عید استیفان اولین شهید و جشن شماسان

روز يكشنبه  02دي  4931مصادف با  42ژانويه  0242عيد حضرت استيفان اولين شهيد مسيحيت و عيد
شماسان بود مراسم تقــــدس قربـــاني مقدس توسط اسقف اعظم مار توما انجام گرفت .همه ساله دراين
روز به نشانه بشارت انجيل توسط شاگـردان عيسي مسيح در سراسر جهان متن انجيل توسطشماسان به
زبانهاي مختلف خوانده مي شود  .پس از قرائت انجيل به زبانهاي آشوري قديم و آشوري جديد و فارسي و
انگليسي و ترکي استانبولي و آلماني و فرانسه ،اسقف مار توما به شرحزندگي مار استيفان پرداختند .
شهيداستيفان زندگي خود را وقف کليسا و ياري رساندن به مسيحيان کرد و با آن ايمان و حكمتيکه داشت
به بشارت عيسي مسيح پرداخته و تا آخرين لحظه زندگي خود نيز از ايمانش برنگشت و او را سنگسار
کردند ولي او همه دشمنان خود را بخشيد و روح خود را بدست نجاتدهنده خود عيسي مسيح سپرد.
پس از آن اسقف به شرح جايگاه شماس در کليسا پرداخته و اظهار داشتند که جايگاه شماس در کليسا بسيار
مهم بوده چرا که او به کشيش در کارهاي مختلف اعم از انجام دعاي صبح و دعاي شب و مالقات از
مريضان وکمك مي کند  .او خودرا به خاطر محبت به مسيح وقف کليسا کرده و به آن وفادار ميماند .
در آخر اسقف پس از تبريك اين عيد به تمامي شماسان و همه کساني که خود را وقف خدمت به کليسا کرده
اند از آنها خواست تا زندگي مار استيفان الگوي زندگي همه آنها بوده ومانند او با ايمان و وفاداري کامل
به کليساي خود خدمت کنند  .بعد از پايان مراسم تقدس قرباني مقدس تمام شرکت کننده گان در مراسم
براي صرف چايي و شيريني به سالن خليفه گري دعوت شدند .
به مناسبت اين عيد جشني نيز براي همهشماسان از طرف اسقف مار توما در روز پنج شنبه مورخ 31/42/01
تدارك ديده شده بود و از همه شمـاسان دعوت شده بود تادر اين جشـن شرکت کنند  .مراسـم از ساعت
 7شب در محـل سالن خليفه گري شروع شد  .پس ازصرف شام تقدير نامه هايي از طرف اسقف مار توما
به اعضاء سابق گروه کر جهت تشكر از تمام خدمـات ارزنده آنها براي پيشـبرد اهداف کليـسا در طول سالها
( تقريـبا  93سال) به خانم ها آلیـس شمعونی  ،مری رستمی  ،مبیل عیسی و ملین عیسی اهدا گرديد .
بعد از اين مراسم همه به رقص و شادي پرداختند و ساعاتي بيادماندني را در کنار هم گذراندند
خداوند را به خاطر وجود شبان نيكوييهمچون اسقف اعظم مار توما و جماعت ايماندارش شكر مي
کنيم و سالمتي روز افزون رابراي ايشان از خداوند متعال مسئلت داريم  .باشد که همه ما همچون
استيفان پيروانواقعي  ،با ايمان و وفادار براي نجات دهنده خود عيسي مسيح باشيم

تهيه و تنظيم :مارلن خشيلو

