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تعمقی در زندگی توما رسول

دوستان گرامی  ،امسال عید قدیس توما روز یکشنبه

کلیسای مشرق زمین  ،توما رسول پس از نزول

هفتم جوالی برابر با  16تیر برگزار خواهیم کرد .طبق

روح القدس بر شاگردان فعالیت بشارتی خود را نخست در

انجیل مقدس توما یکی از دوازده رسوالن مسیح می باشد

سرزمین بین النهرین  ،عراق امروز  ،سپس در بالد فارس ،

(رجوع شود به انجیل لوقا باب  6آیه  . )16-12که

ایران امروز  ،آغاز نمود و مژده رستاخیز مسیح را به

شهادت رسوالن را درباره رستاخیز مسیح قبول نکرده و

ساکنین این مرز و بوم اعالم نمود .پس از آن راه خود را

اصرار داشت که حتماً باید او را شخصاً ببیند" .یکی از

ادامه داد تا اینکه به کشور هندوستان رسید و در آنجا

دوازده شاگرد یعنی توما که به معنی دوقلو است  ،موقعی

مدت طوالنی در پخش تعالیم نجاتبخش انجیل و دعوت

که عیسی آمد با آنها نبود .پس وقتی که سایر شاگردان به

مردم جهت ایمان به عیسای مسیح را سپری کرد و طبق

او گفتند  :ما خداوند را دیده ایم  ،او گفت  :من تا جای

روایت کلیسا او به درجه رفیع شهادت نائل گردید و

میخها را در دستش نبینم و تا انگشت خود را در جای

بعنوان شفیع کلیسای مشرق زمین ملقب شد .تا به امروز

میخها و دستم را در پهلویش نگذارم باور نخواهم کرد"

گروهی از مسیحیان هندوستان به مسیحیان توما رسول

(انجیل یوحنا باب  20ایه .)25-24

معروف هستند .زندگی توما رسول الگویی زنده و جذاب از

اصرار توما بر دیدن عیسای زنده ما را به معنی و مفهوم

ایمان رشد کرده و ثمر بخش می باشد .وقتیکه عیسای

ایمان هدایت می نماید .بعضی ها به توما لقب شکاک

رستاخیز کرده به او گفت " :انگشت خود را به اینجا بیاور،

دادند چون گفته های دیگر رسوالن که عیسی را زنده

دستهای مرا ببین  ،دست خود را بر پهلوی من بگذار و

دیده بودند باور نکرد .لیکن میشود گفت که از دیدگاه

دیگر بی ایمان نباش  ،بلکه ایمان داشته باش  ،توما گفت:

توما ایمان واقعی و پربار ثمره مالقات شخصی با عیسی

ای خداوند من و ای خدای من" (انجیل یوحنا باب 20

مسیح می باشد و چنانکه این مالقات انجام نگیرد ایمان

آیه . )29-27

ریشه دار و پایدار نخواهد بود .مالقات عیسی به معنی

با این کلمات  ،توما ایمان خود را به عیسی مسیح اعالم

داشتن یک تجربه عمیق و تأثیر گذار است که زندگی

نمود و پس از آن زندگی خود را جهت انتقال دادن نور

انسان را دگرگون می سازد .ایمان زنده سرچشمه عشق به

ایمان مسیحی به ملتهای بیگانه و بت پرست وقف کرد.

مسیح و شهادت دادن به او می باشد .بر حسب تعالیم

این قدیس بزرگ که از جایگاهی مخصوص در آیین
عبادتی کلیسای ما برخوردار می باشد  ،باعث شد تا

عیسی مسیح به ما  ،که او را با چشم جسمانی ندیده ایم ،

مسیحیان به ما متعلق نیست بلکه عطیه ای است از خدا

این مژده را اعالم نماید " :خوشابحال کسانیکه مرا

تا اینکه آنرا جهت پخش مژده انجیل و نور مسیح را در

ندیده اند و ایمان می آورند" (انجیل یوحنا باب  20آیه

جهان بکار ببریم " .شما نور جهان هستید  ...نور شما باید

 . )29یعنی کسانیکه ایمان خود را از شهادت رسوالن و

در برابر مردم بتابد و کارهای نیک شما را ببینند و پدر

پیروانشان دریافت کردند.

آسمانی شما را ستایش نمایند" (انجیل متی باب  5ایه

دوستان عزیز  ،برگزاری عید توما رسول  ،فرصتی است

 14و . )16

بسیار مناسب تا اینکه یک آگاهی عمیقتر نسبت به هویت

توما رسول چراغی گردید که نور مسیح و فیض ایمان را به

و اصالت مسیحی بودن ما بدست آوریم  .با کمال فروتنی

ملتهای گوناگون رسانید و در این راه مقدس زندگی خود

و صداقت باید اقرار کنیم که زندگی ایمانی ما  ،متأسفانه ،

را قربانی کرد .خدا را برای این چهره منور و زیبا شکر و

خیلی ضعیف و کم رنگ است و قدرت جذابیت و هدایت

سپاس گوئیم  .جشن گرفتن اعیاد مقدسین و شهدای

مردم بسوی عیسی مسیح  ،نجات دهنده عالم را ندارد.

کلیسای مقدس باید ما را تشویق کند تا اینکه مانند آنها

قدیس توما  ،رسول کلیسای شرق و بنیان گذار کلیسای

به روح القدس اجازه دهیم تا غیرت رسولی و عشق الهی را

مسیح در کشور هندوستان  ،به ما مسیحیان امروز می

در قلب ما هر چه بیشتر افزایش دهد و بتوانیم با کمال

گوید  :همان روح القدسی که روز پنطیکاست بر من نازل

اطمینان و شجاعت ادامه دهندگان راه آنها باشیم .

شد و به من قدرت بخشید تا اینکه فیض شهادت را در راه
بشارت دادن به مسیح زنده دریافت نمایم به شما نیز داده

عید توما رسول بشارت دهنده کشورهای مشرق

شده است  .قدرت یک ایماندار مسیحی از خودش نیست ،

زمین را بر همه شما عزیزان مخصوصاً به آنانیکه بنام

بلکه از عیسی مسیح که فرمود " :وقتی پشتیبان شما که

مبارک او نامیده می شوند مبارک باد .

او را از جانب پدر نزد شما می فرستم بیاید یعنی روح
راستی (روح القدس) که از پدر صادر میگردد  ،او درباره
من شهادت خواهد داد و شما نیز شاهدان من خواهید بود
زیرا از ابتدا با من بوده اید" (انجیل یوحنا باب  15آیه
. )27-26
گاهی فراموش می کنیم که از چنین قدرتی شگفت انگیز
و بی نظیر برخورداریم و زندگی ما هیچ گونه نشانه را از
حضور روح القدس در ما منعکس نمی کند .توما رسول ما
را از گنجی که در ما نهفته است آگاه می سازد و ما را
دعوت می کند تا این گنج گرانبها را مورد استفاده قرار
داده تا اینکه آنرا از دست ندهیم  .گنج روح القدس امانتی
است نزد ما  ،باید آنرا در راه خدمت به همنوعان خود قرار
دهیم تا اینکه رسوالن و شاهدان مسیح باشیم  .زندگی ما

خدمتگزار شما
رمزی گرمو
اسقف خلیفه گری آشوری کلدانی کاتولیک تهران

پیام نوجوانان ...

پطرس براه می افتد
پطرس فپمید که مژده خدا برای همده ملتپدا اسدت و
برای خدا همه انسانپا یکی هستند .خدا کسانی را کده
دوسددتش دارنددد و مددی خواهنددد از او پیددروی کننددد
می پذیرد .بنابراین پطرس بده خانده ایدن رومدی بندام

یک مأموریت مخصوص برای رسوالن

کُرنلیوس می رود.

عیسی رستاخیز کرده به دوستانش گفت:
"شما شاهدان من خواهید بود تا دورترین نقاط دنیا"

یک رومی ایماندار

بنابراین رسوالن به جاده های مختلف رفتندد تدا خ در

کرنلیوس یک افسر ارتش روم است که در سدرزمین

رستاخیز عیسی از مرگ را به همگان برسانند.

اسرائیل مستقر می باشد .او به همراه خدانواده از در
بندر قیصریه زندگی می کند .او همیشه بدرگاه خدای

همه چیز از اورشلیم شروع شد

اقیقی دعا می کند و مرد عادلیست .او درباره عیسدی

در روز پنطکاسددت دوسددتان عیسددی نیددروی تددازه ای

مسیر شنیده است و اکنون می خواهد بیشتر بداند.

یافتند .نیرویی که به ایشان قدرت اعالم مژده عیسدی
مسددیر را بدده سراسددر اورشددلیا داد .نددام ایددن نیددرو

غیر یهود هم روح القدس می پذیرند

روح القدس است.

کرنلیددوس خددانواده و بپتددرین دوسددتانش را بددرای

در آن روز پطرس رسول به مردم در اورشلیا گفدت:

مالقات با پطرس رسول جمع می کندد .ایشدان از ایدن

زدیدد و کشدتید

مالقات بسیار شداد بودندد .آندان بدا نپایدت دقدت بده

خدا او را از میان مردگان برخیزانید! ما شداهدان ایدن

سخنان پطرس گوز دادند و پطرس با تعج

بسدیار

واقعدده هسددتیا .اکنددون بدده عیسددی ایمددان بیاوریددد تددا

شاهد نزول روح القدس بر ایشان شد.

همین عیسی که شما او را به صدلی

زندگیتان کدامال عدوش شدود .خودتدان را بده هددایت
روح القدس بسپارید.

اولین گروه مسیحیان
بسددیاری از مردمددی کدده ارفپددای پطددرس رسددول را
شنیده از او تعمید خواستند و پیروان مسدیر شددند.
اینچنددین کلیسددای اولیدده زندددگی از را آ دداز کددرد.
مسیحیان هر روز به مع د اورشلیا می رفتند.تا با هدا
دعا کنند و بعد با ها نان را تقسدیا مدی کردندد و بده
سخنان رسوالن راجع به عیسی گوز می دادند.

در سراسر جهان
رسددوالن فپمیدنددد کدده مددژده عیسددی مسددیر بایددد بدده
سراسر جپان برده شود .پولس رسول دریا و خشدکی
را زیرپا می گذارد تا دربداره عیسدی مسدیر بدا مدردم
صح ت کند.

اولین مسیحیان

پولس نامه ها نوشت

کمددی بعددد از اینکدده بدده عیسددی ایمددان آورد بدده شددپر

پولس همیشه بفکر شدپرهایی بدود کده بدا بشدارت او

انطاکیه سوریه رفت تا در آنجدا بده ایمدانش شدپادت

مسیحی شده بودند و ارت اسش را بدا ایشدان از سرید

دهد .در همین شپر بود که بدرای اولدین بدار پیدروان

نامه نگداری نگده مدی داشدت تدا در ایمدان تقویتشدان

عیسی را مسیحی خواندند؛ مسدیحی یعندی آنکده مدال

نماید .این نامه های پولس را می توانید در کتاب عپد

مسیر است.

جدید و بعد از چپار انجیل بیابید.

پولس به همه جا می رود
وقتددی پددولس بدده عیسددی مسددیر ایمددان آورد تنپددا
آرزویددش ایددن بددود کدده عیسددی را بدده همدده مردمددان
بشناساند .پولس بپمراه دوستانش برنابدا سدیالس و
لوقا خشکی و دریدا را زیدر پدا گذاشدت .او در بندادر
شددپرها و اتددی دهددات توقددف مددی کددرد و از عیسددی
می گفت .او بده همده مدی گفدت کده عیسدی از مدرگ
برخاسته! پولس بدیش از بیسدت سدال بخداسر مسدیر
مسافرت کرد.

قانون صداقت
خوش ختی زمانی به سراغ ما می آید که تصمیا بگیریا هماهنگ با واالترین ارزز ها و عمی ترین
اعت قادات خود زندگی کنیا .همواره باید با آن بپترین بپترین ها که در درون مان وجود دارد
صادق باشیا.
قانون انعطاف پذیری
در تعیین اهداف خود قاسعیت داشته باشید اما در مورد روز دست یابی به آن ها انعطاف پذیر باشید.
در عصر تحوالت سریع و رقابت شدید انعطاف پذیری از ضروریات است.
قانون خوشبختی
کیفیتِ زندگیِ ما را ااساسمان در هر لحظه تعیین می کند و ااساسِ ما را تفسیر خودمان از وقایع
پیرامونمان مشخص می سازد نه خود وقایع .هرگز برای این که تجربه خوشی از دوران کودکی داشته
باشید دیر نیست .کافی است گذشته را مرور کنید و روشی را که برای تفسیر تجربیات خود داشته اید
تغییر دهید.

بدنبال حقیقت
نمی توانستم باور کنم آنچه را که به چشم می دیدم! اسم مغازه این بود" :مغاازه قیقیا "! یعنای واععااآ آن اا قیقیا
می فروختند؟ رفتم توی مغازه  ،خانم فروشنده خقلی مودب پرسقد :چه نوع قیقی می خواهقد :کامل یا نسبی؟!
گفتم :کامل البته!
می خواستم "قیقی ِ من" خالص باشد بدور از جعلی بودن  ،دلقل تراشی  ،دفاع از خود ...
خانم فروشنده آنطرف دیگر مغازه را نشان داد .رفتم آن ا و یک آعای محترم آمد و با نگاهی پر عطوف به مان گفا :
عقم "قیقی کامل" خقلی باالس !
من می خواستم به هر عقمتی که شده بدستش بقاورم .گفتم :چنده!
گف  :به عقم از دس دادن آسایش در سراسر زندگق !
خقلی ناراق از مغازه بقرون رفتم .فکر می کردم بتوانم با عقم مناسب تری بدستش آورم.
اما معلوم شد که هنوز برایش آمادگی الزم را ندارم .من خقلی مشتاق بودم اما نه آنیدر کاه بتاوانم براساتی باا خاودم
همانطور که هستم روبرو شوم! هنوز نقاز به دلقل تراشی و تبرئه خود و خودستایی  ...داشتم.

ریشه در حقیقت یافتن (دواندن)
چرا بعضی چقزها را انتخاب می کنقم و بعضی را رد می کنقم؟
آیا در ارتباط با دیگران زیبایی باهم بودن را شناخته ایم و یا دالیل دیگری داریم؟
ارتباط ما با خلی درچه سطحی اس ؟ آیا ارتباط با خالق را آسان تر می سازد؟
آیا ارتباط با اطرافقان "مرا" با خود آشناتر می سازد؟
آیا این ارتباطات و پی بردن به قیقی درونم مرا عمقق تر متوجه قضور خدا در زندگی ام می سازد؟
تفکر درباره این سئواالت و طی این مسقر شما را به مفهوم زندگقتان نزدیک تر می نماید.

زندگی را بیش از منطق و پویش واقعیاتش دوست داشته باش  ،آنوقت بیشتر به معنی آن پی خواهی برد و پس ظواهر را
خواهی دید با این کارت نگاه های تازه ای به زمین خواهی آفرید.
داستایوسکی

در انجیل با مدتن عجی دی دربداره جسدتجوی اقیقدت

خودمان  ،در ما عویتر اس  .چون آسانتر و خوشتر اسا و

روبرو می شویا!

از زقما و ساختی مواجاه شادن باا خودماان خال امان

وعتی عقسی را پس از شکن ه به قضور پقالطس می برند،

می کند" .این ترد از روبرو شدن باا خودماان و فارار از

این فرماندار رومی ققاران از چگاونگی اساتیبار ماردم از

عقوبمان"  ،خا ق مردماان ایان ع ار اسا  .ناه اینکاه

عقسی و بعد تیاضای همان مردم برای اعدام عقسی  ،نهایتاآ

انسانهای عبلی دچارش نبوده اند  ،فیا اماروزه در ساط

از عقسی می پرسد :قیقی چقس ؟

وسقع بشدت آن رسقده ایم .انسان امروز فارار  ،نریباه باا

قیقی را باید جس

خویشتن و بناابراین بساقار ساطحی اسا  .در کاالم خادا

قیقی عقم باالیی دارد باید آن را با تالش و زقم و در

شخ قتهایی داریم که از مواجه شدن با قیقی و عباور آن

اعماق درون خویشتن جس .

می ترسقدند و بهمقن دلقل دس باه فارار زدناد .من ملاه:

در ما دو نقارو دائمااآ درقاار مباارزه باهمناد -1 :نقاروی

یونس نبی  ،ایلقا  ،یهودا اسخریوطی  ...و نیطه میابل ایشان

تمرکز در خود  -2نقروی فرار از خود

یعنی آنانی که باالخرره به هر طرییی که شده ساعی کاردن

اولقن ماا را باه خاناه علاب مای بارد و در عماق ساکوت

قیقی را دریابند و با آن مواجه شوند اینان بودند :ایاوب ،

نشنقدنقها را از درون خودمان برای ما تعریف می کند و ما

نویسنده کتاب جامعاه  ،ارمقاا  ،هوشاع  ،پطارد رساور ،

را یواش یواش از "قیقی خویشتن" مطلع می سازد.

پولود رسور و مریم م دلقه  ...آری اینان کسانی هساتند

و اما دومی همقشه ما را متوجه دنقای اطرافمان می سازد و

کااه باادرون خااود نگریسااتند و سااعی کردنااد خااود را بااا

به هزار و یک دلقل ما را از توجاه باه درونماان پراکناده

"قیقی " که آن را از خداوند یافته بودند تفتاقش کنناد و

می سازد .شخص بشدت یاک اقسااد دروناقن خودکفاا

با وجود همه سختی ها و تلخی هایش منطباق ساازند قتای

بودن دارد .و اما معموالآ این اقسادِ توجه بدنقای بقرون از

هنگامی که نتوانستند اشکهایشان را پنهان نمایند.

قانون بخشندگی
هرچه بیشتر بدون انتظار پاداز به دیگران خدمت کنید خیر و نیکی بیشتری به شما می رسد آن ها از
جاهایی که اصال انتظار ندارید .شما تنپا در صورتی اقیقتا خوش خت خواهید شد که ااساس کنید به دلیل
خدمت به دیگران انسان با ارزشی هستید.
قانون خالقیت
ذهن ما می تواند به هر چیزی که باور داشته باشد دست یابد .هرنوع پیشرفتی در زندگی با یک ایده آ از
می شود و چون توانایی ما در خل ایده های جدید نامحدود است آینده نیز محدودیتی نخواهد داشت.
قانون استقامت
معیار ایمان به خود توانایی استقامت در برابر سختی ها شکست ها و ناامیدی هاست .استقامت ویژگی
اساسی موفقیت است  .اگر به اندازه کافی استقامت کنیا س یعتا سرانجام موف خواهیا شد.
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به تو ای دوست جوان...

معلم و دانش آموزان
معلم یک کودکستان به بچه های کالس گفت که می خواهد با آنها بازی کند .او به آنها گفت که فرردا هرر کردا
یک کیسه پالستیکی بردارند و درون آن به تعداد آدمهایی که از آنها بدشان می آیرد  ،سریز زمینری بری نرد و برا
خود به کودکستان بیاورند.
فردا بچه ها با کیسه های پالسرتیکی بره کودکسرتان آمدنرد .در کیسره بع ری هرا  ، 2بع ری هرا  ،3و بع ری هرا
 5سیز زمینی بود.
معلم به بچه ها گفت :تا یک هفته هر کجا که مری رونرد کیسره پالسرتیکی را برا خرود بررنرد .روزهرا بره ه رین
ترتیز گذشت و کم کم بچه ها شروع کردند به شکایت از بوی سیز زمینی ها گندیده .به عالوه  ،آن هرایی کره
سیز زمینی بیشتری داشتند از ح ل آن بار سنگین خسته شده بودند .پس از گذشت یک هفته بازی براالخره ت را
شد و بچه ها راحت شدند.
معلم از بچه ها پرسید :از اینکه یرک هفتره سریز زمینری هرا را برا خرود ح رل مری کردیرد دره احساسری داشرتید
بچه ها از اینکه مجرور بودند  ،سیز زمینی های بدبو و سنگین را ه ه جا با خود ح ل کنند شکایت داشتند.
آنگاه معلم منظور اصلی خود را از این بازی  ،این دنین توضیح داد:
این درست شریه وضعیتی است که ش ا کینه اد هایی که دوستشان ندارید را در دل خرود نگراه مری داریرد و ه ره
جا با خود می برید .بروی بد کینه و نفرت  ،قلز ش ا را فاسد می کند و ش ا آن را به ه ه جا ه رراه خرود ح رل
می کنید .حاال که ش ا بوی بد سیز زمینی ها را فقط برای یک هفته نتوانستید تح ل کنید.
پس دطور می خواهید بوی بد نفرت را برای ت ا ع ر در دل خود تح ل کنید
جمله های کوچک  ،درس های بزرگ
* همیشه پاسخ زیبا برای کسی است که پرسش زیباتری بکند.
* کسانی بیش تر موفق شده اند که کم تر تعریف شده اند.
* گاهی ارزش یک سئوال  ،بیش تر از پاسخ آن است.
* به یاد داشته باش که امروز  ،طلوع دیگری ندارد!

* در پشت هیچ در بسته ای ننشینید تاا شااید
روزی باز شود  ،درهای دیگری جسات و جاو
کنید و اگر نیافتید  ،همان در را بشکنید!
* آرزو نکن چیزی به غیار از آن چاه هساتی
باشی ،تالش کن بهترینِ ان چه هستی باشی!

اخبار و تقویم کلیسایی

ا یکشنبه  16تیر  7 = 98جوالی  ،2019یکشنبه پنجم رسوالن و عید تومای رسول.
عهد عتیق :اشعیاء نبی فصل  1آیه 31-21
رساله :اول قرنتیان فصل  14آیه 9-1
انجیل :لوقا فصل  12آیه 34-16
 یکشنبه  23تیر  14 =98جوالی  ،2019یکشنبه ششم رسوالن.عهد عتیق :اشعیاء نبی فصل  2آیه 19-1
رساله :اول قرنتیان فصل  1آیه 32-14
انجیل :لوقا فصل  12آیه  57الی فصل  13آیه 17
 یکشنبه  30تیر  21 =98جوالی  ،2019یکشنبه هفتم رسوالن.عهد عتیق :اشعیاء نبی فصل  5آیه 25-8
رساله :اول قرنتیان فصل  15آیه  58الی فصل  16آیه 23
انجیل :لوقا فصل  13آیه  22الی آخر باب
 یکشنبه  6مرداد  28 =98جوالی  ،2019یکشنبه اول تابستان و عید نوسردل.اعمال رسوالن فصل  5آیه 32-12
رساله :اول قرنتیان فصل  4آیه  16-9و دوم قرنتیان فصل  1آیه 14-8
انجیل :لوقا فصل  14آیه 14-1

قانون تعجیل
ما همواره دوست داریا که هر چه زودتر به آرزوهایمان برسیا به همین دلیل است که در تمام
عرصه های زندگی بی قراریا.
قانون فرصت
بپترین فرصت ها ا ل

در معمولی ترین موقعیت های زندگی مان به وجود می آید .پس بزرگترین
فرصت ها به ااتمال زیاد همیشه در دسترس ماست.
قانون خود شکوفائی

شما می توانید هرچه را که برای رسیدن به اهداف تعیین شده خود به آن نیاز دارید بیاموزید .آن هایی که
می آموزند توانا هستند.

