566
ماهنامة كليساي آشوري ـ كلداني كاتوليك تهران

بهمن ماه 1396
فوریه 2018

روزه پنجاهه  ،زمان تعمق در فیض راز تعمید

دوستان گرامی  ،امسال نیز خود را آماده کنیم برای روزه

کس به تالش خود شایسته دریافت آن نمی باشد و نشانه

بزرگ که هفت هفته ادامه دارد و ما را بسوی برگزاری

بارز محبت خدا برای ماست  .پولس رسول امتها در رساله

زیباترین و بزرگترین عید ما مسیحیان سوق میدهد ،

به فیلیپیان به تحولی که فیض تعمید در تعمید شده

یعنی عید فصح که به یادبود و گرامی داشتن رنج  ،مرگ

ایجاد می کند و به هدف آن اشاره می کند" :تا او را

و رستاخیز نجات دهنده ما عیسی مسیح هر سال جشن

(مسیح) و قوت قیامت وی را و شراکت در رنجهای وی

می گیریم  .بهترین پیام ایام روزه آگاه ساختن ما از

بشناسم و با مرگ او مشابه گردم  ،مگر به هر وجه به

مسئولیتی که راز تعمید به ما محول کرد می باشد  .ما

قیامت از مردگان برسم" (فیلیپیان باب  3آیه .)11-10

معتقدیم که روز تعمیدمان حیات نوین در مسیح به ما

طبق این آیات تعمید آئینی نیست که فقط به گذشته

انتقال یافت  ،از آن روز با او متحد و یکی شده ایم .

مرتبط باشد  ،بلکه مالقاتی است با مسیح و آغاز زندگی

خداوند ما عیسی مسیح تعمید را به تولد نو تشبیه

نوینی با او می باشد که به کل موجودیت شخص تعمید

می کند  ،در پاسخ به نیقودیموس فریسی فرمود " :یقین

شده را شکل می بخشد و حیات الهی را از هم اکنون به او

بدان تا شخص از نو تولد نیابد نمی تواند پادشاهی خدا را

منتقل می کند .فیض تعمید به دانه ای میشود تشبیه

ببیند" (انجیل یوحنا باب  3آیه .)3

کرد که در قلب تعمید یافته کاشته شده و به رشد و نمو

لیکن طبق دیدگاه پولس رسول فیض تعمید ما را در

نیاز دارد تا اینکه بارور و مثمر ثمر شود  ،این رشد و نمو

مرگ و رستاخیز مسیح شریک می سازد" .آیا نمی دانید

در طول زندگی زمینی باید ادامه داشته باشد تا اینکه به

که وقتی ما در اتحاد با مسیح عیسی تعمید یافتیم  ،در

مقصد نهائی اش که همان رسیدن به خداست نائل گردد.

اتحاد با مرگ او تعمید یافتیم ؟ پس با تعمید خود با او

طبق یک سنت دیرینه کلیسا  ،پیوندی خاص راز تعمید را

مدفون شدیم و در مرگش شریک گشتیم تا همانطوری

با روزه پنجاهه مرتبط می سازد .از قرون اولیه کلیسای

که مسیح به وسیله قدرت پر شکوه پدر پس از مرگ زنده

مقدس همواره آئین شب رستاخیز مسیح را با برگزاری

شد ما نیز در زندگی تازه ای بسر بریم" (رساله به رومیان

مراسم تعمید برای تعمید جویان آغاز می کرد  ،چون با

باب  6آیه .)4-3

دریافتن فیض تعمید مقدس انسان نسبت به گناه

رسم دیرینه تعمید کودکان نمایانگر این حقیقت است که

می میرد و در حیات نوین مسیح که مرد و رستاخیز نمود

فیض تعمید عطیه ای است رایگان از طرف خدا  ،هیچ

شریک می گردد.

دوستان عزیز  :در طول ایام روزه به روح القدس اجازه

مسیح با تکیه کردن بر کالم خدا به وسوسه کننده غلبه

دهیم تا اینکه ما را از فیض عظیم محبت وصف ناپذیر

کرد  .ما نیز سعی کنیم تا در طول این ایام پر فیض و

خدا که با دریافتن راز تعمید مقدس نصیب ما گشت آگاه

نعمت از کالم خدا استفاده کرده تا قلب خود را از هرگونه

سازد  ،ما به تنهائی از درک این عطیه بسیار ارزشمند و

گناه و بدی پاک و طاهر سازیم  .بیاد آوریم که روزه ایکه

گرانبها عاجزیم  ,همچنین این عطیه باید همواره در

پسندیده خدای ما می باشد پرهیز و دور شدن از گناه

یکایک ما شعله ور و نوربخش گردد .مسیح می فرماید:

است و نه فقط راضی بودن یا نخوردن برخی از مواد غذائی

"شما نور جهان هستید  ،نور شما باید در برابر مردم بتابد

 ،چون هر چیزیکه از خارج وارد وجود انسان میشود نمی

تا کارهای نیک شما را ببینند و پدر آسمانی شما را

تواند او را ناپاک سازد  ،بلکه آنچه که از درون انسان صادر

ستایش نمایند" (انجیل متی باب  5آیه  14و .)16

می شود می تواند او را ناپاک سازد( .رجوع شود به انجیل

اما تا اینکه بتوانیم نور جان باشیم و از ظلمت و تاریکی

مرقس باب  7آیه .)23-14

گناه دور بمانیم به یک توبه حقیقی و عمیق نیاز مبرم
داریم  .در این مسیر روزه که ما را جهت برگزاری جشن

برای همه شما دوستان عزیز روزه ای پر از فیض و

رستاخیز مسیح که شادی آورترین و مهمترین جشن کل

برکات خدا خواستارم .

سال عبادی ما است آماده می سازد  ،از کالم خدای زنده
استفاده نموده تا توسط او فیض توبه را دریافت کنیم  .با
ورق زدن کتاب مقدس انجیل با صفحاتی بسیار زیبا و
دلگرم کننده را که محبت و مهربانی خداوند ما عیسی
مسیح نسبت به گناهکاران و خطاکاران ابراز می نماید
برخورد می کنیم  .بدون اغراق میشود گفت که این
صفحات امیدوارترین و پر فیض ترین پیام عیسی به کل
مردم جهان میرسانند .از وقتیکه انسان در گناه سقوط
کرد و مرگ بر او تسلط یافت خدا وعده آزاد ساختن او از
مرگ و گناه عطا نمود و این وعده توسط مرگ و رستاخیز
عیسی مسیح تحقق پیدا کرد .پولس رسول می فرماید:
"پس همانطوری که گناه بوسیله مرگ انسان را تحت
فرمان خود آورد  ،فیض خدا نیز بوسیله نیکی مطلق
فرمانروائی می کند و ما را بوسیله خداوند ما عیسی مسیح
به حیات جاودان هدایت میکند" (رساله به رومیان باب 5
آیه .)21
متن انجیل اولین یکشنبه زمان روزه پنجاهه (متی باب 4
آیه  )10-1به ما یاد آوری میکند چگونه خداوند ما عیسی

خدمتگزار شما
رمزی گرمو
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متني از كتاب اشعياء نبي باب  58آیه 12-5

روزه واقعی
 5وقتی شما روزه می گیرید  ،بدن خود را رنجور و سرهای خود را مثل پره های علف صحرا در برابر
باد  ،خَم می کنید  ،و بستر خود را بر پالس و خاکستر می گسترانید .آیا این است آنچه را که شمما
روزه می نامید؟ آیا فکر می کنید من از این نوع روزه خشنودم؟
 « 6روزه ای که من می پسندم این است :زنجیرهای ستمکاری و یوغهای بی عدالتی را بگسلید  ،و
بگذارید ستمدیدگان آزاد شوند 7 .گرسنگ ان را در غذای خود سهیم کنید  ،و در خانه های خود را به
روی فقیران و بی خانمانان باز کنید .به کسانی که چیزی برای پوشیدن ندارند  ،لبماس بدهیمد و از
کمک کردن به اقوام خود دریغ نکنید».
 « 8در آن صورت  ،رحمت من مثل خورشید صبحگاهی بر تو خواهد درخشید  ،و زخمهمای تمو زود
شفا خواهند یافت .من همیشه با تو خواهم بود و تو را نجات خواهم داد  ،و حضور من تمو را از همر
جهت حمایت خواهد کرد 9 .وقتی دعا کنید به شما پاسخ خواهم داد  ،و وقتی مرا بخوانید بمه شمما
جواب می دهم.
اگر به ستمگری  ،رفتار ناشایست و گفتار زشت خود خاتمه دهید ؛  10و اگر گرسنگان را سیر کنید ،
و نیاز محتاجان را برآورید  ،آنگاه تیره گی های اطراف شما  ،به روشنایی نیمروز مبدل خواهمد شمد
 11در آن صورت همیشه شما را در مکانهای خشک هدایت می کنم و شما را با چیزهای نیکو سمیر
خواهم کرد .من شما را قوی و سالم نگاه خواهم داشت و شما مثل باغی خواهید بود که آب فراوان
دارد  ،و مثل چشمه ای که هیچ وقت خشک نخواهد شد 12 .قوم تو در هممان جمایی کمه از قمدیم
ویران شده بود ،بر روی بنیادهای قدیمی  ،بنایی نو خواهد ساخت .مردم از تو به عنوان کسمی یماد
خواهند کرد که دیوارهای شهر را دوباره ساخت و خانه های ویران را بازسازی کرد».

حقیقت
زاهدی کنار رودخانه نشسته بود و در حال تفکر بود .جوانی به او نزدیک شد و گفت« :ای زاهد  ،من می خواهم شاگرد
و مرید تو شوم» زاهد رو به جوان کرد و گفت« :چرا؟» جوان پاسخ داد« :چون ممی خمواهم حقیقمت را بیمابم» زاهمد
ناگهان پرید  ،گردن جوان را گرفت  ،او را به طرف رودخانه کشاند و سرش را زیر آب برد.
جوان باال و پایین می پرید و تقال می کرد تا از زیر آب بیرون بیاید  ،ولی زاهد سرش را محکم زیر آب نگه داشته بود.
عاقب ت زاهد سر جوان را رها کرد و او را که نفس نفس می زد کمک کرد تا به ساحل برسد .وقتی آرام شمد  ،زاهمد از
جوان پرسید« :به من بگو  ،وقتی زیر آب بودی چه چیزی را بیش از هر چیز دیگری طلب می کردی؟»
جوان با تعجب گفت« :هوا!»
پس زاهد گفت« :خیلی خوب  ،اکنون بمه خانمه ات برگمرد و همر وقمت حقیقمت را بمه هممان انمدازه ای کمه هموا را
می خواستی  ،طلب کردی ؛ پیش من بیا»

برادران ایلعازر
« مرد ثروتمندی بود که همیشه لباسی ارغوانی و از کتان لطیف می پوشید و با خوشگذرانی فرراوان زنرد ی مری
کرد .در جلوی در خانه او دای زخم آلودی به نام ایلعازر خوابیده بود که آرزو می داشت با ریزه های سفره آن
ثروتمند شکم خود را پر کند .حتی سرگاا مری آمدنرد و زخرم هرای او را میلی.ریدند .یرن روز آن ف یرر مررد و
فرشتگان او را به آغوش ابراهیم بردند .آن ثروتمند هم مرد و به خاک سپرده شرد .او کره در دنیرای مرد ران در
عذاب بود نگاهی به باال کرد و از دور  ،ابراهیم را با ایلعازر که در کنار او بود دید .فریاد زد «ای پدر من ابراهیم
 ،به من رحم کن .ایلعازر را بفرست تا سر انگشتش را به آب بزند و زبان مرا خنن کنرد ورون مرن در ایرن آترش
عذاب می کشم» .اما ابراهیم فت« :فرزندم  ،به خاطر بیاور که وقتی زنده بودی همه ویزهای خوب نصیب تو و
همه بدیاا نصیب ایلعازر شد .حاال او در اینجا آسوده است و تو در عذاب ه.تی .اما کار به اینجا تمرام نمری شرود
شکاف عمی ی میان ما و شما قرار دارد .هر که از این طرف بخواهد به شما برسد نمی تواند از آن بگذرد و ک.ری
هم نمی تواند از آن طرف پیش ما بیاید ».او جواب داد« :پس ای پدر  ،التماس می کنم ایلعازر را به خانه پدر من
که در آن پنج برادر دارم بفرست تا آنان را با خبر کند مبادا آنان هم به این محل عذاب بیایند ».اما ابراهیم فت:
«آناا موسی و انبیاء را دارند  ،به سخنان ایشان وش بدهند ».آن مرد جواب داد« :نره  ،ای پردر  ،ا رر ک.ری از
مرد ان پیش ایشان برود توبه خواهند کرد ».ابراهیم در پاسخ فرمود« :ا ر به سخنان موسی و انبیاء وش ندهند
حتی ا ر ک.ی هم پس از مرگ زنده شود باز باور نخواهند کرد( ».انجیل لوقا باب  16آیات  19الی )30

حکایتی است بسیار ساده و جذاب کمه در آن براحتمی
هرکسی به جزای خمود ممی رسمد .فقیمر بمه عمدالت
می رسد زیمرا عاممل عمذاب خمود را تسملیم عمدالت
می بیند.
حکایتی قاطع  ،مختصر و مفید!
شخص ثروتمند  ،ارغموان بمه تمن  ،هممواره در حمال
برگممزاری جشممن و پممایکوبی اسممت .و همممان ور کممه
می توان تصور کرد خدمه بسیاری بمدور او حلقمه زده
در جایی که شاید چنمدان محبتمی همم نسمبت بمه او
نداشته باشند.
ایلعازر  ،توده ای از پوست و استخوان که بر در آن ثروتمند انداخته شده تا الاقل بتواند خود را با ریزه های سفره
آن ثروتمند سیر کند  ،که همان هم نمی شود .فقط سگ ها هستند که بر او رحمت می کنند و اقمال زخمهمایش
را میلیسند.

این مَثَل نه تنها نمادی از وضعیت اجتماعی عده بسیاری از انسانهاست بلکه با خود تعلیمی هم دارد .تعلمیم را در
شخص ایلعازر می یابیم  .بلی  ،وی نماینده مسکنت و بیچارگی می باشد اما نه فقط  -او همچنمین نماینمده آن
دسته از فقیرانی است که در کتاب مقمدس آنمان را "فقیمران یهموه" ممی خواندنمد -یعنمی کسمانی کمه در او
بدبختی شان هم به وفاداری خدا معتقدند .ایشمان ایممان دارنمد کمه خمدا  ،آفریمده خمویش را فرامموش و رهما
نخواهد کرد.
معنی اسم ایلعازر این است :خدا مدد می کند.
ایلعازر پس از مرگ به آغوش ابراهیم  ،پدر ایمانداران  ،می رود بخاطر ایمانی که به وفماداری خمدا داشمت و امما
شخص ثروتمند بخاطر بی تفاوتی اش به انسانها یعنی دقیقا به خدا  ،مرگ برایش فمرو رفمتن در تماریکی و دور
بودن از نور و رحمت است.
اکنون به دعا یا به درخواست شخص ثروتمند از ابراهیم بپردازیم:
ای پدرم ابراهیم  ،به من رحم کن .ایلعازر را بفرست تا سرانگشتش را به آب بزند و زبان مرا خنک کند چون من
در این آتش  ،عذاب می کشم.
از سخنان مرد ثروتمند چنین بر می آید که موقعیتی را که در آن است اصال نتیجه اعمال خویش نمی داند بلکمه
بی عدالتی خدا نسبت به خود تلقی می کند.
در مق ابل جواب ابراهیم  ،مرد ثروتمند به فکر موقعیت هایی افتاد که برای انسانی تر زیستن می توانستند کممک
بزرگی برای او باشند اما با انتخابی که کرده بود آن موقعیت ها را از دست داده بود .حاال می خواست جلوی ایمن
زیان را اقال برای افراد خانواده اش بگیرد :پس ای پدر  ،التماس می کنم ایلعازر را به خانه پدری ممن کمه در آن
پنج برادر دارم بفرست تا آنان را با خبر کند مبادا ایشان هم به این محل عذاب بیاینمد .امما ابمراهیم گفمت :آنهما
موسی و انبیاء را دارند به سخنان ایشان گوش بدهند.
ابراهیم در جواب قبلی اش نیز که گفته بود ... :شکاف عمیقی میان ما و شمما قمرار دارد .همر کمه از ایمن طمرف
بخواهد به شما برسد نمی تواند از آن بگذرد و کسی هم نمی تواند از آن طرف شما  ،پیش ما بیاید ؛ به آن ممرد
فهمانده بود که هر کس خود را در زندگی اش اختیار تام دهد در حدی که حتی خدا همم نقشمی در تصممیماتش
نداشته باشد  ،خدا را از زندگی اش حذف و انکار کرده و میان خود و او شکاف عظیمی پدید آورده است.
ابراهیم در جواب بعدیش اعالم می دارد که همه انسانها موقعیمت ایمن را در زنمدگی شمان دارنمد تما بمر حسمب
وجدانشان زندگی کنند و نیازی به اتفاقات عجیب و غریب نیست تا انسان مصمم شود "انسان" باشمد و انسمانی
زیست کند.
در آخرین جواب ابراهیم :اگر به سخنان موسی و انبیاء گوش ندهند حتی اگر کسی هم پس از ممرگ زنمده شمود
باز باور نخواهند کرد .تصویری از مرد ثروتمند می یابیم که درست م ابق همان تصویریست که در طمول قمرون
حیات انسان بر زمین همیشه وجود داشته است .براستی شکم سیر از گشنه خبر ندارد .ثروتمندان چنمان در قصمر
خویش خود را محصور کرده و اصال نمی خواهند چیزی از ایلعازری که پشت دیوار قصرشان بمر زممین خوابیمده
بشنوند و بفهمند .اما مرگ هر دو را می برد و هر دوی ایشان می فهمند که عدالتی هست  ،که از طریق آن خدا
وفاداری خود را به ثبوت می رساند.
هنگامی که ابراهیم در جواب مرد ثروتمند او را فرزندم  ...می خواند گویای این مهم است که همه فرزندان خمدا
هستیم اما فقط آنکه فرزند خدا بودنش را نیز در این زندگی زمینی از یاد نمی برد به "خانه پدر" باز می گردد.

پيام نوجوانان ...

عیسی در مقابل شیطان ایستادگی می کند
(انجیل متی )11-1/4
برای عیسی مسیح لحظات بسیار سختی است
او تنها در بیابان می باشد
ظاهراً چیزی نیست اما در حقیقت
شیطان عیسی را آزمایش می کند.

* 1چهل روز و چهل شب در بیابان:

* 1چهل روز و چهل شب عیسیی در بیابیان تنهیا مانید و چییزی
نخورد .روح خدا او را به بیابان برد تا * 2شیطان او را آزمیایش
کند .باالخره عیسی گرسنه شد .شییطان بیه او نزدیید شید تیا
وسوسه اش کند .او به عیسی گفت« 3* :اگر تو پسر خدا هستی

عیسی با این کار می خواست که خدا هر چه بیتتر در زنیدگیش جیا
داشته باشد.
قوم اسرائیل نیز به رهبری موسی به بیابان رطته و چهیل سیاد دچیار
آزمایتات زیادی شد.

بگو تا این سنگها به نان تبدیل شوند» .عیسی به شیطان جیوا

* 2شیطان:

داد« 4* :در کالم خدا نوشته شیده انسیان طقیه بیه نیان زنیدگی

ما قادر نیستیم با چتمانمان او را ببینیم .امیا هرچیه کیه انسیانها را از

نمی کند بلکه به هر کلمه ای که از دهان خدا صادر شود.

هم دور کند  ،از شیطان می آید .هرچه که باعث شود انسیان از خیدا

بعد شیطان  ،عیسی را به شهر مقدس اورشلیم  ،بیر پتیت بیام

دور شود از شیطان می آید.

معبد برد و به او گفت« :اگر تو پسیر خیدا هسیتی خیودت را از
این باال به پائین بیانداز زیرا در کالم خیدا آمیده کیه طرشیتگان
ترا بر دستهایتان خواهند گرطت تا پایت به سنگی نخورد».
در اینجا شیطان هم از کالم خدا استفاده می کند اما برای اینکه

* 3اگر تو پسر خدا هستی:
شیطان خیلی خو

می دانست کیه عیسیی کیسیت امیا میی خواسیت

کاری کند که عیسی از "پدر" دور شود.

عیسی را از خدا جدا سازد .این حقیقیت دارد کیه خیدا مواظیب

* 4کالم خدا :یا همان کتا

مقدس:

همه کسانی است که به او توکل دارند  ،اما نه در هر کیاری کیه

عیسی کالم خدا را خیلی خیو

میی شیناخت چیون از کیودکی آن را

انسان بخواهد انجام دهد .چون هر کاری پسندیده خدا نیست.

آموخته بود .عیسی بر حسب کالم خدا زندگی میی کیرد و بیه همیین

عیسی به شیطان گفت« :در کالم خدا همچنین آمیده اسیت کیه

دلیل در مقابل نیروی بدی قدرت زیادی داشت.

خداوند  ،خدای خود را آزمایش نکن!»
شیطان عیسی را به باالی کوه بلندی برد و از آنجا همیه ریروت
جهان را به او نتان داد و گفت« 5* :اگر تیو در برابیر مین خیم
شوی و مرا بپرستی  ،من همه رروت دنیا را به تو می بختم».
عیسی گفیت« 6* :دور شیو ای شییطان! زییرا در کتیا

* 5اگر تو در برابر من خم شوی و مرا بپرستی:
طقه خدا را باید پرستید .اما شیطان سعی می کند تا جیای خیدا را در
زندگی انسانها بگیرد بدترین چیز برای عیسی و بیرای همیه میا ایین
است که چیزی یا کسی را باالتر از خدا در زندگیمان قرار دهیم.

مقیدس

آمده است طقه خدا را بپرست و او را عبادت نما!»

* 6دور شو ای شیطان:
عیسی مسیح توانست شیطان را دور کنید چیون در کیالم و رطتیارش

آنگاه شیطان از عیسی دور شد .طرشتگان نزد عیسیی آمدنید و
او را غذا داده بعد از آن عیسی به میان مردم رطت.

نتان داد که خدا را بیش از هر چیز و هر کس دیگری در زنیدگیش
دوست می دارد.

به تو اي دوست جوان ...

پرواز
پسر كوچکي بود كه رویاي پرواز داشت و آرزو مي كرد كه بتواند مانند پرندگان در آسمان به پرواز درآید.
هرچه بزرگ ترها به او توضيح مي دادند كه انسان قادر به پرواز نيست  ،او نمي توانست درک كند كه چرا
پرندگاني كه از او هم بزرگ تر هستند مي توانند پرواز كنند و او نمي تواند.
روزي او به پارک نزدیك خانه شـان رتـت .در آن ـا
پسري را دید كه به دليل بيماري تلج اطفال قادر بـه
راه رتتن نبود.
پسرک تنها روي شن ها نشسته بود و با سنگ ریـزه
ها بازي مي كرد .به او نزدیك شد و پرسـيد تـو هـم
مثل من دوست داري پرواز كني؟
پسر تلج پاسخ داد :نه  ،من دلم مي خواهد مثل ایـن
بچه ها راه بروم و بدوم.
دوست من مي شوي؟ پسرک كنار او نشسـت و سـایتي را بـاهم شـن بـازي كردنـد و از رویاهایشـان
حرف زدند.
كمي بعد پدر پسر تلج با صندلي چرخ دار كنار آنها آمد و به او گفت كه وقت رتتن است.
پسرک به آرامي به پدر پسر تلج چيزي گفت و پدر هم حرف او را قبول كرد.
پسرک كودک تلج را پشت خود سوار كرد و روي یلف ها شروع به راه رتتن كرد و كم كم به سریت گام
هاي خود اتزود .باد به صورت هر دوي آنها مي وزید و بازي آنها را مفرح تر مي كرد .پسرک به شوق آمده
بود و در ميان درختان مي دوید و كودک تلج هم دستان خود را به اطراف باز كرده بود و مي خندید.
پدرش كه از دور آنها را نگاه مي كرد  ،اشك شوق به چهره داشت .كودک تلج در حالي كه دست هایش را
در هوا تکان مي داد رو به سوي پدر تریاد زد :پدر ببين من دارم پرواز مي كنم .من دارم پرواز مي كنم.
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