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«خدا نور است»

دوستان گرامی  ،یکی از زیباترین صفت هایی که کتاب
مقدس به خدا می دهد صفت نور است  .یوحنای رسول
در رساله اولش بدین صفت اشاره می نماید" :این است
پیغامی که از او شنیده ام و به شما اعالم می نمایم  ،که
خدا نور است و هیچ ظلمت در وی هرگز نیست" (باب 1
آیه  . )5و همچنین در انجیل یوحنا میخوانیم " :در ازل
کلمه بود  ،کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود  ،از ازل
کلمه با خدا بود  .همه چیز بوسیله او هستی یافت و بدون
او چیزی آفریده نشد  .حیات از او بوجود آمد و آن حیات
نور آدمیان بود  .نور در تاریکی می تابد و تاریکی هرگز بر
آن چیره نشده است" (باب اول آیه . )5-1
هر روز ما انسانها از نور مادی  ،یعنی نور خورشید یا برق
استفاده میکینم و از آن تجربه داریم و همچنین میدانیم
که بدون داشتن نور  ،زندگی روی زمین امکان پذیر
نیست  ،بهمین دلیل کتاب «پیدایش» میگوید که " :خدا
در ابتدا آسمانها و زمین را آفرید  ،زمین خالی و بدون
شکل بود  ،همه جا آب بود و تاریکی آنرا پوشانده بود و
روح خدا بر روی آنها حرکت میکرد  ،خدا فرمود :
روشنائی بشود و روشنائی شد  ،خدا از دیدن روشنائی
خشنود شد و روشنائی را از تاریکی جدا کرد" (باب  1آیه
. )4-1
خدا روشنائی را آفرید تا ظلمت و تاریکی را از بین ببرد و
زندگی روی زمین امکان پذیر باشد  .اگر زندگی زمینی و
جسمانی ما بدون داشتن نور امکان پذیر نباشد  ،پس
چقدر زندگی روحانی و مسیحی ما جهت گمراه نشدن و
از تاریکی  ،مرگ و گناه نجات یافتن و جهت رسیدن به

هدف واالی آن که همان رسیدن به خدا است نیاز به نور
حقیقت خواهد داشت .
طبق پیام انجیل مقدس و ایمان ما مسیحیان نور حقیقت
یعنی همان نور الهی است که توسط شخص عیسی مسیح
کامالً تابید  ،چون او خدای حقیقی از خدای حقیقی است،
از راه تولد اعجاز آمیزش  ،همچنین زندگی زمینی اش و
مخصوصاً مرگ و رستاخیزش ثابت نمود که او همان نوری
است که می بایست به جهان بیاید تا مردم را بسوی
حقیقت هدایت کند  .اشعیای نبی که  057سال قبل از
مسیح می زیست درباره نوری که خدا بر جهان خواهد
تابید می فرماید " :ای بنده من  ،برایت وظیفه بزرگتری
دارم  .تو نه فقط عظمت قوم اسرائیل را بر می گردانی ،
بلکه من تو را نور تمام ملتهای جهان خواهم ساخت  ،تا
اینکه تمام دنیا نجات یابد" (اشعیای نبی باب  44آیه . )6
شمعون سالخورده زمانیکه عیسای طفل را در معبد تقدیم
میکرد  ،او را بعنوان نور ملتها معرفی کرد " :حال ای
خداوند  ،بر طبق وعده خود بنده ات را بسالمت مرخص
فرما چون چشمانم نجات تو را دیده است  .نجاتی که تو
در حضور همه ملتها آماده ساخته ای  ،نوری که افکار ملل
بیگانه را روشن سازد" (انجیل لوقا باب  2آیه . )22-24
خداوندمان عیسای مسیح در تأیید نبوت اشعیای نبی و
سخنان شمعون پیر فرمود فرمود " :من نور جهان هستم ،
کسیکه از من پیروی کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد
بلکه نور حیات خواهد داشت" (انجیل یوحنا باب  8آیه
. )12

عیسی نور جهان است چون پیوسته طبق اراده پدر
آسمانی اش زندگی کرد و با او در اتحاد کامل بود  ،بهمین
دلیل میگوید " :من در پدر هستم و پدر در من و هر که
مرا دید پدر را دیده است" (انجیل یوحنا باب  14آیه . )4
دوستان عزیز  :ما مسیحیان فرزندان نور نامیده شده ایم
چون با پذیرفتن راز تعمید مقدس نور ایمان به عیسای
مسیح در قلب ما درخشید و ما را منور ساخت  ،بهمین
دلیل طبق انجیل متی  ،عیسی خطاب به ما می فرماید :
"شما نور جهان هستید  ...نور شما باید در برابر مردم بتابد
تا کارهای نیک شما را ببینند و پدر آسمانی شما را
ستایش نمایند" (انجیل متی باب  5آیه  14و . )16
همچنین پولس رسول می فرماید " :اما ای دوستان شما
در تاریکی نیستید که آنروز شما را مانند دزد غافلگیر
کند ،زیرا همه شما فرزندان نور هستید  ،ما به شب و
تاریکی تعلق نداریم" (رساله اول به تسالونیکیان باب 5
آیه .)5-4
نور بودن یعنی همانند مسیح زندگی کردن  ،چنانکه
میدانیم مهمترین ویژه گی زندگی سرور و نجات دهنده ما
عیسی مسیح محبت بود  ،محبتی که باعث شد جان خود
را جهت نجات بشریت فدا سازد " .من شبان نیکو هستم ،
شبان نیکو جان خود را برای گوسفندان فدا میسازد"
(انجیل یوحنا باب  17آیه . )11
بنابراین  ،تا اینکه بتوانیم فرزندان نور باشیم و اعمال ما
باعث جالل و ستایش خدا باشد  ،باید محبت تنها انگیزه و
محرک زندگی روزانه ما باشد  ،الزمه نور بودن محبت
کردن است  .جائیکه محبت نیست آنجا نور حقیقت
نمی تابد  .به روح القدس که سرچشمه نور ازلی و حقیقت
همیشگی است اجازه دهیم تا در قلب ما عمل کند و
هدایت کننده زندگی ما باشد  ،اوست که نمی گذارد تا
فریب خوریم در ظلمت و تاریکی بمانیم  .جهان امروز
مملو از وسوسه هائی است که می خواهند با نورهای
کاذب و زرق و برقهای گمراه کننده ما را از نور حقیقت
که در مسیح متجلی گردید محروم سازد  .پولس رسول
خطاب به ما میگوید " :چنانکه شایسته فرزندان عزیز
خداست بکوشید که مانند او باشید  .از روی محبت
زندگی کنید و از محبتی که عیسی مسیح با قربانی

خویش در راه ما نشان داد پیروی کنید  .او جان خود را
مانند هدیه ای خوشبو به خدا تقدیم نمود  ...اجازه ندهید
کسی با دالیل پوچ خود شما را فریب دهد  ،زیرا به علت
این چیزهاست که غضب خدا بر افرادی که مطیع او
نیستند وارد خواهد آمد  .پس با چنین اشخاصی کاری
نداشته باشید  .شما زمانی در تاریکی بودید اما اکنون در
اتحاد خود با خداوند در نور هستید  ،پس مانند فرزندان
نور زندگی کنید  ،زیرا هر کجا نور باشد همه نوع خوبی ،
نیکی و حقیقت نیز بوجود میاید  .بکوشید تا آنچه خداوند
را خشنود میسازد در یابید  .در انجام کارهای بیهوده
ظلمت شریک نباشید  ،بلکه ماهیت آنها را در برابر نور
آشکار سازید" (رساله به افسسیان باب  5آیه  2-1و آیه
. )11-6
خدمتگزار شما
رمزی گرمو
اسقف اعظم خلیفه گری آشوری کلدانی کاتولیک تهران

با خدا راه رفتن و زیستن در عدالت
تعمقی بر مزمور  1و ابواب  6الی  4کتاب پیدایش
مزمور اول از کتاب مزامیر داود ،به ما نشان میدهد که معنی با خدا راه رفتن یعنی چه؟ در آنجا شخصی توصیف
شده که در مقابل بدی مقاومت میکند و با شریران راه نمی رود .چنین شخصی را به درختی تشبیه کرده که در
بستر رود کاشته شده ،همیشه میوه میدهد و هرگز برگهایش زرد نمی شوند .در حالی که شریران همچون کاه با
هر بادی پراکنده می شوند.
*در داستان نوح ،به دنبال یک همدست میگردد که با کمک او در برابر آدمیان بایستد تا مبادا با بدی ای که
اختیار کرده اند ،دنیا را نابود کنند .خالصه داستان اینست که از بدی دوری می جوییم و به آن نزدیک نمی شویم
 .با هوشیارانه نگریستن به آنکه عادل زندگی میکند خود را تسلیم بدی نکرده است.
*نکته مهم دیگر در این داستان این است که سیل تمام می شود وزندگی از نو آغاز میگردد .در باب هشتم کتاب
پیدایش ،آغاز دوباره و تدریجی حیات بشکل بسیار زیبایی توصیف شده است .خدا متعهد میگردد که دیگر
آفرینش خود را ویران نکند و با نوح عهد می بندد .و اما مفسرین متذکر می شوند که عظمت عهدی که بسته شد
اصال قابل مقایسه با آن عده ای کوچکی که بود نیست و دوم اینکه بستن عهد به منزله فراموش کردن همه
اتفاقات قبل نبوده است .کلمات عهد نو با کمی تلخی همراه هستند :درباب نهم انسانی که از نو شروع میکند،
خشونت را میشناسد ،در خطوط آن از ترس و وحشت صحبت شده و تاکید شده است که نمی بایست کسی را
کشت .از آیات آن متوجه می شویم که بدی وارد آفرینش شده است ،اما خدا با دادن نشانه رنگین کمان به خود و
آدمیان اعالم میکند که دیگر آفرینش را از میان نمی برد .اینجا دیگر پایان خوش یک داستان نیست ،نمیتوان از
بدی خالص شد .بدی ضربه میزند ،عدالت را منحرف میسازد ،و طرز فکر را عوض میکند .بدی با خودش عدم
اطمنیان و ترس می آورد .برای خارج شدن از بدی باید در ابتداء آن را جدی گرفت ،حضورش را قبول کرد ،و
بشدت در مقابلش مقاومت کرد تا مبادا ما را در تار و پودش گرفتار کند  .رنگین کمان به ما یادآوری میکند که
نمی توان بدی را با بدی از بین برد ،یعنی نمی توانیم با انتخاب ویران کردن و کشتن بدی را از میان برداریم.
دیدگاه ما نسبت به داستان نوح مسیحی است زیرا که ایمان داریم از بدی رها گشته ایم و نه تنها دوست بلکه
فرزندان خدا بشمار می رویم  .این داستان به ما می آموزد که انسان تنها با حرمت گذاشتن به انسان و انجام اراده
خدا می تواند از بدی و شرارت نجات یابد  .و می دانیم که طی این طریق یعنی رد شرارت  ،اصال آسان نیست زیرا
خود عیسی مسیح این مسیر را به قیمت مصلوب شدنش طی کرد.

دعوا کردن هم راه دارد!
وقتی قادریم به شکل صحیح با هم بحث و مجادله کنیم یعنی براستی با هم برادریم
وقتی بچه بودم عضو گروه سنی خودم در کلیسا بودم.
بیشتر روز را با همسنهای خودم به بازی میپرداختم.
طبیعتاً با هم دعوا میکردیم و بعضی وقتها به کتک کاری
هم میکشید؛ فریاد میزدیم و درگیریهای بزرگی ایجاد می
شد ،بخصوص وقتی فوتبال بازی میکردیم .اما باید بگویم
که هیچوقت مسئله جدی بوجود نیامد ،ولی کشیش
مسئول در وقت "اعتراف" حتماً از ما میپرسید :چند دفعه
دعوا کردی؟ چند بار تو شروع کردی؟

است .منظور از دعوا در اینجا یک ارتباط بحرانی است که
مبین اختالف سلیقه و فکر ،احتیاجات متفاوت و مواضع
متفاوت است؛ اما هیچکدام از اینها هدفش از بین بردن
طرف مقابل نیست .ولی هدف از خشونت ،اصالح و تنظیم
روابط فی مابین نیست بلکه از میان بردن شخصی است
که مثل ما فکر نمیکند .آنانی که قادر نیستند یک فکر
مخالف را تحمل کنند ،براحتی به خشونت متوسل می
شوند چه نسبت به خودشان چه در مقابل دیگران .متوسل

دعوا کردن هم گناه است و باید حتماً به آن اعتراف
میکردیم .همیشه به این موضوع فکرکردم :چرا دعوا
میشود؟ بهتر است دعوا نکنیم یا اینکه درست دعوا کردن
را یاد بگیریم؟

شدن به خشونت حکم میان بری برای حل کردن
اختالفات در رفتارهای اجتماعی دارد .باید گفت که این
سختی ها باعث نوآوری بسیاری هم میگردند ،و حقیقتاً
نمک زندگی اند؛ اجازه نمیدهند که همگی هم شکل هم

از نظر علمی کودکان و نوجوانان هرگز براستی با هم

شویم ،ما را در تکاپو نگه میدارند ،ذهن ما را روشن

درگیر نمی شوند و با هم ضدیت ندارند .بلعکس بچه ها

میکنند ،مجبورمان میکنند که دگرگون شویم و یاد

بیشتر با دوستانشان دعوا میکنند تا با غریبه ها! لجبازیها،

بگیریم .اگر یاد بگیریم درست دعوا کنیم ،هم با خودمان

درگیری فیزیکی ،مجادله و تحریکات خیلی جدی به دعوا،

راحت هستیم هم با دیگران ،چون در آنصورت دوستی و

همه اینها با برادر و دوست رخ میدهند .این حاالت

هم زیستی برادرانه بشکل عمیق تری در بین ما حاکم

نمایانگری پیوند ایشان است .به همین دلیل باید سبک

میگردند و باعث اتحادمان میشودند.

دعوا کردن درست را به بچه ها آموخت تا بدانند که پیوند
و برادری ما بدون مجادله و دعوا ممکن نیست .زمانی فکر
میکردند که در مراکز تربیتی همچون مدارس باید دعوای
بین بچه ها را تنبیه کنند ،اما حاال دیگر این طرز فکر رد
شده است .زیرا امروزه به اهمیت ظهور این رفتارها پی
برده ایم و میتوانیم راه درست دعوا کردن را آموزش
دهیم .در وهله اول باید بین دعوا (عدم سازش) و خشونت
فرق گذاشت .در این مورد همیشه قادر نیستیم که
تشخیص درستی دهیم ،یا دوستیم یا دشمن! و این غلط

قوانین درست دعوا کردن

 .1حمله نکردن به شخص مقابل بلکه فقط در نظر گرفتن
مسئله
معموالً بسرعت و با شدت تمام به طرف حمله میکنیم و
همه جمالتی که بتوانند به شخصیت طرفمان ضربه ای
بزنند ،پشت سر هم ردیف میکنیم .جمالتی مثل  :نباید
میکردی ...همیشه همینطور هستی ...از جلوی چشمام

دور شو ...چطور میتونی از این کارها بکنی ...میدونستم که

 .2بدنبال خطا کار نباش

نباید به تو اطمینان میکردم...

فکر اینکه در هر دعوایی گناه کاری هست ،اولین حرکت

در واقع چنین جمالتی اجازه نمیدهند مشکل بوجود آمده

بزرگترها در هنگام دعوای کوچکترها است .همه تحقیقات

را تجزیه و تحلیل کرده و نهایتاً آن را حل کرد ،بلکه صرفاً

با این سوال شروع می شود :کی اول شروع کرد؟ فالنی

به خود شخص حمله شده است .این سبک جلوی رسیدن

حق دارد ...تقصیر بهمانی است...

به توافق های تازه را میگیرد.

ما باید بدانیم چه چیزی در حال وقوع است ،نه اینکه
تقصیر کیست؟ دعوا همیشه حکم یک زنگ خطر را داشته

 .2وقت الزم را بگذار ،واال فقط هیجانات فوران میکنند

است .حتماً مسئله یا گره ای این وسط هست که کشف

معموال دعوا با شدت هیجان شروع میشوند؛ خشم ،کینه و

آن باید دلیل جستجوی بهترین زیستن با هم باشد.

ترس متعلق به سطحی ترین غریزه انسانی هستند؛ باید

باید با مسائلی که در ارتباط با هم بوجود می آیند روبرو

بتوانیم این احساسات را به نحوی تبدیل کنیم که صدای

شد و نباید آنها نادیده گرفت .برادری وقتی حاصل می

دیگری را بشنویم و نیاز خودمان را نیز ابراز کنیم .محیط

شود که لحظات بحرانی را با هم گذرانده و در واقع حل

باید زمینه بیان آرزوها و پیشنهادات را فراهم کند.

کرده باشید برای اینکه بتوانید بهتر با خودمان و با هم
زندگی کنید.
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دوستدار تو :پدرت
خدای قادر مطلق

پيام نوجوانان ...

 ...و به اين ترتيب مرداني كه به نظر خوشبخت ميآمدند نزد
شاه آوردند و او ايشان را با سخنان مشابه امتحان ميكرد اما
پيراهن مرد خوشبخت

هيچ يك را براستي خوشبخت نيافت.
روزي شاه خسته و مأيوس از سعي خود ،براي استراحت به
شكار در جنگل رفت .ناگهان صداي آواز شيريني توجه او را

قصه پادشاهي كه پسرش را براي شاهي آماده ميكرد...
پادشاه گفت :چقدر خوشحالم كه ميتوانم سعادت پادشاه
بودن را به پسرم منتقل كنم! حتماً پادشاه شدن او را
خوشبخت خواهد كرد.
آهنگران براي او بهترين شمشيرها را ساختند و بهترين
اسبها در اختيار او بودند ،تا جنگجوي ماهري شود .اما آن
پسر ناگهان دچار غم فراواني شد و با كسي حرف نميزد.
پدرش پادشاه ،نگران و متعجب به خود گفت :پسر من همه
چيز دارد تا بتواند خوشبخت شود .او نبايد غمگين باشد! بعد
پزشكان قصر را خواند تا پسر را با دقت تمام معاينه كنند .و
نتيجه كار خود را چنين به اطالع شاه رساندند :فرزند شما
حتماً عاشق شده است .اما پسر شاه هيچ حرفي نميزد و
اهميت نميداد .خالصه از هر چيزي و از هر راهي كه ميشد،
سعي كردند تا علت اين حالت او را بفهمند ،اما نتيجهاي
نگرفتند .شاه به شدت نگران شد و غصه پسرش او را فرا
گرفت.
روزي مرد حكيمي كه از راه خيلي دور ميآمد ،بعد از آنكه از
بيماري پسر شاه مطلع شد ،خواست تا او را ببيند .به قصر
شاه رفت و تقاضاي مالقات كرد .شاه پذيرفت و مرد حكيم
پس از معاينه پسر شاه ،گفت :پسر شما روزي خوشبخت
خواهد شد كه پيراهن يك مرد خوشبخت را به تن كند.
شاه گفت :اين آسان است! من قبل از غروب همه مردان
خوشبخت قلمرو خويش را در قصر جمع خواهم كرد .مرد
حكيم گفت :دقت كنيد! بايد مردي را بيابيد كه واقعاً
خوشبخت باشد! و مرد حكيم راه خود را پيش گرفت و رفت.
شاه همه مردان خود را جمع كرد و موضوع را با ايشان در
ميان گذاشت؛ آنگاه سردار سپاه شاه گفت :من در ميان
سربازانم كسي را دارم كه هميشه خندان است؛ حتي هنگامي
كه در جنگ زخمي شد ،خنده از لبهاي او نيافتاد .شايد او مرد
خوشبختي باشد؟ پس او را نزد شاه آوردند .شاه به او گفت:
به من گفتند كه تو مرد خوشبختي هستي حتي وقتي در جنگ
زخمي هم شدي خنده از لبهاي تو نيافتاد .اين درست است؟
مرد خندان پاسخ داد :بله ،كامالً درست است .شاه گفت :پس
من ترا سردار همه سپاه خود ميكنم  .مرد جواب داد :سعادت
من هزار برابر شد .شاه گفت :پس تو واقعاً خوشبخت نيستي.
برو به جاي اول خود باز گرد!

جلب كرد .نزديك شد و مرد جواني را در حال انجام كار
زراعت ديد .او لباس كهنه بلندي به تن داشت و كفشهاي
پارهاي به پا .شاه صدا كرد و گفت :دوست من ،صداي تو
قشنگ و شاد است .تو مرد خوشبختي هستي؟ مرد جوان
پاسخ داد :بله ،من مرد خوشبختي هستم! شاه گفت :امروز
روز قشنگي است ،شايد به اين دليل آواز ميخواني! جوان:
چون امروز زيبا است و چون از فردا خبري ندارم ...من در هر
حال خوشحالم.
شاه گفت :پس من ترا مباشر خود ميسازم!
جوان :نه! خواهش ميكنم ،من شادي خود را از دست خواهم
داد .در قصر شما نميتوانم بوي خاك را احساس كنم و ديگر
نميتوانم رشد و به ثمر رسيدن ميوهها را ببينم .من همين جا
خوشبختم.
شاه گفت :پس من نصف خزانه خود را به تو ميبخشم!
جوان :نه! خواهش ميكنم ،چون آنوقت بخاطر حفظ آن از
دزدان  ،سالمت و آرامش خود را از دست خواهم داد.
شاه :خوب بيا و در قصر من زندگي كن تا من صداي آواز ترا
بشنوم.
جوان :مرا ببخشيد ،اي پادشاه! من ميترسم در كنار شما
ديگر قادر به آواز خواندن نباشم.
شاه فهميد كه باالخره يك مرد خوشبخت در قلمرو خود يافته
است .ناگهان به طرف او رفت تا پيراهن او را از تنش بكند و
براي پسرش ببرد .اما ديد كه در زير آن لباس كهنه حتي يك
پيراهن هم نيست.
آن مرد خوشبخت پيراهني نداشت ...مرد خوشبخت هيچ چيز
نداشت ...حقيقت اين است كه هيج چيز آن مرد را اسير خود
نكرده بود ،براي همين آن مرد خوشبخت بود.
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