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عيسي مسيح  ،موضوع اصلي ايمان ما

دوستان گرامي  ،سعي كنيم بيشتر از اين «سال ايمان»
استفاده كرده و تعمق خود را در «ايمان مسيحي» ادامه
دهيم تا اينكه بتوانيم هر چه بيشتر از فيض اين عطيه
گرانبها برخوردار شويم  .در اين مقاله نيز مي خواهم به
برخي از برداشتهاي نادرست و كج كه درباره ايمان داريم
اشاره كنم  .شايد بعضي ها فكر كنند كه ايماندار بودن به
معني انباشتن اطالعات و داشتن تحصيالت عالي درباره
شخص عيسي مسيح است  ،يا اينكه قدرت سخن گفتن و
موعظه كردن و نوشتن درباره او و يا پذيرفتن حقايق
ايماني و عقيدتي كه كليسا رسماً درباره او اعالم نمود
باشد  ،چنين طرز تفكر درباره «ايمان» بر طبق تعاليم
انجيل مقدس مقدس نبوده و اشتباه است  .اگر چه
كوشش كردن جهت كسب علم و معرفت و ارتقاء سطح
معلومات و دانش درباره راز مسيح كاري بسيار ضروري و
مفيد است اما به تنهايي كافي نيست تا اينكه منشاء يك
ايمان زنده و پربار باشد.
پولس رسول جهت توضيح اين مطلب اينطور مي فرمايد:
"اي دوستان من  ،وقتي من براي اعالم اسرار الهي به نزد
شما آمدم  .با فصاحت و فلسفه انساني نيامدم  ،زيرا من
تصميم گرفته بودم تا زماني كه در ميان شما هستم  ،همه
چيز جز عيسي مسيح مصلوب شده را فراموش كنم  .من
با ضعف و با ترس و لرز به ميان شما آمدم و سخن و پيام
خود را با داليل مجذوب كننده فلسفي بيان نكردم  ،بلكه
آنرا با روح القدس و قدرت او به ثبوت رسانيدم تا ايمان
شما بر قدرت خدا متكي باشد نه بر فلسفه انساني"
(رساله اول به قرنتيان باب  2آيه  . )5-1همچنين در

انجيل متي عيسي مي فرمايد" :اي پدر  ،اي خداوند
آسمان و زمين  ،تو را سپاس مي گويم كه اين امور را از
دانايان و خردمندان پنهان داشته و به ساده دالن آشكار
ساخته اي  ،آري اي پدر خواست تو چنين بود" (باب 11
آيه  . )22-25پيام مهم آيات فوق مي شود اينطور خالصه
كرد  :ايمان مسيحي عبارت است از محصول فعاليت
روح القدس در قلب ايماندار و هدف اصلي اين فعاليت
هدايت شخص ايماندار بسوي عيسي مسيح كه مرد و
رستاخيز نمود مي باشد.
بنابراين مي شود گفت ايمان طبق اين آيات يك مالقاتي
است با شخص زنده عيسي مسيح جهت ايجاد ارتباط
حقيقي با او مي باشد .ما مسيحيان به كتاب و مكتب  ،به
دكترين و ايدئولوژي ديني و حتي به يك سيستم مذهبي
هم ايمان نداريم  ،ايمان ما به عيسي مسيح است كه
فرمودند " :من راه و راستي و حيات هستم  .هيچ كس جز
بوسيله من نزد پدر نمي آيد  ....به من ايمان داشته باشيد
كه من در پدر هستم و پدر در من است  ....يقين بدانيد
هر كه به من ايمان بياورد آنچه را من مي كنم خواهد كرد
و حتي كارهاي بزرگتري هم انجام خواهد داد زيرا من نزد
پدر ميروم" (انجيل يوحنا باب  11ايه  2و . )12-11
تاريخ دو هزار ساله كليسا به ما مياموزد كه كساني كه به
نحو احسن رسالت نجاتبخش مسيح انجام داده و مژده
انجيل را به ملتهاي مختلف رسانيده اند افرادي بودند كه
ايماني زنده و ريشه دار داشتند كه ثمره مالقات ايشان با
شخص عيسي مسيح بود .اين مالقات باعث شد كه كل
زندگي خود را جهت رساندن مژده انجيل به همنوعان

خود وقف نمايند و حتي براي رسيدن بدين هدف فيض
شهادت را قبول كنند .كليساي شرق كه به كليساي
شهيدان ملقب شد و ما مسيحيان امروز فرزندان آن
هستيم  ،گذشته اي بسيار افتخار آميز در اين زمينه دارد.
بين كليساهاي مسيحي كليساي شرق يكي از اولين
كليساها است كه بيشترين زجرها  ،شكنجه ها و مرگهاي
گوناگون متحمل شد تا اينكه ايمان خود را به مسيح پسر
خدا و نجات دهنده عالم با كمال شجاعت و اطمينان ابراز
كند و از اين راه توانست ملتهاي زيادي را از فيض ايمان
مسيحي مستفيض گردد .فعاليتهاي رسولي و بشارتي
كليساي شرق در طول قرون گذشته نشان مي دهند كه
ايمان به مسيح منشأ قدرت و خالقيت بوده و هرگز
نمي تواند عقيم و بي ثمر باشد.
دوستان عزيز « :سال ايمان» اين سئواالت بسيار مهم را از
ما مي كند :عيسي مسيح براي ما كيست ؟ از چه
جايگاهي در قلب ما برخوردار است ؟ چه تجربياتي از
حضور وي در زندگيمان بدست آورده ايم ؟ آيا آماده ايم
جهت وفادار ماندن نسبت به او تا آخر رنجها  ،سختيها و
اگر الزم باشد مرگ را تحمل كنيم ؟ آيا مسيحي بودن و
جزو پيروان عيسي مسيح شدن منشأ شادي و اميدواري
است براي ما ؟ آيا عميقاً به ظهور با شكوه او در آخرالزمان
ايمان داشته و از ته دل و جان در انتظار او بسر مي بريم؟
با كمال فروتني و فقر روحاني قبول كنيم كه با قدرت
خودمان نمي توانيم پاسخ صحيح اين پرسشها را پيدا
كنيم  .راهنما و هدايت كننده ما در اين مورد روح القدس
است  ،اوست كه ميتواند ما را به كل حقيقت كه در
زندگي  ،مرگ و رستاخيز خداوند ما عيسي مسيح تجلي
يافت رهبري كند  .عيسي به شاگردانش فرمود " :وقتي او
كه روح راستي است بيايد شما را به تمام حقيقت رهبري
خواهد كرد  ،زيرا از خود سخن نخواهد گفت بلكه فقط
درباره آنچه بشنود سخن ميگويد و شما را از امور آينده
باخبر مي سازد .او مرا جالل خواهد داد  ،زيرا حقايقي را
كه از من دريافت كرده بشما اعالم خواهد نمود" (انجيل
يوحنا باب  12آيه . )11-19
اين روح القدس است كه با فيض تعميد كه دريافت كرده
ايم در ما ساكن شد تا اينكه آتش محبت مسيح در قلب

ما مشتعل سازد  ،اوست كه ما را با راز شگفت انگيز خداي
واحد و سه گانه آشنا كرد  ،رازي كه پايه ايمان ما
مسيحيان ميباشد  .با كمك اوست كه در پيشگاه خدا
فرياد ميزنيم « :ابا  ،اي پدر» و از اين راه شهادت ميدهيم
كه خدا پدر ماست و ما فرزندان او هستيم (رجوع شود به
رساله به روميان باب  8آيه . )12-12
دعا كنيم تا «سال ايمان» سال بازگشت بسوي عيسي
مسيح باشد  ،به او كه مظهر ايمان كامل ماست چشم
بدوزيم  .از او ياد بگيريم تا يك زندگي مقدس  ،پاك و
زيبا داشته باشيم  ،همانند او محبت را به عنوان تنها
انگيزه زندگي خود قرار دهيم  ،محبتي كه ميتواند ما را تا
قرباني كردن جان خود در راه ديگران سوق دهد و هميشه
پيروز است  .بدون شك و ترديد مي توان گفت  :بهترين و
مؤثرترين راه جهت شهادت دادن و انتقال نور ايمان
مسيحي به ديگران راه محبت است  ،راهي كه سرور و
نجات دهنده ما عيسي مسيح و همچنين جميع شهدا و
مقدسين پيمودند  .محبت ما به ديگران جلوه ايست از
محبت خدا نسبت به همه مردم زيرا او ميخواهد كه همه
ملتها از راه ايمان آوردن به مسيح نجات يابند.
اي روح القدس  ،از تو مي خواهيم كه «سال ايمان»
فرصتي باشد تا هر چه بيشتر شيفته و فريفته مسيح
باشيم  .با عشقي پاك و ايمان زنده از پيروان وفادار او
باشيم  .او را توسط دعاي انفرادي و دسته جمعي و
همچنين از راه خدمت كردن به همنوعان خود مخصوصاً
كساني كه نيازمند و در رنج هستند مالقات كنيم  .آمين
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مجله آمريكايي «نيوزويك» در شماره جديد خود مطلبي را به پزشك متخصص مغز و اعصاب اختصاص داده است كه به گفته
خودش ،هفت روز «زندگياي با هوش غيرانسان» ر ا تجربه كرده است ،تجربه اي كه وي آن را حسي شيرين و «آن جهاني» مي
داند .وي از دنيايي سخن مي گويد كه اتحاد اساس آن است و آن قدر زيباست كه «پنج ثانيه اش ارزش عمري انتظار را دارد».
دكتر «ايبِن الكساندر» كه تجربه خود از مرگ و نيستي را در مطلب ويژه مجله «نيوزويك» به رشته تحرير در آورده ،مينويسد:
به عنوان يك جراح مغز هيچگاه به پديده تجربه هاي جهان پس از مرگ و چنين مقوالتي باور نداشتم .پدرم هم مانند خود من
جراح مغز و اعصاب بود و من نيز به تبعيت از او راه خود را در دنياي علم پي گرفتم و جراح مغز شدم و در دانشگاه هاي زيادي از
جمله «دانشگاه هاروارد» به تدريس اين شاخه از علم پزشكي پرداختم .بنابراين ،كامالً مي دانم در مغز آدمهايي كه ادعا مي كنند
آن جهان را تجربه كردهاند چه ميگذرد.
مغز آدمي از مكانيسم اعجاب آور و در عين حال فوق العاده ظريفي برخوردار است ،كافيست اندكي از اكسيژن دريافتي مغز بكاهيد
تا واكنش نشان دهد .با چنين اوصافي ،برايم جاي تعجب چنداني نداشت كه آدمهايي را ببينم كه بعد از گذران دوره درماني پس از
آسيبهاي جدي و بازيابي هوشياري خود ،از تجربههاي شگفتشان افسانهسراييها كنند .اما هرچه ميگفتند هرگز بدان معنا نبود
كه چنين بيماراني در دنياي واقعي به جايي سفر كرده باشند .مورد من نيز از دو جهت با تجربه همه اين بيماران متفاوت بود؛ اول
اينكه بخش كورتكس مغز من به طور كامل از كار افتاده بود و دوم اينكه در تمام مدت اغما نشانههاي حياتي من تحت نظارت دقيق
پزشكان قرار داشت و پيوسته ثبت ميشد.
اين را هم بگويم كه پيش از اين ها ،تعريفي كه از خودم داشتم يك مسيحي معتقد بود كه چندان هم عامل به فرائض ديني نيست.
با اين وجود از كساني كه عالقه مند بودند عيسي مسيح را موجودي فراتر از يك آدم خوب معمولي به حساب آورند هم كينهاي به
دل نداشتم .حرف آنهايي را مي فهميدم كه دوست داشتند باور كنند كه باالخره يك جايي در اين دنيا خدايي هم هست و در دلم
بهشان غبطه مي خوردم كه اين ايمان بدون شبهه چه آرامشي را برايشان به ارمغان آورده .با اين همه ،به عنوان يك دانشمند
ميدانستم كه خودم نبايد چنين باورهايي داشته باشم.
اوضاع بدين منوال بود تا اينكه سال  2118رسيد و در حالي كه بخش «نئوكورتكس» مغزم از كار افتاده بود ،هفت روزي را در
حالت اغما به سر بردم .در غيبت يك نئوكورتكس فعال ،چيزي را تجربه كردم كه موجب شد باور كنم كه براي وجود هوشياري پس
از مرگ هم دليل علمي وجود دارد .همينجا بگويم چون ميدانم شكاكيون چه نظري راجع به چنين حرفهايي دارند ،داستانم را با
منطق و زبان علمي «يك دانشمند» بازگو خواهم كرد ،يعني همان چيزي كه هستم.
اوايل صبح خيلي زود ،حدود چهار سال پيش با يك سردرد شديد از خواب بيدار شدم .تنها به فاصله چند ساعت ،كورتكس مغزم
كامال از كار افتاد .كورتكس بخشي است كه كنترل انديشه ها و احساسات ما را برعهده دارد و باعث تمايز ما از ديگر جانداران است.
پزشكان بيمارستان عمومي «لينچبرگ» در ايالت ويرجينيا ،كه دست برقضا خودم هم آنجا به عنوان جراح مغز و اعصاب كار
ميكردم ،به اين نتيجه رسيدند كه دچار نوعي مننژيت نادر شدهام كه بيشتر در نوزادان ديده ميشود .باكتري «اي كولي» افتاده
بود به جان مايع مغزي نخاعم و ذره ذره مغزم را ميخورد.
آن روز صبح ،وقتي به اتاق اورژانس رفتم ،اوضاعم آنقدر بد بود كه اميد چنداني به بهبود و ادامه زندگيم در قالب چيزي فراتر از يك
گياه وجود نداشت .مدتي زيادي نگذشت كه همان روزنه اميد هم از دست رفت .هفت روز در اغماي كامل بودم ،بدنم به هيچ
محركي پاسخ نمي داد و فعاليتهاي عالي مغزم كالً مختل شده بود.
در چنين شرايطي هيچ توجيه علمياي براي اين حقيقت وجود ندارد كه در حالي كه بدنم در اغما كامل به سر ميبرد ،ذهنم،
هوشياريم ،خود خويشتنم ،حي و حاضر بود .نورون هاي كورتكس مغزم به واسطه حمله باكتريايي فلج شده بودند ،اما نوعي
هوشياري و معرفت وراي ظرفيت هاي مغزي مرا به بُعد ديگري از اين كائنات برد ،بُعدي كه حتي خوابش را هم هرگز نديده بودم و
هيچگاه در زمره باورمندانش نيز قرار نداشتم.
باري ،ماه ها سپري شد تا بتوانم براي خودم هضم كنم كه چه بر من گذشت .سواي غيرممكن بودن وجود هرگونه هوشياري در
شرايطي كه داشتم ،چيزهايي كه آن موقع تجربه كرده بودم براي خودم هم به هيچ وجه توجيه پذير نبود :اول ،يك جايي در ميان
ابرها بودم .ابرهايي بزرگ و پُف كرده به رنگ صورتي و سفيد كه در مقابل آسمان «آبي تيره» تضاد مشهودي ساخته بود.
باالتر از ابرها -بي نهايت باالتر -دسته دسته موجوداتي شفاف و نوراني در آسمان اين طرف و آن طرف ميرفتند و خطوط ممتدي را
دنبال خود در فضا بر جا ميگذاشتند .پرنده بودند يا فرشته؟ نميدانم .بعدها كه براي توصيف اين موجودات دنبال واژه مناسب
مي گشتم اين دو كلمه به ذهنم رسيد ،اما هيچ يك از اين دو حق مطلب را درباره اين موجودات اثيري ادا نميكند كه اساساً از هر
آنچه در اين كره خاكي ميشناسم تفاوت داشتند ،چيزهايي بودند پيشرفتهتر و متعاليتر.

در دنيايي كه بودم ،ديدن و شنيدن دو مقوله جدا از هم نبود .انگار كه نمي شد چيزي را ببيني يا بشنوي و به بخشي از آن بدل
نشوي .هرچه كه بود متفاوت بود و در عين حال بخشي از چيزهاي ديگر ،مثل طرح هاي درهم تنيده فرش هاي ايراني...يا نقوش بال
يك پروانه.

اما از اين همه شگفتآورتر ،وجود «فردي» بود كه مرا همراهي مي كرد؛ يك زن.
جوان بود و جزئيات ظاهري او را به طور دقيق به ياد دارم .گونه هايي برجسته و چشماني به رنگ آبي الجوردي داشت و دو رشته
گيسوان طاليي -قهوه ايش در دو طرف صورت ،چهره زيبايش را قاب گرفته بود .بار اول كه او را ديدم روي يك سطح ظريف و نقش
دار حركت ميكرديم كه بعد از لحظه اي فهميدم بال يك پروانه بود .ميليونها پروانه دورمان را گرفته بودند و در رقص هماهنگ
امواجي كه ساخته بودند به جنگلزارهاي پايين سرازير ميشدند و مجدد به باال و دور ما اوج ميگرفتند .انگار كه رودي از زندگي و
رنگ در هوا جريان داشت .لباس زن ساده بود ،مثل يك كشاورز .اما رنگهايش همان ويژگي درخشان ،تأثيرگذار و سرشار از
زندگياي را داشت كه در ديگر چيزهاي حاضر در آن مكان به چشم ميخورد.
زن به من نگاهي انداخت ،جوري كه مي گويم تنها پنج ثانيه از آن نگاه ارزش تمام زندگي تا آن لحظه را دارد و هر چه قبل از آن به
سرتان آمده باشد ،ديگر اهميتي ندارد .نگاهش عاشقانه نبود .دوستانه هم نبود .نگاهي بود كه وراي تمامي اينها بود و فراي همه
مراحل عشقي كه اين پايين در زمين شناخته ايم .چيزي برتر بود كه همه انواع ديگر عشق را درونش داشت وليكن از همه آنها
بزرگتر بود.
زن بدون اينكه واژه اي بر زبان آورد با من حرف زد .پيامش مثل نسيمي به درونم نفوذ كرد و همانجا در دم فهميدم كه همان است.
فهميدم دنياي دور و برمان نه رويا است و نه گذرا و بياساس است ،بلكه حقيقي است.

پيامي كه از زن گرفتم سه بخش داشت ،كه اگر بنا باشد به زبان زميني ترجمهاش كنم ،چيزي شبيه به اين خواهد شد:
«بسيار معشوقي و نازنين  ،تا هميشه».
«هيچ ترسي نداري».
«هيچ اشتباهي مرتكب نخواهي شد»
فيزيك نوين مي گويد كه جهان پيرامون ما يكپارچه و غيرمنفك است .اگرچه به ظاهر در دنيايي از تفاوت ها زندگي مي كنيم ،برپايه
قوانين فيزيك ،زير اين ظاهر متفاوت هر شيء و هر رويدادي در هستي در پيوند كامل با اشيا و رويدادهاي ديگر است و به بيان ديگر
«فرق باطن» وجود ندارد.
تا پيش از تجربهام ،همه اين نظرات برايم جنبه انتزاعي داشتند و دركناپذير ،اما امروز حقيقتهاي زندگيم را تشكيل ميدهند .به
اين باور رسيدهام كه كائنات بر اساس وحدت ايجاد شده است .اكنون مي دانم كه عشق را هم بايد به اين معادله افزود .دنيايي كه من
در اغماي بدون مغز ان سانيم تجربه كردم هماني بود كه آلبرت انيشتين و عيسي مسيح ،هر دو ،از آن سخن گفتهاند و صد البته كه
هر كدام با روش بسيار متفاوت خودشان.
من سال هاي سال به عنوان جراح مغز و اعصاب در معتبرترين مؤسسات جهاني خدمت كردهام .ميدانم كه بسياري از همكارانم بر
اين باور پافشاري مي كنند كه مغز ،و به ويژه كورتكس ،اين عضو كليدي ،سر منشأ هوشياري خاص نوع آدمي است .خود من هم
همين طور فكر مي كردم .اما اين باور ،اين نظريه امروز در برابر من رنگ باخته و آنچه بر من گذشت در پهنه باورهايم جايي براي آن
باقي نگذاشت .از همين رو قصد دارم باقيمانده عمرم را به بررسي ذات راستين هوشياري بپردازم و به همكارانم در عرصه علم و نيز
به جهانيان نشان بدهم كه ما پديدههايي بسيار بسيار فراتر از مغزهاي فيزيكي خود هستيم.
در دنياي امروز بسياري بر اين عقيده اند كه واقعيت معنوي دين در دنياي مدرن قدرت خود را از دست داده و علم ،در برابر ايمان،
راه رسيدن بشر به واقعيت وجود است .پيش از اين تجربه ،من نيز تا حد زيادي در صف طرفداران اين مكتب بودم ،اما امروز متوجه
شدهام كه اين ديدگاه به شدت سادهانگارانه است .تصوير ماديگرا از كالبد و مغز به عنوان مولدان هوشياري ،و نه ظرف آن ،محكوم
به شكست است .در مقابل ،تلقي نويني از كالبد و ذهن ظهور خواهد كرد كه هم اكنون هم نشانههايش را ميتوان مشاهده كرد .اين
ديدگاه نو به همان ميزان مبتني بر دين است كه بر دانش استوار و غايتش را چيزي قرار خواهد داد كه بزرگترين دانشمندان بيش و
پيش ا ز هر چيزي در طول تاريخ بشري همواره در جستجوي آن بوده اند؛ چيزي به نام حقيقت.

خدای مهربان برای همه اين مشکالت به من مشاوره

کلينيک خدا

رايگان داد و من به شکرانه اش تصميم گرفتم از اين

به کلينيک خدا رفتم تا چکاپ هميشگي ام را انجام

پس تنها از داروهايي که در کلمات راستينش برايم

دهم ،فهميدم که بيمارم ...

تجويز کرده است استفاده کنم:

خدا فشار خونم را گرفت ،معلوم شد که مهربانيم

هر روز صبح يک ليوان قدرداني بنوشم

پايين آمده.

قبل از رفتن به محل کار يک قاشق آرامش بخورم.

زماني که دمای بدنم را سنجيد ،دماسنج  04درجه

هر ساعت يک کپسول صبر ،يک فنجان برادری و

اضطراب نشان داد.

يک ليوان فروتني بنوشم.

آزمايش ضربان قلب نشان داد که به چندين گذرگاه

زماني که به خانه برميگردم به مقدار کافي عشق

عشق نياز دارم ،تنهايي سرخرگهايم را مسدود کرده

بنوشم.

بود ...

و زماني که به بستر مي روم دو عدد قرص وجدان

و آنها ديگر نمي توانستند به قلب خالي ام خون

آسوده مصرف کنم.

برسانند.
به بخش ارتوپدی رفتم چون ديگر نمي توانستم با

اميدوارم خدا نعمتهايش را بر شما سرازير کند:

دوستانم باشم و آنها را در آغوش بگيرم.

رنگين کماني به ازای هر طوفان،

بر اثر حسادت زمين خورده بودم و چندين

لبخندی به ازای هر اشک،

شکستگي پيدا کرده بودم ...

دوستي فداکار به ازای هر مشکل،

فهميدم که مشکل نزديک بيني هم دارم ،چون

نغمه ای شيرين به ازای هر آه،

نمي توانستم ديدم را از اشتباهات اطرافيانم فراتر

و اجابتي نزديک برای هر دعا.

ببرم.

جمله نهايي :

زماني که از مشکل شنوايي ام شکايت کردم معلوم

عيب کار اينجاست که من '' آنچه هستم ''

شد که مدتي است که صدای خدا را آنگاه که در

را با '' آنچه بايد باشم '' اشتباه مي کنم ،

طول روز با من سخن مي گويد نمي شنوم !...

خيال ميکنم آنچه بايد باشم هستم،
در حاليکه آنچه هستم نبايد باشم.

مزمور 11
سرودی در وصف خدای آفريننده
آسمان جالل خدا را بيان مي كند و فلك از عمل دستهايش خبر مي دهد .روز سخت مي راند تا روز و شب معرفت را اعالن
مي كند تا شب .سخت نيست و كالمي ني و آواز آنها شنيده نمي شود .قانون آنها در تمام جهان بيرون رفت و بيان آنها تا
اقصاي ربع مسكون .خيمه اي براي آفتاب در آنها قرار داد ؛ و او مثل داماد از حجله خود بيرون ميآيد و مثل پهلوان از
دويدن در ميدان شادي مي كند .خروجش از كرانه آسمان است و مدارش تا به كرانه ديگر ؛ و هيچ چيز از حرارتش مستور
نيست.

زندگيت را در تاريكي و روشنايي بپذير
درِ خانه كسي را كه در رنج است بزن
در همه چيز و همه كس جنبه مثبت را پيدا كن
بديي كه در حق تو شده  ،بگذار كنار
با كسي كه بر خالف تو است  ،بگو مگو نكن
پيش آناني كه تنها هستند  ،برو
خوشحال شو وقتي مي بيني كسي راه درست را مي رود
يك قلب و دو دست داري تا آنكه در زحمت است  ،كمك كني
از آن كس كه مي تواند كارها را بهتر از تو انجام دهد  ،ياد بگير
با يك لبخند  ،ناراحتي ديگران را كمتر كن
در وقت سختي  ،آرام باش
اجازه نده كه ناراحتي و رنج تو روي ديگران سنگيني كند
هر كه پشيمان شود  ،عذرش را بپذير
در سكوت با ايمان و در دل دعا كن
با آرامش خودت شخص عصبي و ناراحت را آرام كن
آن كس كه زندگي و فكرش با تو بسيار متفاوت است  ،احترام بگذار
بخصوص در برابر آنكه عادت به دعوا دارد  ،متين باش
از اشتباهات و ضعف ديگران نگو
در مقابل هر كسي كه به تو نزديك مي شود  ،عاقل رفتار كن
سعي كن درد آنكه از دردش مي گريد  ،بفهمي.

مزمور 11
سرودی در وصف خدا بخاطر اعطای کالمش
شريعت خداوند كامل است و جان را بر مي گرداند ؛ شهادات خداوند امين است و جاهل را حكيم مي گرداند .فرايض
خداوند راست و دل را شاد مي سازد.
امر خداوند پاك است و چشم را روشن مي كند .ترس خداوند طاهر است و ثابت تا ابداالباد .احكام خداوند حق و تماماً
عدل است .از طال مرغوبتر و از زر خالص بسيار .از شهد شيرين تر و از قطرات شانه عسل .بنده تو نيز از آنها متنبه
مي شود  ،و در حفظ آنها ثواب عظيمي است.

پیام نوجوانان ...

انجیل متی باب  52آیه  41الی 03
« 41پادشاهی خدا مانند مردی است که می خواست سفر کندد
پس غالمان خود را خوانده تمام ثروتش را به آنان سپرد  41و به
هر یک به نسبت توانائیش چیزی داد -به یکدی پدنک کیسده ر
(قنطار) و به دیگری دو کیسه و به سومی یک کیسه و پدس
ا آن به سفر رفت 41 .مردی که پنک کیسه ر داشت ود رفت و
با آنها تجارت کرد و پنک کیسده ر سدود بدرد 41 .همچندی آن
مردی که دو کیسه ر داشت دو کیسه دیگر سود آورد 41 .اما آن
مردی که یک کیسه ر به او داده شده بود رفت و می را کندد
و پول ارباب خود را پنهان کرد 41 .بعدد ا مددت یدادی اربداب
برگشت و با آنها به تصفیه حساب پرداخت  02 .کسدی کده پدنک
کیسه ر به او داده شده بود آمد و پنک کیسه ای را هم که سود
برده بود با خود آورد و گفت« :تو ای پنک کیسه را به م سپرده
بودی ای پنک کیسه دیگر هم سود آن است 04 ».ارباب گفت:
«آفری ای غالم خوب و امی تدو در امدر کدوچکی اماندت و
درستی خود را نشان دادی م حاال کارهای بدزر را بده تدو
خواهم سپرد .بیا و در شادی ارباب خود شریک باش 00 ».آنگداه
مردی که دو کیسه ر داشت آمد و گفت« :تو دو کیسه به مد
سپردی ای دو کیسه دیگر هم سود آن است 02 ».ارباب گفت:
«آفری ای غالم خوب و امی تدو در کدار کدوچکی اماندت و
درستی خود را نشان دادی و حاال کارهای بزر را به تو خواهم
سپرد .بیا و در شادی ارباب خود شریک باش 01 ».سپس مدردی
که یک کیسه به او داده شده بود آمد و گفت« :ای ارباب مد
مددی دانسددتم کدده تددو مددرد سدد،تگیری هسددتی ا ددائی کدده
نکاشددته ای درو مددی کنددی و ا ائیددک ه نپاشددیده ای م د
می نمائی  01پس ترسیدم و رفتم و طالی تو را در می پنهان
کردم .بفرما پول تو ای ا است 01 ».ارباب گفت« :ای غدالم
بد سرشت و تنبد تدو کده مدی دانسدتی مد ا دائی کده
نکاشته ام درو می کنم و ا ائی که نپاشیده ام م می کنم
 01پس به همی دلی می باید پول مرا به صرافان می دادی تدا
01
وقتی م ا سفر بر می گردم آن را با سدودش پدس بگیدرم.
کیسده ر را ا او بگیریدد و بدده آن کدس کده ده کیسدده دارد
بدهید  01یرا آن کس که دارد به او بیشتر داده خواهد شد تا به
فراوانی داشته باشد و آنکس که ندارد حتی آنچه را هم که دارد

ا دست خواهد داد 22 .ای غالم بی فایده را به تاریکی بیندا ید
ایی که گریه و دندان بر دندان سائیدن و ود دارد».
عیسی از ما می خواهد که مطابق انجیل زندگی کنیم چوو انو
بهترن راه خوشبخت زندگی کرد است.
گنج حقیقی :در زما مسیح  ،قنطار نک واحود وووب بوود .نوک
قنطار برابر با هفده ساب کار نک کارگر بود  ،نعنوی بوه راسوتی
نک ثروت!
اما دقت کنید که عیسی در اننجا ما را تشونق به ووب در آورد
نمی کند نا اننکه نمی خواهد بگوند که هر آدم وولودار  ،آدم
خوبی است.
دران مثل آقا ان غالما هما خداوند است و انو غالموا
نشانگر هر نک از ما می باشند .گنجی که خدا به ما می سپارد ،
هما کالمش است.
هر نک از ما انماندارا در حود خوودا از سوو خودا دعووت
شده تا بر حسب کالم مقدس خودا زنودگی کنود ن آنننوا کوه
ثمرات ان کالم در زندگی انمانودار دنوده شوود ن موثالب م بوت
کرد  ،بخشید  ،اطمینا کرد و اطمینا داد  .نعنوی دقیقواب
هما کارهانی که خدا برا ما کورده اسوت .البتوه هور انسوانی
آزاد است که کالم خدا را بپوینرد نوا آ را رد کنود .اموا آنکوه
کووالم خوودا را مووی وووینرد و بووا آ زنوودگی مووی کنوود  ،بووا
خود -خداست.
زندگی برای ما یک هدیه از خداست
خدا به ما زندگی داد و از طرف دنگرم کالمش را در اختیوار موا
نهاد تا بتوانیم از هدنه ا که به ما داده نعنوی زنودگی درسوت
استفاده کنیم.
آ غالمووی کووه گنجووی کووه خوودا بووه او سووپرد -نعنووی کووالم را-
بی هدف در گوشه ا رهوا کورد  ،چوو نموی خواسوت مجبوور
شود مثل نک انسا کامل زندگی کند .به همی دلیل تنها مانود
و همی باعث بدبختی او شد.
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