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روز جهانی جوانان

دوستان عزیز « ،سال ایمان» شاهد برگزاری «روز جهانی
جوانان» خواهد بود که از  32-32ژوئیه برابر با  6-1مرداد
در کشور برزیل برگزار خواهد شد .سنت برگزاری این
مراسم توسط پاپ ژان پل دوم که برای نقش جوانان در
کلیسا اهمیت زیادی قائل بود مقرر گردید و هر سه سال
در یکی از کشورها اجرا میشود .هدف اساسی از این
فعالیت جهانی آگاه ساختن جوانان مسیحی از مسئولیتی
که نسبت به انجام رسالت کلیسا دارند می باشد .موضوع
روز جهانی جوانان امسال آخرین آیات انجیل متی است ،
که طبق آن عیسی به شاگردانش می فرماید" :پس بروید
و همه ملتها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و پسر
و روح القدس تعمید دهید و تعلیم دهید که همه
چیزهائی را که به شما گفته ام انجام دهند و بدانید که
من هر روزه تا آخر زمان با شما هستم ( ".انجیل متی باب
 32آیه .)32-11
در طول ایام برگزاری مراسم چندین میلیون جوان
مسیحی که از پنج قاره جهان در برزیل گرد هم خواهند
آمد و در این سخنان مسیح تأمل و تعمق خواهند کرد.
برای انجام این کار بسیار با ارزش و مقدس از حضور پاپ
فرانسیس اول و تعداد زیادی از اسقفان کلیسای کاتولیک
کمک خواهند گرفت  .تجربه چندین سال گذشته نشان
داد که برگزاری این مراسم منشأ یک تحول بسیار زیبا و
اعجاب انگیز در زندگی تعداد زیادی از جوانان مسیحی
گردید .آنها از راه دعای دسته جمعی و تعمق در کالم خدا
و استفاده کردن از فیض راز اعتراف و قربانی مقدس
تجربیات روحانی بسیار امید بخش و شادی آور را بدست

آوردند و بعضی ها در اثر این تجریبات که ثمره مالقات
ایشان با شخص مسیح زنده بود زندگی خود را وقف
کلیسا بعنوان کشیش یا راهبه کردند .فعالیت «روز جهانی
جوانان» این حقیقت را ثابت و آشکار می سازد که یک
جوان عاقل و خردمند که برای زندگیش ارزش قائل است
نمی تواند خود را با یک فرهنگ مادی و خالی از ارزشهای
روحانی و معنوی و اخالقی را تطبیق دهد  ،چون چنین
فرهنگ جوانها را بسوی گمراهی و پشیمانی و نابودی
سوق میدهد .متأسفانه کم نیستند جوانانی که پس از
اینکه تسلیم شهوات خود شدند و طعم لذتهای جسمانی و
دنیوی را چشیدند سر انجام دست به خودکشی زدند.
تجربیات تلخ این جوانان ناکام اعالمگر این پیام است  :تا
زمانیکه انسان می خواهد بدون خدا زندگی کند و پایبند
ارزشهای معنوی و اخالقی و مذهبی نباشد و فقط دنبال
ارضای خواسته های جسمانی است از آرامش و صفای
درونی محروم می ماند .آرامش و سعادت حقیقی با پول و
ثروت و لذتهای زودگذر بدست نمی آید  ،بلکه از راه ایمان
به خدا و عمل کردن بر طبق تعالیم او .
پولس رسول خطاب به مسیحیان شهر تسالونیکی و امروز
به ما می فرماید" :خواست خدا این است که شما پاک
باشید و از روابط جنسی نامشروع بپرهیزید .همه شما باید
بدانید چگونه بدن خود را همیشه تحت کنترل داشته
باشید و آن را پاک و محترم نگاه دارید و مانند ملتهای
خدا ناشناس دستخوش امیال و شهوات جسمانی نگردید.
خدا ما را به یک زندگی پاک خوانده است نه به فساد
اخالقی ( ".رساله اول به تسالونیکیان باب  4آیه )7-2

دوستان گرامی  :دوران جوانی یک عطیه ای است از جانب
خدا نباید آنرا نادیده گرفت و یا تلف کرد .شکی نیست
مقطع سنی جوانی آمیخته با امیدها و نگرانیها است  .یک
جوان با آرزوهای زیاد زندگی میکند  ،آرزوی موفق شدن
در تحصیالتش  ،آرزوی پیدا کردن یک شغل مناسب ،
آرزوی تشکیل خانواده و غیره  .تا اینکه فرد جوان بتواند
به آرزوهایش تحقق بخشد و نگرانیهای زندگی او را به
ناامیدی و یأس نکشانند باید دارای باورهای عمیق و
محکم باشد .جوانان مسیحی می توانند از راه تعمق در
کشف اراده خدا و گوش دادن به سخنانش به آرزوهای
پاکشان برسند  .عیسی مسیح که کلمه خدای جسم
گرفته و انسان شده می باشد صریحاً می فرماید" :دلهای
شما مضطرب نشود  ،به خدا ایمان داشته باشید  ،بمن نیز
ایمان داشته باشید .من راه راستی و حیات هستم ".
(انجیل یوحنا باب  14آیه  1و  . )6امروزه دو خطر زندگی
انسان و مخصوصاً جوانان را تهدید میکند  ،یکی ترس و
اضطراب و دومی انحراف و گمراهی است  .برای نجات از
این دو تا خطر مرگ آور بسوی عیسی که حقانیت
رسالتش را با مرگ و رستاخیزش به ثبوت رسانید بشتابیم
 .اوست آن دوست امین و وفادار که به قولش عمل میکند
و هرگز از اظهار محبتش به ما خسته نمی شود .شادی
عیسی در این است که جوانان محبت او را بپذیرند .او
فرمودند " :همچنانکه پدر مرا محبت نمود  ،من نیز شما
را محبت نمودم  ،در محبت من بمانید .اگر احکام مرا نگاه
دارید در محبت من خواهید ماند  ،چنانکه من احکام پدر
خود را نگاه داشته ام و در محبت او می مانم  .این را به
شما گفتم تا شادی من در شما باشد و شادی شما کامل
گردد( ".انجیل یوحنا باب  11آیه  . )11-1طبق این آیات
باید گفت  :مهمترین باوری که جوانان مسیحی باید
داشته باشند عبارت است از  :ایمان داشتن به اینکه تنها
راه تبعیت از مسیح و ماندن در اوست که دست یافتن به
شادی حقیقی و کامل امکان پذیر میسازد .او به هر جوان
میگوید " :من پشت در ایستاده ام در را میکوبم اگر کسی
صدای مرا بشنود و در را باز کند وارد میشوم و با او شام
خواهم خورد و او نیز با من" (کتاب مکاشفه باب 2
آیه . )32

جوانان عزیز  :از روح القدس که سرچشمه شادی و محبت
است و روز تعمیدتان بر شما نازل شد بخواهید تا درب
قلب جوانتان برای عیسی مسیح  ،این مهمان دوست
داشتنی هر چه زودتر باز نماید تا آنرا از عشق پاک و
پایدار و پر بار او مملو کند و آنوقت شما نیز آتش این
عشق مقدس و نور بخش را به دوستان جوانتان برسانید.
اکنون شما را دعوت میکنم تا به سخنان یوحنا که
جوانترین شاگردان مسیح بود گوش فرا دهید و در آنها
تأمل و تفکر کنید " :ای جوانان به شما نوشته ام زیرا
نیرومند هستید و کالم خدا در شما است و شما بر شیطان
پیروز شده اید .به دنیا و آنچه به آن تعلق دارد دل نبندید،
کسیکه دنیا را دوست دارد محبت خدای پدر در او نیست.
هر آنچه به جهان تعلق دارد یعنی آنچه نفس اماره آرزو
میکند و آنچه چشم می بیند و طلب میکند و آنچه مایه
فخر و غرور است از پدر نیست  .اینها همه به دنیا تعلق
دارند  .جهان و تمایالت دنیوی از بین خواهند رفت  ،اما
هر که اراده خدا بجا آورد تا به ابد خواهد زیست ( ".رساله
اول یوحنا باب  3آیه  . )17-14امیدوارم که این مقاله
باعث دلگرمی شما جوانان عزیز باشد و خدا را برای زندگی
جوانتان شکر و سپاس گوئید.

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

داستان ساعت گم شده
روزی کشاورزی متوجّه شد ساعتش را در انبار علوفه گم کرده است .ساعتی معمولی امّا با خاطره ای از
گذشته و ارزشی عاطفی بود .بعد از آن که در میان علوفه بسیار جستجو کرد و آن را نیافت از گروهی
کودکان که در بیرون انبار مشغول بازی بودند مدد خواست و وعده داد که هر کسی آن را پیدا کند
جایزه ای دریافت نماید.
کودکان به محض این که موضوع جایزه مطرح شد به درون انبار هجوم آوردند و تمامی کپّه های علف و
یونجه را گشتند امّا باز هم ساعت پیدا نشد .کودکان از انبار بیرون رفتند و درست موقعی که کشاورز از
ادامۀ جستجو نومید شده بود ،پسرکی نزد او آمد و از وی خواست به او فرصتی دیگر بدهد .کشاورز نگاهی
به او انداخت و با خود اندیشید" ،چرا که نه؟ به هر حال ،کودکی صادق به نظر میرسد".
پس کشاورز کودک را به تنهایی به درون انبار فرستاد .بعد از اندکی کودک در حالی که ساعت را در دست
داشت از انبار علوفه بیرون آمد .کشاورز از طرفی شادمان شد و از طرف دیگر متحیّر گشت که چگونه
کامیابی از آنِ این کودک شد .پس پرسید" ،چطور موفّق شدی در حالی که بقیه کودکان ناکام ماندند؟"
پسرک پاسخ داد" ،من کار زیادی نکردم؛ روی زمین نشستم و در سکوت کامل گوش دادم تا صدای تیک
تاک ساعت را شنیدم و در همان جهت حرکت کردم و آن را یافتم".
ذهن وقتی که در آرامش باشد بهتر از ذهنی که پر از مشغله است فکر میکند .هر روز اجازه دهید ذهن شما
اندکی آرامش یابد و در سکوت کامل قرار گیرد و سپس ببینید چقدر با هوشیاری به شما کمک خواهد کرد
زندگی خود را آنطور که مایلید سر و سامان بخشید.

به تو ای دوست جوان ...
مهمترین محرک برای پیش رفتن در زندگی  ،امید است  .اگر
امید نباشد فردایی هم نیست و اگر به افق های دور دست
نگاهمان خیره نشود  ،نقشه ای هم برای آینده نخواهیم داشت.
امید  ،به انسان جرأت می دهد و عصیری است که نیروی
زیستن را به قلب و ذهن می رساند.
اگر مسیح بر نخاست  ،باطل است وعظ و باطل است نیز ایمان
شما  .........اگر فقط برای این جهان در مسیح امیدواریم از
جمیع مردم بدبخت تریم (اول قرنتیان  14/11و )11
امروز ترس از موفق نشدن و بی ثباتی  ،در جوان جرأت تالش
برای فردای بهتر را از بین برده .اما تازگی و شکوفایی در دست
خود ما است .باید ریشه قوی داشته باشیم تا از خزان ایام
نترسیم و ریختن برگهایمان ما را به وحشت نیاندازد .ریشه
یعنی ارزشهایی که در ما هستند ؛ معیارهایی که برای زندگی
داریم (تربیت و فرهنگ خانواده) که در هر حال اگر هم این
ریشه ها قوی نباشند می توان بعنوان یک جوان در جستجوی
ارزشهای قویتر بود تا جایگزین گردند.
بدانید که عوض شدن ریتم زندگی و زمانه اتفاقی است که
همیشه افتاده و میافتد .اگر ریشه ما قوی باشد  ،ما سرپایمان
می ایستیم و مسیر خود را میابیم .اگر در کنار امید  ،ایمان
حاضر باشد  ،قادر خواهیم بود کارهای بزرگ خدا و هدایت
های او را متوجه شویم.
آنچه که پستی و بلندی زندگی می آموزد  ،همدردی کردن و
ساده زیستن است .پس اگر کسی در مسیح باشد  ،خلقت تازه
است ؛ چیزهای کهنه در گذشته  ،اینک همه چیز تازه شده
است (دوم قرنتیان )17/1
ناامیدی و غم را می توان با این ارزشها جایگزین کرد :یک
شروع تازه  ،به باطن خود نگریستن  ،همراهی کردن.
یک شروع تازه :بهترین موقعیت برای ایجاد امید و تمرکز
همه قوا برای مثمرثمر بودن و خود را مفید دیدن است .برای
به ثمر رساندن این شروع باید جدی بود  ،و زیباترین قسمت
وجود خود را به کار گرفت.
با باطن خود نگرستن :وقتی می خواهیم همه چیز را نو
کنیم  ،خانه تکانی می کنیم .در خود نگریستن برای یافتن
خویشتن و ایجاد ثبات با در نظر گرفتن ضعفهایمان است.

قلبی که گشوده می شود  ،قادر است تازه شدن را قبول کند.
یک قلب باز برای خدا جا دارد و کالم او را پذیرا می شود و
این تنها راهی است که می تواند به انسانها با چشم دیگری
نگریست.
همراهی کردن :یعنی احساس نزدیکی کردن  ،اطمینان دادن
و اطمینان کردن  ،و باالخره شهامت یافتن .یک همراه  ،خود
را تحمیل نمی کند  ،و نه تحمیل دیگران را می پذیرد .یک
همراه قضاوت نمی کند بلکه تشخیص می دهد و راه درست را
می جوید .یک همراه در پی پیروز شدن نیست بلکه به دنبال
تفاهم و هماهنگی است.
آنچه که مسلم است یک جوان باید مسئول رفتار و گفتارش
باشد .و یک آدم مسئول می تواند در رفع حوایج خانواده اش
شریک شود .جوانی که به دنبال کار نباشد  ،دچار فقر نه فقط
مالی بلکه فکری و افت فرهنگی می شود .جوانی قادر به
تشکیل خانواده خودش است که در خانواده ای که به ان تعلق
دارد سهم خود را ادا کرده باشد.
اگر در خانواده ای نیروها برای بهبودی فضا خانه با هم متحد
شوند علیرغم هر بحرانی آن خانواده سر پای خود خواهد
ایستاد .اما آیا والدین متوجه ایجاد چنین فضایی هستند؟
والدین عزیز نمی توانید آنچه را که نکاشته اید  ،درو کنید .اما
برای کاشتن بذر و بارور کردن زمین بایر هیچوقت دیر نیست.

گفتگوی جراح قلب با میکانیک اتومبیل
استاد مکانیک داشت سرسیلندر یک ماشین هوندا را باز می کرد که چشمش به یک جراح مشهور قلب افتاد که
به داخل تعمیرگاه می آمد .جراح داخل شد و منتظر ماند تا مکانیک بیاید و نگاهی به ماشینش بیندازد  ،ناگهان
مکانیک با صدای بلند گفت « سالم دکتر ،می خواهی یک نگاهی به این موتور بیندازی؟
جراح که قدری متعجب شده بود ،نزدیک تر رفت و کنار هوندا ایستاد .مکانیک کمر راست کرد و دست هایش را
با یک تکه پارچه پاک نمود و گفت «دکتر ،به این موتور نگاه کن .من قلبش را باز کردم و والف ها را بیرون
آوردم و هر قسمتی را که آسیب دیده بود یا تعمیر یا عوض کردم و بعد هم همه چیز را سر جای خودش
گذاشتم و حاال ماشین مثل روز اولش کار می کند.
اما یک س ؤالی دارم .چطور است که من باید فقط سالی بیست و چهار هزار دالر در آمد داشته باشم و شما سالی
یک میلیون و هفتصد هزار دالر ،و این در حالی است که هر دو اصوال یک کار را انجام می دهیم؟
جراح مکثی کرد و به بغل ماشین تکیه داد و آهسته زیر گوش مکانیک گفت «اگر مردی این کار را وقتی موتور
روشن است انجام بده»

"محصول فراوان است  ،ولی کارگر کم"
هم اکنون دعایی جهت روز بشارت ایمان به شما عزیزان ارائه می دهیم
امید داریم که این دعا در تقویت و بشارت ایمان شما مثمر ثمر واقع شود.

"محصول فراوان است  ،ولی کارگر کم"
ای خداوند  ،از تو می خواهیم :
کارگرانی برای محصول خود بفرست !
باشد که ملکوت تو را اعالم نمایند و بیماران را شفا دهند.
در حالیکه مژده تو را در سراسر جهان بشارت می دهند
عطا فرما که عاری از قدرت پول و نیروی دنیوی بوده ،
فقط عامالن محبت و آرامش تو باشند.
بگذار تمام زندگی آنان اعالمگر این پیام باشد که :
"ملکوت خدا به شما نزدیک شده است!"

پیام نوجوانان ...........

اكنون باید ایمان داشته باشيد

عيسي مسيح بعد از برخاستن از مرگ  ،بارها بر شاگردانش ظاهر شد .در طول چهل روزي كه بـر زمـين
ماند براي ایشان چيزهاي زیادي تعریف كرد.
عيسي كه از مرگ برخاسته بود  ،روزي كه با شاگردانش در باغ جتسـيماني بـود  ،بـه ایشـان گ ـز از
اورشليم دور نشوید و براي چند روز منتظر بمانيد .آنگاه شاگردان از عيسي پرسيدند پس كي ملکوتي كه
خدا قول داده بود  ،مي رسد؟ عيسي به آنها جواب داد این به شما مربوط نيسز كه بدانيد چطـور و كـي
این جهان نو فرا مي رسد .اما بدانيد كه تا چند روز دیگر شما ن س تازه اي خواهيد یافز  .روح خـدا بـر
شما خواهد آمد و از نيروي خودش به شما خواهد داد .آن وقز شما شاهدان من خواهيد شد .شما به همه
خواهيد گ ز كه من زنده هستم  .تا همه آناني كه در یهودیه در سـامره و در سـایر سـرزمينهاي جهـان
هستند بدانند و ایمان آورند كه نجات رسيده اسز .
ناگهان همانطور كه عيسي در حال حرف زدن بود  ،به آسمان برده شد .شاگردان حيرت زده عيسي را بـا
نگاهشان بدرقه مي كردند .دو س يدپوش كه فرستاده خدا بودند  ،در كنار شاگردان حاضر شدند و گ تند
چشمان شما دیگر عيسي را نخواهند دید  ،اما او در كنار پدر براي ابد زنده اسز .

ایمان داشته باشيد كه عيسي هميشه با شما اسز  ،حتي در سختي ها وقتي كه كمتر حس
مي كنيد كه خدا با شما باشد.

یکروز وقتی کارمندان به اداره رسیدند ،اطالعیه بزرگی را
در تابلوی اعالنات دیدند که روی آن نوشته شده بود:
«دیروز فردی که مانع پیشرفت شما در این اداره بود

کارمندان در صفی قرار گرفتند و یکی یکی نزدیک تابوت
می رفتند و وقتی به درون تابوت نگاه می کردند
ناگهان خشکشان می زد و زبانشان بند می آمد .آینه ای
درون تابوت قرار داده شده بود و هرکس به درون تابوت

درگذشت .شما را به شرکت در مراسم تشییع جنازه که
ساعت  12در سالن اجتماعات برگزار می شود دعوت
می کنیم»

نگاه میکرد تصویر خود را می دید .نوشته ای نیز بدین
مضنون در کنار آینه بود:

در ابتدا همه از دریافت خبر مرگ یکی از همکارانشان

«تنها یک نفر وجود دارد که می تواند مانع رشد شما شود
و او هم کسی نیست جز خود شما .شما تنها کسی هستید

ناراحت می شدند اما پس از مدتی کنجکاو می شدند که
بدانند کسی که مانع پیشرفت آن ها در اداره می شده که
بوده است .این کنجکاوی تقریباً تمام کارمندان را ساعت

که می توانید زندگیتان را متحول کنید ،شما تنها کسی
هستید که می توانید بر روی شادی ها  ،تصورات و
موفقیت هایتان اثرگذار باشید ،شما تنها کسی هستید که

 12به سالن اجتماعات کشاند.

می توانید به خودتان کمک کنید.

رفته رفته که جمعیت زیاد می شد هیجان هم باال
می رفت .همه پیش خود فکر می کردند این فرد چه

زندگی شما وقتی که رئیستان ،دوستانتان ،والدینتان،

کسی بود که مانع پیشرفت ما در اداره بود؟ به هرحال
خوب شد که مرد!

شریک زندگیتان یا محل کارتان تغییر می کند دستخوش
تغییر نمی شود  ،زندگی شما تنها فقط وقتی تغییر
می کند که شما تغییر کنید ،باورهای محدود کننده ی
خود را کنار بگذارید و باور کنید که شما تنها کسی
هستید که مسئول زندگی خودتان هستید»

اطالعیه
روز جهانی جوانان در سال ایمان
به همین مناسبت برنامه ای با هدف آگاهی ساختن جوان مسیحی
آشوری کلدانی از مسئولیتی که نسبت به انجام رسالت کلیسا دارند در
تاریخ  7و  8شهریورماه  2931در محل کلیسای حضرت یوسف تهران
برگزار می گردد  ،لذا جهت ثبت نام به دفاتر کلیساهای آشوری در تهران
مراجعه فرمایید( .مهلت ثبت نام تا تاریخ )2931/5/21
شرایط ثبت نام:
 -2سن از  21لغایت  15سال
 -1یک قطعه عکس  4× 9جهت صدور کارت شناسایی
روز جهانی جوانان بر همه جوانان عزیز مبارک باد
کمیته برگزاری مراسم روز جوانان مسیحی
وابسته به خلیفه گری آشوری کلدانی تهران

اخبار و تقویم کلیسایی
 یکشنبه 61تير  7 =29جوالي  ، 9360یکشنبه اول تابستان و مصادف با عيد حضرت توما و عيد نوسردلرساله اول قرنتيان فصل  4آیه  2الي 61
انجيل لوقا فصل  64آیه  6الي 64
 یکشنبه  90تير  64 =29جوالي  ،9360یکشنبه دوم تابستانرساله دوم قرنتيان فصل  0آیه  4الي 67
انجيل لوقا فصل  61آیه  4الي 01
 یکشنبه  03تير  96 =29جوالي  ،9360یکشنبه سوم تابستانرساله دوم قرنتيان فصل  7آیه  6الي 66
انجيل یوحنا فصل  2آیه  6الي 03
 یکشنبه  1مرداد  93 =29جوالي  ،9360یکشنبه چهارم تابستانرساله دوم قرنتيان فصل  63آیه  6الي 63
انجيل مرقس فصل  7آیه  6الي 97

اطالعیه
بدینوسیله به اطالع می رساند که گروه جوانان کلیسای حضرت یوسف
در تاریخ 2931/1/2
تأتری به نام تولد ،خاطرات ،مرگ را آماده نمایش دارند.
برای تهیه بلیط متعاقباً اعالم خواهد شد.

