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تعمق در زمان «سوبارا»

دوستان گرامی  ،بمناسبت فرا رسیدن زمان «سوبارا» شما

پیام اصلی زمان «سوبارا» اعالم خبر تحقق وعده خدا و

را دعوت می کنم تا در پیامی که در آیین عبادی این

نبوت اشعیای نبی می باشد .متن انجیل که به مناسبت

زمان کلیسایی نهفته است تعمق و تفکر کنید .در ضمن

دومین یکشنبه «سوبارا» قرائت می شود  ،مژده فرشته

کلمه «سوبارا» که ریشه آرامی دارد به معنی «مژده

جبرائیل به مریم باکره در رابطه با آبستن شدن او وتولد

دادن» است .مدت زمان «سوبارا» چهار هفته می باشد و

عیسی منجی عالم را به ما میرساند" .در ماه ششم ،

با آن سال آیین کلیسایی ما آغاز میشود .تا اینکه پیام

جبرائیل فرشته از جانب خدا به شهری به نام ناصره ،

فرح بخش این چهار هفته را درک کنیم باید به (سفر

که در استان جلیل واقع است به نزد دختر باکره ای که

پیدایش باب  3آیه  15-14رجوع کنیم) جائیکه خدا

در عقد مردی به نام یوسف از خاندان داود بود ،

خطاب به مار وسوسه کننده می فرماید" :چون این کار را

فرستاده شد .نام این دختر مریم بود  .فرشته وارد شد و

کردی از همه حیوانات ملعونتر هستی  .بر روی شکمت

به او گفت  :سالم  ،ای کسیکه مورد لطف هستی ،

راه خواهی رفت و در تمام مدت عمرت خاک خواهی

خداوند با توست .اما مریم از آنچه که فرشته گفت بسیار

خورد .در بین تو و زن کینه می گذارم  .نسل او و نسل تو

مضطرب شد و ندانست معنی این سالم چیست  .فرشته

همیشه دشمن خواهند بود .او سر تو را خواهد کوبید و تو

به او گفت  :ای مریم نترس زیرا خداوند به تو لطف

پاشنه او را خواهی گزید" .آیات فوق که وعده ارسال
نجات دهنده را نوید می بخشد  ،پس از سقوط انسان در
گناه و مسلط بودن مرگ بر او گفته شده است  .خدائیکه
انسان را به صورت و شمایل خود آفرید رها نمی کند ،
بلکه راه نجات و زندگی جدید را برای او می گشاید ،
همچنین اشعیای نبی که در قرن هشتم قبل از میالد
مسیح می زیست  ،نبوت کرده و گفت " :این است که
باکره حامله شده پسری خواهد زائید که نامش عمانوئل ،
یعنی خدا با ماست  ،خواهد بود" (باب  7ایه . )14

فرموده است  .تو آبستن خواهی شد و پسری خواهی
زائید و نام او را عیسی خواهی گذاشت" (انجیل لوقا باب
 1آیه .)31-26
فرشته جبرائیل  ،مژده تنگیری شخص دوم سه گانه
مقدس (عیسی مسیح) را به مریم باکره میدهد .راز
تنگیری عبارت است از راز انسان شدن خدا تا اینکه
محبت خود را برای همه ما انسانها ظاهر نماید" .زیرا خدا
جهانیان را آنقدر محبت نمود پسر یگانه خود را داد تا هر

که به او ایمان بیاورد هالک نگردد  ،بلکه صاحب حیات

امید به آمدن آخر مسیح باید وابستگی های بیش از حد

جاودان شود" (انجیل یوحنا باب  3آیه . )16

ما به دنیای کنونی و زودگذر تقلیل بخشد تا اینکه برده

دوستان عزیز  ،چنانکه زمان روزه بزرگ ما را جهت

آن نبوده و در نهایت از سعادت ابدی که عیسی مسیح

برگزاری عید رستاخیز خداوندمان آماده می سازد ،

وعده آن را به ما قول داده است محروم نشویم " .ای پدر،

همچنین زمان «سوبارا» ما را جهت برگزاری عید

آرزو دارم کسانی که به من بخشیده ای در جایی که من

باشکوه میالد نجات دهنده و سرورمان عیسی مسیح

هستم با من باشند تا جالل را که تو بر اثر محبت خود

آماده می کند .به همین دلیل کلیسای مقدس  ،مادر ما،

بیش از آغاز زمان به من دادی  ،ببینند" (انجیل یوحنا

ما را دعوت می کند تا در طول این چهار هفته  ،قلب

باب  17آیه . )24

خود را جهت آمدن «عمانوئیل» آماده سازیم  ،مخصوصاً

در پایان  ،از روح القدس بخواهیم  ،تا در طول ایام

آنر از هرگونه بدی و گناه پاک کنیم  ،از راه توبه و

«سوبارا» ما را جهت برگزاری هر چه بهتر عید میالد

اعتراف  ،پشیمانی خود را نسبت به کارهای ناشایست

مسیح  ،نجات دهنده عالم آماده سازد .از او فیض

که انجام داده ایم اظهار کنیم  .مریم مقدس  ،مادر خدا

شناخت عمیقتر رازی که در  ،عیسی پسر مریم نهفته

و مادر ما  ،می تواند ما را در این راه کمک کند .همانند

است درخواست نماییم  .راز کلمه خدا که انسان گردید

ایشان  ،سعی کنیم تا به کالم خدا گوش داده و طبق

و در میان ما ساکن شد( .رجوع شود به انجیل یوحنا

آن عمل نماییم " .مریم گفت  :باشد  ،من کنیز خداوند

باب  1آیه  .)14-1خدائیکه عقل انسان از درک آن

هستم  ،همانطور که تو گفتی بشود .و فرشته از پیش او

عاجز می ماند  ،بعنوان یک نوزاد که در آخور بیت لحم

رفت" (انجیل لوقا باب  1آیه . )38

متولد شد  ،بسوی ما آمد تا اینکه از فیض محبت

زمان «سوبارا» عالوه بر اینکه باید فرصتی باشد تا با

بیکران او برخوردار شویم .

ایمان و محبت در انتظار آمدن مسیح موعود و نجات
دهنده عالم باشیم  ،باید با امیدی بزرگ و تزلزل ناپذیر

جالل و شکوه بر او باد  .آمــین

در انتظار آمدنش با جالل و شکوهمندی در آخر زمان
باشیم  .با ظهور اولش در بیت لحم زمان فیض و نجات
آغاز گردید و با ظهور آخرش به اوج خود خواهد رسید.
هنگامیکه عیسی به آسمان باال می رفت  ،دو مرد
سفید پوش به شاگردان گفتند" :ای مردان جلیلی  ،چرا
اینجا ایستاده اید و به آسمان نگاه می کنید ؟ همین
عیسی که از پیش شما به آسمان باال برده شد ،
همانطوری که باال رفت و شما دیدید  ،دوباره به همین
طریق باز خواهد گشت" (کارهای رسوالن باب  1آیه
.)11

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

انجيل اولين یکشنبه سوبارا لوقا 1/5-25
مژده فرشته به زکریا

«در زمان سلطنت هیرودیس  ،پادشاه یهودیه  ،کاهنی به ناا

سخنان مرا که در وقت مقرر به حقیقت خواهاد پیوسات بااور

زکریا از افراد گروه ابیا زندگی می کرد .همسر او نیز از خاندان

نکردی ».جماعتی که منتار زکریا بودند از اینکاه او آن هماه

هارون بود و الیزابات ناا داشات .ایا دو نرار در ناار خادا

در اندرون مقدس م د ماند مت جب گشتند .وقتی بیرون آماد

درستکار بودند و بدون قصور  ،کلیه احکا و دستورات خداوند

و یارای سخ گرت نداشت  ،آنان فهمیدناد کاه در انادرون

را رعایت می کردند .اما فرزندی نداشتند زیرا الیزابت نازا بود و

مقدس م د رویائی دیده است و چون نمی توانست حرف بزند

هر دو سالخورده بودند .چاون نوبات خادمت روزاناه در م اد

ایما و اشاره می کرد .زکریا وقتی که دوره خدمت کاهنی خود

بزرگ به گروه زکریا رسید  ،او به عنوان کاه مشغول انجاا

را به انجا رساانید باه خاناه برگشات .ب اد از آن همسار

وظایف خود شد .بر ط ق رسو کاهنان قرعه به نا او اصابت

الیزابت حامله شد و مدت پنج ماه در انزوا بسر بارد و باا خاود

کرد که به اندرون مقدس م د وارد شود و بخور بساوزاند .در

می گرت« :ای کار را خداوند برای م کرده اسات و باا ایا

وقت سوزاندن بخور  ،تما جماعت در بیرون ایستاده و دسات

لطف خود رسوائی مرا پیش مرد از میان برداشته است».

به دعا برداشته بودند .در آنجا فرشته خداوند به او ظاهر شاد و
در سمت راست چهارپایه بخور ایساتاد .زکریاا از دیادن ایا

ایام سوبارا (مژده) یـادآور «انتظـار آمـدن محـی

مناره تکانی خورد و ترسید .اما فرشته به او گرت« :ای زکریا

خداوند» میباشد .محی آمد  ،امروز هم مـی آیـد و

 ،نترس .دعاهای تو مستجاب شد و همسرت الیزابت برای تاو
پسری خواهد زائید و او را یحیی خواهی نامید .شادی و سارور
نصیب تو خواهد بود و بسیاری از تولد او شادمان خواهند شاد.
زیرا او در نار خداوند بزرگ خواهد بود و هرگاز باه شاراب و
باده لب نخواهد شد .از همان ابتدای تولاد از رو القادس پار

خواهد آمد .مژده میالد یوحنای تعمید دهنده  ،مژده
یک میالد غیر ممکن و آمدن کحـی اسـک کـه راه
خداوند را مهیا می سازد.
اگر نحبک به این "آمدن خداوند" بی اعتناء مانیم ،

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

بتدریج نور خدا در قلوبمان خاموش خواهد شد .امـا

آنان باز خواهد گردانید .با رو و قدرت الیاس مانند پیشاهنگی

اگر در انتظارش هحتیم باید بدانیم که او به پیروانش

در حضور خدا قد خواهد زد تا پدران و فرزندان را آشتی دهد

مأموریک اشاعه صل و سالمتی را محول کرده اسک.

و سرکشااان را بااه راه نیکااان آورد و مردمااانی مساات د باارای

این تنها راه استقرار ملکوت خداسک.

خداوند آماده سازد ».زکریا به فرشته گرت« :چطور می تاوان
ای را باور کن ؟ م پیر هست و زن نیاز ساالخورده اسات».
فرشته به او پاسخ داد« :م ج رائیل هست که در حضور خادا
می ایست و فرستاده شده ا که با تو صح ت کن و ای مژده
را بتو برسان  .پس توجه ک  :تو تا هنگاا وقاوا ایا اماور
الل خواهی شد و نیروی تکل را از دست خواهی داد زیرا

افسانه هایی که درباره درخت کریسمس می گویند...

افحانه های بحیاری درباره پیدایش درخک کریحمس وجود دارد .یکی از آنها داستان سنک بانی فیس ( Saint
 - Bonifaceیک راهب انگلیحی که کلیحای محیحی را در فرانحه و آلمان سازماندهی کرده اسک)می باشد.

او در یکی ا ز سفرهای خود به گروهی از بک پرستان برمیخورد که به دور درخک بلوط بزرگی گرد آمده بودند و
میخواستند کودکی را برای خدایی به نام تور ( ،) Thorقربانی کنند .بانی فیس برای نجات جان کودک و جلوگیری از
این رسم وحشیانه ،درخک تنومند را با یک ضربه مشک خود بر زمین می اندازد .در جای این درخک ،یک نهال کوچک
صنوبر میروید .این قدیس به بک پرستان میگوید که این صنوبر کوچک ،درخک زندگی و نماد زندگی جاویدان حضرت
محی اسک.

یک افحانه دیگر میگوید که مارتین لوتر ( ،)Martin Lutherبنیان گذار مکتب پروتحتان ،در شب کریحمس از
میان جنگلی میگذ شک .او در حین راه رفتن محو زیبایی هزاران ستاره که از میان شاخه های درختان همیشه سبز
جنگل میدرخشیدند شده بود و آنچنان تحک تاثیر این زیبایی قرار گرفته بود که درخک کوچکی را برید و برای خانواده
اش برد.در آنجا برای به وجود آوردن منظره جنگل ،درخک را با شمعهای کوچکی بر تمام شاخه ها ،آراسک.

قصه دیگر درباره هیزم شکن فقیری اسک که سالها پیش ،در شب کریحمس به کودک گرسنه و گمشده ای بر میخورد و
با وجود فقر فراوان ،برای کودک غذا و سرپناهی مهیا میکند .هنگام صب  ،هیزم شکن بیدار شده و درخک درخشان و
زیبایی را در پشک در منزل خود میبیند .آن کودک گرسنه ،در واقع حضرت محی بوده و درخک زیبا را به عنوان هدیه
ای به مرد نیکوکار در آنجا گذاشته بوده اسک.

عده ای سرچشمه پیدایش درخک کریحمس را" ،نمایش بهشک" ( )Paradise Playمیدانند.
در قرون وسطا ،زمانی که اکثر مردم بی سواد بودند ،برای آموزش داستانهای مذهبی به آنان از نمایش استفاده میکردند.
یکی از این نمایشها ،نمایش بهشک بود که درباره پیدایش آدم و حوا و داستان رانده شدن آنها از بهشک صحبک میکرد
و همه ساله در  24دسامبر اجرا میشد.

اجرای نمایش در زمحتان ،یک مشکل کوچک داشک و آن نیاز به یک درخک سیب بود اما درختان سیب در زمحتان
باری نداشتند ،با یک تغییر کوچک ،مشکل حل شد و آن آویختن سیب به شاخه های درخک همیشه سبزی چون
صنوبر ،بود .درختهای مزین به گویهای رنگین ،درواقع نوادگان این درختهای نمایشی هحتند.

نـان
میگویند که قبل از خوردن نان ،باید اول آن را با دیگر تقسیم کرد ،مثال با دوستان ،با فقیران ،با زائران ،با میهمانان.
وقتی نان را با آنانی که بر سر سفره هستند تقسیم میکنیم ،ما عهد همبستگی را با هم میبندیم .وقتی نان را در توبره
یک فقیر می اندازیم ،او را با زندگی آشتی میدهیم .وقتی کسی بر در خانه از ما نان میخواهد ،با دادن نان از او یک
برادر میسازیم .اگر کسی شب هنگام به در خانه آید و نان درخواست کند ،روح خود را سیر میگردانیم زیرا که
تشنه همراهی و همدردی هستیم .وقتی پس مانده نان به پنج هزار نفر را شاگردان مسیح جمع آوری کردند ،با این
کارشان اعالم کردند که هر که نانش را با دیگری تقسیم کند آن را زیاد کرده است .نان قدیمی ترین چیزی است
که انسان یاد گرفت آن را با دیگران بخورد.
ما نام مسیحی را بر خود داریم که به همراه آن مسئولیت مسیح بودن را بعهده گرفته ایم ،ما دعای ای پدر ما را
میخوانیم ،پس اولین و مهمترین کارمان این است که بجای نگه داشتن نان و بعد به زباله انداختنش ،آن را با برادر
خود تقسیم کنیم.
هر که شریک نان سفره ام باشد او برادر ،خواهر ،پدر و مادرم من است.
نان را تقسیم کن تا برادرت را گرسنه و آواره نبینی ،او دیگر نمیتواند صبر کند.
نان را تقسیم کن تا عدالتت را که تشنه انتشار است ،بنمایانی ،او دیگر نمیتواند صبر کند.
نان را تقسیم کن تا محبتت چون نهر آبی روان گردد و به نهرهای دیگر بپیوندد ،دیگر صبر مفهومی ندارد.

اگر به مشکالتت بیش از حد توجه کنی به آنها خوراک داده ای.
توجه خوراک ذهن است به هر چه که توجه کنی قویتر می گردد.
هرگز با توجه کردن به بدبختی ها به آنها خوراک نرسان .به چیزهای منفی کمتر توجه کن.
درباره رنج هایت زیاد سخن نگو و آنها را بزرگ نکن.
بیشتر به شادی متمایل شو  ،توجه ات را به شادی های کوچک معطوف کن.
لحظات کوتاه شادی را ارج بگذار و خودت را کامل در آنها غرق کن .اینگونه آن لحظات کوتاه
رشد خواهند کرد و در تمام زندگی ات منتشر خواهند شد.

تزیین درخت کریسمس

این روزها ،با ورود به هر مغازه ای ،با انواع تزیینات درخت کریسمس ،با جنسها ،قیمتها و شکلهای مختلف روبرو
میشویم .چیزی که زمانی یک رسم ساده خانوادگی بوده ،اکنون به صنعتی چندین میلیارد دالری تبدیل شده
است.
مانند اکثر آداب و رسوم کریسمس ،این رسم هم از درهم آمیختن رسوم رومیان باستان و مذهب فراگیر
مسیحیت به وجود آمده است .مسیحیان اولیه اعتقاد داشتند که درختان خاصی خارج از فصل خود و در شب
کریسمس ،به خاطر تولد مسیح ،گل میدهند.

این اعتقاد با یک رسم رومی که عبارت از آراستن خانه با شاخه های سبز در شب سال نو بود ،درهم آمیخت و
رس م آراستن یک درخت همیشه سبز را به طوری که تداعی کننده گل دادن آن باشد ،به وجود آورد.
طبیعی است که درختان کریسمس در ابتدا به شکل دیگری و گاهی کامال متفاوت از انواع امروزی آن تزیین
میشده اند و تزیینات اولیه تقریبا به طور کلی دست ساز یا خوردنی بوده اند.

انوا ع آجیل ،میوه ،شیرینی و کاغذهای رنگی معمول ترین لوازم آرایش درخت بوده اند ،در حالی که اکنون ،یک
درخت معمولی با ترکیبی از مواد تزیینی خریداری شده و خانگی تزیین میشود و رشته چراغهای کوچک و
رنگین جای شمع را گرفته است.اما شیوه تزیین شدن درخت اهمیت ندارد ،مهم این است که این درخت هنوز
هم نماد یک رسم ریشه دار برای گردهمایی خانوادگی ،رد و بدل کردن هدایای مختلف و ابراز محبت خالصانه
ای است که شاید در طول سال زمانی برای ابراز آن وجود نداشته باشد .

مهربانی برای قلب تان خوب است

حتماً شنیده اید که مهربانی و محبت کردن ب ه دیگران دل را نرم می کند  ،اما جالب است بدانید که
مهربان بودن در واقع بر تعادل شیمیایی قلب شما تأثیر مثبت دارد .مهربانی باعث ترشح هورمون
اکسی توسین می شود .به گفته ی دکتر دیوید همیلتون  ،اکسی توسین باعث آزاد شدن ماده ای
شیمیایی به نام نیتریک اکسید در رگ های خونی می شود .این ماده با گشاد کردن رگ های خونی ،
فشار خون را کاهش می دهد .از آنجا که اکسی توسین با کاهش فشار خون به سالمت قلب کمک
می کند به آن لقب هورمون محافظ قلب داده اند.
مهربانی هم از لحاظ فیزیکی و هم از نظر احساسی برای قلب شما خوب است.
شاید به همین دلیل است که می گویند آدم های مهربان قلب بزرگی دارند.

انجيل دومين یکشنبه سوبارا لوقا 1/26-45
مژده فرشته به مریم

«در ماه شش ج رائیل فرشته از جانب خدا به شهری باه ناا

که باور می کند زیرا وعده خداوند بارای او باه انجاا خواهاد

ناصره که در استان جلیل واقع است به نزد دختری که در عقد

رسید».

مردی به نا یوسف -از خاندان داود -بود فرساتاده شاد .ناا

مریم با آری گفتـنش شـادی بحـیار فـراهم کـرد

ای دختر مری بود .فرشته وارد شد و به او گرت« :سال  ،ای

خداوند می آید تا ملکوتش را محتقر گرداند .اشعیاء

کسی که مورد لطف هستی  ،خداوند با تو است» اما ماری از

گفک «او می آید و شما را نجات خواهد داد ».همـه

آنچه فرشته گرت بسیار مضطرب شد و ندانست که م نی ای
سال چیست .فرشته باه او گرات« :ای ماری  ،نتارس زیارا
خداوند به تو لطف فرماوده اسات .تاو آبسات خاواهی شاد و
پسری خواهی زائید و نا او را عیسی خواهی گذارد .او بازرگ
خواهد بودو به پسر خدای مت ال ملقب خواهد شاد  ،خداوناد ،
خدا تخت پادشاهی جد

داود را به او عطا خواهد فرماود .او

تا به ابد بر خاندان ی قوب فرمانروائی خواهد کرد و پادشااهی
او هرگز پایانی نخواهد داشت ».مری به فرشته گرات« :ایا
چگونه ممک است؟ م با های ماردی رابطاه نداشاته ا ».
فرشته به او پاسخ داد« :رو القدس بر تو خواهد آمد و قادرت
خدای مت ال بر تو سایه خواهد افکند و به ای س ب آن ناوزاد
مقدس  ،پسر خدا نامیده خواهد شد .بادان کاه خویشااوند تاو
الیزابت در س پیری پسری در رح دارد و آن کسی کاه ناازا
به حساب می آمد اکنون شش ماه از حااملگی او مای گاذرد.
زیرا برای خدا هی چیز محال نیست ».مری گرات« :باشاد ،
م کنیز خداوند هست  ،هماانطور کاه تاو گرتای بشاود ».و
فرشته از پیش او رفت .در آن روزها مری عاز سرر شاد و باا
شتاب به شهری واقع در کوهستان یهودیه رفت .او باه خاناه
زکریا وارد شد و به الیزابت سال کارد .وقتای الیزابات ساال
مری را شنید بچاه در رحماش تکاان خاورد .الیزابات از رو
القدس پر شد و با صدای بلند گرت« :تو در بی زنان مت ارک
هستی و م ارک است ثمره رح تو .م کی هست کاه ماادر
خداوند به دیدن بیاید؟ همینکه سال تو به گو

م رساید

 ،بچه از شادی در رح م تکان خورد .خوشابحال آن زنی

آفرینش غرق شادی اسک همان شادی ای که عیحی
بعدها با شفا کوران و کران و لنگان بپا خواهد کـرد.
مریم در مقابل سخنان فرشته شـکی نـدارد  ،پـس
روح القدس نازل شده و مریم آبحتن می گـردد بـه
همین دلیل آن مولود پحر خدا خوانده خواهد شد.
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