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رسالت ایمانداران مسیحی در جهان امروز

دوستان گرامی  ،موضوع این مقاله به همه ما مسیحیان

عیسی نور است چون دارای سرشت الهی می باشد و از

ارتباط دارد .مسیحی بودن یعنی متعهد بودن نسبت به

ازل در اتحاد کامل با پدر آسمانی اش بسر می برد و با

یک رسالت و یک مأموریت طبق تعالیم انجیل مقدس

انسان شدنش این نور را به جهان ما آورد" .خدا نور است

رسالت ما مسیحیان این است که «نور جهان باشیم»

و هیچ ظلمت در وی نیست" (رساله اول یوحنا باب

(انجیل متی باب  5آیه .)16-14

 1آیه .)5

همه ما میدانیم چقدر نور طبیعی برای زندگی روزمره ما

یوحنای رسول که بیشتر از دیگر نویسندگان انجیل در

ضروری می باشد .بدون نور نمی توانیم زندگی کنیم  ،اگر

ماهیت الهی عیسی مسیح تعمق کرد  ،در رابطه با نور

آفتاب و برق وجود نمی داشت زندگی بر زمین نیز

بودن عیسی می فرماید" :در ازل کلمه بود  ،کلمه با خدا

امکان پذیر نمی بود .خداوندمان عیسی مسیح  ،خود را

بود و کلمه خود خدا بود  ،از ازل کلمه با خدا بود .همه

نور میداند .ایشان می فرماید" :من نور جهان هستم ،

چیز بوسیله او هستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد.

کسیکه از من پیروی کند در تاریکی سرگردان نخواهد

حیات از او بوجود آمد و آن حیات نور آدمیان بود .نور در

شد  ،بلکه نور حیات را خواهد داشت" (انجیل یوحنا باب

تاریکی می تابد و تاریکی هرگز بر آن چیره نشده است"

 8آیه .)12

(انجیل یوحنا باب  1آیه  .)5-1ناگفته نماند واژه «کلمه»

نوری که عیسی درباره آن سخن می گوید  ،نور مادی و

در متن فوق به عیسی مسیح  ،شخص دوم سه گانه

فنا پذیر نیست  ،لیکن نور معنوی و روحانی می باشد که

مقدس اشاره می کند.

قلب و درون انسان را منور میسازد و آن را از تاریکی گناه

دوستان عزیز  ،با فیض راز تعمید که دریافت کرده ایم ،

و مرگ ابدی نجات می بخشد .عیسی مسیح نور است

نور مسیح توسط روح القدسی که ما را فرا گرفت  ،در قلب

چون حقیقت کامل و قطعی درباره راز خداوند و سرنوشت

ما تابید و ما را فرزندان خدا و اعضای کلیسای مقدس

نهائی انسان را آشکار می سازد .عیسی نور است چون تنها

ساخت  ،تا اینکه ما نیز به نوبه خود برای همنوعان خود

محرک و انگیزه زندگی اش محبت بود  ،محبتی که روی

نور باشیم  .اما تا اینکه نور ما در برابر دیگران بتابد و باعث

صلیب به اوج خود رسید" .محبتی از این بزرگتر نیست

جالل خدا گردد  ،باید از نزدیک عیسی را پیروی نماییم ،

که کسی جان خود را فدای دوستان خود کند" (انجیل

همانند او باید محبت را در رأس کارهای روزانه خود قرار

یوحنا باب  15آیه .)13

دهیم  .بدون محبت نور تعمید در قلب ما خاموش

می شود .پولس رسول تالشهای بسیاری کرد تا نور انجیل
را به ملتهای گوناگون برساند  ،خطاب به ما مسیحیان
می فرماید" :چنانکه شایسته فرزندان عزیز خدا است ،
بکوشید که مانند او باشید .از روی محبت زندگی کنید و

در دنیا حضور می یابد  ،فرزندانی که در میان جوامع
مختلف زندگی می کنند یا بسوی آنها فرستاده شده اند.
زیرا همه مسیحیان  ،در هر جا که زندگی می کنند ،

از محبتی که عیسی مسیح با قربانی کردن خویش در راه

وظیفه دارند از طریق الگوی زندگی و شهادت گفتار خود ،

ما نشان داد  ،پیروی کنید .او جان خود را مانند هدیه ای

آن انسانیت جدید را آشکار سازند که خود بواسطه تعمید

خوشبو به خدا تقدیم نمود .شما زمانی در تاریکی بودید ،
اما اکنون در اتحاد خود با خداوند  ،در نور هستید  ،پس

و نیز نیروی روح القدس که ایشان رابوسیله راز تأیید

مانند فرزندان خدا زندگی کنید .زیرا هر کجا نور باشد ،

(میرون) قوت بخشیده  ،دریافت داشته اند  ،طوری که

همه نوع خوبی  ،نیکی و حقیقت نیز بوجود می آید"

دیگران با دیدن اعمال نیک ایشان  ،پدر را جالل دهند"

(رساله به افسسیان باب  5آیه  2-1و .)9-8
توسط این آیات پولس  ،رسول امتها  ،ما را از رسالت
کلیسایی خود آگاه می سازد  ،رسالتی که عبارت است از
زندگی کردن همانند فرزندان نور  ،نوری که منشأش
شخص مسیح است و بواسطه روح القدس به ما منتقل
گردید تا ما نیز حامالن نور ایمان به کسانیکه از آن
محرومند باشیم  .مقدسین و شهیدان مسیحی که در
طول دوهزار سال گذشته زندگی کردند  ،علیرغم تمام

(رجوع کنید به انجیل متی باب  5آیه  )16و مفهوم اصیل
پیوند جهانی مشارکت انسانها را کاملتر درک کنند".
از مریم مقدس  ،مادر کلیسا  ،که توسط روح القدس
مسیح نجات دهنده را به تمام بشریت عطا نمود  ،بخواهیم
تا ما نیز امروز ادامه دهندگان راه او باشیم  ،یعنی راه
خدمت به مسیح و کلیسا  .آمین

ضعفها و نقائص بشری که داشتند  ،توانستند با کمک و
هدایت روح القدس نور مسیح را به مردم زمانشان برسانند
و باعث گسترش پیام نجاتبخش انجیل باشند" .اما وقتی
روح القدس بر شما نازل شود قدرت خواهید یافت و در
اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دور افتاده ترین نقاط

خدمتگزار شما

عالم شاهدان من خواهید بود" (کارهای رسوالن باب 1
آیه .)8
امروز ما هستیم که باید از قدرت روح القدس استفاده
کرده تا نور ایمان ما در برابر مردم بتابد و آنها را بسوی
عیسی مسیح تنها نجات دهنده عالم هدایت کند .به
بخشی از تعالیم شورای واتیکان دوم در رابطه با فعالیت
رسالتی کلیسا گوش فرا دهیم" :کلیسا از طریق فرزندانش

رمزی گرمو
اسقف اعظم خلیفه گری آشوری کلدانی کاتولیک تهران

«امروز چه كار خوبي مي توانم بکنم؟»
تصمیم بگیر در روز دست کم یک کار خوب انجام دهی

خداوند به وسیله روحت که راهنمای واقعی تو در زندگی است

گرچه چندبار  ،یا به تعداد بی شمار نباشد.

با تو سخن می گوید.

هر صبح با خداوند صحبت کن و از او بپرس:

از خدا بخواه  ،با خدا صحبت کن  ،با خدا راز و نیاز کن

«امروز چه کار خوبی می توانم بکنم؟»

و تو منشاء معجزات بسیاری خواهی شد.

او به تو پاسخ می دهد و راهنماییت می کند

تا شخرین روز زنودگیت  ،در روز دسوت کوم یوک خمو خووب

چون او در وجود توست.

انجام بده.

و تو با درخواست از او  ،او را در خودت زنده می کنی

اگر تمام  6میلیارد انسان ساکن بر روی زمین

او ممکن نیست بدون اینکه از او خواسته شود  ،خوود را ششوکار

یک خم خوب در روز انجام دهند  ،چه سیاره ای خواهد شد!
«رابرت مولر»

سازد.

چرا عیسی؟؟؟

خیسی به دنیا شمد تا من دوباره متولد شوم.
او فقیر شد تا من مالک ثروتی خظیم گردم.
او بی جا و مکان شد تا من صاحب بنائی پر شکوه گردم.
او برهنه شد تا من همیشه بر تن خود لباسی داشته و پوشیده باشم.
او تنها و طرد شده  ،رها گشت  ،تا من همیشه دوستانی داشته باشم.
او اسیر شد تا من شزادی کام یابم.
او غمگین شد  ،باشد که من سرشار از شادی گردم.
او حقیر و فروتن شد تا من بلند کرده شوم.
او خادم شد تا من بتوانم برای همیشه فرزند باشم.
او گرسنگی کشید تا من همیشه غذایی برای خوردن داشته باشم.
او گناه شد تا من امروز خدالت او را با دیگران قسمت کنم.
او مُرد تا من هرگز طعم مرگ ابدی را تجربه نکنم.
او پایین خواهد شمد تا من به باال بروم.
خداوند این همه را انجام داد تا امروز پُری فیض و خدالت و بخشش او در من نمایان باشد و شریک او در تمام
برکات سَماوی باشم.

ده سئوالی که خدا در "آن روز" از تو نخواهد کرد

 -1خدا از تو نخواهد پرسید :مارک ماشین تو چه بود؟
بلکه از تو خواهد پرسید چند نفر را کمک و سوار کردی.
 -2خدا از تو نخواهد پرسید :خانه تو چقدر بزرگ بود؟
بلکه از تو خواهد پرسید از چه کسانی در خانه ات پذیرایی کردی.
 -3خدا از تو نخواهد پرسید :در کمد لباس چقدر لباس داشتی؟
بلکه خواهد پرسید چند نفر را پوشاندی.
 -4خدا از تو نخواهد پرسید :چقدر حقوق میگرفتی؟
بلکه خواهد پرسید چطور به این درآمد رسیدی.
 -5خدا از تو نخواهد پرسید :مقام تو چه بود؟
بلکه از تو خواهد پرسید چطور برحسب وجدانت کار کردی.
 -6خدا از تو نخواهد پرسید :چند دوست داشتی؟
بلکه از تو خواهد پرسید که برای چند نفر دوست واقعی بودی.
 -7خدا از تو نخواهد پرسید :در چه محلی زندگی می کردی؟
بلکه خواهد پرسید که رفتار تو با همسایه گان چگونه بود.
 -8خدا از تو نخواهد پرسید :سفیدپوست بودی یا رنگ دیگری داشتی؟
بلکه از تو خواهد پرسید چگونه انسانیت کردی.
 -9خدا از تو نخواهد پرسید :از کی دیندار شدی؟
بلکه وقتی نزدیک در بهشت برسی خودش به استقبالت خواهد آمد.
 -10خدا از تو نخواهد پرسید :چند نفر را به دین دعوت کردی؟
بلکه برای خدا نیت تو در اعمالت کافی است.

به تو ای دوست جوان ...

سئوال یک جوان:
 آیا تصميمات من در زندگي به دیگران ربطي دارند؟ براستي انتخاب من در زندگي به كي مربوط است  ،آیا پيدا كردن راه زندگيم فقط مربوط به خـودنيست؟
جواب:

دوست خزیز  ،از شنجائی که بنظر جوانی می شیی که در مقاب مسائ زندگی اصالً حالت سبک و سرسری نودارد ،
حقیقتاً نحوه برداشت شما برایم بسیار خجیب می شید.
قب از هر چیز چنین طرز فکری منحصر به یک نوع اخالق یا طرز فکر نیست بلکه سبکی است بسیار متداول که
بِجاست با شن روبرو شویم .اولین مشخصه این طور اندیشیدن "هموه چوی فقوخ بخوودم مربوطوه!" دور بوودن از
واقعیت زندگی است .چون شما در بیابان زندگی نمی کنید  ،شما خضو یک خانواده و در جامعه هستید ...
دومین مفهومی که دارد این است که شما با اختقادات مسیحی تان بسیار بیگانه اید!
حاال به جزئیات این دو مشخصه می پردازیم.
اوالً هر انسانی با انتخاب راه زندگی اش (چه در سطح تحصیلی و شغلی و چوه در سوطح ازدوا م محیطوی را کوه
ساخات بیشتری از زندگی روزانه اش را در شن سپری خواهد کرد و بخاطر شن اشتیاق  ،استعداد و نیروی خوویش را
متمرکز خواهد نمود  ،انتخاب می کند .و در ثانی برای تشخیص این راه در ارتباط با دیگران اسوت کوه اسوتعداد و
خالیق شما مشخص می شود (در منزل :شما برای نظم فوق العاده ای که دارید تحسین موی شووید  ،در مدرسوه:
شما برای انضباط و وظیفه شناسی تحسین می شوید و خودتان هم مثالً گرایش بسیار به وارد شودن بوه مدرسوه
نظام داریدم پس راه زندگی یک انسان در رابطه او با دیگران مشخص می شود.
اگر لحظه ای فکر کنی که انتخاب راه زندگی ات به دیگران مربوط نیست ؛ یعنی نه دیگران برایت ارزشی دارند و
نه اجازه می دهی دیگران برای تو ارزشی قائ باشند.
دوست جوان مواظب باش که این جور "مستق و تنها" "راه رفتن" خملی است کامالً نابخردانه.
لحظه ای که بگویی "من خودم می دانم و بس" زندگی را باخته ای .هیچ "منی" صاحب زنودگی اش نیسوت .و
هر "منی" با رابطه با دیگران  ،بتدریج شک می گیرد تا تبدی به یک انسان خاق گردد.
دوست من کافی نیست درس بخوانی -کافی نیست شغلی داشته باشی  ،بلکه میزان موفقیت و خوشبختی شما در
نحوه ارتباط شما با دیگران نیز مشخص می گردد.
شما که یک نوع "کاال" نیستید که بفهمید فقخ "به چه درد" می خورید! بلکه شما فرزند خدا هسوتید کوه بورای
یک هدف و راه مشخصی به این جهان شمده اید.
هستند جوانان بسیار ساخی و جدی در تحصیالت و در زمینه انتخاب شغ که پیشرفت موالی بسویاری در زنودگی
می کنند  ،ولی بعلت متمرکز شدن در "من" سعادت خود را نمی یابند.

نسبت به شنچه گفته شد  ،انتخابی که در ارتباط با دیگری نباشد اصالً وجود ندارد .سعادت یک انسان در نحوه و
میزان ارتباط او در خانواده و جامعه اش می باشد ؛ بنوابراین بودون در نظور گورفتن ایون دو خامو نموی توانود
احتیاجات و استعدادهای "من" حقیقی اش را در یابد.
مشخصه دوم :انتخاب کردن از دید یک مسیحی
اقدام به انتخاب در زندگی یک شخص نشانه بلوغ و انتخاب صوحیح نشوانه خاقو بوودن و داشوتن تشوخیص
درست است .از دیدگاه مسیحیت  ،نحوه انتخاب در زندگی یک ایماندار نمایانگر میزان مسویحی زیسوتنش موی
باشد .به این معنی که ایمان ما بر این است که از طریق مصولوب شودن خیسوی و مورگ وی بور روی صولیب
نجات بشریت به کمال رسید .همین خیسی پیش از مصلوب شدنش مورد تمسخر تماشاچیانش قرار گرفت چون
به او می گفتند تو که دیگران را شفا می دادی و از دردهایشان نجات بخشویدی اکنوون خوود را نجوات بوده از
صلیب پائین بیا تا ایمان شوریم که پسر خدا هستی! اما خیسی از صلیب پائین نیامد زیرا نه خیال نمایش قدرتش
را داشت و نه خیال خالص کردن خودش از دست انسانها! بلکه خیسی مسیح از نزد پدر شمده بوود توا بشور را از
گناهانش نجات بخشد و با خدا ششتی دهد .این انتخابش بود .به همین دلی خوذاب صولیب را پوذیرفت و از شن
پائین نیامد.
بنابراین یک مسیحی ایماندار خود را در خم نجات بخش مسیح سهیم می داند چون از این طریق خود نجوات
یافته ایم  ،و در راه نجات دیگران با مسیح سهیم می گردیم .نجاتی که یک "خم شخصی" نیست و نه اینکه
یکبار در دوهزار چند سال پیش رخ داده باشه  ،زیرا هر کسی این نجات را بپذیرد یعنی به شن ایمان بیاورد  ،این
نجات برایش تبدی به برکات فعال می شود .نیرویی کوه در او کوار موی کنود و شوخص ایمانودار بایود بوا شن
همکاری کند تا شن نیروی الهی او و اطرافیان را در جهت کمال هدایت نماید .کمال یک انسوان "شزاده" بوودن
اوست.
با پذیرفتن نجاتی که مسیح می بخشد  ،شخص ایماندار اخالم می کند کوه در ایون نجوات سوهیم و مبشور شن
است .یعنی قادر است همچون مسیح او نیز برای زمان و مکان خودش خم کند .نجوات یوافتن توسوخ مسویح
مصلوب یعنی رها شدن از خودخواهی و هدایت شدن بوسیله فویض الهوی (روا القودسم و "شواهد" شودن در
مقاب دوست و دشمن است.
این است "دخوتی" که پدر شسمانی از ما نموده تا همان احساساتی که در پسر محبوبش جاری بودند در موا نیوز
باشند تا در کار نجات سهیم گردیم.
بنابراین دوست جوان و بسیار خزیز  ،انتخاب راه زندگی نه یوک تقلیود از دیگوری اسوت و نوه صورفاً بورشوردن
خواسته یک "من" بدون دیگری است!
اگر مث یک ایماندار بیاندیشی و خم کنی انتخابی که در زندگی خواهی کرد ناشی از "محبت الهی" و اشواخه
نجات الهی خواهد بود.
موفق باشی!

از پنج انگشت خود در هنگام دعا نمادی بسازیم ...

 -1انگشت شست از همه به تو نزدیکتر است
پس دعایت را با دعا برای کسانی آغاز کن که از همه به تو نزدیکترند  ،دعا برای نزدیکان و
کسانی که دوستشان داری "وظیفه دلچسبی" است.

 -2انگشت بعدی انگشت اشاره است
برای کسانی که درس می دهند  ،راهنمایی کنند و تسکین می بخشند دعا کن .این افراد
معلمان  ،دندانپزشکان  ،پزشکان و روحانیون هستند .آنها برای اینکه دیگران را به راه راست
هدایت کنند  ،نیازمند حمایت و دعایند .آنها را در دعاهایت فراموش نکن.

 -3انگشت بعدی بلندترین انگشت است
این انگشت ما را به یاد بزرگانمان می اندازد .برای شخصیت های برجسته دعا کن تا ایشان خود
را به راهنمایی خداوند بسپارند.

 -4انگشت چهارم انگشت انگشتر است
برای خیلی ها تعجب آور است که بدانند این انگشت ضعیف ترین انگشت است  ،اما هر معلم
پیانویی این حرف را تصدیق می کند .این انگشت به یاد ما می اندازد که برای آنهایی که ضعیف
یا محتاجند  ،یا مشکلی دارند  ،دعا کنیم .آنها شب و روز به دعای ما نیاز دارند و هر چه
برایشان دعا کنیم  ،باز هم کم است.

 -5و باالخره نوبت انگشت کوچک تر است  ،کوتاهترین انگشت ما
ما نیز باید مانند این انگشت  ،در ارتباط با خدا و دیگران با فروتنی و تواضع رفتار کنیم .چنانکه
انجیل می گوید" :باید کوچکترین ها در میان شما بزرگترین باشند" این انگشت باید به یادت
آورد که برای خود نیز دعا کنی .زمانی که برای
چهار گروه دیگر دعا کرده ای  ،راجع به نیازهای
خودت به دید روشنی می رسی و می توانی به
شکل بهتری برای خود دعا کنی.

اخبار و تقویم کلیسایی
 یکشنبه  13آبان  4 =97نوامبر  ،2018یکشنبه اول تقدیس كليسا.عهد عتيق :اشعياء فصل  6آیه 13-1
رساله :اول قرنتيان فصل  12آیه  28الي آخر باب 13
انجيل :متي فصل  16آیه 19-13
-

یکشنبه  20آبان  11 =97نوامبر  ،2018یکشنبه دو تقدیس كليسا
عهد عتيق :سفر خروج فصل  39ایه  32الي فصل  40ایه 16
رساله :عبرانيان فصل  8آیه  1الي فصل  9آیه 10
انجيل :متي فصل  12آیه 21-1

 یکشنبه  27آبان  18 =97نوامبر  ،2018یکشنبه سو تقدیس كليساعهد عتيق :اشعياء فصل  54آیه 15-1
رساله :عبرانيان فصل  9آیه 15-5
انجيل :یوحنا فصل  2آیه 22-12
-

یکشنبه  4آذر  25 =97نوامبر  ،2018یکشنبه چهار تقدیس كليسا
عهد عتيق :حزقيال فصل  43آیه 7-1
رساله :عبرانيان فصل  9آیه  16الي آخر باب
انجيل :متي فصل  22آیه  41الي فصل  23آیه 22

"در مورد خدمت به خدا"
به کوچکترین چیزهایی که داری ایمان داشته باش چون قدرت شما در شن ذره ها جمع شده است.
* "در هر مورد کوچکی با ایمان باشید زیرا قدرت شما در همین ها نفهته است".
* "در هر کدام از شنها مسیح وجود دارد".
* "من یک قلم کوچکی هستم در دست خدای نویسنده  ،که به تمام جهان یک نامه خاشقانه می فرستد".
* "من برای موفقیت دخا نمی کنم  ،بلکه خواهان ایمان هستم".
* " من می دانم که خداوند چیزی را که نمی توانم انجام دهم از من نخواهد خواست .من فقخ شرزو موی کونم
که او این قدر به من اختماد نمی کرد".
مادر ترزا

