تاو پساری خواهاد

می شاود .زیارا در ایان ایاام باه ماژده فرشاته
جبرائیل به زکریا درباره میالد یوحنا و به مژده
فرشته جبرائیل به مریم مقادس دربااره مایالد

زائید و او را یحیی خواهی نامید .شادی و سرور نصیب تاو
خواهد بود و بسیاری از تولد او شادمان خواهند شد .زیارا

عیسی مسای پرداختاه و باه راز ایان دو مایالد

او در نار خداوند ب ر

میاندیشیم.

باده لب نخواهد زد .از همان ابتادای تولاد از روح القادس

ایام سوبارا برای ن دیک تر شدن باه راز مایالد

پر خواهد بود و بسیاری از بنی اسرائیل را بسوی خداوند ،

عیساای مساای تعیااین شااده اناادو زیاارا او پساار
خداست که برای نجات انسان هاا  ،یکای از ماا
شد و برای ما مُرد و رستاخی کرد.

خواهد بود و هرگ باه شاراب و

خدای آنان باز خواهاد گردانیاد .باا روح و قادرت الیااس
مانند پیشاهنگی در حضور خدا قدم خواهد زد تا پادران و

با هام در راز ماژده فرشاته باه زکریاا و مایالد

فرزندان را آشتی دهد و سرکشان را به راه نیکاان آورد و

فرزندش یوحنا بیاندیشیم.

مردمانی مستعد برای خداوند آمااده ساازد( ».انجیال لوقاا

یوحنااا بعاادها بااه "تعمیااد دهنااده" معاارو

) )17-9/1

می شود زیرا مأموریت او از جانب خدا دعاوت
مردم باه توباه از گناهانشاان باود تاا ایشاان را
باارای شااناختن مساای خداونااد و ایمااان بااه او
آماااده گردانااد  ،بنااابراین تعمیاادی کااه یوحنااا
می داد به نشانه توبه از گناه بود.
(بر طبق رسوم کاهنان قرعه به نام زکریای کااهن اصاابت
کاارد کااه بااه اناادرون مقاادس معبااد وارد شااود و بخااور
بسوزاند .در وقت سوزاندن بخور  ،تمام جماعت در بیرون

ده سئوالی که خدا در "آن روز" از تو نخواهد کرد

 -1خدا از تو نخواهد پرسید :مارک ماشین تو چه بود؟
بلکه از تو خواهد پرسید چند نفر را کمک و سوار کردی.
 -2خدا از تو نخواهد پرسید :خانه تو چقدر بزرگ بود؟
بلکه از تو خواهد پرسید از چه کسانی در خانه ات پذیرایی کردی.
 -3خدا از تو نخواهد پرسید :در کمد لباس چقدر لباس داشتی؟
بلکه خواهد پرسید چند نفر را پوشاندی.
 -4خدا از تو نخواهد پرسید :چقدر حقوق میگرفتی؟
بلکه خواهد پرسید چطور به این درآمد رسیدی.
 -5خدا از تو نخواهد پرسید :مقام تو چه بود؟
بلکه از تو خواهد پرسید چطور برحسب وجدانت کار کردی.
 -6خدا از تو نخواهد پرسید :چند تا دوست داشتی؟
بلکه از تو خواهد پرسید که برای چند نفر دوست واقعی بودی.
 -7خدا از تو نخواهد پرسید :تو چه محلی زندگی می کردی؟
بلکه خواهد پرسید که رفتار تو با همسایه گان چگونه بود.
 -8خدا از تو نخواهد پرسید :سفیدپوست بودی یا رنگ دیگری داشتی؟
بلکه از تو خواهد پرسید چگونه انسانیت کردی.
 -9خدا از تو نخواهد پرسید :از کی دیندار شدی؟
بلکه وقتی نزدیک در بهشت برسی خودش به استقبالت خواهد آمد.
 -10خدا از تو نخواهد پرسید :چند نفر را به دین دعوت کردی؟
بلکه برای خدا نیت تو در اعمالت کافی است.
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